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TIMIŞOARA MITROPOLITULUI IOSIF
(Sfântul Iosif cel nou de la Partoş)
1 650- 1 653
Ioan Haţegan

Numit mitropolit al Banatului în anul 1 650, Iosif -aromân sau morlach
din Dalmaţia - aflat la venerabila vârstă de 8 1 de ani , devine repede o figură
remarcabilă a Timişoarei şi a intregului Banat. Deşi păstoreşte ortodoxia locală
doar trei ani, retrăgându- se apoi la mănăstirea Partoş unde moare în anul
1 656, Iosif - cunoscut îndeobşte după numele de S fântul Iosif cel Nou de la
Partoş - marchează câteva momente importante. Bun cunoscător al sufletului
omenesc, al grij ilor şi nevoi lor cotidiene, dar şi al moravurilor otomane, Iosif
reuşeşte să se impună atât în faţa credincioşilor care-I venerează, căt şi in
faţa beilcrbei lor vilayetului de Timişoara, ocrotindu-şi astfel credincioşi i. Faima
sa de făcător de minuni îl precede şi-i succede in timp.
Recuperarea figurii sale pentru ortodoxia românească ş i , parţial şi pentru
istoriografie, a fost făcută de către controvcrsatul Gheorghe Cotoşman 1 •
Autorul pune în circulaţie două mărturi i scri se. U n a este aceea a
fostului secretar personal al mitropolitului - Damaschin Udra( U drea ) scrisă la
Caransebcş la 1 70 1 2 şi cealaltă este mărturia egumenului Nechifor de la Partoş,
scrisă in anul 1 7483. Cele două scrieri , pot fi considerate hagiografice, dar
oferă extrem de multe date reale despre cele ce s-au întâmplat in aceşti ani
la Ti mişoara şi în toată zona Banatului.
Iată fragmentele din Viaţa Sfântului Ios i f,operă a lui Damaschin U drea
care s e referă la Ti mi şoara . Li mba română arhaică a bănăţcni lor este
omniprezentă şi conferă un p lus de savoare evenimentelor.
" Iară cănd s-au apropia t Sf Mctropolit dă Timişoara, chiar la vadu
Timişulu? I-au întâmpina t 50 de călăreţi turci trămişi de paşa Fasli alu
1 Viaţa Sfăntului I osif cel Nou Mitropolitul Timişorii şi a toată Tara Banatului.
1 650- 1 656, Timişoara, 1 95 6 .
2Textul original este transliterat şi intercalat între paginile lucrării : la fe l ş i fotocopii
ale paginilor din manuscrisul original. Est e greu astfel să obţii o coerenţă a p agi nilor ce
cuprind textul. Doar lccturând întreaga lucrare se va putea obţine o imagine corectă, în
care numerotaţia paginilor sare când înainte, când înapoi./
1Ibidem.
4Podul peste Timiş la Şag.
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Timişoara. carele au a uzit dăspră mimmea săvârşită la Vârşăţ, şi el au fost tot
copil dă creştin dăla marea lui Dalmaţia şii s-au turcit în robie. dară bun cu
creştinii tot a rămas. Si când au ajuns la Timişoara, mare alaiu şi mare părage
au aşteptat pe SfMetropolit şi mulţime fără număr din toate părţile paşalâcului
şi a ţarii Băn a tului şi chiar dă dăparte dăla B uda şi dă prăstă Dunărea
ungurească.
Iară când s-au gătat păradea şi st:Metropolit au plecat cătră casa lui,
când au trecut pc uliţa argintarilor', chiar inainte d-a răsuci pră calea Bisericii
vcch/', feciorii fu Iavan Capră au scos pră twgă pră tata lor, carele au fost
ologit dă 20 ani.Si i-au pus in calca sf Mctropolit. Iară sf Metropolit s-au oprit
lângă el. a u pus mâna pră capul lui şi ologu s-au sculat şi au umblat, şi lumea
s-au minunat şi s-au inchinat ş-au căzut in genunchi şi a u sărutat poala sf
Metropolit. Şi turcii s-au închinat lui.
Iară în anul ce-o vinit7, plecând paşa Fasli, în locul lui au venit paşa
Korişanţ carele au fost om nă-ngăduitor şi rău dă suflet, c-au fost şi beteag
de ficat. s-au purtat rău cu raialele ş-au fost om hapsân şi lacom, ş-o vrut să
strângă a veri, dară sfMctropolit au vorbit cu el blând şi i-au dat daruri dă aur
şi dă argint şi I-au înduplecat şi nu s-au legat dă besericile din Timişoara.
Iară în anul 1 652, la sf Apostoli P;ilru şi Pa vel, carele au fost hramul sf
. bcscrici vlădiceşti a vechi dă lemn din măidanul Răduţilo1� şi st:Mctropolit au
mers să slujească, iară dela Pălanca câmăY au început să iasă fum şi foc mare
s-au alătat cu vâlvătăi până la cer şi vânt mare s-au pornit ş-au dus focul către!
Palanca Mare. Si vântu au dus scântci pnistă cetate şi s-au aprins şi dughenile
jidovilor dă supt zidul Iosimi, inră d-aco/o focu s- intins cătră casele topciilor şi
a u început să ardă dă/a apus cetatea, ş-au ars din trei părţi palăncile şi pârjolu
a u ajuns şi la oborul vaidei şi de acolo la casa paşei, iară în jos măido
(aproape) la bcserccă undee-o slujit sf Metropolit Iosif Iară lumea prăstă tot
au fugit ţipând. S-au ars căşi şi oameni şi mucri şi copii au m urit arşi.
Iară a tunci sfMetropolit au eşit în odăjdii din sfbesericaă şi s-au intors
cu faţa la foc şi-au privit prăpădul, pră care vântul i-au adus acuş cătră
beserecă, şi s-au uitat la lumea ce-au năbunit dă spaimă ş-au căzut El în
genunchi pră treptele beserecii şi-au atins ţărâna cu fruntea ş-au stat aşa şi
s-au rugat. Iară dăla miazăzi nouri negri s-au văzut a tunci nălţându-se şi fulgere
au tunat cu grozăvie, iară intr-o nimica dă ceas s-au pornit ploaie cum n u s-au
mai pomenit d-au curs apele ca potopul ş-au încetat focul ş-au stins tăciunii
ş-au spălat toate urmele prăpădului. Iară când au fost aproape dă chindie s-au
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5se afla î n i nteriorul zidurilor cetă(ii.
6uli(a pe care se afla vechea biserică ortodoxă a creştinilor, din i nterioml cetăţii.
7anul 1 65 1 .
HKorişanţ, nume greu de identificat în lista beilerbciu lor de Timişoara.
9Palanca Cârnă -denumire popu l ară pentm cartierul Palanca Mică.
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luminat ceriu iară, ş-au eşit 7 curcubeie unu prăstă altu, iară st: Metropolit
atunci s-au sculat dân genunchi şi odăjdiile lui au fost uscate, n-atinse nici dă
un strop dă ploaie:şi aşa s-au închis în chilia lui şi trei zile nu au eşit nu I-au
văzut nime. Iară după aceea, când au eşit şi s-au arătat Ia lume, au a vut
semnul sfintei Cruci ars pră dosul palmei dăla mâna stângă, numa sămnul nu au
fost roşu, numa au fost ca aurul curat ş-au luminat la umbră. Si ăsta sămn I-au
a vut până I-au pus În mormânt.
Iară dă ziua dă hram, adică de St: Arhangheli Mihail şi Gavril, igumen ul
sfintei mănăstiri Partoş I-au chemat să vină la Partoş, ca să slujească, că multă
lume arc să se adune şi lumea dornicJ este tare d-a-1 vedea la faţă pră sf
Metropolit cel făcător dă minuni. Iară st: Metropolit au !agăduic că va merge. Si
cu trei zile înain te a u pornit pră picioare din Timişoara . . . (Textul curge În
continuare privind întările miraculoase din cursul drumului şi de la Partoş din
anul 1 652, N. N.)
Iară în anu 1 653 la sf Paşti ş-au lăsat sf Metropolit Scamnu dăn Timişoara
şi s-au aşezat în sf mânăstirea Partoşului şi au trăit În posturi şi rugăciuni vreme
dă trei ani, până la anu 1 656, la sf Adormirea Maicii Domnului,când a u m urit. . .
"

COM ENTARII
Textul este mai lung şi tot la fel de i nteresant. Ar merita să fie reluată
lectura originalului şi transliterată în conformitate cu cerinţele şti inţi fi ce, întrucât
se pot afla elemente noi.
Am selectat doar textul privitor l a Timişoara întrucăt oferă un şir de
informaţii istorice inedite, pe care nu le-am mai aflat în nici un alt i zvor, fi e el
documentar sau narativ. În ordinea curgerii textului iată-le :
1 . În anul 1 650 beilerbei de Timişoara era Faslî, originar d i n aceiaşi zonă
ca şi mitropolitul. Paşa nu-i uită pe creştini şi-i protejează.
2. Autorul scrierii hagiografice aminteşte uliţa argintarilor ce se afla chiar
înainte de a da colţul spre vechea biserică ortodoxă.
3. A celaşi autor, vorbind despre sărbătoarea sf.Aposto l i Petru şi Pavel, ce
era hramul acestei b i seri ci epi scopal e, vechi d i n lemn, spune că se a fl a în
măidanul (piaţa) Răduţi lor.
4. În anul 1 65 1 vine noul paşă Korişanţ: numele acestuia nu se află pe
lista bei lerbei lor de Timişoara, semn că era o denumire folosită de locu i torii
oraşu lui, probabi l o poreclă. Se mai aminteşte despre boala de ficat a paşei , de
faptul că era l acom, dar şi despre darurile bogate ti'icutc de m i tropolit spre a-i fi
lăsate în pace bisericile şi credincioşii , lucru realizat.
5. Numele de Palanca Cârnă din text (singura menţiune de acest fel d i n
istoriografic) trebuie asociat cu forma d e semilună a P alănc i i M ari c e s e întindea
de la est, prin nord până în vestul cetăţii. Interesantă această denumire, semn
că aşa o numeau înşisi locuitori i Timişoarci, probabi l spre a o diferenţia de Palanca
Mică, cu o formă aproximativ patrată.
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6. Dughenilc evreilor de lăngă zidul Iosimii (lui Iosâm-formă bănăţeană a
numelui I osif, scris cu 1 dar pronunţat 1, N.N. )
7. Aproape de aceste dughene erau casele topciilor, adică ale tunari lor din
garni zoana cetăţi i .
8. L a sărbătoarea sfinţilor apostol i Petru şi Pavel (sf. lunii iunie) a anului
1 65 2 un foc putern i c a distrus multe clădiri din Cetate ş i cele două Palănc i .
murind şi mulţi locuitori. Deosebit d e puternic. i ncendiul a fost unul dintre cele
căteva care au devastat, în evul mediu, oraşul. Scrierea de faţă aminteşte şi de
minunea săvârşită de către mitropol it, ce a adus norii care au stins pârjolul . Se
mai notează prezenta a 7 curcubee, unul lângă altul, fapt puţin obişnuit.
9. Oborul vaidei,este de fapt o piaţă a voievodului sau cnezului ortodox
timişorean, aflat în zona Fabric de azi, mai precis în preaj ma Abatorului oraşului.
P re z e n ţ a u n u i v o i evod ( s au c ne z ) denotă o o r g a n i zare a d m i n i s tr a t i v ă a
ortodocşi lor timişoreni .
1 O . Se aminteşte şi Casa paşei , dar n u s e specifică dacă e vorba despre cea
din Cetate, zona actualei pieţe a Libertăţi i sau despre casa de vară a paşei, ce se
afla în Calea Torontalului de azi , chiar înainte de vi itorul spital municipal.
Scrierea hagiografică, din a cărei cuprins am ci tat câteva fragmente,
cuprinde şj surprinde, un fragment din viaţa comunităţii ortodoxe timişorene la
mij l ocul secolului a l XVII-lea, văzută printr-o prismă inedită.
Cum i zvoarel e despre Tim işoara medievală sunt, în general puţine sau
mai precis - puţi n cunoscute, considerăm că este absolut necesar ca orice i zvor
publicat să fi e verifi cat cu origi nalul, transl iterat, tradus şi pus în c i rculaţie
ştiinţifică. Cercetătorii care fac acest lucru pun l a îndemâna specialiştilor, dar şi
în a cea a împătimiţi lor de istoria Timişoarei, informaţii care ajută la cunoaşterea
cât mai aproape de realitate a vieţii cetăţii şi oraşului Timişoara în diverse epoci
istorice.
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