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Bisericile de lemn monument- istoric din judeţul Timiş
sau despre Cărările credinţei

Se spune deseori că pentru arhitectura veche a românilor din Ardeal şi Banat,
caracteristică este arhitectura de lemn. Afirmaţia este valabilă pentru majoritatea edificiilor
rurale înălţate în aceste provincii până pe la începutul secolului al XIX-lea. După care,
odată cu exploatarea masivă a codrilor de brad, fag sau stejar, construcţiile se durează
din alte materiale, precum piatra sau cărămida. Judeţul Timiş nu face excepţie. Şi totuşi,
judeţul nostru mai posedă încă douăzeci şi cinci dintre cele mai vechi locaşuri de cult
construite din lemn, obiective care au fost cuprinse în Lista monumente/ar istorice- 2004,

judeţul Timiş.
Bisericile româneşti de lemn, de cult ortodox, din judeţul Timiş se mai găsesc încă
concentrate în zona împădurită din nord-estul acestuia, cunoscută drept zona Făgetului
şi a Lugojului. Ele au fost înălţate, în vremurile de demult, la iniţiativa comunităţilor
locale sau a diverşilor ctitori săteşti, de către meşteri ţărani.
Datarea acestor biserici comportă destule aproximări, datorată puţinelor surse
documentare existente. Se pare că singura biserică datată, inscripţionată, cu anul înălţării
locaşului de cult (1676) este biserica de lemn din Crivina de Sus. Celelalte biserici de
lemn păstrate până acum în Timiş, par a fi fost construite în secolul al XVIII-lea.
Totodată, sistematizarea localităţilor rurale, din perioada secolelor XVIII-XIX,
a determinat periplul (migrarea) locaşurilor de cult spre centrul de comună. Sau spre
alte localităţi. Uneori s-a întâmplat chiar abandonarea lor, sau, cazul ceva mai fericit,
transformarea acestora în biserici de cimitir, prin construirea în noile habitate a unor
biserici noi, de zid, concepute după proiecte-tip elaborate la V iena, în stilul barocului
târziu austriac.
9
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Tehnica de construcţie a vechilor biserici de lemn timişene cunoaşte trei
procedee:
Primul procedeu constructiv, şi totodată cel mai vechi, cunoscut şi în Europa
sub termenul german Blockbau, presupune construcţia edificiului din cununi orizontale
de grinzi masive de stejar, cioplite pe toate cele patru feţe. Şi îmbinate la colţuri în
coadă de rândunică. Pereţii rămânând netencuiţi, cu bîrnele la vedere (Băteşti, Crivina de
Sus, Dubeşti, Groşi, ]upâneşti, Margina, Povergina, Topla, Zolt etc. ). Al doilea procedeu,
consacrat sub termenul german de Fachwerk, derivă din cel dintâi, doar că, spre deosebire
de acesta, intercalează în lungimea peretelui stâlpi verticali, denumiţi căţei sau stobori.
Pereţii exteriori sunt acoperiţi uneori cu lipituri de pământ (Căpăt, Cebza, Coşeviţa,
Curtea, Dragomireşti, Hezeriş}. Cel de-al treilea sistem constructiv era, presupunem,
specific locaşurilor de cult din câmpia bănăţeană. Acolo unde pădurile lipseau sau au
dispărut cu timpul. Asta înainte de a fi construite bisericile de zid. Procedeul se referă la
biserici cu pereţii perimetrali construiţi din nuiele împletite şi fixate ici şi colo, precum
şi la colţuri, cu stâlpi verticali. Pereţii exteriori, cât şi cei interiori erau tencuiţi. Edificii,
dealtfel, consemnate în documente pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, în localităţile
Saravale, Va/cani, Beba Veche. Acum, ele nu mai există.
În ce priveşte tipologia planimetrică a acestor locaşuri de cult, şi în funcţie de
forma şi de traseul urmat de absida altarului, se disting cel puţin cinci tipuri planimetrice,
precum şi alte câteva variante derivate din acestea, dar care nu fac obiectul acestor
înscrisuri.
Bisericile de lemn monumente istorice din Timiş întrunesc, deasemenea,
elementele spaţiale specifice cultului creştin ortodox, acelea care caracterizează acest grup
de monumente din arealul românesc. Astfel, elementele spaţial-arhitecturale sunt dispuse
pe axa est-vest, după cum urmează: altar rectangular, navă (naos) dreptunghiulară, tinda
(pronaos) rezervată femeilor şi cele două intrări, cea a bărbaţilor în partea de miazăzi
a naosului şi cea dinspre apus, alocată femeilor. Pronaosurile sunt tăvănite cu scândură.
Naosurile sunt acoperite prin bolţi semicilindrice, tot cu scândură. De asemenea, absida
altarelor. Pardoselile sunt din pământ bătut sau de lemn. Acoperişul este realizat în patru
ape (pante). Învelitoarea era din şindrilă (şiţă). Mai nou din tablă zincată sau ţiglă. Turnul
clopotniţă al bisericii este ridicat deasupra naosului (există şi clopotniţe separate). De
10
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regulă acesta este împodobit cu un bulb sau doi bulbi suprapuşi, de inspiraţie barocă,
terminat cu o cruce metalică.
Cu privire la distribuţia programelor iconografice, putem spune că, în bisericile
de lemn din Timiş, pictura a fost dispusă în absida altarului (pe semicalotă), în naos (pe
bolta semicilindrică, pe timpanul de vest, pe iconostas şi pe pereţi), în pronaos, pe tavan
şi pe pereţi. Programul iconografie (Erminia) şi conţinutul acestuia este cel consacrat
deja în epocă. Totuşi, unele noutăţi iconografice vizibile în pictura unor biserici din zonă
evidentiază
cu certitudine existenta
influentelor
Secolului Luminilor (Curtea,
Euro1>ei
,
'
,
r
Hezeriş, Poieni). Zugrăvirea bisericilor s-a făcut de către pictori (zugravi) consacraţi ai
locului şi ai timpului, precum: Ioan Zugravu, Savu Zăbran, Groza Bărzav, Teodor Zugravu

şi Tănăsie din Lugoj, Lazar şi Gheorghe Gherdanovici, Petru (Petar) Nicolici, Gheorghe
Diaconovici, Ştefan Teneţki, Ion Zaicu şi alţii.
Bună parte din aceste biserici au avut, sau mai posedă încă, un bogat inventar
liturgic vechi, la fel şi preţioase cărţi de cult. Acum, multe dintre ele au fost transferate
în colecţiile de artă bisericească veche din Timişoara şi Lugoj. De remarcat de asemenea,
la biserica din Homojdia o colecţie de artă plastică contemporană cu subiect religios,
donaţie a unor artişti profesionişti timişoreni.
Astăzi, starea de conservare a bisericilor de lemn-monumente istorice din Timiş
este destul de precară. Datorită vechimii. Poate climei schimbătoare. Sau pentru că
asupra lor s-a intervenit de prea multe ori aleatoriu şi neprofesionist. Aşa că, aceste
obiective trebuie cuprinse grabnic într-un program de conservare-restaurare. Altfel,
cărările credinţei noastre vor deveni nişte poteci uitate. Rătăcite. Pierdute şi iluzorii. Ce
duc de nicăieri spre nicăieri !
Andrei Medinski
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Wooden churches- historical monuments of the T imis County
or About the Paths ofFaith

It is often told that what characterizes the old Romanian architecture in Ardeal
and Banat is the wood architecture. The assertion is valid for most rural edifices built in
these provinces up to the beginning of the 19'h century. Mter that, simultaneously with
substantial exploitation of fir, beech and oak forests, buildings are made by using other
materials, such stone or brick. The Timiş County makes no exception. However, our
county stiU has, yet, twenty five from the oldest religious buildings made of wood, which
have been included in the List of historical monuments 2004, Timif County.
The Romanian Orthodox wooden churches from the Timiş County are to
be found grouped in its north-eastern forest land, known as the area of Făget and
Lugoj. These were built in early days by peasant craftsmen at the initiative of the local
communities or of several founders of the village.
It is hardly to exactly locate in time the construction of such churches due to
the scarcity of the existing supporting documents. lt seems that the single dated church,
where inscriptions say the structure was built in 1676 is the wooden church in Crivina
de Sus. Other wooden churches preserved up to day in the Timiş County seem to have
been built in the 18'h century.
In the same time, systematization of rural places from the 1 8'h -19'h century led
to the migration of the religious buildings to the village centre. Or to other urban places.
On occasion, some of them were even abandoned, or, in more fortunate cases, such
churches were transformed into cemetery churches, and in their place were built entirely
new churches, of masonry, by using standard projects, drafted in V ienna, influenced by
the late Austrian Baroque.
The construction technique of the old wooden churches from the Timiş County
takes account of three methods:
The first construction method, and also the oldest one, known around Europe
-

12
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under the German term Blockbau implies the construction of the edifice from horizontal
circlets of massive oak beams, carved on four sides and fastened by using swallowtail
joint. Walls remain unplastered, beams with chamfers exposed to view (Băte{ti, Crivina de
Sus, Dube{ti, Grofi, Jupâne{ti, Margina, Povergina, Topla, Zolt, etc. ). The second method,
acknowledged under the term of Fachwerk, derives from the first one, but, unlike this,
intercalates along the length of the wall vertical posts, called căţei or stobori. The externa!
walls are covered sometimes with earth (Căpăt, Cebza, Cofeviţa, Curtea, Dragomire{ti,
Hezeri{). We suppose that the third method characterize cult edifices from the Banat
Plain. In places with no forests or which have disappeared over the years. This before the
construction of masonry churches. The method implies churches with perimetral walls
made of wattlework and fastened here and there, as well as at corners with vertical posts.
The externa! walls, as well as the indoor ones were plastered. However, such edifices were
mentioned in documents as far back in the middle of the 18'h century in the locations of
Saravale, Va/cani, Beba Veche. These do no longer exist.
As to the planimetric typology of such cult edifices, and according to the shape
and path followed by the altar's apse, one can distinguish at least five planimetric types,
as well as several options derived from these ones, which to not represent the scope of
such documents.
The wooden churches- historical monuments of the Timis County also observe
the spatial elements that characterize the Christian-Orthodox religion, i.e. the ones
that distinguish this group of monuments from the Romanian area. Thus, the spatial
architectural elements are placed along the east-west axis as follows: the rectangular
altar, the rectangular nave, the narthex, the part of the church reserved for women and
the two entrances, the men's one, on south face of the nave and the women's one, on
west face of the nave. Narthexes are ceiled with boards. The naves are covered by semi
cylindrical vaults by using boards. The apses of the altars, as well. Flooring is made of
beaten earth or wood. The roof is made with four pitched sides (hip roof). It is covered
in wood siding, with clapboard siding. More recently was used galvanized iron or tile.
The bell tower of the church is raised above the nave (there are also separate steeples).
As a rule, it is decorated with two overlapped bulbs of Baroque inspiration, completed
by a metallic cross.
13
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As to the distribution of the iconographic programs, we may say that in the
wooden churches of the Timis County painting was placed in the altar's apse (over
the semidome), in the nave (on the semi-cylindrical vault, on the western tympanum,
on the iconostasis and on the walls), in the narthex, on the ceiling and on the walls.
The iconographic program (Erminia) and its content is the one already established in
the epoque. However, some iconographic novelties, able to be seen in the painting of
churches from the area certainly highlight the existence of the influences brought by the
European Enlightenment (Curtea, Hezerif, Poieni). The churches were painted by well
known painters from that place and time, such as: Ioan Zugravu, Savu Zăbran, Groza

Bărzav, Teodor Zugravu and Tănăsiefrom Lugoj, Lazar and Gheorghe Gherdanovici, Petru
(Petar) Nicolici, Gheorghe Diaconovici, Ion Zaicu and others.
Many of these churches had, or still have, a rich liturgica! heritage, as valuable
as religious books. Currently, many of them have been transferred in the church art
collections from Timişoara and Lugoj. It is worthy to notice, also, in the church of
Homojdia the contemporary art collection with religious themes, donation made by
several artists from Timişoara.
Currently, the preservation status of the wooden churches - historical monuments from the
Timiş County is precarious. Due to their age. Or perhaps to the ever changing weather
conditions. Or, maybe, due to random and unskilled changes brought several times to
them. Thus, such constructions have to be included without delay in a restoration
preservation program. Otherwise the paths ourfaith shall become forgotten pathways.
Mislaid. Lost and illusory. Heading from nowhere to . . . nowhere!
Andrei Medinski

14
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Biserici de lemn monument-istoric dinJ·udetul
Timis'
'
58. TM-II-m-A-06093 Biserica de lemn Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril, satul Topla,
1.
comuna Mănăştiur, mutată în municipiul Timişoara Pădurea Verde, în NE oraşului, în spaţiul
Muzeului Satului Bănăţean 1 750- 1 800
108. TM-II-m-A-06145 Biserica de lemn Sf. Dimitrie, (sat Hodoş, comuna Brestovăţ,)
2.
mutată în municipiul Timişoara, Bd. Loga C .D. 1774
157. TM-II-m-A-061 79 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat aparţinător
3.
Băteşti, oraş Făget 1 44 sec.XVII
4.
168. TM-II-m-B-06190 Biserica de lemn Sf. Ioan Teologul, sat Bulza, comuna
Marginea, f. n. Centrul satului 1 820
1 72. TM-II-m-A-o6 1 94 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, sat Căpăt,
5.
comuna Racoviţa 1 1 1 sec.XV1II
6.
1 73. TM-II-m-A-061 95 Biserica de lemn Sf. Gheorghe, azi biserică de cimitir, sat
aparţinător Cebza, oraş C iacova, f. n: În cimitir 1 758
1 89. TM-II-m-B-062 1 1 Biserica de lemn Sf. Apostoli Petru şi Pavel, sat Coşeviţa,
7.
comuna Margina, f. n. 1 776
8.
1 92. T M-II -m-A-06214 Biserica d e lemn Cuvioasa Paraschiva, sat Crivina d e Sus,
comuna Pietroasa, 63, 1676, reparată 1778
9.
1 93. TM-II-m-B-06215 Biserica de lemn Naşterea Maicii Domnului, sat Crivobara,
comuna Secaş, 69, 1 780
10.
1 94. TM-II-m-A-06216 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva,sat Curtea, comuna
Curtea, 270, 1 794
11.
196. TM-II-a-A-06218 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat Dobreşti, comuna
Bara, 1 15, 1 832
12.
197. TM-II-A-06219 Biserica ( ucraineană) de lemn Naşterea Domnului, sat
Dragomireşti, comuna Ştiuca, 1 754
15
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13.
198. TM-II-A-06220 Biserica de lemn Sf. Dumitru, sat Dubeşti, comuna Ohaba
Lunga, 146, sec.XVII
14.
2 1 7. TM-II-A-06237 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, sat Groşi,
comuna Margina, 56, 17 41
1 5.
2 1 8. TM-II-A-06238 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, sat Hezeriş,
comuna Coşteiu, 138, sec.XVIII
16.
220. TM-II-A-06240 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, sat Homojdia,
comuna Curtea, 19, 1 782- 1 804
1 7.
224. TM-II-a-A-06244 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva,sat aparţinător
Jupâneşti, oraş Făget, 52, În cimitir, sec.XVIII
18.
232. TM-II-m-B-06250 Biserica sârbească de lemn Sf. Gheorghe, sat Lucareţ,
comuna Brestovăţ, 36, 1 750
19.
242. TM-II-a-A-06258 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, azi biserică de cimitir,
sat Margina, comuna Margina, f.n. În cimitir, 1 737
20.
250.TM-II -a-B-06258 Biserica de lemn Sf. Nichita Romanul, sat Nemeşeşti, comuna
Margina, 8, 1798
21.
261 . TM-II-B-06273 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului, sat Pietroasa,
comuna Pietroasa, 90, 1 779
22.
262. TM-II-m-A-06274 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat Poieni, comuna
Pietroasa, 1 09, 1791
23.
263. TM-II-m-A-06275 Biserica de lemn Sf. Arhangheli, sat aparţinător Povergina,
oraş Făget, 40, 1782-1783
24.
265. TM-II-m-A-06277 Biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul, sat Românesti,
'
comuna Marginea, 27, Î n cimitir, sec .XVIII
25.
28? . TM-II-m-A-06299 Biserica de lemn Sf.Apostoli Petru şi Pavel, sat Zolt, comuna
Fârdea, 7 1 , In cimitir, sec. XVIII
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Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail �i Gavril"
sat Topla, comuna Mănă�tiur
(LMI judeţulTimiş, 2004 58. TM-II-m-A-06093 Biserica de lemn Sf. Arhangheli Mihail şi
Gavril, satul Topla, comuna Mănăştiur, mutată în municipiul Timişoara Pădurea Verde, în NE
oraşului, în spaţiul Muzeului Satului Bănăţean, 1 750-1 800)

Satul Topla se găseşte la 15 km sud-vest de oraşul Făget şi aparţine administrativ de
comuna Marginea. Satul este atestat documentar pe la 1514-1516 ca domeniu a cetăţii
Şoimoşului. La 1597, principele Sigismund Bathory îl doneză căpitanului Ştefan Torok.
Pe la 1620 se afla în posesia familiei Bethlen, iar în conscripţia de la 1717 figurează în
districtul Făgetului.
Biserica de lemn din satul Topla are hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.
În anul 1982, datorită depopulării localităţii, locaşul a fost transferat şi reclădit la
Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara, unde se află şi astăzi. Edificiul este construit
din bârne cioplite de gorun. Are absida altarului decroşată şi mai păstrează uşile şi
ferestrele originale. Portalul de vest este bogat şi original împodobit. Pe uşile împărăteşti
se păstrează inscripţionarea în cirilică Popa Paul1746. Învelitoarea acoperişului este din
şindrilă. Turnul clopotniţă de deasupra naosului este placat şi el cu şindrilă şi încheiat
cu un bulb ovoidal de inspiraţie barocă, acoperit cu tablă zincată. Se pare că, la început,
locaşul a fost adus în Topla din Remetea Luncă. Se întâmpla în jurul anuilor 1 806 -1807 .
Mutarea s-a făcut cu ajutorul tăvălugilor de stejar traşi d e 2 4 d e perechi d e boi. Biserica
a fost pictată. A fost mai apoi repictată pe noul amplasament, pare-se de către zugravul
Petru Nicolici. Pe la 1 854 s-a mai intervenit cu o repictare a locaşului, de data aceasta
îndoielnică şi cu autor necunoscut. În apropierea locaşului se mai găseşte o clopotniţă
separată construită pe stîlpi de lemn.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere sau în orele de program ale muzeului.
Căi de acces: Timişoara Pădurea Verde, în NE oraşului, în spaţiul Muzeului Satului Bănăţean.
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T he wooden church of St. Archangels Michael and Gabriel
village of Topla, commune of Mănă�tiur
(List ofhistorical monuments, Timiş County, 2004- 58. TM-II-m-A-060931he wooden church
of St. Archangels Michael and Gabriel, village of Topla, commune of Mănăştiur, relocated in
the Timişoara City, Pădurea Verde, in the north-eastern part of the city, within the premises of
the Banat Village Museum, 1750 - 1 800)

The village ofTopla is located 15 kilometers south-west from the town of Făget
and from the administrative point of view belongs to the commune of Marginea. The
village is mentioned in documents as far back in years 1514 - 1516 as domain of the
Şoimoş fortress. In 1597 Prince Sigismund Bathory donates it to captain Ştefan Tărăk.
In 1620 it belonged to the Bethlen family and in the conscription from 1717 appears in
the district of Făget.
The wooden church located in the village of Topla has as patrons of the church
the Saint Archangels Michael and Gabriel. In 1982, due to the depopulation of the place
the church was transferred and rebuilt in the Banat Village Museum, where is to be found
currently. The edifice is made of carved oak beams. The apse of the altar is disconnected
and it still preserves the original doors and windows. The west portal is decorated in rich
and original manner. On the royal doors is preserved the Cyrillic inscription Popa Paul
1746 (Priest Paul 1746). Roofing is made of clapboard. The bell tower above the narthex
is also covered with clapboard and completed by an ovoid bulb of Baroque inspiration,
covered with zinc-coated sheet. It seems that in the beginning, the church was brought
in Topla from Remetea Luncă. This happened around 1 80 6 - 180 7. Relocation was
made by using oak rollers pulled by 24 pairs of oxen. The church was painted. Later
it was repainted on its new place, it seems by house painter Petru Nicolici. By 1854,
the monument was repainted again, but this painting was doubtful and with unknown
author. Near the church is located a steeple, built on wooden posts.
The visiting hours of the site are by request or during the visiting hours of the museum.
Access routes: Timişoara, Pădurea Verde, in the north-eastern part of the city, within the premises of the
Banat Village Museum
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Biserica de lemn " Sf. Dimitrie "
sat Hodoş, comuna Brestovăţ
(LMI judeţul Timiş,2004 108. TM-II-m-A-06145 Biserica de lemn Sf. Dimitrie, sat
Hodoş,comuna Brestovăţ,) mutată în municipiul Timişoara, Bd. Loga C.D. 7 1 774)

Satul Hodoş aparţine administrativ comunei Brestovăţ. S-a numit cândva Timiş-Hodoş,
şi are o vechime de aproape 700 de ani Pomenit în documente începând cu 1256 , 1323,
1337, 1389, 1471, 1500 , 1561, 1717, 1723.
Biserica are hramul Sf Dimitrie. La început locaşul a fost construit pe coasta
unui deal undeva în nordul localităţii în locul numit la şapte căşi, mutat mai apoi în alt loc
în urma sistematizării localităţii din perioada austro-ungară. Biserica a fost construită
prin anul 1762, din bârne cioplite din lemn de stejar şi lipită în exterior cu pământ.
lnvelitoarea este din şindrilă. Turnul prismatic de deasupra naosului se încheie cu un
bulb de modendatură barocă împodobit cu o fleşă conică. Iconostasul a fost realizat în
1774. Doar că pe o icoană împărătească se găseşte inscripţionat: Iconopisat Ştefan Teneţki
ot Aradu. 1762. Biserica a fost cândva pictată. Astăzi are doar icoane portabile. Se mai
păstrează de la vechiul locaş şi câteva scaune sculptate în lemn de tei. Mutarea locaşului
de cult pe actuala locaţie din municipiul Timişoara, în curtea Mitropoliei, Bd. Loga
C.D. 7, s-a facut în anul 196 8.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este părintele consilier.
Căi de acces: Municipiul Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 7 (pe lângă Parcul Razelor)
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Biserica de lemn "Sf. Dimitrie" sat Hodoş - pictură din naos 1 The wooden church of St.
Dimitri- village
ofHodoş- paintings from the nartex
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The wooden church ofSt. Dimitri
village of Hodo�, commune of Brestovăţ
(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 157. TM-II-m-A-01679 The wooden
church of St. Dimitri, village of Hodoş, commune of Brestovăţ, relocated in the Timişoara City,
C.D. Loga Blvd., 1 774)

From the administrative point of view, the village of Hodoş belongs to the
commune of Brestovăţ. At some point, it was called Timiş-Hodoş and it is almost 700
years old. It was mentioned in documents as far back in years 1256, 1323, 1337, 1389,
1471, 1500 , 1561, 1717, 1723.
The patron of the church is St. Dimitri. In the beginning the edifice was built on
a hill located somewhere in the north of a place calledAt seven houses. Relocated after that
in another place due to the systematization of the locality from the Austrian-Hungarian
period. The church was built at about 1762, from carved oak beams and bonded at the
exterior with earth. Roofing is made with clapboard. The prismatic tower above the
narthex is completed by a bulb of Baroque inspiration, decorated with a conical spire.
The iconostasis was built in 1774. But on o ne icon is inscribed: Iconopisat Ştefan Teneţki
ot Aradu. 1762. At some point in time the church was painted. Currently, it has only
portable icons. From the older building are still kept several chairs carved from linden
tree. The relocation of the church on its current place from the city of Timişoara, in the
courtyard of the Metropolitanate C.D. Loga Blvd. 7 took place in 1968.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the priest advisor.
Access routes: Timişoara City, C.D. Loga Blvd. 7 (near the Park of Roses)

28

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva"
"
sat Băte�ti, ora� Făget
(LMI judeţu1Timiş,2004 - 157. TM-II-m-A-061 79 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat
aparţinător Băteşti, oraş Făget 144 sec. XVII)

Pe valea râului Vădana, la doi kilometri spre est de oraşul Făget se află satul
Băteşti. Atestat documentar încă din anul 1554. Biserica de lemn a satului (localitatea
are şi o biserică nouă, de zid), cu hramul Cuvioasa Paraschiva, a fost strămutată aici dintr
o aşezare azi dispărută, Veţa de lângă Făget. Se întâmpla pe la jumătatea veacului al
XVIII -lea. (Datarea locaşului oscilează între secolele XV-XVIII).
Edificiul este construit din bârne masive de stejar, cioplite şi îmbinate în coadă de
rândunică, fără urmă de cuie de metal. Se remarcă măiestria îmbinărilor la portalul de vest,
împodobit cu cioplituri cu motive solare şi dinte de lup, precum şi o uşă scundă, cioplită
dintr-o singură bucată de lemn de stejar cu lăţime de O, 90 m. Portalul de sud prezintă
o uşă de acces înaltă, decorată cu tăblii parchetate şi ţinte metalice forjate. Ferestrele
vechi sunt mici cu deschideri doar de 0,35 1 0,25. Ferestrele mai noi sunt ceva mai mari
şi se datorează prelungirii dimensiunilor bisericii, cu încă 3 m. Modificare făcută în anul
1 858. Tinda este susţinută de patru stâlpi sculptaţi. Pronaosul este tăvănit cu scândură,
iar naosul, tot din scândură, este boltit a boutte. Sistemul de acoperire a altarului aduce cu
arhitectura bisericilor de zid. Pe pereţii interiori dinspre răsărit şi sud sunt atârnate mici
cruci votive. Programul iconografie este cel cunoscut şi folosit de regulă la bisericile de
lemn din Banat. Pictura veche se păstrează doar în altar şi pe bolta naosului. Aşa cum
arată o pisanie în cirilică din naos ea aparţine şi cunoscutului pictor bănăţean Gheorghe
Diaconovici. Zugrăvitusa aciastă Biserică în zilele împăratului Iosif alu . . . cu blagoslovenia

.. . Sfinţiei Sale Sofronie a Timişorii fiind protopreviter Petru Petrovici a lu Sarazului şi a
împodobit cu cheltuiala dumnealui Mihai Vasiescu şiJrateso Ianăş Vasiescufiind întâi chinez
Pătru Ursulescu apoipe urmă Pătru Drâghicionifiindpreot Ioan Popovici. Zugrav Gheorghie
Diaconovici şi Ştefon Popovici din Vasiova 783 novembre.
Pardoselile locaşului sunt din scândură de brad prinsă pe grinzi. Acoperişul este
din şindrilă, refăcut între anii 1979-1980. Turnul clopotniţă de deasupra pronaosului
are două ferestruici pe fiecare latură şi este împodobit cu un bulb de inspiraţie barocă
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terminat cu o cruce metalică.
Biserica a fost înzestrată cindva cu icoane, cărţi vechi de cult şi instrumentar
liturgic. O parte din acest patrimoniu a trecut mai apoi o în inventarul bisericii de zid
din localitate, în colecţiile Mitropoliei Banatului şi a Academiei Române.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Tim işoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făgct, Dcl l3 Făget-Băteşti

The wooden church ofPious Paraschiva
village ofBăteşti, town Făget
(List of historical monumcnts, Timiş County, 2004 - 157. TM-II-m-A-01679 The wooden
church ofPious Paraschiva, village of Băteşti, town of Făget, 144, 1 7'11 century)

On the valley of the Vădana River, two k.ilometers away eastern from the town
of Făget, is located the village of Băteşti. It was mentioned in documents as far back in
year 1597 . The wooden church of the village (the settlement has a new church, as well,
made of masonry), patron of the church being the Pious Paraschiva, was relocated here
from a settlement which currently do no longer exists, Veţa near Făget. This happened
at about the middle of the 18'" century. (The date of the edifice is historically fixed from
the 15'" to the 18'h century).
The edifice is built from massive oak beams, carved and fastened by using
swa//owtai/ joints, with no single metal nail. What is worthy to notice is the finest
craftmanship of the corner joints of the western portal, decorated with carves with
32
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solar motifs and wolffong motifs (zigzag motifs), as well as a short door, carved from a
single piece of oak, with the width of O.90 m. The southern portal has a tall access door,
decorated with parquet panel and forged nails. Windows are small, with openings of
0 .35 1 0 .25. The newer windows are a little bit larger, this due to the extension of the
church's dimensions with additional 3 meters. The change was performed in 1858. The
narthex is supported by four carved posts. The narthex is ceiled with clapboards and
the nave, made from clapboard as well, is vaulted a boutti. The system of altar covering
resembles the architecture of the masonry churches. On the east and south interior walls
hung small votive crosses. The iconographic program is the one known and used as a rule
in the wooden churches from Banat. The old painting is preserved only in the altar and
on the vault of the nave. It belongs to the well-known painter from Banat, Gheorghe
Diaconovici, fact proved by an inscription in Cyrillic on the church porch, which, more
or less, reads: This church was painted in the days ofthe Emperor]osef . . . with the blessing . ..

gave by the Holy Sofronie ofTimişoara, presbyter being Petru Petrovicifrom Saraz, decorated
at the expense of Mihai Vasiescu and of his brother Ianăş Vasiescu, mayor beingjirstly Pătru
Ursulescu and !ater Pătru Drâghicioni andpriest being Ioan Popovici. Painter Gheorghie
Diaconovici and Ştefan Popovicifrom Vasiova 783 November.
The flooring of the dwelling is made of fir clapboard fastened to the beams.
Roof is made of clapboard, rebuilt from 1979 to 1980 . The bell tower above the nave
has two small windows on each side and it is decorated with two overlapped bulbs of
Baroque inspiration, completed by a metallic cross.
At some point, the church was garnished with religious paintings, religious old
books and liturgica! instruments. Its inventory passed firstly to the one of the masonry
church from the place, and further to the collections of the Metropolitanate of Banat
and of the Romanian Academy.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget, Dcl13 Făget-Băteşti
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Biserica de lemn "Sf. Ioan Teologul"
sat Bulza, comuna Margina
(LMI judeţulTimiş,2004 - 168. TM-11-m-B-06190 Biserica de lemn Sf. Ioan Teologul, sat
Bulza, comuna Margina, f. n. Centrul satului, 1 820)

Satul Bulza este aparţinător comunei Margina. Localitatea este pomenită încă
din anul 1366, iar pe la 159 8, ca proprietate a lui Sigismund Bathory.
Biserica cu hramul Sf Ioan Teologul a fost înălţată pe la 1 820 de către credincioşii
satului. A fost ridicată de meşterul Groza Dumitru din Breazova. Locaşul este construit
din grinzi de stejar îmbinate la capete în cheotori. Exteriorul este tencuit şi decorat.
Pardoseala este din scândură. Pronaosul este tăvănit. Naosul este acoperit cu o boltă
cilindrică din scânduri. Altarul este poligonal cu cinci laturi, retras faţă de pereţii naosului.
Este acoperit de asemenea cu o boltă cilindrică terminată printr-o calotă din fâşii. Uşile
împărăteşti sunt datate 1 846. Turnul clopotniţă a fost construit la 1 886 , aşa cum arată o
inscripţie incizată pe o grindă din structura acestuia. Intervenţii asupra monumentului
s-au mai făcut în 1935, 1946 şi 1956. Biserica nu a fost pictată. Edificiul a fost iniţial
acoperit cu şindrilă. Astăzi este cu tablă.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj -Făget-Margina, Dcl03 Margina-Zorani-Groşi-Bulza
(traseu greu accesibil)
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The wooden church of St.John the Theologist
village of Bulza, commune of Margina

(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 168. TM-II- m-B-06190 The wooden
church of St. John the Theologist, village of Bulza, commune of Marginea, no number, village
centre, 1 820)

The village of Bulza belongs to the commune of Margina. The place is first
mentioned in documents as far back in year 1598 as property of Sigismund Bathory.
The church with the patron St. ]ohn the Theologist was built on 1820 by the
members of the village's parish. It was built by Master Groza Dumitru from Breazova.
The edifice is built from oak beams and fastened at the ends in cheotori. The exterior is
plastered and decorated. Flooring is made of clapboard. The narthex is ceiled. The nave
is covered with a cylindrical vault made of clapboard. The altar, polygonal in shape, has 5
sides, retracted from the nave's walls. It is also covered by a cylindrical vault, completed
by a strip dome. The royal doors are dated 1 846. The bell tower was built in about 1886,
fact proved by an inscription carved in a beam from its structure. The monument has
been modified again in 1935, 1946 and 1956. The church has not been painted. The
edifice was initially covered with clapboard. Currently, it is covered with sheet.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E70 Timişoara-Luogj, DN68A Lugoj-Făget-Margina, Dc103 Margina-Zorani-Groşi
Bulza
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Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului"
sat Căpăt, comuna Racoviţa
(LMI judeţulTimiş, 2004 1 72. TM-II-m-A-o6194 Biserica de lemn Adormirea Maicii
Domnului, sat Căpăt, comuna Racoviţa 1 1 1 sec.XVIII)

Satul Căpăt, aparţinător comunei Racoviţa din Lunea Timişului, se află
la marginea pădurii Dumbrava, la 8 km nord-est de oraşul Buziaş. Satul este atestat
documentar începând cu anul 1447.
Vechea biserică de lemn a satului, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, se
găseşte în curtea bisericii noi, de zid, construită în anul 1925. Înălţarea locaşului se
propune a fi fost făcută prin a doua jumătatea secolului al XVII-lea. De atunci, biserica a
fost mutată de câteva ori. Mai întâi se găsea pe locul numit Sălişte. De unde a fost mutată
la hotarul numit Izvor, iar de aici pe actualul amplasament.
Arhiva, matricolele parohiale, antimisul şi inventarele bisercii, consemnează
evenimentele mai importante din viaţa locaşului. Cărţi aparţinând vechiului locaş se află
în păstrarea noii biserici din localitate: un Penticostarion din 1785, o Evanghelie tipărită
la Sibiu în 180 6, o Cazanie din vremea lui Grigore Ghica Voevod şi a Mitropolitului
Neofit scoasă la Râmnic, în anul 17 48.
Biserica este ridicată din bârne cioplite din lemn de stejar, prinse în căţei. Cu
absida altarului semicirculară. Pronaosul tăvănit este prevăzut cu grinzi longitudinale
şi transversale menite să susţină turnul clopotniţă. Patru stâlpi de lemn fac trecerea
spre naosul boltit. Bolta semicirculară este acoperită cu scânduri de brad. Biserica a fost
cândva pictată după un program iconografie tradiţional, probabil de un meşter zugrav de
ţară. Astăzi, pictura este agresiv deteriorată.
Pardoseala edificiului este din pământ bătut. Exteriorul a fost cîndva tencuit.
Acum are bîrnele dezgolite. Acoperişul în trei ape, acoperit cu şindrilă, are un turn
clopotniţă piramidal. Ultima reparaţie s-a făcut în anul 1932.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: DJ592 Timişoara-Chevereşu Mare-Buziaş-Sinersig, DC143 Sinersig-Căpăt
E70 Timişoara-Topolovăţu Mare, DN572 Topolovăţu Mare-Hitiaş, Dj592D Hitiaş-Racoviţa,
Dc143 Racoviţa-Căpăt
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lhe wooden church of the Sleeping Mother
village of Căpăt, commune of Racoviţa
(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 1 72. TM-11-m-A-06194 The wooden
church of the Sleeping Mother, village of Căpăt, commune of Racoviţa, no. 1 1 1, 1 8'h century)

The village of Căpăt, belonging to the commune of Racoviţa from the Timiş
river meadow is located at the border of the Dumbrava forest, eight kilometers away
north-east from the town of Buziaş. The village was mentioned in documents as far back
in year 1447.
The old wooden church of the village, patron of the church being the Sleeping
Mother, is to be found in the courtyard of the new church, made of masonry, built in the
year 1925. It is presumed that the monument was built about in the second half of the
17'h century. Since then the church was relocated several times. Firstly, it could be found
at the place called Sălişte. From here it was relocated at the border called Izvor, and from
this location on its current premises.
The parish archives, the parish rolls, the antimensium and the church records
provide evidence on most significant events of the monument's life. Books belonging to
the old edifice are kept in the new church of the place: a Penticostarion (liturgica! book)
from 1785, a Gospel printed in Sibiu in 1 806 and a Collection of homilies dating from
the time of Grigore Ghica Voivode and of the Neofit Metropolitan, printed in Râmnic
in 1748.
The wooden church is built from joists carved from oak wood, fastened in căţei.
The altar has a semicircular apse. The ceiled narthex is provided with longitudinal and
cross beams to support the bell tower. Four wooden posts allow passing to the ceiled
nave. The semicircular vault is covered with fir boards. At certain time, the church was
painted according to a traditional iconographic program, most probably by a local
painter. Currently the painting is severely damaged.
The flooring of the edifice is made of beaten earth. The exterior was once
plastered. Currently, its beams are uncovered. The roof, made with three pitched sides,
covered with clapboard has a pyramidal bell tower. The last repair was made in 1932.
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The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: DJ592 Timişoara-Chevereşu Mare-Buziaş-Sinersig, DC143 Sinersig-Căpăt
E70 Timişoara-Topolovăţu Mare, DN572 Topolovăţu Mare-Hitiaş, DJ592D Hitiaş-Racoviţa, Dcl43
Racoviţa-Căpăt
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Biserica de lemn Sfântul Gheorghe "
"
sat Cebza, oras' Ciacova
(LMI judeţu1Timiş,2004 - 173. TM-II-m-A-06195 Biserica de lemn Sf. Gheorghe, azi biserică
de cimitir, sat aparţinător Cebza, oraş Ciacova, f. n: În cimitir 1758)

Satul Cebza se află la 31 de km. de Timişoara şi la 8 km. de oraşul Ciacova.
Este atestat documentar încă din anul 1333. Pomenit mai apoi în 1393 ca posesiune a
nobililor din Ciacova. Mai apare şi în multe alte înscrisuri din anii 1414, 1554, 1579,
1660, 1717 etc.
La capătul de nord al satului, în apropiere de digul ce zăgăzuieşte Timişul, în
mijlocul cimitirului parohial, tronează biserica de lemn cu hramul Sfântul Gheorghe.
Relicvă a unei vechi mănăstiri de prin secolul al XV-lea, biserica este construită
din lemn de stejar prins în căţei. Are absida hexagonală. Pereţii interiori şi cei exteriori sunt
lipiţi cu pământ şi spoiţi cu var. Pardoselile sunt din cărămidă arsă. Lungimea oarecum
exagerată a bisericii(16 m.) raportată la lăţime (6 m.) şi înălţime (2,40 m.), precum şi a
acoperişului de doar 3,10 m. se datoreză înglobării în perimetrul edificiului a unui izvor
natural cu puteri tămăduitoare. Izvor la care în alte vremuri se făceau pelerinaje. Spre
apus locaşul are un pridvor susţinut de patru stâlpi ciopliţi. Turnul de formă prismatică
de deasupra pronaosului este acoperit cu şindrilă. La fel şi acoperişul bisericii. În imediata
apropiere se găseşte o clopotniţă ridicată pe stâlpi şi acoperită cu şindrilă.
Interiorul edificiului este tăvănit. De remarcat bolta cu secţiune eliptică din
treimea răsăriteană a navei. Iconostasul şi interiorul bisericii nu sunt pictate. Au doar
icoane portabile. Două dintre ele sunt inscripţionate în cirilică cu numele donatorilor
(ctitorilor). Bunăoară pe cea a Maicii Domnului scrie: Dinpreună şi diregerea Izvorului
cu cheltuialaj (u) p (ănilor) George şi Arsenie Săracu, iar pe cea cu Isus Pantocrator: Ctitor

j(upăn) Mihai Săracu din Iosefstat anu 1 829.
Biserica mai deţine o Evanghelie manuscris pe care s-au consemnat evenimente,
întâmplări şi fapte din acele vremuri vechi. Înscrisuri despre sfântul locaş. Despre preoţi,
donatori, tutori, maistori şi sătenii din Cebza sau împrejurimi.
Reparaţii ale acoperişului, lucrări de consolidare şi conservare la monumentul
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istoric Biserica de lemn cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci din satul Cebza, s-au mai
făcut în anii 1 850, 1882 şi 1963.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Şag-Jebel, Dj683B Jebel-Ciacova-Cebza

The wooden church of St. George
village of Cebza, town of Ciacova
(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 1 73 . TM-II-m-A-016 195 lhe wooden
church of St. George (?), currently cemetery church, village of Cebza, town of Ciacova, no
number, in the cemetery, 1 758
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The village of Cebza is located 31 kilometers away from the city of Timişoara
and 8 kilometers away from the town of Ciacova. It is mentioned in documents as far
back in year 1333. It is cited later in 1393 as property of noblemen from Ciacova. It
appears also in other instruments from years 1424 and 1717.
At the northern border of the village, near to the dam that restrains the Timiş
river, in the middle of the parish cemetery is located the wooden church having as
patron of the church the Saint George.
Relic of an old monastery from the 15'h century, the church is built from oak
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wood, fastened in căţei. lts apse is of hexagonal shape. lndoor and outdoor walls are
attached with earth and whitewashed with lime. Flooring is made from burnt brick. The
length of the church, somehow too large (16 m) as compared to its width (6 m) and its
height (2.40 m), as well as the one of the roof of just 3.10 m are due to the housing in
the edifice's perimeter of a natural spring with healing powers. Spring, were in old times,
pilgrimage took place. To the west it has a church porch supported by four carved posts.
The prismatic tower over the narthex is covered with clapboard. In the same way the roof
of the church. Clase to the church one may found a steeple built on posts and covered
with clapboard.
The interior of the edifice is ceiled. What is worthy to notice is the vault with
elliptical cross section from the eastern third part of the nave. The iconostasis and the
interior of the church are not painted. They have only portable icons. Two of them bear
the inscriptions in Cyrillic with the names of the donors (founders). The one exhibiting
the Holy Virgin reads: together, the establishing ofthe spring on the account ofboyars George
and Arsenie Săracu, and the other with Christ Pantocrator reads: Founder boyar Mihai

Săracufrom ]oseph city, year 1829.
The church holds also a manuscript Gospel which records events, facts and
actions from that old time. Records about the old edifice, about priests, donors, tutors,
masters and villagers from Cebza or from the neighboring areas.
Repairs of the roof, consolidation and preservation works of the historical
monument called the wooden church with patron of the church the Saint George from
the village of Cebza were conducted in years 1850, 1882 and 1963.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E80 Timişoara-Şag-Jebel, DJ683B Jebel-Ciacova-Cebza
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Biserica de lemn "Sfântul Gheorghe"- sat Cebza- uşile împărăteşti (detaliu) /The wooden
church ofSt. George- village o f Cebza - the royal doors - (detail)
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Biserica de lemn "Sf. Apostoli Petru şi Pavel"
sat Coşeviţa, comuna Margina
(LMI judeţu1Timiş,2004 1 89. TM-II-m-B -0621 1 Biserica de lemn Sf. Apostoli Petru şi Pavel,
sat Coşeviţa, comuna Margina, f. n. 1776)

Aşezat în apropierea trecătorii dintre Banat şi Ardeal, la 18 kilometri spre est
de oraşul Făget, satul Coşeviţa, aparţinător comunei Margina, lipseşte din documentele
anterioare secolului al XVIII-lea. Vechea biserică de lemn a satului are hramul Sf Apostoli

Petru şi Pavel.
Biserica este construită din bârne de stejar prinse în căţei. Tălpoaia edificiului
este aşezată pe zid de piatră de carieră cu prilejul reparaţiilor din anul 192 8. Pereţii
exteriori sunt tencuiţi. Mai nou şi cei interiori. Biserica nu este pictată, deţine doar icoane
portabile. Pardoselile locaşului sunt din pământ bătut. Î nvelitoarea veche din şindrilă a
fost înlocuită prin anul 1960 cu tablă zincată. Turnul clopotniţă de deasupra pronaosului
are o formă prismatică şi este de asemenea acoperit cu tablă. Pridvorul sprijinit pe stâlpii
de la faţada apuseană, are forma unei polate. Spre deosebire de alte biserici ortodoxe, la
Coşeviţa, intrarea bărbaţilor este practicată în peretele nordic al naosului.
De remarcat că, în această biserică, în anul 1852 a fost întâmpinat împăratul
Franz Josif de către Mitropolitul Ardealului Andrei Şaguna şi de popor.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget-Margina-Coşeviţa
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Biserica de lemn" Sf. Apostoli Petru şi Pavel"
sat Coşeviţa, comuna Margina
(LMI judeţu1Timiş,2004 189.TM-II-m-B -06211 Biserica de lemn Sf. Apostoli Petru şi Pavel,
sat Coşeviţa, comuna Margina, f n. 1776)

Aşezat în apropierea trecătorii dintre Banat şi Ardeal, la 18 kilometri spre est
de oraşul Făget, satul Coşeviţa, aparţinător comunei Margina, lipseşte din documentele
anterioare secolului al XVlii-lea. Vechea biserică de lemn a satului are hramul SfApostoli

Petru fi Pavel.
Biserica este construită din bârne de stejar prinse în că,tei. Tălpoaia edificiului
este aşezată pe zid de piatră de carieră cu prilejul reparaţiilor din anul 192 8. Pereţii
exteriori sunt tencuiţi. Mai nou şi cei interiori. Biserica nu este pictată, deţine doar icoane
portabile. Pardoselile locaşului sunt din pământ bătut. Învelitoarea veche din şindrilă a
fost înlocuită prin anul 1960 cu tablă zincată. Turnul clopotniţă de deasupra pronaosului
are o formă prismatică şi este de asemenea acoperit cu tablă. Pridvorul sprijinit pe stâlpii
de la faţada apuseană, are forma unei palate. Spre deosebire de alte biserici ortodoxe, la
Coşeviţa, intrarea bărbaţilor este practicată în peretele nordic al naosului.
De remarcat că, în această biserică, în anul 1 852 a fost întâmpinat împăratul
Franz Josif de către Mitropolitul Ardealului Andrei Şaguna şi de popor.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget-Margina-Coşeviţa
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The wooden church of St. Apostles Peter and Paul
village of Coşeviţa, commune of Margina
(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 189. TM-II-m-B-0621 1 The wooden
church of St. Apostles Peter and Paul, village of Coşeviţa, commune of Margina, no number,
1 776)

Located near the mountain pass between Banat and Ardeal, 18 kilometers away
east of the town of Făget, the village of Coşeviţa, belonging to the commune of Margina
is not cited in the documents earlier than the 1 8'h century.The patrons of the old wooden
church are St. Apost!es Peter and Paul.
The church is built from oak wood, fastened in căţei. When in 1928 repairs
were made, the beam of the edifice was placed on a quarry stone wall. The external walls
are plastered, and recently the indoor ones, too. The church is not painted. The church
has just portable icons. Flooring of the monument is made of beaten earth. The old
clapboard cover was replaced at about 1960 by zinc-coated sheet. The bell tower over
the narthex has a prismatic shape and it is also covered with sheet. The church porch,
supported by posts, on the western part, has the shape of eaves. Unlike other Orthodox
churches, in Coşeviţa men's entrance is located in the northern wall of the nave.
What is worthy to be noticed is, that in 1852 in this church, Emperor Franz
Joseph I was welcomed by the Metropolitan of the Ardeal, Andrei Şaguna and by the
people.
The visiting hours of thc site are by requcst. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E70 Timişoara - Lugoj, DN68A Lugoj-Făget-Margina-Coşeviţa
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Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva"
sat Crivina de Sus, comuna Pietroasa
(LMI judeţu1Timiş,2004 192. TM-II-m-A-06214 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat
Crivina de Sus, comuna Pietroasa, 63, 1 676, reparată 1778)

Satul Crivina de Sus este aşezat pe cursul superior al Begheiului, la 25 km de
oraşul Făget. Este atestat documentar din secolul al XVI-lea ( 1506,1514,1516,1520)
ca domeniu al cetăţii Şoimoş, aparţinând contelui George de Brandenburg.
Biserica de lemn cu hramul Cuvioasa Paraschiva este considerată cea mai
reuşită şi mai bine păstrată realizare arhitectonică de acest gen din Banat. A fost adusă
din localitatea Ilia de pe Mureş în anul 1717, şi aşezată la marginea satului, pe dealul
cimitirului.
Edificiul este construit din grinzi cioplite de gorun şi îmbinate în coadă de rândunică.
Biserica are altarul poligonal, la fel şi pronaosul este încheiat poligonal, cu trei laturi.
Pronaosul este tăvănit. Naosul, de forma unui semicilindru longitudinal, este căptuşit cu
scândură. Pe portalul de sud este incizată inscripţia cu datarea locaşului. În montantul
superior este sculptată o cheie de boltă, de inspiraţie barocă. Deasupra pronaosului se
găseşte un turn clopotniţă de formă prismatică. Interiorul nu mai păstrează pictura. Are
doar iconostasul pictat după Erminie, şi icoane portative. Pardoselile sunt din scânduri
de brad prinse pe grinzi transversale.
Locaşul este acoperit cu şindrilă, la fel şi turnul. Pereţii exteriori ai bisericii sunt
împodobiţi cu cruci votive din lemn sculptat. Construcţia stă pe o temelie din piatră de
carieră legată cu mortar de var, rod al restaurării din 1967 - 1968.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este cantorul bisericii din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Margina, Dj6848 Margina-Curtea-Pietroasa-Crivina
de Sus
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The wooden church of Pious Paraschiva
village of Crivina de Sus, commune of Pietroasa
(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 192. TM-II-m-A-06214 1he wooden
church of Pious Paraschiva, village of Crivina de Sus, commune of Pietroasa, no. 63, 1676,
repaired in 1 778)

The village of Crivina de Sus is located on the superior course of the Bega River,
25 kilometers away from the town of Făget. It was mentioned in documents as far
back in the 16'h century (1514 - 1516) as domain of the Şoimoş fortress, belonging to
George, Margrave of Brandenburg.
The patron of the wooden church is the Pious Paraschiva and it is regarded as the
most successful and well-preserved architectural construction of this type from Banat.
1 t was brought from the place of Ilia from the Mureş River in 1717 and placed at the
border of the village, on the cemetery hill.
The edifice is built from carved oak beams and fastened by using swallowtail
joints. Its altar is of polygonal shape and the narthex as well, with three sides. The narthex
is ceiled. The nave, as a longitudinal semi-cylinder is coated with board. On the south
portal is carved the inscription proving the date of the edifice. In the upper beam is
sculpted a vault arch, of baroque inspiration. Over the narthex is to be found a bell tower,
with the shape of a prism. The inner walls are no longer painted. Inside the church is
only to be found the iconostasis painted after Erminie. And also portable icons. Flooring
is made with fir boards, fastened over transversal beams.
The church is covered with clapboard. And its tower, likewise. The external walls
of the church are decorated with votive crosses, made of carved wood. The construction
lies on stone bottom, fastened by lime-based mortar due to the restoration works
conducted during 1967 - 196 8.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the church's precentor.
Access routes: E70 Timişoara-Lugoj, DN 68A Lugoj-Margina, Dj6848 Margina -Curtea-Pietroasa -Crivina
de Sus
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Biserica de lemn Naşterea Maicii Domnului " - sat Crivobara 1 The wooden church of the
"
Birth of the Holy Virgin - village of Crivobara
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Biserica de lemn Nasterea Maicii Domnului"
"
sat Crivobara, comuna Secas
'

'

(LMI judeţulTimiş,2004 193. TM-II-m-B-06215 Biserica delemn Na�tereaMaicii Domnului,
sat Crivobara, comuna Sec aş, 69, 1 780)

Satul Crivobara aparţine comunei Secaş. Se găseşte la 20 km nord-est de
municipiul Lugoj. Prin anul 1440, satul făcea parte din domeniile cetăţii Şoimoş. În
1477 aparţinea familiei Banfty. Mai este pomenit de conscripţia habsburgică din 1717.
Biserica de lemn din satul Crivobara are hramul Naşterea Maicii Domnului. A
fost ridicată în anul 1780. Antimisul a fost sfinţit în 1781. Biserica a suferit reparaţii şi
modificări în 1 820 şi 1932 . Când pictura veche a fost acoperită cu zugrăveală simplă de
var, cele cinci ferestre au fost redimensionate în arc semicircular iar vechiul acoperiş din
şindrilă a fost înlocuit cu tablă zincată. Turnul de lemn de formă prismatică de deasupra
pronaosului are ornamentul de tablă cu profilatură barocă.
Locaşul este construit din grinzi de stejar. Pereţii interiori şi exteriori sunt
acoperiţi cu pământ şi zugrăviţi cu var. Pronaosul este tăvănit. Naosul este acoperit cu o
boltă semicilindrică din scândură. La fel şi altarul. Locaşul nu mai are pictura parietală.
Doar iconostasul are uşile împărăteşti sculptate şi pictate încă din anul 1 825. Biserica
deţine icoane pe lemn din secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea şi de asemenea cinci icoane
pe sticlă.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Topolovăţu Mare-Chizătău, Dj609A Chizătău-Ghizela-Secaş-Crivobara.
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The wooden church of the Birth of the Holy Virgin
village of Crivobara, commune of Secaş
(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 193. TM-II-m-B-06215 The wooden
church of the Birth of the Holy Virgin, village of Crivobara, commune of Secaş, no. 69, 1 780)

V illage of Crivobara belongs to the commune of Secaş. It is to be found 20
kilorneters north-east from the city of Lugoj. At about 1440, the village belonged to the
dornains of the Şoirnoş fortress. In 1447 it belonged to the Banffy farnily. It is also cited
by the Austrian conscription frorn 1717.
The patron of the church from the village of Crivobara is the Birth of the Holy
Virgin. The church was built in 1780. The antimensiurn was consecrated in 1781. The
church underwent repairs and changes in 1 820 and 1932. When the old painting was
covered by simple lirne painting, the five windows were re-dirnensioned in sernicircular
arch and the forrner roof roade of clapboard was replaced by zinc-coated sheet. The
wooden tower, with the shape of a prisrn located over the narthex is decorated with
sheet, of Baroque inspiration.
The monument is built frorn oak bearns. The internal and the external walls are
covered with earth and painted with lirne. The narthex is ceiled. The nave is covered with
serni-cylindrical vault roade of boards. And the altar as well. The edifice has no longer
the parietal painting. Only the iconostasis has the royal doors carved and painted since
1 825. The church has wooden icons dating frorn the 18'h and 19'h century and also five
glass icons.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E70 Timişoara-Topolovăţu Mare-Chizătău, Dj609A Chizătău-Ghizela-Secaş-Crivobara
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Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva"
sat Curtea, comuna Curtea
(LMI judeţulTimiş,2004 1 94. TM-II -m-A -062 16 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat
Curtea, comuna Curtea, 270, 1 794)

Satul Curtea este aşezat la confluenţa celor două cursuri ale Begheiului : Bega
Caldă şi Bega Rece, la 12 km sud-est de oraşul Făget. La începutul secolului al XVI-lea
făcea parte din domeniul cetăţii Şoimoş aflat la 1517-151 8 în stăpânirea contelui George
de Brandemburg. La 1577 aparţinea lui Ştefan Torok, unul dintre căpitanii principelui
transilvan Sigismund Bathory. Este pomenit şi în conscripţia habsburgică de la 1717.
Vechea vatră a satului a fost mutată în de cîteva ori urma sistematizării localităţii.
Biserica cu hramul Cuvioasa Paraschiva a fost înălţată pe la 1794, aşa cum
consemnează o pisanie în cirilică scrisă pe o grindă din pronaos. O altă inscripţionare în
cirilică pomeneşte despre anii zugrăvirii locaşului, 1804-1 806.
Biserica din Curtea este cea mai spaţioasă biserică de lemn din Banat: lungimea
18,60 m, lăţimea 7,20 m, raza altarului 5,10 m, înălţimea pereţilor 3,10 m, înălţimea
bolţii 5,20 m, înălţimea turnului 9,50 m.
Fundaţia edificiului este din piatră de carieră, continuată cu un soclu de 0,20
m pe care sunt aşezate tălpile de lemn ale locaşului. Pereţii sunt din grinzi de stejar
cioplite, prinse în căţei. Sunt tencuiţi la exterior, iar la interior sunt placaţi cu scândură.
Pavimentul interior este din scândură iar sub strane şi scaune este cărămidă. Locaşul
a fost pictat, cu multe elemente de noutate iconografică. Prin adoptarea şi folosirea de
către pictor a unor elemente baroce şi neoclasice specifice Secolului Luminilor. Execuţia
programului iconografie aparţine cunoscutului pictor lugojan Petru Nicolici, aşa cum
arată o însemnare de pe icoana Maicii Domnului din iconostas. Mai există o inscripţie
pe o cruce de lemn păstrată în altar ce pomeneşte şi de un alt cunoscut pictor bănăţean,

Lazar Gherdanovici, zugrav din Lugo;; 1820.
Biserica este acoperită cu şindrilă. Turnul prismatic de deasupra pronaosului este
încheiat cu un bulb de inspiraţie barocă în formă de pară.
Biserica dispune încă de un bogat inventar liturgic, deşi o bună parte din acesta
a fost trecut la noua bisercă de zid construită în 1937.
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Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara- Lugoj, DN68A Lugoj-Margina, Dj6848 Margina-Curtea

The wooden church of Pious Paraschiva
vill age of Curtea, commune of Curtea
List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 194. TM-II-m-A-0621 6 The wooden
church ofPious Paraschiva, village of Curtea, commune of Curtea, no. 270, 1 794)
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The village of Curtea is located at the confluence of the two water courses of
the Bega River: the Warm Bega and the Cold Bega, 12 kilometers south-east away
from the town of Făget. By the beginning of the 16'h century, it formed part of the
domain of the Şoimoş fortress, which on 1517-1518 was under the reign of George,
Margrave of Brandenburg. In 1579 it belonged to Ştefan Torok, one of the captains of
the Transylvanian Prince It is also cited by the Austrian conscription from 1717. The
former precincts of the village were relocated several times due to the systematization
of the place.
This church, having as patron of the church the Pious Paraschiva was built in
about 1794, fact proved by an inscription in Cyrillic on a beam of the narthex. Another
inscription in Cyrillic states the years when the monument was painted, 1804-1 806.
The church in Curtea is the most spacious wooden church from Banat: length
18.60 m, width 7.20 m, radius of the altar 5.10 m, height of the walls 3.10 m, height of
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the vault 5.20 rn, height of the tower 9.50 rn.
The foundation of the edifice is rnade of quarry stone, with a 0.20 rn high base,
upon which are placed the wooden bearns of the construction. Walls are rnade of carved
oak bearns, fastened in căţei. Outdoor walls are plastered and indoor walls are coated
with board. The indoor flooring is rnade of boards and under aisles and chairs the floor
is covered with brick. The church was painted, with rnany new iconographic elernents,
due to the adoption and use by the painter of Baroque and neoclassical elernents that
characterize the European Enlightenment. The execution of the iconographic program
belongs to the well-known painter frorn Lugoj, Petru Nicolici, fact proved by an inscription
on the icon of the Holly V irgin in the iconostasis. There is a second inscription on a
wooden cross kept in the altar that rnentions another rnost known painter frorn Banat,

Lazar Gherdanovici, painterfrom Lugo;: 1820.
The church is covered with clapboard. The prisrnatic tower over the narthex is
cornpleted by a bulb of Baroque inspiration, resernbling a pear.
The church has still rich liturgica! inventory, despite the fact rnost of it has been
transferred to the new rnasonry church, built in 1937.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Margina, Dj6848 Margina-Curtea

69

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

72
Biserica de lemn " Sf.Cuvioasa Paraschiva " - sat Dobreşti - porţile împărăteşti (detaliu) / The wooden
church of Pious Paraschiva - village of Curtea - the royal doors (detail)
https://biblioteca-digitala.ro

Biserica de lemn "Sf. Cuvioasa Paraschiva"
sat Dobresti, comuna Bara
'

(LMI judeţulTimiş,2004 1 96 . TM-II-a-A-06218 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva,sat
Dobre�ti, comuna Bara, 1 15, 1832)

Satul Dobreşti este aparţinător comunei Bara. Localitatea este consemnată pe la
1444 ca domeniu al cetăţii Şoimoş.
Biserica cu hramul Sf Cuvioasa Paraschiva a fost înălţată la 1832. Este construită
din bârne cioplite din lemn de stejar. Iconostasul din lemn de tei este pictat. Pe una din
icoane este consemnat anul 1852. Pictura bisericii aparţine cunuscutului pictor bănăţean
Ion Zaicu. Intervenţii asupra locaşului s-au făcut în anul 1929 când s-a înlocuit şindrila
acoperişului cu tablă zincată. Clopotele vechi ale bisericii au fost rechiziţionate de
armata austro-ungară pe vremea primul război mondial.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din
localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj, Dj609Lugoj-Hezeriş -Cliciova Bethausen-Ohaba
Lungă, Dc93 Ohaba Lungă -Dobreş
E70 Timişoara-Coştei, Dj609C Coştei-Balinţ-Fădimac- Bara, Dc93 Bara-Dobreşti
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The wooden church of Pious Paraschiva
village of Dobreşti, commune of Bara
(List ofhistorical monuments, Timiş County, 2004 - 196.TM-II-a-A-0621 8 1he wooden
church ofPious Paraschiva, village of Dobreşti, commune of Bara, no. 1 15, 1 832)

V illage of Dobreşti belongs to the commune of Bara. The place is cited in
about 1444 as domain of the Şoimoş fortress.
The patron of the church is the Pious Paraschiva and the church was built
in 1832. It is made of carved oak beams. The linden tree iconostasis is painted.
One of the icons bears the inscription of the year 1852. The painting of the
church belongs to the well-known painter of Banat, Ion Zaicu. The monument
underwent changes in 1929, when the clapboard of the roof was replaced by zinc
coated sheet. The old bells of the church were commandeered by the Austrian
Hungarian army in the First World War.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj, Dj609 Lugoj-Hezeriş-Ciiciova -Bethausen
Ohaba Lungă, Dc93 Ohaba Lungă - Dobreşti
E70 Timişoara-Coştei, Dj609C Coştei-Balinţ-Fădimac-Bara, Dc93 Bara-Dobreşti
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Biserica (ucrainiană) de lemn "Nasterea Domnului"
.

sat Dragomiresti, comuna Stiuca
.

.

(LMI judeţu1Timiş,2004 197. TM-II-A-06219 Biserica ( ucraineană) de lemn Naşterea
Domnului, sat Dragomireşti, comuna Ştiuca, 1754)

Satul Dragomireşti se află la 12 km sud de municipiul Lugoj. Prin 1439 făcea
parte din domeniul cetăţii Jdioara. Satul este pomenit şi în conscripţia austriacă din anul
1717. De asemenea pe la începutul secolului XIX, autorităţile comitatense I-au oferit ca
donaţie cancelarului imperial, prinţul Metternich. În ultimele decenii ale secolului XIX,
locul românilor băştinaşi a fost luat de ucrainieni.
Biserica de lemn cu hramul Naşterea Domnului a fost înălţată în anul 1754 în
Zorlenţul Mare de unde a fost vândută la începutul secolului al XIX-lea sătenilor din
Dragomireşti.
Locaşul este construită din lemn de stejar prins în căţei. Exteriorul păstrează
lemnul aparent. Tinda este tăvănită. Naosul are bolta semicirculară acoperită cu scîndură.
La fel şi semicalota altarului. Absida altarului este semicirculară. Se mai păstrează două
ferestre vechi cu zăbrele de lemn. Biserica a fost pictată după Erminia tradiţională la
177 4 de zugravii Savu Zăbran şi Groza Bărzav. Acum pictura este deteriorată. Deasupra
pronaosului se află turnul clopotniţă de formă prismatică terminat cu un acoperiş conic.
Biserica este acoperită cu şindrilă. În apropierea locaşului se păstrează şi o clopotniţă
separată pe stâlpi de lemn.
Edificiul a fost restaurat în 1969 când s-a refăcut acoperişul şi s-au executat
subzidiri cu cărămidă sub tălpoaie.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj, Dj584 Lugoj-Oloşag-Ştiuca, Dc133 Ştiuca
Dragomireşti
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The Ukrainian wooden church of the Nativity of our Lord
village of Dragomireşti, commune of Ştiuca
(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 197. TM-II-A-06219 The Ukrainian
wooden church of the Nativity of our Lord, village of Dragomireşti, commune of Ştiuca, 1 754)

The village of Dragomireşti is located 12 kilometers away south from the city of
Lugoj. By 1439 it belonged to the domain of the Jdioara fortress. The village is mentioned
also in the Austrian conscription from 17 17 . By the beginning of the 19'h century the
district authorities have offered it as gift to the imperial chancellor, Prince Metternich.
In last decades, the local Romanians were replaced by the Ukrainians.
The wooden church having as patron of the church the Nativity of our Lord
was built in 1754 in Zorlenţul Mare where has been sold, by the beginning of the 19'h
century to the villagers of Dragomireşti.
The edifice is built from oak wood fastened in căţei. The exterior preserves
the apparent wood. The narthex is ceiled. The nave has the semi-circular arch covered
with board. As well as the semi-dome of the altar. The apse is semi-circular. There are
still preserved two old latticed windows. The church was painted by making use of the
traditional Erminia, about by the year of 1774 by painters Savu Zăbran and Groza
Bărzav. Currently, the painting is damaged. Above the narthex is the bell tower, in the
shape of a prism, completed by a conical roof The church is covered with clapboard.
Near the edifice it is still kept a separated bell tower on wooden posts.
The edifice was restored in 1969 when the roof was rebuilt and under the talpoaie
(foundation) the sub-wall was made of bricks.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E70 Timişoara-Luogj, DN68A Lugoj, Dj584 Lugoj -Oloşag-Ltiuca, De 133 Ştiuca
Dragomireşti
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Biserica de lemn "Naşterea Domnului" - sat Dragomireşti - porţile împărăteşti 1 The Ukrainian wooden
church of the Nativity of our Lord - village ofDragomireşti - the royal doors
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Biserica de lemn "Sf. Dumitru"
sat Dubeşti, comuna Ohaba Lungă
(LMI judeţu1Timiş,2004 198. TM-II-A-06220 Biserica de lemn Sf. Dumitru, sat Dubeşti,
comuna Ohaba Lunga, 146, sec.XVII)

Satul Dubeşti se găseşte la 15 km de Oraşul Făget. Localitatea este arestată
documentar din anul 1514-1516 ca domeniu al cetăţii Şoimoş, proprietate a contelui
George de Brandemburg. Este consemnat de asemenea în conscripţia din 1717.
Se vorbeşte despre o biserică construită pe la 1650. Care prin anul 1 828, când
localitatea a fost sistematizată, a fost mutată pe Dealul Toplii.
Biserica de lemn din Dubeşti cu hramul Sf. Dimitrie este construită din grinzi
cioplite de stejar. Pardoselile sunt din scândură. Pronaosul şi naosul sunt tăvănite. Absida
altarului este decroşată. Deasupra pronaosului se dezvoltă un turn clopotniţă de formă
prismatică.Vechiul acoperiş din şindrilă a fost înlocuit cu tablă zincată în 1931. În 1959
s-a refăcut şi temelia, înlocuindu-se tot atunci şi tălpoaiele edificiului. Locaşul a fost
pictat în a doua jumătate a secolului XVIII-lea, după Erminia tradiţională. La fel şi
altarul. Pictura din tindă este mai bine păstrată. Cea din naos este grav deteriorată. Pe
spatele iconostasului se găseşte un inscris cu textul: Pomeneşte Doamnepe robul tău preotul
Vichentie Triponescu. 1 862. În apropierea bisericii, spre vest, se mai află o clopotniţă
construită pe un schelet de lemn şi acoperită cu tablă.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj, Dj609Lugoj-Hezeriş -Cliciova Bethausen-Ohaba
Lungă, Dc96 Ohaba Lungă -Dubeşti
E70Timişoara-Lugoj, DN 68A Lugoj-Făget, Dj609B Făget-Răchita-Mănăştiur, Dc95 Mănăştiur-Remetea
Luncă-Topla-Dubeşti
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T he wooden church of St. Dimitri
village of Dubeşti, commune of Ohaba Lungă
(List of historical monuments, Timiş County, 2004 197. TM-II-A-06219 1he wooden church
of St. Dirnitri, village of Dubeşti, commune of Ohaba Lungă, no. 146, 1 7ri' century)
-

The village of Dubeşti is located 15 kilometers away from the town of Făget.
The place is attested in the documents of the years 1514-1516 as domain of the Şoimoş
fortress, property of George, Margrave of Brandenburg.
The patron of the wooden church is the Pious Paraschiva is regarded as most
successful and well-preserved architectural edifice of this type from Banat. It was
brought from the place of llia from the Mureş River in 1 717 and placed at the border of
the village, on the cemetery hill.
The edifice is built using oak carved beams and fastened by using swallowtail
joints. The altar of the church is of polygonal shape, and the narthex as well, and it
has three sides. The narthex is ceiled. The nave, with the shape of longitudinal semi
cylinder is coated with board. On the south portal is carved the inscription bearing the
date of the building. In the upper post is carved an arch key, of Baroque inspiration.
Above the narthex is a bell tower with the shape of a prism. The indoor painting is not
preserved. Only the iconostasis is painted using the Erminia. And it has also portable
icons. Flooring is made of fir boards fastened on transversal beams.
The church is covered with clapboard, and the tower as well. The external walls
of the church are decorated with carved wooden votive crosses. The construction lies on
a basement made of quarry stone bonded by lime-based mortar due to the restoration
from 1967 - 1968.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the church's precentor.
Access routes: E70 Timişoara-Lugoj DN68A Lugoj, Dj609 Lugoj -Hezeriş-Cliciova-Bethausen-Ohaba
Lungă, Dc96 Ohaba Lungă-Dubeşti
E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget, Dj609B Făget-Răchita-Mănăştiur, Dc95
Mănăştiur-Remetea Luncă-Topla-Dubeşti
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Biserica de lemn ,.Adormirea Maicii Domnului"
sat Groşi, comuna Margina
(LMI 2004 jud eţu1Timiş 217.TM-II-A-06237 Bisericade lemnAdormireaMaicii Domnului,
-

,

sat Groşi, comuna Margina, 56, 1 741)

Satul Groşi se găseşte la 12 km. nord est de oraşul Făget şi aparţine comunei
Margina. Localitatea este atestată documentar încă din secolul al XVI-lea (1596). Pe la
1717 locuitorii se ocupau cu spălarea aurului din pâraiele locului şi cu bocşeritul (cărbune
din lemn).
Biserica de lemn are hramul Adormirea Maicii Domnului. A fost înălţată în anul
1741 în localitatea Căpâlnaş de pe Valea Mureşului, de unde a fost adusă în satul Groşi
la 1826.
Biserica este construită din bârne masive de stejar cioplite din bardă şi îmbinate
în coadă de rândunică. Pereţii exteriori sunt acoperiţi cu tencuieli de pământ şi spoiţi cu
var. Î nvelitoarea acoperişului şi turnul au fost acoperite în perioada interbelică cu tablă
zincată. Pictura bisericii este deteriorată. Biserica a fost pictată prin a doua jumătate
a secolului al XVIII-lea. Probabil de un pictor aparţinând şcolii lui Ştefan Teneţchi
(Teneţki). Asupra monumentului s-a intervenit în anul 1971. Pe o grindă de susţinere
din altar se mai păstrează incizate din daltă inscripţionări în cirilică însoţite de motive
(rozete) solare precum şi o cruce dăltuită în relief.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget-Margina, Dcl03 Margina-Zorani-Groşi
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The wooden church of the Sleeping Mother
village of Groşi, commune of Margina
(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 197. TM-II-A-06219 1he wooden church
ofthe Sleeping Mother, village of Groşi, commune ofMargina, no. 138, 1741)

The village of Groşi is located 12 kilometers away north-eastern from the
town of Făget and it belongs to the commune of Margina. The place is mentioned in
documents as far back in the 16'h century (1596). By 17 17, the dwellers were involved in
washing the gold from the local small rivers and heap processing.
The patron of the wooden church is the Sleeping Mother. The church was built
in 174 1 in the place of Căpălnaş from the Mureş River and in the village of Groşi was
brought in 1 826.
The edifice is built using oak carved beams and fastened by using swallowtail
joints. The externa! walls are plastered with earth and covered with lime. The covering
of the roof and the tower were covered during the two world wars by using zinc-coated
sheet. The painting is damaged. The church was painted at about the second half of
the 1 8'h century, probably by a painter belonging to the school of Ştefan Teneşchi.
The monument was restored in 197 1. On a supporting beam of the altar are carved
inscriptions in Cyrillic, accompanied by solar motifs (Catherine wheel - rosette) , as well
as by a cross carved in relief.
The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget-Margina, Dcl03 Margina-Zorani-Groşi
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Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului"
sat Hezeris, comuna Costeiu
,
,

(LMI judeţu1Timiş,2004 - 218. TM-II-A-06238 Biserica de lemn Adormirea Maicii
Domnului, sat Hezeriş, comuna Coşteiu, 138, sec. XVIII)

Satul Hezeriş din judeţul Timiş este situat la nord de municipiul Lugoj, o cale
de vreo 6 kilometri. Este atestat documentar încă din anul 1401. Pomenit mai apoi şi pe
vremea lui Matei Corvinul (1479), a regelui Ioan Zapolya (1480, 15 10, 1529). Mai târziu
apare pe harta Banatului, comandată de Claudius Florimund Mercy, în anul 1 723.
Se presupune că biserica de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului din
satul Hezeriş ar fi fost construită, cândva, la mijlocul secolului XVIII. Tradiţia locului
spune că aceasta s-ar fi întâmplat prin anul 1754 (1 743 ?). Locaşul s-a înălţat pe cheltuiala
comunităţii de către un maistru ţăran român, pe locul botezat de săteni Ocolituri, la vreo
cîţiva kilometrii mai la vest de sat. Odată cu sistematizarea localităţii, biserica a fost
adusă pe amplasamentul actual, unde i s-au făcut ulterior intervenţii de consolidare şi
reparaţii. Prin anii 1900 şi mai apoi pe la 1960, locaşul de cult este în parte repictat şi
aşezat pe temelie de piatră, iar şiţa de pe acoperiş este înlocuită cu tablă zincată.
Biserica este construită din bârne groase de gorun prinse în căţei. Pereţii exteriori
sunt tencuiţi cu pământ şi spoiţi cu var. Turnul clopotniţă, de deasupra pronaosului,
este prismatic şi terminat cu un acoperiş piramidal. Compartimentarea interiorului
este cea obişnuită bisericilor de lemn din zonă. Pereţii interiori sunt pictaţi. La fel şi
iconostasul.
Pictura de pe bolta naosului şi de pe iconostas este cea veche ( 1 779). Cea de pe
absida altarului şi pronaos este ceva mai recentă (poate contemporană). Nu se cunoaşte
pictorul care a executat ansamblul pictural (1 779) de la Hezeriş. După unii autori,
pictarea bisericii ar putea fi atribuită zugravului Atanasie din Lugoj. Doar că, la biserica
din Hezeriş, programul iconografie indică o nouă opţiune. Care nu pare a fi a zugravului
Atanasie. Aici pe bolţile naosului, apare această opţiune nouă şi diferită faţă de pictura
celorlalte biserici săteşti din Banat. Pe bolţile naosului sunt pictate în exclusivitate Faptele

Milostivirilor trupeşti (Matei 25. 35-34)!
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Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din
localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj , Dj609 Lugoj-Făget-Hezeriş

The wooden church of theSleeping Mother
village of Hezeriş, commune of Coşteiu
(List ofhistorical monuments, Timiş County, 2004 - 1 97. TM-II-A-0621 9 1he wooden church
ofthe Sleeping Mother, village of Hezeriş, commune of Coşteiu, no. 138, 1 8'h century)

98

The village of Hezeriş in the county of Timiş is located north from the city of
Lugoj, at about 6 kilometers. The place is mentioned in documents as far back in the
year 1401. It was mentioned later during the ruling of Matei Corvinul (1479), of K.ing
Ioan Zapolya (1480, 1510, 1529). Additionally, appears on the map of the Banat region,
ordered by Claudius Florimund Mercy, in 1723.
It is assumed that the wooden church with the patron of the church of Sleeping
Mother from the village of Hezeriş would has been built somewhere in the middle
of the 18'h century. The tradition of the place says that this took place at about 1754
(1753 ?). The edifice was built using the money of the community by a Romanian peasant

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

master, 011 thc place callcd by thc villagers Oco/ituri, fcw kilometcrs away west from thc
village. Whc11 thc place was systcmatizcd, the church was rclocatcd 011 its curre11t place.
In the place werc it underwent repairs and consolidation works. By the year 1900 and
later in 1 960 thc church is rcpaintcd in part and placed on stone-n1ade basement. And
the clapboard of thc roof is rcplaced by zinc-coated sheet.
1hc church is built usi11g oak carved beams and fastened in căţei. The external
walls are plastercd with earth and covered with limc. 1hc bell tower, above the 11arthex
is prismatic and completed by a pyramidal roof. lndoor walls are painted, and the
iconostasis as well. 1ne painting on the arch of thc narthex and on the iconostasis is
the original onc ( 1 779) . Thc one on the apsc of thc altar and on the narthex is recent
(perhaps contemporaneous). 1he paintcr who painted thc ensemble ( 1 779) in Hezeriş
is not known. According to some authors, thc church may have been pai11ted by the
paintcr Atanasie from Lugoj . But at the church in Hezeriş the iconographic program
indicates new option, which seems that it does not belong to the painter Atanasie. Here,
on the arches of thc nave appears new option, different from the one existing in other
churches from the villages in Banat. On thc arches of the nave are exclusively painted
thc Mercifit! Deeds (Mathew 25. 35-34).1
1he visiting hours of thc site are by rcqucst. Contact pcrson is the local parish pricst.
Acccss routes: E70 Timişoara-Lugoj, Dj609 Lugoj-Făget-Hezcriş

1 00

https://biblioteca-digitala.ro

101
Biserica d e lemn ,,Adormirea Maicii Domnului " - sat Hezeriş - pictură din naos (detaliu) 1 The wooden
church of the Sleeping Mother - village ofHezeriş - painting from nartex
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Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului "
sat Homojdia, comuna Curtea

(LMI j udeţul Timiş,2004 220. TM-II-A -06240 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului,
sat Homojdia, comuna Curtea, 19, 1 782-1 804)

Situat la 15 km spre est de oraşul Făget, satul Homojdia este atestat documentar
încă din anii 1493, 1506, 1512, ca parte din domeniul cetăţii Soimoş, unde stăpânea
contele de Brandemburg. Un alt document, emis de cancelaria de la Alba Iulia a lui
Mihai Viteazul în 1599, pomeneşte de moşiile Homojdia şi Româneşti ca aflate în
posesia nobilului Paul Kereszteszi. Satul mai este pomenit în ronscripţia habsburgică din
1 71 7, şi, de asemenea, figurează pe harta Mercy din 1 723 - 1 725.
Biserica de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului se presupune a ti fost
construită prin anul 1 782. De-a lungul timpului locaşul a suferit numeroase modificări.
Ultima dintre ele şi nu cea mai fericită, s-a întâmplat în anul 2005, când s-a intervenit
cu materiale neadecvate, rcconstituindu-se edificiul din lemn de esenţă moale (brad) şi,
s-au păstrat, oarecum aleatoriu, doar forma, şi unele detalii constructive.
Vechiul locaş avea pereţii din b<î.rne cioplite de stejar, pereţi acoperiţi at<Î.t la
interior cât şi la exterior cu pământ lipit. Ferestrele originale erau doar cele două din
absidă. Celelalte ferestre, cele dispuse pc pereţii de nord şi sud ai naosului sunt opera
unei alte restaurări făcute în anul 1922. Turnul clopotniţă de deasupra pronaosului era
încoronat cu un bulb de t:Ktură barocă, dealtfel astăzi reconstituit. Acoperişul a fost şi
este acoperit cu şindrilă.
Biserica nu a fost pictată. A deţinut doar icoane portabile. C âteva dintre ele
se mai păstrează încă în noul lăcaş. Astăzi, biserica mai posedă o colecţie de lucrări de
pictură cu subiect religios, donaţie făcută de de artiştii timişoreni Xenia Heraclide şi
Leon Vreme, Geta şi Andrei Medinski, Alina şi Attila Bajko, Constantin Grangure şi
Sorin Nicodim.
Pro�ramul de vizitare al obiecti,·ului este la cerere. Pe rsoana de contact este cantorul bisericii

din

localitate.
Căi de acces: E70 T i m i �oara-Lu�oj, DN68A Luf!;o j - l\1ar�ina- Co�ava, Dc1 1 0 Coşav;l-Homojdia
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Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului " - sat Homojdia - Prăznicar/ The wooden church of the
Sleeping Mother - village ofHomojdia - wooden icon
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Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului " - sat Homojdia - interior 1 The wooden church of the
Sleeping Mothcr - villagc of Homojdia - interior
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Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului " - sat Homojdia - interior / The wooden church of the
Sleeping Mother - village of Homojdia - interior
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The wooden church of the Sleeping Mother
village of Homojdia, commune of Curtea

(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 157. TM- II-A -06240 The wooden church
of the Sleeping Mother, village of Homojdia, commune of Curtea, no. 19, 1782-1 804)

Located 15 kilometers away east from the town ofFăget, the village ofHomoj dia
is firstly mentioned in documents in years 1493, 1506, 1512, as part of the domain of
Şoimoş fortress, ruled by George, Margrave of Brandenburg. Another document, issued
by the chancellor's office in Alba Iulia of Mihai Viteazul in 1599 cites the estates of
Homojdia and Româneşti as being in the possession of noble Paul Kereszteszi. The
village is also mentioned in the Habsburg conscription from 1717 and it also appears on
the Mercy map from 1 723 - 1 725.
The wooden church having as patron of the church the Sleeping Mother is
presumed as being built by the year 1 782. During time, the edifice underwent several
changes. The last one was not the most successful one and it took place in 2005, when
improper materials were used, because the edifice was rebuilt by using soft wooden
materials (fir), and there have been preserved, in a random way only the shape and some
constructive details.
The former building had walls made of carved oak beams. And the walls covered
inside, and outside, as well with beaten earth. The original windows were just the two
ones from the apse. The other windows, located in the north and south part of the nave
are the result of a restoration which took place in 1922. 1he steeple over the narthex was
decorated with a bulb of B aroque inspiration. Which is currently restored. The roof was
and still is covered with clapboard.
The church was not painted, it had only portable icons. Some of them are still
to be found in the new edifice. Currently, the church has a collection of painting works
with religious topic, donation made by artists from Timişoara: Xenia Heraclide and
Leon Vreme, Geta and Andrei Medinski, Alina and Attila Bajko, Constantin Grangure
and Sorin Nicodim.
l11c visiting hours of thc site are by rcquest. Contact pcrson is the church's preccntor.
Acccss routes: E70 T i mişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Margina-Coşava, Dcl l O Coşava- Homojdia
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Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva"
"
satJupâneşti, oraş Făget

(Ll\11 judcţu!Timiş,2004 224. Tl\1-II-a-A-06244 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat
aparţinător Jupâneşti, oraş Făget, 52, Î n cimitir, scc.XVIII)

SatulJupâneşti se găseşte zona împădurită a Făgetului de-a lungul Văii Vădanei.
Localitatea este atestată documentar de pe la începutul secolului al XVI -lea pe când
făcea parte din domeniul Şoimoşului ( 1506, 1510, 1 6 1 4). Este pomenit de asemenea in
conscripţia din 1717.
Biserica de lemn din satul Jupâneşti are hramul Cuvioa.ra Para.rchiva. Astăzi este
biserică de cimitir. Edificiul este construit din bârne masive de stejar cioplite pe toate
cele patru feţe. Î ncheiate la colţuri în aşa zisele cheutori drepte sau cheutori româneşti.
Tălpoaiele locaşului se sprijină pe bolovani de piatră aşezaţi la colţuri. Ferestrele mici
sunt cele originale. Spre deosebire de alte biserici, intrarea bărbaţilor este practicată
în peretele nordic. Pronaosul este scund şi tăvănit. Deasupra acestuia se înalţă un mic
turnuleţ clopotniţă. Î nvelitoarea locaşului este din şindrilă. Biserica a f(Jst cândva pictată.
Din neglijenţă pictura a fost acoperită în jurul anului 1 940. Uşile împărăteşti originale
păstrează o scenă a Bunei vestiri. Biserica a posedat şi un vechi inventar liturgic. Bunăoară
o Evanghelie tipărită la Blaj în 1 765 a fost cumpărată de obştea satului în 1 774. Pe
ultima filă a acestei cărţi găsim o însemnare din 1932 a lui Ioachim Miloia pc atunci
director al Muzeului Banatului. De asemenea pe o cruce sculptată de pe masa altarului
se poate citi în cirilică anul 1 820.
Tot aşa, până nu demult, în satul Jupâneşti funcţiona unicul centru de olari din
judeţul Timiş.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh d i n localitate.
C i\ i de acces: E70 T i m i�oara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget, Dc l l 3 Făget- Băte�ti- Brăne�ti, Dcl l 4 Brănqti
Jupâneşri
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1 10
Biserica de lemn " Cuvioasa Paraschiva" - sat Jupâneşti - interior - vedere dinspre pronaos / The wooden
church ofPious Paraschiva - village ofJupâneşti - the interior - wiew from the entrance
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The wooden church ofPious Paraschiva
village ofJupâneşti, town of Făget

(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 224. TM-II-a-A-06244 1he wooden
church of Pious Paraschiva, village of Jupâncşti, town of Făget, no. 52, in the cemetery, l S 'h

ccntury)

The village of]upâneşti is located in the forestry area of Făget, along the Valley
ofVădana. It is cited as far back a the beginning of the 16'h century, when it belonged to
the domain of the Şoimoş fortress (1 506, 1 5 10, 16 14). It is also cited by the conscription
from 1717.
This church has as patron of the church the Piou.r Paraschiva. Currently is a
cemetery church. Thc edifice is built from massive carved oak beams, over all four sides.
Corners are fastened in the so-called cheutori drepte or cheutori româneşti. The foundation
rest on heavy stones placed at corners. The small windows are the original ones. Unlike
other churches, men's entrance is located in the north wall. The narthex is short and
ceiled. Above it raises a small steeple. Roofing is made of clapboard. At some point in
time the church was painted. Due to negligence, the painting was covered in year 1940.
The original royal doors stiU preserve a scene of the Annunciation. The church had also
an old liturgica! inventory, such as a Gospel printed in Blaj in 1 765, which was bought
by the community of the village in 1 774. On the last page of this book we find a note
made in 1932 by Ioachim Miloia, at that time director of the Banat Museum. Also, on a
carved cross from the altar's table we may read in Cyrillic the year 1 820.
In the same way, no long time ago, in the village ofJupâncşti operated the single
centre of potters
1hc visiting hours of thc site arc

by requcst. Contact person

is thc local parish pricst.

Access routcs: E70 T i mişoara-Lugoj, DN68A Lugoj- Făgct,

Dcl 1 3

Făgct-Bătqti-Brăneşti,

Dcl l 4

Brăneşti-J upâncşti
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Biserica sârbească de lemn " Sf. Gheorghe "
sat Lucaret, comuna Brestovăt
'

'

(LMI judeţu1Timiş,2004 232. TM-II-m-B -06250 Biserica sârbească de lemn Sf. Gheorghe,
sat Lucareţ, comuna Brestovăţ, 36, 1 750)

Satul Lucareţ se găseşte la 10 km de actualul oraş Recaş. Este consemnat în
documente încă din anul 1471 când în sat, alături de localnici, sunt aduşi sârbi refugiaţi
din faţa turcilor şi colonizaţi aici de regele Matei Corvin şi de comitele de Timiş,
Pavel Chinezu. Un alt document din 1492 îl menţionează sub numele de Lucarovez ca
posesiune a familiei nobiliare Doczi. Î n conscripţia de la 1 7 1 7 este amintit sub numele
Lucareszi. Î n 1 779 satul este arondat comitatului de Timiş, iar când curtea vieneză decide
vânzarea domeniilor din Banat, Lucareţul este trecut în stăpânirea a doi fraţi macedoneni
-Agora, mari proprietari de pământ. Tradiţia locului precum şi o Evanghelie păstrată în
biserică consemnează că locaşul ar fi fost înălţat prin anii 1 790- 1 792 cu contribuţia
acestei familii macedo-române.
Biserica ortodoxă sârbă din satul Lucareţ are hramul Sfântul Gheorghe. Edificiul
este construit din bârne de stejar. Are pereţii tencuiţi atât la exterior cât şi la interior.
Deasupra naosului se înalţă un turn clopotniţă de formă prismatică terminat cu un
acoperiş conic din tablă zincată. Î nvelitoarea acoperişului era iniţial din şindrilă care a
fost înlocuită în anul 1 945, cu ţiglă. Biserica a fost cândva pictată. Astăzi pictura este
acoperită sau nu se mai păstrează. Î n curtea bisericii se găseşte o clopotniţă separată pe
stîlpi de lemn.
Pro�ramul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.

Cii de acces: E70 T i m i �oara- Rcca�-Topolovăţu !\ Iare, D j 5 72 Topolovăţu 1\ Iare-Lucarcţ
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The Serbian wooden church ofSt. George
village of Lucareţ, commune of Brestovăţ

(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 232. TM-II-m-B -06250 The Serbian
wooden church ofSt. George, villagc of Lucarcţ, commune of Brcstovăţ, no. 36, 1 750)

The villagc of Lucareţ is located 10 kilometers away from the town of Recaş.
Thc place is first mentioned in documents as far back in year 147 1 , when in the village,
beside local people are brought also Serbian refugees, escaping from Turks, colonized in
the place by King Mathias Corvinus and by the Timiş Count, Paul Chinezu. Another
document from 1492 mentions the place under the name of Lucarovez as possession of
the noble t:1mily of Doczi. In the conscription from 1 7 1 7 it is cited as Lucarcszi. In 1 779
thc village is includcd in the county ofTimiş and when thc Court in Vienna decidcs to
scll the properties from Banat, Lucarcţ is assigned to two Macedonian brothcrs - Agora,
large landowners. The tradition of the place, as well as a Gospel kept in the church
citcs that the edifice was built at about 1 790- 1 792 with the financial support of this
Macedonian-Romanian family.
Thc Serbian Orthodox Church from the village of Lucareţ has as patron of
the church the Saint George. Thc edifice is built form oak beams. Its walls are plastcred
indoor and outdoor as well. Above thc nave is located a tower bell of prisma tic shape,
with a conical roof made ofzinc-coated sheet. Roofi.ng was made originally by clapboard,
but in 1945 it was replaced by tilcs. At some point in timc, the church was painted.
Currently, the painting is covered or it was completely destroyed. In the courtyard of the
church is to be found a belfry, placed on wooden posts.
1hc visiting hours of thc site are by rcqucst. Contact pcrson is thc local parish pricst.
Acccss routes: E70 Timi şoara- Recaş-Topolovăţu-Mare,

Dj

572 Topolovăţu Mare-Lucarcţ
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Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva"
sat Margina, comuna Margina

(LMI judeţu!Timiş, 2004 242. TM-II-a-A-06258 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, azi
biserică de cimitir, sat Margina, comuna Margina, f.n . Î n cimitir, 1 737)

Comuna Margina este aşezată pe Valea Begheiului la 7 krn de oraşul Făget.
Localitatea este a testată documentar încă de la 1365. Se crede că este satul natal a
Elisabetei, mama lui Iancu de Hunedoara. Î n 1437 regele Albert al Ungariei zălogeşte
localitatea Huniazilor, drept răsplată pentru apărarea eroică a cetăţilor de pe D unăre
( 1 448, 1453, 1 505, 1 1514, 1 5 1 6). Comuna este pomenită şi în scrierile umanistului
Nicolae Olahus din 1 536. La 1 6 1 7 era zălogită către principele transilvan Gabriel
Bethlen de către comitele de Hunedoara, Ştefan Torok. Este amintită de asemenea în
conscripţia de la 1717.
Biserica are hramul Cuvioasa Paraschiva şi este înălţată la 1 73 7. A fost construită
pe locul numit Ocolitura lui Ilişoni de unde a fost mutată pe actuala locaţie în urma
sistematizării localităţii. D upă târnosirea noii biserici, de zid, din 1 938, locaşul a devenit
capelă cimiterială.
Edificiul este ridicat pe o fundaţie din piatră de carieră pe care sunt aşezate
tălpoaiele de stejar masiv. Este construit din bîrne cioplite de stejar. Şi păstrează uşile şi
ferestrele originale. La reparaţiile din 1924, pereţii exteriori au fost acoperiţi cu lipitură de
pământ. Pronaosul este tăvănit. Nava este boltită ca un semicilindru dispus longitudinal,
iar altarul în semitrunchi de con. Deasupra naosului se înalţă turnul clopotniţă terminat
cu doi bulbi suprapuşi de inspiraţie barocă. Acoperişul este din şindrilă. Pictura locaşului
aparţine pictorilor Lazar şi Gheorghe Gherdanovici, tată şi fiu, şi a fost săvârşită cândva
prin deceniul trei al secolului al XIX-lea. Se mai păstrează încă cele patru icoane
împărăteşti originale semnate pe verso de pictorii menţionaţi. Î n altar se mai găseşte
un chivot inscripţionat în cirilică: În anul de la IS-NS 1 789. Ioan Zugravu. Biserica mai
păstrează un clopot inscripţionat 1 720, plătit de popa Mihai, precum şi două sfeşnice
din fier fotjat cu socluri din lemn sculptat cu scene biblice. Biserica a mai posedat cărţi
vechi de ritual precum şi alte piese de inventar liturgic, care se găsesc astăzi în colecţiile
bisericeşti din Timişoara şi Lugoj .
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Progra mul de vizi tare al obiectivu l u i este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 T i m i�oara-Lugoj, DN 6HA Lugoj-Făget-1\l argina

The wooden church ofPious Paraschiva
village of Margina, commune ofMargina

(List ofhistorical monuments, Timiş County, 2004 - 242. TM-II -a-A-06258 1he wooden church
of Pious Paraschiva, currcntly cemetery church, villagc of Margina, commune of Margina, no

number, in the cemetery, 1 73 7)

The commune ofMargina is located on the valley of the Bega River, 7 kilometers
away from the town of Făget. Thc place is first mcntioned in documents as far back in
year 1365. It is believed to be the village where was born Elisabeth, mother of Iancu
de Hunedoara. In 1 437, King Albert of Hungary pledges the place to the Huniads, as
payment for thc heroic defense of the fortrcsses along the Danube River ( 1 448, 1453,
1505, 1514, 1 5 16). The commune is also mentioned in the papers of the humanist writer,
Nicholas Olahus from 1 536. By the year 1 6 1 7, it was plcdged to the Transylvanian
118
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Princc Gabriel Bethlen by thc count of Hunedoara, Ştefan Tărăk. It is also cited in the
conscription of 1 7 1 7.
Piow Paraschiva is the patron of the church and it was built in 1737, on the place
called Ocolitura din IliJoni, from where was relocated on its current location due to the
systematization of thc locality. After the consecration of the new church, made of brick,
in 1 938, the place became cemetery chapel.
The edifice is built on a quarry stone foundation upon which rests the foundation
base made of massivc oak. The church is made of carved oak beams. And it prescrves the
original doors and windows. In the repairs conducted in 1 924 the walls wcre covered
with bcaten earth. Thc narthex is ceiled. The nave is arched as a semi-cylinder placcd
longitudinally and the altar has a semi-truncated cone shape. Above the nave is the tower
bell completed by two bulbs of Baroque inspiration. The roof is made of clapboard. The
painting of the church belongs to painters Lazar and Gheorghe Gherdanovici, father and
son, and it was madc in the third decade of the 1 9'11 century. There are preserved the four
original royal icons signed by the aforementioncd painters. In the altar is to be found
a shrinc inscribed in Cyrillic: In the yearji"OJn IN-NS 1 789- Ioan Zugra·vu. The church
preserves also a bell inscribed 1 720, paid bypriest Mihai, as well as two candlesticks made
of forged iron with wooden bases, carved with biblical scenes. The church also had old
religious books, as well as a liturgical inventory, which can be currently found in thc
religious collections from Timişoara and Lugoj .
'll1c visiting hours of thc site arc by rcquest. Contact pcrson is the local parish pricst.
Acccss routes: E70 T i m işoara- Lugoj, DN6RA Lugo j - Făgct-Margina
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Biserica de lemn "Sf. Nichita Romanul"
sat Nemeşeşti, comuna Margina

(LMI j udeţulTimiş,2004 250. TM-11-a-B-06258 Biserica de lemn Sf. Nichita Romanul, sat
Nemeşeşti, comuna Margina, 8, 1 798)

Satul Nemeşeşti se găseşte la vreo 1 5 km de oraşul Făget şi aparţine administrativ
comunei Margina. Vechile documente îl pomenesc începând cu secolul al XV-lea. Este
consemnat şi în conscripţia din 1 7 1 7.
Biserica de lemn are hramul Sf Mucenic Nichita Romanul. Nu se cunoaşte cu
certitudine anul înălţării locaşului. Icoanele împărăteşti din iconostas sunt pictate în
1 777.
Locaşul este construit din grinzi cioplite de gorun. Pereţii exteriori sunt tencuiţi.
Deasupra pronaosului se înalţă un turn clopotniţă de formă prismatică. Î ncheiat cu un
bulb de inspiraţie barocă acoperit cu tablă. Î nvelitoarea bisericii este din şindrilă. Biserica
este pictată.
Î n anul 1 940 biserica deţinea încă următoarele cărţi de ritual : Liturghier
Blaj - 1 795, Catavasier-Loga apostol- Blaj-1 8 4 1 , Evanghelie- 1 884, Penticostar-Sibiu1 859. Acest patrimoniu liturgic se găseşte astăzi în colecţiile bisericeşti din Lugoj şi
Timişoara.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Margina, DclOO Margina-Nemeşeşti
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The wooden church of St. Nichita Romanul
village ofNemţeşti, commune ofMargina

(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 250. TM-11-a-B-06258 The wooden
church ofSt. Nichita Romanul, village of Ncmeşeşti, commune of Margina, no. 8, 1 798)

The village of Nemeşeşti is located about 15 kilometers away from the town of
Făget and from the administrative point of view belongs to the commune of Margina.
Old documents cite it at the beginning of the 15'h century. It is also mentioned in the
conscription from 1717.
The patron of the church is St. Nichita Romanul. It is not certainly known the
year when the church was built. The royal icons from the iconostasis are painted in
1777.
The edifice is built from carved oak beams. Outdoor walls are plastered. Above
the narthex raises a prismatic bell tower. Completed by a bulb of baroque inspiration,
covered with zinc-coated sheet. Roofing is made of clapboard. The church is painted.
In 1940 the church held following religious books: Missal - Blaj 1795, Book
of hymns - Apostle Loga - Blaj - 1841, Gospel - 1884, Pentecostarian - Sibiu - 1 859.
This liturgica! inventory is to be found currently in church collections from Lugoj and
Timişoara.
-

lhe visiting hours of thc s i te arc by rcquest. Contact pcrson i s the local parish pricst.
Acccss routes:

E70 T i mişoara-Lugoj, DN68A Lugoj- Margina, DclOO
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Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului "
sat Pietroasa, comuna Pietroasa

(LMI judeţu1Timiş,2004 261 . TM- II-B-06273 Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului,
sat Pietroasa, comuna Pietroasa, 90, 1 779)

Satul Pietroasa, comuna Pietroasa, este situat pe valea Begheiului pe braţul
botezat Bega caldă, între localităţile Curtea şi Crivina de Sus. Este atestat documentar
încă din anii 1 5 14 - 1 5 1 6 , ca domeniu al contelui George de Brandemburg. Î n anul
1 7 1 7 apare ca aparţinând districtului Făgetului, locuitorii satului fiind pietrari, cioplitori
de pietre de moară.
Biserica de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului este aşezată în mijlocul
cimitirului pe colina dinspre nordul aşezării. Se presupune că ar fi fost transmutată aici
din valea Slăveşti, odată cu sistematizarea satului. Locaşul este ridicat din bârne cioplite
din gorun prin anul 1779. Este tencuit cu lut atât la exterior cât şi la interior. Tinda este
scundă şi tăvănită. Nava este acoperită cu o boltă a boutte. Locaşul este pictat.
Biserica a suferit modificări la începutul secolului XX. Astfel, învelitoarea din
şindrilă a fost înlocuită cu ţiglă, iar turnul prismatic terminat cu bulb de factură barocă a
fost îmbrăcat în tablă zincată. Au fost mărite şi ferestrele locaşului. Au fost de asemenea
repictate bolta naosului şi altarul.
Î n cimitirul din preajma bisericii se găsesc cruci din piatră şi lemn, lucrate
artistic de meşterii de odinioară ai localităţii.
Programul de vizitare al obiectivu l u i este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Tim işoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Margina, Dj684B Margi na-C urtea-Pietroasa
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The wooden church of the Sleeping Mother
village of Pietroasa, commune of Pietroasa

(List o f historical monuments, Timiş County, 2004 - 26 1 . TM-I I -B-06273 The wooden church
of the Sleeping Mother, village of Pietroasa, commune of Pietroasa, no. 90, 1 779)

The village of Pietroasa, commune of Pietroasa is located on the valley of the
Bega River, over the arm of the river called Bega caldă, between Curtea and Crivina
de Sus. The place is first mentioned in documents as far back in years 1 5 14 - 1 5 16,
as domain of George, Margrave of Brandenburg. In 1 7 1 7 appears as belonging to the
district of Făget, the villagers being stone cutters, who cut mill:,tones.
The patron of the church is the Sleeping Mother and the church is placed in the
middle of the cemetery, over the hill to the northern part of the dwelling. It is presumed
that it was relocated here from the valley of Slăveşti, when the village was systematized.
The church is built on carved oak beams at about 1 779 . lt is plastered with clay outdoor
and indoor, as well. The narthex is short and ceiled. The nave is covered with a boutte
arch. The church is painted.
The building underwent changes by the beginning of the 20'h century. Thus, the
roof made of clapboard was replaced by tile, and the prismatic tower completed by a bulb
of Baroque inspiration was covered with zinc-coated sheet. The windows of the church
were enlarged as well. Also, the vault of the nave and the altar were repainted.
In the cemetery which neighbors the church are to be found stone and wooden
crosses, artistically made by the local former craftsmen.
Thc visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Acccss routes: E70 Timişoara-Lugoj , DN68A Lugoj- Margina, Dj684B Margina-Curtea-Pietroasa
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Biserica de lemn " Cuvioasa Paraschiva"
sat Poieni, comuna Pietroasa

(LMI judeţulTimiş, 2004 - 262. TM-II-m-A -0627 4 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, sat
Poieni, comuna Pietroasa, 1 09, 1 79 1 )

Î n zona montană a judeţului Timiş în cuprinsul comunei Pietroasa, la 7 km. de
Crivina de Sus, acolo, undeva pc aproape de izvoarele Begheiului, se găseşte satul Poieni.
O veche aşezare rom:'mească cu oameni harnici şi credincioşi, foste cătane împărăteşti.
Bisericuţa de lemn a satului a fost pogorâtă cândva, atunci demult, în mijlocul satului.
adusă din unul dintre cătunele aşezării, din locul botezat Valea Bisericii. Aceasta se
întâmpla în preajma anului 1 800. Pc vremea stăpânirii austriece. Biserica are hramul
Cwuioasa Para.rchi·ua.

:Monumentul este clădit din b<'trnc groase din lemn de gorun. După un plan ce
înscrie cdi±l.ciul în scria monumcntelor cu absida altarului decroşată. Biserica are un altar
scmicircular �i un naos cu o boltă în leagăn, despărţit de pronaos printr-un perete.
Pronaosul este scund şi dezvoltă pe peretele de nord o scară înglobată ce urcă la
încăpcrca ce adăposteşte clopotele, exprimată în exterior de un turn prismatic. Pereţii
exteriori sunt acoperiţi cu şindrilă după sistemul caplama, la fel învelitoarea acoperişului
şi coronamcntul turnului clopotniţă de deasupra pronaosului. Turnul este împodobit cu
doi bulbi de inspiraţie barocă ce se suprapun de la mare la mic, către crucea din vârful
acestuia.
Interiorul este pictat de zugravul bănăţean Nicolici Petar (Petru). Acesta
a utilizat în decorarea bisericii un bogat repertoriu tematic iconografie şi stilistic de
factură neoclasică. Artistul este cel dintâi pictor ortodox cunoscut care a redat într-o
biserică sătească, Faptele îndurării trupeşti, ca un fel de ecou al ideilor reformatoare ale
Secolului Luminilor, cuprinse în bună parte în programele epocii tereziene şi mai ales
ale despotului luminat Iosif al II -lea, pe atunci stăpânul Banatului.
Ce ştim astăzi, cu certitudine, despre zugravul Petru Nicolici este că a pictat
bisericile de lemn din localităţile bănăţene Curtea şi Poieni. Se întâmpla între anii 1 804
şi 1 8 12. Aşa aflăm la biserica din Curtea, înscris în cirilică deasupra uşii de la intrare:

Zugrăvitu sau această sfântă biserică pe vremea înălţatului împărat Franţiscus alu doilea şi
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cu blago.rlovenia episcopului nostru episcopul Ştefan Avawmovici. Sau început a se zugrăvi
la anul 1804 ;ii sau sfârşit la anul 1806 in luna lui dek.embrie în 1 9. Doar că semnătura lui
Petru zugrav şi anul 1806 sunt inscripţionate pe o icoană împărătească a Fecioarei cu
pruncul. Şi la biserica din Poieni în naos, la baza timpanului, desluşim inscripţionat în
chirilică: Zu (grăvitu-s-a) această sfântă biserică în zilele prealuminatului şi înălţatului nostru

împărat Franţiscus intiiul şi cu (blago).rlovenia episcopului nostru Ştefan Avacumovici 11812
Petar Nicolici Moler
Programul iconografie consacrat de zugravul Petru (Petar ) Nicolici la bisericile
din Curtea şi Poieni este rezultatul gândirii şi conceptelor avangardiste ale acelor
vremuri cunoscut drept Secolul Luminilor. Ansamblul pictural al bisericii de lemn din
satul Poieni este ( deocamdată) cel mai bine conservat dintre toate monumentele de
lemn existente în Banatul timişan.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces:

E70 Timişoara-Lugoj,

DN68A Lugoj-Margina, Dj684B Margina-Curtea-Pietroasa-Poieni
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The wooden church of Pious Paraschiva
village of Poieni, commune of Pietroasa

(List of h istorical monuments, Timiş County, 2004 - 262. TM-II-m-A-06275 lhe wooden
church ofPious Paraschiva, village of Poieni, commune of Pietroasa, no. 109, 1791 )

Somewhere in the peaky area of the Timiş County, within the commune
roasa,
7 kilometers away from Crivina de Sus, close to the place where Bega
of Piet
River starts to flow is located the village of Poieni. An old Romanian settlement with
hardworking and devout people. Former imperial soldiers. The small wooden church
has bccn brought long time ago in the heart of the village, and it has been brought
from o ne of the settlement's hamlet, from the place named the Church Valley. All these
happen ed around year 1 800, under the Austrian reign. The patron of the church is the

Pious Parasch iva.

The monument is built from thick oak beams by using a design that places
the edifice in the series of monuments that have the altar's apse uncoupled. The church
has se micircular altar and nave with barrel vault, separated from the narthex by a wall.
The n arthex is low and it includes in the northern wall an embraced staircase that leads
to the room which houses the bells, seen outside as a prismatic tower. The external
walls are weatherproofed using clapboard siding, in the same way the roofing and the
crown ing comice of the steeple above the narthex.The tower is decorated with two bulbs
of Baroq ue inspiration that overlap from large to small to the cross at its top.
The interior is painted by the well-known church painter ofBanat, Nicolici Petar
(Petru). In decorating the church he used a large iconographic and stylistic repertoire of
neocL1ssical style. The artist is the first Orthodox painter who has represented in a rural
church the Merciful Deeds, as a recurrence of the reformatory ideas of the Enlightenment
Century largely included in the programs of the Theresian epoch and especially in the
o nes of the enlightened despot Joseph II, at that time the master of B anat.
What we certainly currently know about the painter Petru Nicolici is that he
painted the wooden churches from the localities of B anat, Curtea and Poieni. This
happcned at about 1 804 and 1 81 2 . 1his is mentioned in the church from Curtea, where
one cm still read the inscription in Cyrillic: 1his holy church waspainted during the tinze of
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the high Emperor Francis II and with the b!essing gave by our archbishop Ştefan Avacumovici.
It started to be painted in the year 1804 and was completed by theyear 1806 in Decembe1� the
1 9'b day. With the difference that the signature of Petru zugrav and the year 1 806 are
inscribed on an imperial icon of the Virgin and the Child. In the church from Poieni, in
the nave, at the base of the tympanum, o ne can still read the inscription in Cyrillic: 7his

holy church was painted during the tin1e of our high Emperor Francis 1 and with the b!essing
of our archbishop Ştefan Avacumovici 1 1812 Petar Nico!ici Mo!er.
The iconographic program established by the painter Petru (Petar) Nicolici in
the churches from Curtea and Poieni is the result of the avantgardist tradition and
concepts of that times, which was the Enlightenment Century. The painting ensemble
in Poieni is the well-preserved one from the wooden monuments that exist in Banat.
The visiting hours of the site arc by request. Contact person is the local parish priest.
Acccss routes: E?O Timişoara-Luogj , DN68A Lugoj -Margina, Dj684B M argina-Curtca-Pietroasa
Poicni
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Biserica de lemn Sf. Arhangheli "
"
sat Povergina, oraş Făget
(Ll\11 judeţu!Ti miş, 2004 263. TM-Il-m-A-06275 Biserica de lemn Sf. Arhangheli, sat
aparţinător Povergina, oraş Făget, 40, 1 782-1 783)

S atul Povergina esta aşezat la 10 km nord-est de oraşul Făget. Este atestat
documentar din 1 76 1 când este menţionat pc o hartă sub denumirea de Boverschina. Î n
dicţionarul lui ]. M. Korabinsvky din anul 1 787 ±1gurează sub numele de Povarsina.
Biserica are hramul Sf Arhangheli şi este ctitoria unui ţăran localnic mai înstărit,
Ion l\1adescu. Despre acesta tradiţia locală spune că ar fi găsit o comoară de aur.
Locaşul este construit din bârnc cioplite de stejar îmbinate în coadă de rândunică.
Iniţial locaşul avea pereţii din lemn aparent, fără lipiturile de pământ evidenţiate astăzi pe
pereţii exteriori, care sunt rod al unei restaurări îndoiclnicie din 1954. Uşile şi ferestrele
locaşului, stranele şi scaunele sunt cele originale. Acoperişul este acoperit cu şindrilă.
De asemenea, turnul de deasupra pronaosului precum şi bulbul terminal de inspiraţie
barocă.
Bierica a fost pictată de pictorul bănăţean Gheorghe Diaconovici aşa cum arată o
inscripţie în cirilică de deasupra proscomidiei.Pe peretele de vest al pronaosului zugravul
a redat portretul ctitorului îmbrăcat în haine de sărbătoare. De remarcat portretul
pictorului ţăran Ion Mădescu ce se constituie într-un preţios document etnografic, dar
fiind în acelaşi timp un veritabil portret de pictură de şevalet. Î n altar se păstrează o cruce
sculptată de la 1 820, inscripţionată în cirilică precum şi o cutie metalică pictată la 1 836
cu scena Mormântul Domnului.
Î n apropierea bisericii se găseşte şi un turn clopotniţă aşezat pe stâlpi de stejar
cu un acoperiş în patru ape.
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget, Dc98 Făget-Povergina
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Biserica de lemn " Sf. Arhangheli" - sat Povergina - interior - vedere dinspre pronaos / The wooden church
ofSt. Archangels - village of Povergina - the interior - wiew from the entrance
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The wooden church of St. Archangels
village of Povergina, town of Făget

(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 263. TM-II- m-A-06275 The wooden
church of St. Archangels, village of Povergina, town of Fă get, no. 40, 1 782- 1 783)

The village of Povergina is located 10 kilometers away north-eastern from the
town ofFăget. It was mentioned in documents as far back in year 1761, when it is referred
to on a map under the name ofBoverschina. In the dictionary of]. M. Korabinsvky from
1 787 appears under the name of Povarsina.
The patrons of the church are the Saint Archangels and it was founded by a local
wealthy villager, Ion Madescu. And local tradition says that he might have found a gold
treasure.
The church is built of oak beams, carved and fastened by using swallowtailjoints.
Originally the walls were made of apparent wood, with no earth bounds, which are to
be found currently on the external walls, the result of a doubtful restoration conducted
in 1954. The doors and windows of the church, the aisles and the chairs are the original
ones. The roof is covered with clapboard. In the same way, the tower above the narthex
and the ending bulb, of baroque inspiration.
The church was painted by the painter from Banat, Gheorghe Diaconovici, fact
proved by an inscription in Cyrillic, located above the altar. On the west wall of the
narthex, the painter has painted the portrait of the founder, dressed in festive costume.
What is worthy to notice is the portrait of the peasant painter Ion Mădescu, which
represents a valuable ethnographical document, being in the same time a genuine easel
painting. In the altar is preserved a carved cross from the year 1 820, inscribed in Cyrillic,
as well as a metallic box, painted in 1 836 with the scene the Grave ofthe Lord.
Near the church is to be found a steeple placed in oak posts, with a hip roof.
1he visiting hours of thc site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes:

E70 Timişoara-Lugoj,

DN68A Lugoj-Făget, Dc98 Făgct-Povergina
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Biserica de lemn " Sf. Ioan Botezătorul"
sat Româneşti, comuna Margina

(LMI judcţu!Timiş,2004 265. T.l'vl-II-m-A-06277 Biserica de lemn Sf. Ioan Botezătorul, sat
Româneşti, comuna Margina, 27, Î n cimitir, sec.XVIII)

Satul Româneşti aparţine comunei Margina. Este situat la 2km sud de Curtea
în apropierea mănăstirii Izvorul lui Miron. Româneştiul este atestat documentar încă
din anul 1464, ca donaţie regală către nobilii Petru Dees şi Nicolae Balotă. Î n anii 1 5 1 4
- 1 5 1 6 bce parte din domeniul Şoimoşului. Î n anul 1599, Mihai Viteazul doncază satul
Româneşti unui sfetnic al curţii princiarc de la Alba Iulia, Paul Kereszteszy.
Ercsurile locului spun că vechea vatră a satului s-ar fi atht pe undeva prin
apropierea mănăstirii, dar s-a mutat de acolo din pricina inundaţiilor repetate. Iar odată
cu sistematizarca localităţii şi construirii unei biserici de zid, locaşul a devenit capelă de
cimitir.
Biserica de lemn din satul Româneşti arc hramul Sf Ioan Botezâtoru!. Edificiul
este ridicat din b<'t rne cioplite din lemn de gorun. Pereţii sunt acoperiţi cu lipitură de
pământ şi var. Pronaosul este scund şi tăvănit. Naosul este acoperit cu o boltă semicirculară.
lY1onumentul este pictat. Pictura, rău conservată , fkută c'indva pc la mijlocul secolului
al XIX-lea, pare a ti aparţinut zugravului lugojan Gheorghe Ghcrdanovici. Biserica este
acoperită cu şindrilă, având în prelungirea acoperişului dou{t polatc c e protejează intrările.
Turnul de lemn de deasupra pronaosului s e termină cu un bulb de inspiraţie barocă şi
el placat cu şiţă. Î n apropierea bisericii se mai atlă o un turn -clopotniţă acoperit pe trei
t�1ţete cu şindrilă de brad.
Î nccp<'md cu anul 2005 asupra monumentului se execută lucrări de consolidare
restaurare.
Programul de vizita re al obiectivului este la cerne. l 'ersoan;l de conracr este preotul paroh d i n localitate.

Căi de acces: EÎO T i m i �oara- Lugo j ,

Dl\'6Ri\

Lugoj - ,\ l a rgi n;l,

Dj6R4

1\ largina- Rom;încşti
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The wooden church of St. John the Baptist
village of Româneşti, commune ofMarginea

(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 265. TM-11-m-A-06277 The wooden
church of St. John the Baptist, village of Româneşti, commune of Marginea, no. 27, in the
cemetery, 1 8'h century)

The village of Româneşti belongs to the commune of Margina. It is located
2 kilometers south of Curtea, near the monastery Izvorul lui Miron. Româneşti was
mentioned in documents as far back in year 1464, as royal donation to the noblemen
Petru Dees and Nicolae Balotă. From 1 5 1 4 to 1 5 1 6 belongs to the domain of the Şoimoş
fortress. In 1599 Mihai Viteazul donates the village of Româneşti to an advisor from the
royal court in Alba Iulia, Paul Kereszteszy.
Local superstitions say that the former precincts of the village would have been
placed somewhere near the monastery, but it was relocated due to repeated fl.oods. And
simultaneously with the systematization of the locality and with the construction of a
wall church, the church became a cemetery chapel.
The patron of the church from the village of Româneşti is St. john the Baptist.
The edifice is made of carved oak beams. Walls are covered with beaten earth and
lime. The narthex is short and ceiled. The nave is covered with a semicircular arch. The
monument is painted. The painting, in a poor condition, was made at some point in the
middle of the 1 9'h century and it seems that it would have belonged to the painter of
Lugoj , Gheorghe Gherdanovici. The church is covered with clapboard. And the roof is
extended with two gutters, which protect the entrances. The wooden tower above the
narthex is completed by a bulb of Baroque inspiration, covered with clapboard as well.
Near the church is a steeple, covered on three sides with fir clapboard.
In 2005 have been started restoration works on the monument.
The visiting hours of the site are by request. Contact pcrson is the local parish pricst.
Access routes: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj -Margina, Dj684 Margina-Româneşti
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Biserica de lemn " Sf. Apostoli Petru şi Pavel"
sat Zolt, comuna Fârdea

(LMI j udeţu1Timiş,2004 287. TM-11-m-A-06299 Biserica de lemn Sf. Apostoli Petru şi
Pavel, sat Zolt, comuna Fârdea, 71, Î n cimitir, sec. XVIII)

Satul Zolt, aparţinător comunei Fârdea, se află la 1 7 km de oraşul Făget. Satul
este consemnat în numeroase documente ale vremurilor de demult. Astfel, între anii
1 453- 1 454 făcea parte din proprietăţile lui Ioan de Hunedoara. La 1 464 a fost donat
de regele Matei Corvin lui Petru Dess şi Nicolae Balotă. La începutul secolului al XV1lea se afla în posesia contelui George de Brandenburg. La 1596 principele Sigismund îl
donează lui Ştefan Iosika. Mai figurează şi în conscripţia din 1717.
Biserica de lemn cu hramul SfApostoli Petru şi Pavel este situată în nordul
localităţii şi este înconjurată de cimitir. Locaşul este construit din bârne cioplite de
gorun cu îmbinări în lopată.Tălpoaiele locaşului stau pe o temelie de piatră, operă a
restaurării din 1 959. Acoperişul, turnul de peste pronaos şi cei doi bulbi terminali de
inspiraţie barocă sunt placaţi cu şindrilă. Peretele exterior de sud al naosului şi cei ai
absidei altarului au aplicate cruci votive de eroi. Intrarea în lăcaş păstrează uşa şi zăvorul
original. Ferestrele au fost mărite ulterior. Naosul este boltit semicircular cu o boltă
din scândură. Absida altarului este tăvănită. Masa altarului, dintr-o singură bucată este
aşezată pe un stâlp masiv de stejar înfipt în pământ. Pe masa altarului se găseşte o cruce
sculptată, pictată şi inscripţionată în cirilică. Pe o grindă de trecere din tindă se găseşte
o pisanie redactată în cirilică. Biserica a fost pictată de cel puţin două ori, pe la 1781 de
Teodor Zugravu şi Tănăsie din Lugoj , şi de Gerdan Lazar Zugravu din Vârşeţ la 1 822,
după Erminia tradiţională. Pe peretele de sud al pronaosului apare portretul ctitorului.
Ctitorul ţăran Petru Obeadă îmbrăcat sărbătoreşte în portul locului cu chivotul bisericii
în mână.
Pro)!;ramul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget, Dj681 Fă).';et-F:mica
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The wooden church of St. Apostles Peter and Paul
village ofZolt, commune of Fârdea

(List of historical monuments, Timiş County, 2004 - 287. TM-II-m-A-06299 The wooden
church of St. Apostles Peter and Paul, village of Zolt, commune of Fârdea, no. 71, in the
cemetery, 1 8'h century)

The village ofZsolt, belonging to the commune ofFârdea, is located 1 7 k.ilometers
away from the town of Făget. The village is mentioned in many old documents. Between
1 453 - 1 454 it belonged to the properties ofloan de Hunedoara. In 1 464 it was donated
by the King Mathias Corvinus to Petru Dess and Nicolae Balotă. By the beginning of
the 16'11 century it was owned by George, Margrave of Brandenburg. In 1596 Prince
Sigismund donates it to Ştefan Iosika. It is also cited in the conscription from 1 7 1 7.
The patrons of the church are Saint Apostles Peter and Paul and it is located in
the northern part of the locality, being surrounded by the cemetery. The church is built
from carved oak beams, fastened by using the so-called joint îmbinare în lopată. The
foundation bases rest on stone floor, due to the restoration works conducted in 1 959.
The roof, the tower above the narthex and the two ending bulbs of Baroque
inspiration are covered with clapboard. The southern outdoor wall of the nave and the
ones of the altar's apse have affixed on them votive crosses with heroes. The entrance of
the church has the original door and lock. Windows were enlarged at a later date. The
nave has a semi-circular shape, with board vault. The altar's apse is ceiled. The altar's
table, made of one piece is placed on a massive oak post, sunk in the ground. Over the
altar's table is to be found a carved cross, painted and inscribed in Cyrillic. On a pass
beam from the narthex is to be found an inscription in Cyrillic, as well. The church was
painted at least two times: by the year 1781 by Teodor Zugravu and Tănăsie from Lugoj ,
and by Gerdan Lazar Zugravu from Vârşeţ i n 1 822. this according t o the traditional
Erminia. On the southern wall of the narthex appears the portrait of the founder. The
peasant founder Petru Obeadă, wearing a festive local costume, with the shrine of the
church in his hand.
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The visiting hours of the site are by request. Contact person is the local parish priest.
Access routes: E70 Timişoara-Lugoj, DN 68A Lugoj-Făgct, Dj6812 Făget-Fârdea
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Biserica de lemn " Sf. Apostoli Petru ş i Pavel" - sat Zolt - pictura interioară (detalii) 1 The wooden church
of St. Apostles Peter and Paul - village of Zolt - painting from the interior (details)
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