Patrimonium Banaticum, 1, 1001

INFORMA ŢII DINTR-UN VECHI MANUSCRIS LUGOJEAN
DESPRE CONSTRUCTIA UNOR B ISERICI BĂNĂ TENE
'

'

Valeriu Leu
Î n anul

1 93 1

loan Boroş, arhiereu-prepozit greco-catolic din Lugoj incheia

lucrul la un manuscris care 1-a ostenit indestul dar 1-a şi bucurat: ..după multa osteneală
pusă c u abnegatie - manuscri sul - întregitor al actelor consignate din 1 779- 1 800 l-am

tenninat la

28

iulie

1 93 1 .

Mul � umesc bunului O-zeu că mi-a dat voia şi putere la

aceasta. Dacă voiu putea să mai continuez şi pentru anii următori - cel puţin până la
1 83 1 - este voia O-lui dară mă simt mult obosit fiind in vârstă de 8 1 de ani. Lugoj , 28
"
iulie 1 93 1 . Ioan Boroş archiercu-preposit român unit . l nten� ionasc redactarea unei
cronologii istorice a Lugoj ului şi unităţii administrative a cărui centru a fost, de la
prima atestare documentară până. cum arată şi însemnarea de mai sus, la

1 83 1

aşa

înc ât a inceput să adune informatic pe care a dispus-o sub fonna unor fişe intr-un

manuscris intitulat "Repertoriul istoric despre oraşul şi districtul respective vechiul

1 332- 1 800"1 Chiar titlul dă o pret ioasă indicaţie asupra
proiectu lui. S-a lucrat in etape pe măsură ce se acumula informa�ie dar şi în pas cu

judeţ al Caraşului din anul

•

puterile unui om ajuns la senectute. Iniţial era vorba să meargă până la 1 800 (cum
afirmă titlul) apoi. în

1 93 1 .

îşi propune să ducă lucrurile mai departe cu încă trei

deceni i .

Parcurgerea textelor rămase pun i n lumină n u numai etapele dar ş i sursele
utilizate. Pentru evul mediu este dator aproape în exclusivitate istoriografiei maghiare
referitoare la Banat, cu deosebire lui Pesty Frigyes1 iar de la cucerirea austriacă ( 1 7 1 8)

până la anexarea Banatului la Ungaria ( 1 778-1 779) adică pentru epoca aşa-numitului
"Banat imperial" informatia disponibilă este preluată de la L. Bar6tP . Evident, există şi
ale surse. mai mărunte. i nutil de invocat in limitele de spaţiu pe care le are studiul de
fa�. Important rămâne faptul că pentru intervalul dintre 1 332 şi 1 778 s-a folosit informaţie
edi tă. în schimb, pentru perioadele următoare. valoarea manuscrisului rămas de la Ioan
1

Manuscris în c ol ec ţ i a Muzeului de Istorie şi Etnografie al municipiului Lugoj, nr.

inv. 1 79/ 1 980. Pentru bunăvoinţa de a ne

fi pennis cercetarea acestui preţios document

aducem şi pe această cale m ulţumiri l e noastre d- n � i Lumini�a Wal lner-Bărbulescu
directoarea prestigioasei i nsti tuţi i culturale bănăţene. lnsernnarea mai sus-citată se află
la fila 289.

Frigyes, Krasso vcirmegye toru!nete. Okleveluir, I I I , B udapesta, 1 883 şi A
1 Pesty
Szon?ny bcinsug es SzorenJ' vfmegye tortenete. II-I II, B udapesta, 1 87 7 - 1 878.
j L. Bar6ti, Adattar Delmagyarorszag XVIII Szazadi tortentetelzez, voi 1, Timişoara,
1 893. voi. I l , Timişoara 1 900- 1 904; voi. suplimentar, Timi�oara 1 907.
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Boroş creşte cnom1 tocmai datori tă i zvoarelor pc care le-a util izat şi care sunt aproa pe
in exclusivitate inedite. El a awt acces I a protocoalele Congregatiilor comitatului Caras ,
reproducând regestrele dar uneori ( pre a rar din pf1cate) şi fragmente din procesele-ve rba e

i

propriu-zise, documente păstrate, in perioada interbelică, la Lugoj . Acestora le-a alăturat,

pentru anii 1 800- 1 85 1 , cronica minori ti lor din acelaşi oraş� . În mod cert arhiv ele
contemporane nu mai păstrează o scrie de documente invocate de Ioan Boroş iar cron icii
mi norite i s-a pierdut urma. În aceste circumstan\e este inuti l să mai insistăm asupra
valorii pentru studiul modernizării bănăţene pe care o are manuscrisul aflat la M uzeul
Municipal. Desigur, există destule dificultă�i. Cea mai mare rezidă tocmai in rezumarea

pe care o făcea autorul. Perspectiva din care ·privea lucrurile Ioan Boroş era una adecvată

principiilor pozitivismului istoriografic neinteresat de sensibil ităti. imaginar, mentalităţi,
descoperiri ulterioare ale istoriografiei universale, ceea ce-l face să rezume sau doar să

d

anunte existenta unor documente la care istoricii de astăzi nu pot decât jindui dar care

sunt e negăsii. Pe de altă parte lipseşte aparatul critic care ar fi crescut mult precizia

textului in general şi ar ti uşurat mult cercetările contemporane, căutarea unuia sau

altuia din documentele invocate. Şi stilistic şi gramatical există defici � nte care ţin de
vremea in care s-a redactat, unele aparţin omului dar şi obose l i i . I ntr-un cuvânt,
manuscrisul lui Ioan Boroş poate fi folosit mai de grabă ca o sursă istorică el însuşi, cum
s-a şi intâmplats , pentru ultimele două decenii ale veacului al X VIII-lea şi editată integral

partea care cuprinde traducerea sa după ziarul minoriţilor lugojeni, izvor esenţial pentru

istoria Lugojului6 , de fapt al unui complex istoric urban ce stă sub senmul Europei

Centrale, si pentru intregul Banat.
lo.

Intre infonnaţiile a căror conservare a fost intermediată de manuscrisul lui

Ioan Boroş, sunt şi câteva care se referă la construcţia de biserici . Domeniul acesta

este extrem de lacunar sub toate aspectele dar mai ales al istorieF . Există încă multi

4 Ephemerides sive Diarium Venerab. Conventus Lugosiensis ordinis Minorum 1.
Francisci Conventalium, manuscrisul acesta aflat odinioară la Lugoj, la parohia catolici

�

din oras. Nu se mai stie unde se află astăzi.
s V. Muntean, Co tribuţii la istoria Banatului, Timişoara, 1 990; V. Leu, Studii istorice
bănăţene, Reşiţa. 1 997; Gh. Luchescu, V. Muntean. V. Lăzărescu, Spiritualitate lugojeană,
Timişoara 1 993 sunt doar câteva din lucrările care citează manuscrisul lui Ioan Boroş.
6 Diariul minori�ilor a fost util izat ca izvor important de 1. 1vanyi, Lugos. Rendezetl
Tamicsu Varos Tortenete, Suboti�a. 1 907 şi mai ales de r. Boros în mai toate lucrările
sale referitoare la veacul al XIX-lea, în mod cu totul deosebit in Evenimentele revoluţiei
de libertate din anii 1 848149 desfăşurate in Lugt�, Lugoj 1 92 7. traducere de fapt a cronicii
minori te.
7 Vezi N. Comeanu. Monografia Eparhiei Caranseheşului, Caransebeş, 1 940 care
rămâne o sursă extrem de nesigură.în privinţa construcţiei de biserici in sudul Banatului
căci infom1aţiilc provin mai ales de la preoţi şi nu din cercetări de arhivă. O ordonare
mai bună o realizează, dar numai pentru Granita
, Mi litară, P. Bona, Ortodoxismul Granitei
româno-bănăţene, Caransebcş, 1 996, p. 1 2 1 - 1 45 . Foarte utilă este cartea lui Gh. JunUa
şi V. Petrica. Istorie şi artă bisericească, Reşiţa. 2000 dar din păcate numai pentrU
protopiatul Reşiţa.
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impreci zie. şi din păcate mult spaţiu gol pur şi simplu �i asta în c i uda faptului că in
Ban at. e xceptând cetăţile şi două-trei edificii civile, nu a translat d in medieval mai
ni m ic. Aici, patrimoniul fie ··mobil" fie "imobil" este in primul rând ecleziastic� .
B iserica . indiferent de confesiune. a fost şi este marele deţinător de patrimoniu.
Edifi ciile ecleziastice, înţelese ca incinte sacre. au fost şi locul in care se depuneau
demţ iunik. unde se adunau cărţile şi icoanele vechi, odoarele. Mai in fiecare sat cea
mai veche construcţie, care concentrează o mulţime de obiecte de pre� (în sensul
artei) este biserica. Puţine dispun de monografii veritabile, şi mai pu�ine de cercetări
sistematice. Redactarea unor astfel de lucrări ţine, evident, de maturitatea unei culturi
ceea ce obligă la publicarea urgentă a informaţiilor utile. Pe de altă parte Ioan Boroş
s-a implicat nu numai in cercetarea istoriei bănătene,
dar si
institutiilor
,
'
'
, în infiintarea
specializate in conservarea, expunerea şi studierea patrimoniului istoric - muzeele9 •
E l se numără printre întemeietorii frumosului muzeu lugojean, a fost, după marea
unire din 1 9 1 8, unul din diriguitorii activităţii de protejare a mon umentelor istorice
din Banat şi a semnat studii care deja se străduiau să identifice şi să descrie clădiri şi
obiecte cu valoare patrimonială10 • Sunt, cele de mai sus, tot atâtea motive pentru a
introduce în circuitul ştiinţific referirile pe care le-a facut cu privire la câteva biserici
bănăţene în intervalul 1 780- 1 800 dar �i date de interes general pentru cei preocupaţi
de istoria monumentelor ecleziastice 1 1 •
Dezbaterile din Congregaţia generală a comitatului Caraş din 26 noiembrie
1 780 cu referire la memoriul comunitătii
ortodoxe din Ticvaniul Mare sunt
'
, bisericesti
un prilej nu numai pentru cunoaşterea unei situaţii locale ci şi pentru cunoaşterea unui
12 •
întreg mecan i s m administrativ care intra in functiune
în astfel de situatii
.
'
B irocratismul imperial nu se dezminte nici în acest domeniu. in urma memoriului, la
nivelul comitatului, s-a constituit o comisie specială care a ieşit, se pare. la faţa locului.
În orice caz ea este in măsură să dea informaţii exacte congregaţiei şi să răspundă la
R Lucrurile sunt relevante dacă vom invoca patrimoniul de carte veche păstrat până
· astăzi şi care provine în proporţie de 90% din biserici, V. Leu, Cartea şi lumea rnrală în
Banat. Reşiţa. 1 996, p. 8. Lucrurile stau la fel şi în privinţa artei româneşti din veacurile
XVITI-XIX. Icoanele. chiar şi cele care se află astăzi in colec�iile unor muzee de stat.
provin, în cea mai mare parte, tot din biserici.
9 Ioan Boroş a avut un rol decisiv în întemeierea, la 1 903, a muzeului lugojean.
10 Î
n anii 1 9 1 8- 1 926 Ioan Boroş a fost preşedintele secţiei bănăţene a Comisiei pentru
conservarea monumentelor istorice pentru Banat. Din lucrările des citate în sensul invocat
menţionăm Inelul sau veriga de aur de la cetatea romană libisc, în "Răsunetul cultural'',
nr. 36/ 1 926 şi Excursiuni în parohiile greco-ortodoxe române din părţile bănăţene, în
AnB, III ( 1 930). nr. 3, p. 33-42.
11 Referirile la informa�ile legate de biserici le vom face menţionând felul. data şi
numărul congrcgaţiilor în care s-au dezbătut astfel de chestiuni. altminteri ele provin din
manuscrisul lui Ioan Boros.
1� Congregaţia general ă a comitatului Caraş din 26 noiembrie 1 780. nr. 245 .
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întrebările ce vor ti puse. Ticvaniul Mare avea o biserică de lemn, acum cerea aprobare
..
pentru construirea uneia din ..material solid adică de zid. in acest moment este de
regretat inexistcnţa unei geografii a construcţiilor bisericeşti pentru a putea identifica,
pe decenii , dimensiunile şi directii le de propagare a valului care a înlocuit bisericutele

de lemn cu somptuoasele construcţii baroce ce vor furniza. până la urmă, un element

�t deja sigure - sunt cele care declanşează şi

de identitate provinciei bănătene. U ltimele două decenii ale veacului al X V l l l -lea - in
această privintă lucrurile s

sustin in

ritmuri tot mai alerte, schimbarea. in primele trei decen ii ale veacului um1ător, al
XIX-lea, majoritatea satelor vor avea deja biserici de zid. Cu certitudine. fenomenul
este finalizat în deceniul al patrulea. Distrugerile pe care le-a provocat invazia otomană

din 1 788 a fost un factor dinamizator. Multe biserici au fost retăcute cu mai mult
efort, cu cheltuială mai mare dar din piatră sau cărămidă, dăinuind şi astăzi. Cazul de
la Ticvaniul Mare este deci unul dintre cele timpurii. Noul edificiu um1a să înlocuiască,
şi aici, bisericu�a de lemn care măsura, după datele aduse în congrcgaţie 5,5 stânjeni

în lungime şi 1 ,5 stânjeni în lătime. La momentul raportului, comisia putea certifica

că se atla aproape in stare de ruină. Satul dispune de terenul necesar construirii bisericii
noi, un intravilan situat chiar lângă biserica cea veche, suficient pentru proiect, de I l

stânjeni în lungime şi de 3 în lătime. Comisia a adus cu sine şi un plan lămuritor al

terenului. Existau şi bani i trebuincioşi. Suma era impresionantă şi arată puterea

economică pe care satele de pe Valea Căraşului începuseră să o aibă. Credincioşii au
reuşit să strângă 8 1 6 florini. Din aceştia 727 erau daţi cu imprumut la negustorul

Hadzi Tolle din Oravi�a şi 32 de florini se aflau în lada bisericii. Pc lângă aceşti bani

mai urmau să se depună. în acelaşi scop, ca o contribuţie distinctă din partea celor 1 4

familii fruntaşe. încă 323 d e florini. În total s e conta p e 1 1 3 8 florini, deci peste

prevederi le contractului pentru lucrările de zidărie unde se consemnase suma de 1 000

de florini. Pe lângă toate acestea exista deja materialul iar locuitorii s-au angajat că

vor presta munca cu braţele şi cu atelajele. Avându-se in vedere toate acestea, comisia
nu vede nici un impediment în acordarea permisiunii de zidire. Opinia comitatului a
fost trimisă însă la Consiliul Locumtenenţial, un adevărat consiliu de stat, care la 1 5

noiembrie, c u ordinul 7.353, solicita proba că cele 1 4 familii fruntaşe au sau nu
posibilitatea de a plăti cei 323 florini, cum se angajaseră. Este nu numai o dovadă a

vigurosului birocratism austriac dar si a importantei - în acord cu raritatea situatiilor
'

'

,

de acest fel - ce se acorda domeniului acesta special. Comitatul confirmă că banii

există şi sunt siguri. Pentru a fi mai convingător anexează adresei sale şi raportul

original înaintat de un comisar comitatens. Desigur, aprobarea a fost acordată 1 3 •

Exista însă şi calea inversă pentru a obţine mult-râvnitul document care

deschidea posibilitatea începerii lucrărilor, dinspre Consiliul Locumtenen\ial spre
comitat. Memoriul comunităţii se îndrepta spre organismul cel mai important - acel

veritabil consiliu de stat. De pildă, in 1 782, comunitatea ortodoxă din Broşteni a ales

" Ibidem.
1 56

https://biblioteca-digitala.ro

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

Patrimonium Banaticum, 1, 2002
această cale. În consecin�ă comitatul Caraş a fost anunţat de intenţia ridicării unei
biserici in această localitate printr-o adresă a Locumtenenţei din 4 februarie. cu numărul
852. De fapt comitatul se implicase deja în chestiune refuzând să recunoască un contract

incheiat de sat cu meşterii zidari şi dulgheri. Aşa se explică apelul la autoritatea mai
înaltă care dorca informaţii suplimentare. Este adevărat, sună răspunsul comitatului,
nu a n:�.: unoscut acel act şi asta din pricină că fusese semnat în lipsa unui proiect
aproba t, fapt inadmisibil. A indicat totuşi o solu�ie la îndemână: să fie preluat planul
de la Ticvaniul Mare. Aşa s-a şi întâmplat şi atunci când cei de la Broşteni au infă�işat
planu l, autoritatea comitatensă 1-a şi inaintat Locumtenenţei cu recomandarea să se
acorde l icen�a de construcţie chiar pe intravilanul existent. Este probabil că s-a şi
obţinut aprobarea dar documentele cunoscute lui Ioan Boroş nu spun explicit acest
lucru. Rămâne importantă însă infonnaţia că un plan putea ti utilizat pentru mai multe
localităţi dar şi că Ticvaniului Mare i se mai adăuga un sat de pc aceiaşi Vale a Căraşului

in efortul de edificare, confirmând încă o dată bo2:ătia zonei.
�

'

Tot acum. in cadrul aceleiaşi congregatii s-a acordat concesiunea de zidire

pentru satele Pristian şi Bucoşnita, fapt argumentat cu aceea că in ambele cazuri sumele

necesare au putut fi dovedite şi că astfel locuitorii nu vor suporta impuneri suplimentare
pentru ridicarea biseric ii. Există totuşi un semn de intrebare in legătură cu impl icarea
comitatului Caraş într-o chestiune care priveşte zona militarizată, grănicerească acolo
unde nu avea autoritate decât comandamentul militar1 4 •
Bisericile de zid sunt mai de grabă o raritate in Banat, majoritatea sunt din
lemn şi nu o dată erau mutate dintr-un loc in altul, erau vândute sau donate unor
comunită�i mai mici şi mai puţin avute.

Şi

in acest caz însă comitatul îşi exercita

autoritatea in materie organizând verificări la faţa locului şi mai întâi dacă existau
banii necesari. De pi ldă, in 22 iulie 1 782, satul Măguri cere aprobarea de constructie

a unei biserici. De fapt primise una de la satul Maciova care avea două. Desigur,
transportul si remontarea imp l icau totusi anumite costuri, asa încât o comisie
'

.

.

imputcmicită de comitat a fost trimisă la Măguri după care prezintă un raport amănunţit.
Recomandă aprobarea pentru că în lada bisericii erau deja strânşi 70 de florini şi 45
criţari iar lucrarea in intregime nu se ridica, după devizul comisiei. decât la 63 de

flori ni 1 � . Timpul pentru a ti străbătute toate etapele de la depunerea cererii la congrcgaţia

in care s-a produs discutarea şi aprobarea sa a fost de aproape jumătate de an şi era
vorba de o situatie limpede si de sume extrem de mici.
'

'

Un caz aparte s-a produs in satele S i hl a şi Coştei. Cei din Sihla aparţinuseră

de parohia Coştei şi erau lipsiţi de preot. Pe vreme bună uşor se putea ajunge la

biserica din Costei. Ar fi fost ceva probleme iarna dar nu atât de mari ca să împiedice
'

credincioşii. Totuşi. in iunie 1 783 comunitatea din Sihla cere să i se aprobe construcţia
unui lăcaş propriu şi se adresează in acest sens Consiliului Locumteneţial. În memoriu

14

Congregatia generală a comitatului Caraş, 1 5 octombrie 1 782, nr. 2 1 4-2 1 5.

1� Ibidem .
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se enwnerau şi motivele care vor fi, de altfel, discutate şi intr-o congrcgaţie comitatensă,
luna următ oare: Sihla era un sat cuprins în cparhia Vârşeţului iar Coşteiul în cea a
Timişorii şi separarea ar fi de natură să e v ite posibile situaţii conflictuale, erari ul

prevăzuse o sesie preoţească, banii de construcţie fuseseră adunaţi. materiale existau
şi nici comunitatea nu ar fi suportat noi însărcinări 1 ' . Cum se va vedea mai jos nu
intotdeauna el iberarea certificatului solicitat era urmată de inceperea construcţiei. Dintr
un motiv sau altul lucrurile puteau trena nu doar luni ci ani de zile.

În acelaşi an, 1 783, o reparatie importantă a fost tăcută la biserica din
Caransebeş. Cupola de pe turn era putrezită şi trebuia înlocuită ciit mai grabnic. drept
pentru care s-a depus cererea de coneesiune� Şi acum autorităţile sunt asigurate că s
au adunat destui bani si materiale si chiar dacă n-ar fi de aj uns protopopul George
Popovici şi obercnezul Ioan Bumbăcilă vor pune ei, imediat. enorma sumă de 1 000
de tlorini fără ca poporul să fie însărcinat cu dări. Este vorba de o biserică care a
suferit mari stricăciuni în vremea războiului din 1 788 când a fost incendiată. Din
această pricină doar păJ1ile înalte ale altarului vor reuşi să salveze pictura veacului al
X V I II-lea. Este atestată o interventie care nu a fost cunoscută până acum după cum n
a fost cunoscută implicarea unor personaje importante din Caranscbeş prin funcţiile
si bogătia lor. Concesiunea a fost primită fără amânare 1 7 •
'
'
Până la j umătatea anului 1 785 congregaţiile comitatului Caraş au luat la
cunoştinţă că mai multe sate cer aprobări le de construcţie 1 8 : Drăgşineşti, Mutnic,

Docnecea, Mercina şi Vrani. Monoşturul cere permisiunea să-şi zidească biserică in
m ijlocul satului fiindcă cea veche este aproape ruinată, cu bâmele putrezire şi mai
este şi aşezată in afară, peste apă aşa că nu o dată credincioşii nu au putut aj unge din
pricina inundaţii lor car� au închis drumul . Existau ceva bani şi oricum vor ajuta oamenii
dacă va mai fi nevoie. In toate cazurile s-au decis verificări prin comisii trimise la fata
locului. Ele trebuiau să se convingă de existenţa terenului intravilan, de di mensiuniie

lui, dacă sunt sau nu sume potrivite pentru ca locuitorii să nu-şi mai plătească
impozitele, motivând că au dat pentru biserică. Deşi este ultimul enumerat în
documente. motivul acesta pare să fi cântărit cel mai greu la acordarea sau respingerea
avizelor necesare. in ceea ce priveşte geografia, se remarcă încă o dată satele de pe
Căraş , din zona Caransebeş-Lugoj dar şi localitatea minieră Docnecea. Lăcaşul de
aici fusese inceput in 1 750 aşa că în acest caz trebuie să fie vorba mai de grabă de o
_
reparaţie. In orice caz ea va fi sfinţită numai în 1 795 de episcopul Ioan lonovici
Şakabent1 9 • Era o biserică de zid.

i

Ca să verifice cumulul de conditii minimale, in 1 786, comi tatul Caras

numeşte comisiile pentru satele Curtea şi Măguri dar cu o subliniere asupra asigurări

că in c i uda cheltuiel i lor pentru construcţiile solicitate, locuitorii îşi vor păstra
capacitatea de a plăti impozitele20 •

1� Congregaţia generală a comitatului Caraş, 7 iulie 1 783, nr. 47 1
17 Congregaţia particulară, 22 iulie, nr. 2.
18 Congregaţia generală a comitatului Caraş, 25 august. nr. 23; Congregaţia particulară,
27 iunie. nr. 37.
1 Q Gh. Jurma, V. Petrica, op. cit., p. 73.
! o Congregaţia particulară din 7 martie, nr. 298. 304; Congregaţia particulară din 24
mai. nr. 7 1 O.
·
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O lungă listă de solicitanti s-a înregistrat în 1 793 . La inc!.!putul acestui an

Can cc laria l l irică a făcut cunoscut tuturor celor interesa�i circul a ra Locumtenenţei
di n 2-l februarie, nr. 3.697, prin care se aten�iona că pentru construq ii k ecleziastice
este n c\·oie şi de avizul acestei autorităţi, al Cancelariei llirice. Cu acei aşi ocazie se
reami ntea întreaga procedură şi condiţiile minimale pentru aprobare: petiţie la comitat.
constituirea comisiei pentru fiecare caz. ieşirea la faţa locului şi raportul acesteia.
ex i stenţa intravilanului potrivit, a banilor şi materialului11
in 1 793 au fost discutate intr-o congregaţie comitatensă din martie22 mai
multe cazuri:
La Coşteiul Mare se prăbuşise biserica şi credincioşii doresc să-şi ridice
una nouă, de lemn în mod sigur de vreme ce sumele necesare sunt apreciate de comisie
la nu mai 325 de tlorini si 30 de critari. Se adunaseră deja 209 florini asa că satul a
prim it avizul.
Sih la, despre care se stia că obtinuse o aprobare cu zece ani mai înainte
revine acum cerând reînnoirea acesteia. Avea intravilan, avea şi lemnele necesare,
aşa că i s-a acordat un nou aviz.
La Rugi. biserica veche fusese distrusă în timpul războiului din 1 788- 1 790.
Satul adunase o sumă de 639 florini când spesele, în conformitate cu cele prevăzute in
proiect, nu puteau trece de 480 de florini. Banii fuseseră aduna�i nwnai de la locuitorii
cu stare materială bună. Şi în acest caz. având în vedere sumele înregistrate. a fost
vorba de o biserică de lemn. Aprobarea s-a obtinut îară obiectii.
Herendeştiul intenţiona să înalţe bis�rică de zid. În �cest scop erau adunate
60.000 de cărămizi şi 1 .376 tlorini, dar a fost refuzat ini�al pe motiv că nu avea
proiect. U lterior, cum vom arăta la locul potrivit, a primit aprobarea.
Jidoviniul23 a fost refuzat pe acelaşi motiv şi, cel pu�n pentru 1 793, este
sigur că nu s-a mai revenit. aşa cum s-a mai întâmplat la Temereşti şi Doclin. Mai
târziu la Jidovin (Berzovia) s-a putut totuşi ridica biserica. În 1 8 1 2 se consemnează o
biserică ruinată şi tot atunci construcţia uneia noi, de zid. Putem identifica, în cele de
mai sus. o primă încercare a satului de a-şi ridica un lăcaş nou, având in vedere că cel
vechi. din lemn, consemnat la 1 75 7. nu mai corespundea prin dimensiuni sau din alte
cauze. aceluia care s-a ruinat în 1 g 1 2 ?
Monosturul se afla într-o situatie dificilă. Si acest sat ceruse mai de mult
pennisiunea, în 1 78 5 , cum am arătat, dar �u se ştie da�ă a şi obţinut-o atunci. În 1 793
însă, comunitatea se afla într-o aprigă dispută tocmai din pricina bisericii. Se ştie că
un lăcaş de lemn a fost nimicit aici din dispoziţia perceptorului Haritz şi a controlorului
erarial Lerchensthal. Să fie vorba de biserica veche care nu mai putea fi utilizată făr;i
primejdie şi atunci a fost dcmolată sau de una construită îară aprobări le cuvenite în
•

.

.

'

.

'

: 1 Congregaţia particulară din 1 8 martie, nr. 270.
:l fbidem .
:J Astăzi localitatea Berzovia. Despre biserica de aici vezi ŞI 1 . Albu. Berzovia -file
de isrorie, in Banarica, VI. 1 9 8 1 . p. 472-473.
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1 7 85 ori imediat după ? În orice caz. satul se învoieşte ca din scândurile rămase de la

biserică, crariul să primească 20 de bucăţi întregi. apreciate la 25 criţari bucata si alte
câteva rupte. Satul cere despăgubirea pentru scânduri dar i se răspunde că � i asa
comunitatea a primit de la erariu zile de robotă in valoare de 394 de florini şi � fo�t
scutit şi de taxa si lvanală de 62 de tlorini pentru lemnele necesare construcţiei. Numai
in cazul in care sătenii ar putea demonstra că cei care au distrus biserica veche au luat
�i alte materiale in afară de scânduri. erariul este gata să despăgubească.
La Sacu se solicită practic numai o mutare a bisericii. evident, de lemn de la
vechiul loc. peste apă. intr-unul mai potrivit şi uşor accesibil credincioşilor. Cum se
adunaseră 1 40 de florini şi credincioşii s-au mai obligat să adune 36 florini şi 50 de
criţari iar costurile au fost estimate la 1 72 de florini şi 24 de criţari, cererea a fost
aprobată.
Cererile de edificare sporesc în fiecare an şi. fapt semnificativ, sunt tot mai
numeroase cele care se referă la lăcasuri
de zid. Sumele pe care satele Banatului
'
re�esc să le adune sunt impresionante. Forţa economică a provinciei începea să se
facă simţită şi in acest domeniu ca şi în multe altele. Mai repede �i in riun mai alert
decât în alte provincii româneşti, Banatul îşi în locuia bisericile de lemn cu cele de zid,
unele din ele de dimensiuni care impun şi astăzi. Chiar dacă ou sunt primite
întotdeauna, aprobările se obţin până la urmă. Printre cei care au reluat demersul in
1 794 se numără si
, un deviz de 4.07 1 de florini si
. JidovinuF4 • Avea acum proiect si
adunase 2.485 de tlorini ! Doclinul, care fusese resp ins şi el prima oară, cere din no�
aprobarea. Proiectul său şi devizul ajungeau la 2 .483 de tlorini şi avea adunap 1 030.
Ezerişul avea acelaşi deviz şi tot aşa Câlnicul (ceea ce arată şi o identitate de plan).
Primul adunase 904 flori ni şi ultimul 1 1 92 tlorini. Sumele erau mari dar nu ajungeau
decât aproximativ la jumătate din trebuinţe. aşa încât nici una din comunităţi le de mai
sus ou a primit aprobarea. Nu a primit-o nici satul Cuptoare de lângă Reşiţa. CIR
atunci avea 98 de case si
309 locuitori. Era o localitate săracă cu locuitori veniti
din
,
'
Oltenia, subzistând cu dificultate in regiunea montană unde au fost aşezaţi. Nu aveau,
în momentul cererii decât 1 5 florini în lada bisericii! Totuşi, peste pu\in ani Cuptoan:
va avea biserică şi asta prin strădania unui preot din neamul vestitului zugrav Nedelcu
Popovici. care lasă însemnare pe filele unei cărţi vechi despre eforturile sale in satele
bufeneşti de la poalele Semenicului: ''Iunie 24 anu(l) 1 795: sănt hitotonisit de preot in
Sfânta Bisărică a Gaiului Mare prin blagoslovenia episcopului al Verşeţului, Ioan de
Şaca(bent) in 22 lui septămvrie ano 1 795 fui rânduit de paroh in Cuptoare iară iD
anu(l) 1 80 . . . . iunie 1 5 fuiu rânduit iarăsi eu, paroh in Frant Dorfadecă in Văliug, prin
rănduiala episcopului celui mai sus. in' aceştia doi mai su� zisă sate neavând pânl iD
mergerea mea acolo nici preot paroh nici bisărici aşa eu lăcuind in aceşcia două .sate.
1 4 ani. puind puţintică osteneală, să făcură in mâne satele câte o bisărică ( . . . ) Simeoll
popovici paroh (in) Cacova, insămnat in Cacova. 1 2 iunie 1 822"zs .
24 Congregaţia generală a comitatului Caraş, 26 mai 1 794, nr. 524.
:.s Însemnare pe Molitvelnic, Râmnic, 1 708. exemplarul de la Grădinari , nr. iov. 1336.
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i n aceia�i congregaţie în care satele de mai sus au fo st re fuzate, altele au
m m - âvnita aprobare. Herendeştiu care are un deviz de 2 . 0 1 6 tlorini , avea var
ri it ul t r
cără m idă de 685 tlori ni �i 40 criţari, avea in ladă 1 .3 1 4 florini şi deci mai avea
i
�evoie de n umai 1 5 tl. care erau deja promişi de credincioşi i mai avuţi. Vişagu1 a
izul. Ca�culul arată s ��se de 1 . �46 �or ni dar avea in ladă 3 5 2 tlorini :
primit şi ei_av
prin colcct� a� unasera 8 1 8, oamenu se angaJasera s� p�est�ze muncă cu braţel e ŞI
_
_
atelajele Ş I sa doneze unele matenale. La Agad1c1
b1senca veche era cu totu l

�

�

neincăpătoare - numai o cincime din credincioşi puteau să încapă - şi oricum era

rui nată. A primit acordul de construcţie.
Dinamica şi sensul schimbării sunt poate cel mai bine sugerate de această
ult imă listă : din 8 solicitări 7 erau pentru lăcaşuri de zid ! În câteva decenii translaţia
va fi aproape completă. B isericile de lemn vor deveni o raritate în Banat.

INFOR1\1ATION FOUND IN AN OLD MAN USCRIPT ABOUT THE
BUILDING OF STONE CHURCHES IN BANAT
Summary
Using stone as a material in the building ofthe Romanian orthodox churches

bas had a great continuity since the Middle Ages, but their number differs from one
period to another. Beginning with the last decades of the 1 8/th century, over a period

of 50-60 years. almost two thirds of the churches built in Banat were made of stone,
replacing the old wooden ones. S ince a lot of documents from old archives were lost,
including those about the stone churches, we do not have exact inforrnation about the
conditions in which thcy werc built. Fortunately, somc documents and manuscripts,

dating from 1 93 1 , have been preserved by Ioan Boroş, a Greek-Catholic priest in

Lugoj . These documents together with some notes written on religious books enabled

us to

tind answers referring to the building of Romanian churches in Banat.
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