CîTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA BISERICIIMONUMENT ISTORIC - DIN TEREGOVA
(JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN)

Dezvoltarea economică a Banatului, după 1718, dnd este administrat
direct de Imperiul hasburgk, va determina apariţia. unei noi pături sociale formată din negus't ori, meseriaşi, funcţionaii, intelectuali, cu o bază
materială şi o cultură corespunzătoare, urmărind să obţină o emancipa.re
politică, economică şi culturală faţă de societatea feudală dominantă 1 •
încă din primul sfert al secolului al XVIII-lea, aceasta, conform cu dorinţa ei de afirmare, va sprijini construirea unor biserici monumentale
în principalele centre ale BanatuluF.
Însăşi Curtea de la Viena, urmărind să-şi consolideze stăpînirea prin
atragerea simpatiei credincioşilor, va sprijini Ortodoxia, fapt care va .crea
o situaţie diferită pentru preoţii din Banat faţă de cea a preoţilor din
celelalte principate româneşti 3 • Regulamentul illiric din 1770 4, „adevă
rată constituţie a ortodocşilor din monarhia austriacă" 5 cit şi Constituţia
eclesiastică a naţiunii sîrbeşti şi rornâne de credinţă ortodoxă supuse jurisdicţiei mitropolitului de la Carloviţ, emisă de Iosif al II-lea la 16 iulie 1779 6 , constituie dovezi în acest sens. Construcţia bisericilor nu este
împiedicată ci, potrivit rezoluţiei din 17 decembrie 1765, „proiectul clă
dirii şi devizul" trebuie supuse aprobării lui Iosif al II-lea specificîndu-se
şi „fondul care va acope1i cheltuielile" 7 • Asupra clauzelor ce trebuiau
îndeplinite pentru ridicarea „bisericilor neunite" se insistă şi în Constituţia eclesiastică din 16 iulie 1779, articolul 66, aliniatele a-f 8 • Pirin circulara din 29 august 1785, se comunică preoţilor că, pentru zidirea biseri1

1 William Marin, I. Munteanu, Gh. Radulovici, Unirea Banatului cu România,
Timi!)oara, Muzeul Banatului, 1968.
2 I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Ed. Mitropoliei Banatului,
Timişoara, 1977, p. 129-131.
3 Ibidem, p. 121.
" Gr. Popiţi, Date şi documente bănăţene (1728-1887), Tipografia Naţională,
Timişoara, 1939, p. 28-52; I. D. Suciu, op. cit., p. 121
5
I. D. Suciu, op. cit., p. 119.
G I. D. Suciu, R. Constantinescu, Documente referitoare la istoria Mitropoliei
Banatului, Ed. Mitropoliei Banatµlui, Timişoara, 1980, val. I, p. 383-433.
7 Ibidem, p. 432.
8 Ibidem, p. 431-432.

https://biblioteca-digitala.ro

Adriana Oprinescu

398

cilor este necesar să aibe aprobarea stăpînirii „şi pentru aceasta trebuie
să anexeze şi planul''u.
Un impuls în construcţia bisericilor de piatră l-a dat episcopul de
Caransebeş Vîrşeţ, Vichentie Popovici (1774-1785), care în scrisoarea
din martie 1775 afirmă: „în curînd va începe construcţia de biserici la
acest popor în toată eparhia'00 . în timpul acestui episcop va începe şi
construirea bisericii din Teregova.
Situat în depresiunea Mehadiei, de o parte şi de alta a rîului Teregova, satul cu acelaşi nume 11 , numărînd 293 de case, este inclus la
1 august 1774 12 în graniţa militară valahă, organizată în perioada 17681774, de către colonelul Paul Dimie von Papilla 13 .
Iniţial aici a existat o biserică de lemn cu hramul Sf. Mare Mucenic
Dimitrie, consemnată de Statistica bisericilor din eparhia Caransebeş la
15 ianuarie 1757 14, fără a se aminti anul construirii ci numai numele parohului - Ion Popovici. A funcţionat şi în anul 1774, căc~ Conscripţia
eparhiei Caransebeşului din 3 iulie 1775 menţionează patru preoţi: Mihai
şi Nicolae Pop, Ion Popa, Marcu Bumbăcilă 15 • Probabil că ea s-a păstrat
pînă la construirea noii biserici din piatră.
Începind cu anul 1780 se renunţă la orice cheltuieli de întreţinere a
vechii biserici şi se fac colecte de la locuitori, astfel că la sfîrşi.tul anului 1782 a fost adunată suma de 142 ~roane şi 48 florini renani1 6 . Avînd
aceşti bani, la 1 iunie 1782 se pune piatra de temelie a noii biserici pe
pămîntul ce a aparţinut lui Ioan, Teodor şi Petru Bumbăcilă, cu numărul
de casă 254, cărora biserica le-a plătit în 1783 suma de 29 florini1 7 • La
1 ianuarie 1784 se anuntă autoritătilor terminarea zidirii bisericii din Teregovai8. Iniţial, a fost a~operită c~ şindrilă.
~•

I. D. Suciu, op. cit., p. 131.

Un episcop uitat. Vichentie Popovici (1774-1785), în Mitropolia
Banatului, nr. 1-3, Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1979, p. 64.
11 Este atestat documentar din secolul al XV-lea, în anul 1447, ca proprietate
a familiei Temesely şi Ladislau (Pesti Frigyes, A szăreny varmegye tărtenete, Ed.
Tu.d. Akademia, vol. II, Budapesta, 1878, p. 545). Vatra vechiului sat se află la
aproximativ o jumătate de oră distanţă de cea a satului actual, pe malul Timişului,
unde se mai observă urmele VE'chiului cimitir (Pesty Fr. op. cit., p. 551).
n Gr. Popiţi, op. cit., p. 63-64.
13 A. Marchescu, Granicerii bănclţeni şi comunitatea ele avere. (Contribuţii
istorice şi juridice), Tipografia Diecezană, Caransebe.~. 1941, p. 77.
ir, I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 222.
1s Ibidem, p. 34~.
tG Preotul Moise Ciorei din Teregova a întocmit o amănunţită monografie a
satului în care tratează ~i istoricul bisericii. A acordat o deosebită atenţie însemnurilor de pe cărţi, icoane ~i din registre vechi, pe care le-a transcris întocmai.
Manuscrisul se află la parohie. Ţinem să mulţumim preotului Moise Ciorei pentru
informaţiile pc care ni le-a furnizat.
17 Moise Ciorei, Monografia satului Teregova.
18
Toate cheltuielile efectuate pentru zidirea bisericii au fost notate într-o
dare de seamă a speselor, îrttocmită în limba germană, adresată căpitanului
A. Merzich la 1 ianuarie 1784, prin care se anunţă terminarea construcţiei ~i suma
cheltuită 1'763 florini şi '38 creiţari. Originalul a fost predat lui N. Cotoşman.
La parohie se păstrează o transcriere a originalului în Monografia satului Teregova.
io S. Anuichi,
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În anul 1788, pe timpul ;războiului tm·co-austriac, ,turcii pătrunşi în
satul şi biserica iar populaţia se refug·iază în păr
ţile Mureşului1 9 , unde rămîne pînă la retragerea năv[1litorilor. Din biserică au rămas în picioare numai ziduri:e:.? 0 •
Situaţia bisericilor după retragerea turcilor este bine surprinsă de
protopopul Mehadiei, Nicolae Stoica de Haţeg, în Cronica Banatului:
„Umblînd într-aceasta, unde aflam bisericile arse, ziceam să-şi facă o
casă de rugă şi stam de-a să apuca. Apoi, priimind ;protopresviteratu, acu
aleargă prin sate, biserici a-şi face. Cărţi bisericeşti şi scoleşti nu-s; de
scoale căpătai, bisericeşti nu-s. Creştinii de la Sviniţa, toate satele, pri
la Mehadia, Iablaniţa, Petnic, Corni, Cornereva, Teregova, 5 ani fără
liturghie, ce nu văzusă cărţi bisericeşti şi de la Blaj, din Ardeal, multe
cumpăra. Şi începură biserici, colibe de nuiale a-şi face, cu fîn, pae a le
acoperi şi sluji " 21 .
Urmînd aceste indicaţii, la Teregova €Ste ridicată o casă de rugăciune
din scîndurF 2 , iar în 1795 s-au adus noi cărţi în locul celor pierdute în incendiu23. în anul 179'3 începe reamenajarea şi reacoperirea bisericii, acţiune pentru care s-a strîns suma de 651 florini şi 55 creiţarF~. Ultimele
r€paraţii la zidărie sînt executate în cursul anului 1796 2 ''. în data de
15 august 1799, biserica a fost sfinţită de 'Că'tire episcopul Iosif Ioanovici
de Şacaibent, fapt menţionat pe spatele icoanei cu tema Răstignirii 26 • După
cutremurul din 27 martie 1893 cor.semn9.t într-o însemnare de pe Evanghelia de Buda, 1812, zidurile bisericii au fost legate de jur împrejur cu
şine de fier masiv.
Multă vreme biserica a rămas acoperită cu şindrilă. în 1860 pitramida turnu~ui se .acoperă cu tablă galvanizată şi abia în 1919 şindrila
este înlocuita cu ţiglă mică. Pentru ca turnul să fie proporţional cu
corpul bisericii. în timpul reparaţiei capitale din 1930 27 , a fost înălţat cu
2,50 m, formă păstrată neschimbată pînă astăzi. Turnul clopotniţă, ridicat
peste bolţile pronaosului, sprijinit în exterior pe patru stîlpi de secţiune
pătrată, este un element caracteristic pentru plastica monumentală a

comună, incendiază

rn Pest:x- Fr. op. cit., p. 550; Minei pe luna aprilie, Rîmnic, 1780. „Să să scie
cînd au început răzmeriţa de am fugit de turci - 1778". Mulţumesc colegului Leu
Valeriu pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispozi\ie însemnJrile din ciirţile
ce au aparţinut parohiei Teregova.
2o Pesty Fr., p. 550.
21
Nicolae Stoica de Haţeg, Cronica Banatului, Ed. Facla, Timişoara, 1981,
p. 291.
22

21

Moise Ciorei, op. cit.
Minei pe luna aprilie, Rîmnic, 1780. „Să să scie cînd s-au adus cărţile -

1795".
2
"

Moise Ciorei, op. cit.
Moise Ciorei, op. cit.
2
G „Această icoană a fost donată la sfinţirea acestei biserici în cinstea Marelui
Mucenic Dimitrie, izvor;ltorul de mir din satul Teregova. 15 aprilie 1799 episcop
I. Ioanovici de Sacabent".
27
Moise Ciorei, op. cit.; Evanghelie, 1812, Buda, Fg(V)I.
20
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- Fig. 2. Planul biseri cii d e la T er egova.
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Fi g. 3. Pi ctura ex ecutată d a. Dimitri e Popovic i în biserica din T e re gova.

https://biblioteca-digitala.ro

403

404

Adriana Oprinescu

bisericilor din acea vreme 28 • Planul bisericii este dreptunghiular şi se termină cu o absidă semiciilculară. Fundaţiile sînt din piatră, pereţii din
piatră şi cărămidă, deasupra arcuindu-se bolţile din cărămidă. Iconostasul
fix este construit din cărămidă. Cu excepţia pronaosului ce are duşumea,
restul bisericii este pardosit cu dale pătrate de ,gresie gă~buie.
Primul pictor al bisericii din Teregova a fost Dimifrie Popovici din
Oraviţa. Din vechea pictură se mai păstrează pe peretele din stînga, în
apropierea altarului reprezentarea Maicii Domnului pe tron. După textul
religios este menţionat anul 1841, iar dedesubt: Dimi trie Popovici din
1

Oraviţa.

Mai tîrziu, a fost realizată pictura din altar şi iconostas de către
pictorul Bartolomei Delliomini din Caransebeş. El este menţionat în
Kiriacodrominul de la Sibiu tipărit în 1855, unde se găseşte următoarea
însemnare: „De suvenire în anul 1898 s-a sfinţit altarul şi tîmpla bisericii Teregova, fiind din nou pictată de pictorul Bartolomei Delliomini".
Pictura pereţilor este încadrată în medalioane dreptunghiulare şi rotunde, iar cea a boltei in medalioane rotunde şi in formă de semicerc.
Intre picturi se află benzi cu motive geometrice.
Pictată de zugravi bănăţeni ce dovedesc o înaltă cunoaştere a meşte
şugului, biserica monument istoric - din Teregova, nu trebuie ocolită de itinerarele turistice. De asemenea, sînt necesare măsuri pentru
recondiţionarea picturii din 1841.
ADRIANA OPRINESCU

CONSIDERATIONS SUR L'EGLISE-MONUMENT HISTORIQUE
DE TEREGOVA (DEP ARTEMENT DE CARAŞ-SEVERIN)
(Re sume)
En commenc;ant par le premier quart du XVIII-e siecle, en Banat on intensifie la construction d'eglises, celles en bois etant remplecees par celles construites
en pierre. L'edification d'eglises este reglementee par la Cour imperiale de Vienne,
par les edictes du 17 decembre 1765 et du 1'6 juillet 1799.
La construction de l'eglise de Teregova est commencee en 1781 et est finie
en 1783. Pcndant la guerre turc-autrichienne de 1788 l'eglise a cte incendiee par
Ies Turcs. En 1793 commence son reamenajement et au 15 aout 1799 est sanctifice
par l'eveque Iosif Ioanovici de Sacabent
L'cglise a un plan rectangulaire, une abside demi-circulaire et une tour clocher
soutenue a l'exterieur par quatre piliers.
La peinture interieure a ete executee en 1841 par le peintre d'eglises Dimitrie
Popovici d'Oraviţa, et pendant la deuxieme moitie du XIX-e siecle par le peintre
Dartolomei Delliomini.
211
Grigore Ionescu, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor,
Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1982, p. 482.
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