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Istoria milenară a sârbilor
din Banatul românesc

(prin prisma manuscriselor, transumpturilor și a
notelor din perioadă anilor 1010–1954)
Lucrarea scoate la lumină primele atestări privind prezența sârbilor în Banatul
românesc, având la baza 18 documente manuscrise, nepublicate până în prezent,
prezervate în Arhivele carașovenești (Arhivele Birta, fondul feudal Balcani). Ele
reflectă situația reală de pe teren, cf. notelor, transumpturilor și a manuscriselor
originale, coroborate cu unele consemnări ale Mitropoliei ortodoxe și a Țării
Banatului din Timișoara, aferente perioadei amintite. Au fost evidențiate doar
documentele în care este atestată explicit existența sârbilor pe aceste teritorii,
respectiv evenimentele legate de prezența și acțiunile lor în Banatul românesc din
Evul Mediu târziu. Pentru evidențierea tranziției din țara lor de origine în actualele
teritorii, atunci când a fost cazul, au fost insertate și alte manuscrise din arhiva,
pentru a se sublinia astfel ideea de bază – prezența milenară a sârbilor în Banatul
românesc. Comentariile asupra unor acțiuni ale acestora – bune sau rele – sunt
defective, scopul lucrării fiind unul strict de atestare documentară. Ca metodă de
lucru, la finalul lucr[rii a fost redată copia originalului, la o rezoluție care să permită
valorificarea sa ulterioară, textul fiind transcris, transliterat și tradus în limba
româna literară. S-au dat și elementele de bază ale suportului de scris – materialul
folosit pentru redactare, dimensiunea colii (în mm), numărul de pagini, considerații
sigilografice (caracteristicile de mobilare ale sigiliului) și signatura manuscrisului.
Pe fondul spațiului extrem de limitat ce ne-a fost pus la dispoziție de către editor,
o descriere in extenso va putea fi realizată într-una din edițiile viitoare ale revistei.
Materialul de față se axează strict pe latura documentară a problematicii din lucrare.
Cuvinte cheie: Aton, Birta, Brancovici, Caransebes, Morisena, Mures, Serbia,
Țârvia.

Prezența sârbilor în Banatul românesc este foarte veche, lucrarea de față
prezentând câteva documente și manuscrise care privesc nemijlocit marile
migrații ale sârbilor de-a lungul timpului. Manuscrisele defective - pierdute sau
distruse - au fost suplinite prin probe indirecte, transumpturi, note și consemnări
1

birtaioan@gmail.com

Proiect finanțat de Asociația Românilor din Balcani, în cadrul proiectului științific „Prezervarea
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Istraživanje kulture i istorije Srba u Rumuniji.
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care se referă la perioadă enunțată, consemnate în manuscrisele redactate de
dascălii și învățații vremii: Domaschin Udra, Pavel Balea, Ianăș Balint, Ion Opra,
Ianăș Dărăuș, ceva mai târziu egumenul Pamfilie sau în alte izvoare de arhivă.
În lucrare sunt prezentate doar elementele relevante tematicii de lucru.
Cuvinte cheie: Aton, Birta, Brancovici, Caransebes, Morisena, Mures, Serbia, Țârvia.

1. Arătare

Prezența sârbilor în Banatul românesc este foarte veche, lucrarea de față prezentând doar manuscrisele
care se referă nemijlocit la marile migrații ale sârbilor de-a lungul timpului. Manuscrisele defective - pierdute sau
esteprobe
arhivat
sub
signatura
și conține
un total de 6
distruse Manuscrisul
- au fost suplinite prin
indirecte,
transumpturi,
note 1504/1699
și consemnări - consemnate
în manuscrisele
redactate
de
dascălii
și
învățații
vremii:
Domaschin
Udra,
Pavel
Balea,
Ianăș
Balint,
Ion
Opra,
Ianăș
Dărăuș hârtiei
și
file,
respectiv 12 pagini, ultima pagina fiind goală (albă). Dimensiunile
ceva mai târziu notele egumenul Pamfilie de la Strediștea (Srediștea) Mică sau din alte izvoare de arhivă.
sunt
de sunt
350prezentate
mm xdoar
250elementele
mm, iar
ale sigiliului
oval,
aplicat pe prima fila, de 40 mm
În lucrare
relevante
tematicii de lucru
abordate.
1. mm.
Arătare
x 25
Manuscrisul este arhivat sub signatura 1504/1699 și conține un total de 6 file, respectiv 11 pagini scrise, ultima
Restul de manuscrise aparțin signaturilor 1505/1696 (aferent anilor 1286pagina fiind goală (albă). Dimensiunile hârtiei sunt de 350 mm x 250 mm, cele ale sigiliului oval, aplicat pe prima
fila fiind de
40 mm x 25 mm.
Restul de
manuscrise
aparțin signaturilor
1505/1696 (aferent
anilor 1286-1696),
1696),
1530/1697
(aferent
anilor
1400-1697),
1608/1707
și 1529/1738.
1530/1697 (aferent anilor 1400-1697) și signaturile 1608/1707, respectiv 1529/1738.
Transcriere
Transcriere
1
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Дъспръ сф мꙟъс ири ал ме ропо
лиѧ емисвари шале Църи Бъна л и
дъспръ к и ори лор ши даниле
че ор фък прък м фала мам ꙟ
вредничи ши к аж ор л л
Д мнеЗе окми ам п
даръ

7
8
9
10
11
12

п цинъ ес е инца мѣ ши ꙟг с ъ
ведерѣ оменѣскъ слабъ а привире
ꙟ ꙟ нерик дъ времеа мѡр е
ѧръ Пресфꙟциеи Епископаи Гера
сие смири ъ ꙟкинаре ши ер аре рог пръꙞ че ам греши

13
14
15
16

фъръ врерѣ мѣ
ши ам скрис ꙟ ан 699 ꙟ л на
л сеп емврие ꙟ Карансъбеш
Е даскъл Домаскин Удра

Transliterare
Arătare dăspră sf. mănăstiri alu metropolia Temisvari ș-ale Țării Bănatului,
proiectului Centrului de cercetări științifice al U.S.R. Istraživanje kulture i istorije Srba u Rumuniji.
dăspră ctitorii lor și daniile ce or făcut, prăcum fala m-am învrednicit, și cu
ajutorul lui Dumnezeu tocmi am putut. Dară puțină este știința mea și îngustă,
vedere omenească slabă a privire în întuneric, dăvreme mortea. Iară Presfînției
Episcopai Gherasie smirită închinare, și iertare rog prântu ce am greșit, fără
vrerea mea. Și am scris în anu 1699, în luna lui septembrie, în Caransăbeș. Eu,
dascălu Domaschin Udra.
1
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Traducere
Situația mănăstirilor, a ctitorilor și daniilor făcute de aceștia, aparținând
Mitropoliei Timișoarei și Țăra Banatului, pe care cu onoare și cu ajutorul
domnului am putut a o întocmi.
Dar, puține și limitate sunt cunoștințele mele, iar vederea ochilor slabă spre
a putea citi și scrie pe întuneric, și devreme moartea.
Mă închin cu smerenie preasfântului Episcop Gherasie și-l rog să mă ierte
dacă cumva, fără voia mea am greșit la scrierea textului.
Redactat la Caransebeș, în luna septembrie a anului 1699. Domaschin Udra,
dascăl.
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2. Mănăstirea Mureșului, nr. inv. 1540/1699 - Transcriere

2. Mănăstirea Mureșului, nr. inv. 1540/1699 – Transcriere
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Мꙟъс ирѣ М ръш л и
Ѧаръ чѣ дꙟ ꙟи мꙟъс ире дъспръ каре ам
а Зи ши и а фос мꙟъс ирѣ М ръш
л и пръ карѣ краи л М ръш л и каре
ле са кема А он ша с ъпꙟи
пръсмъ ѡ ъ цара М ръш л и пꙞъ
жос ла Д нъре а Зиди о ꙟ че а ѣ
л и дъ пръ М ръш карѣ пръ лимба дие
чѣскъ са кема Морисена шас ъ

10
11
12
13
14
15
16
17
18

мꙟъс ире к храм сф Јѡн Бо еЗъ о
ри л ел а Зиди о ла ан Зиче съ1010
а 1015 д Д Ј Х к къл гъри гречи ад
ши дъ ла Сфе агора ши иг мина дъ ла
Видин Зиче съ къ ъс иг мина ар фи
фос епископа апои ме рополи а
ал Църи М ръш л и ши къ дъ ла ел
са рас ме рополици ал М ръ
ш л и даръ д пъ оморꙟрѣ краи л и

19
20
21
22
23
24
25
26
27

А он а вини Унг ри к епис
копа папис аш ша ал нга
пръ къл гъри гречи ла мꙟъс ирѣ
нѡъ дꙟ Оросламош карѣ ꙟсамнъ
леаскъ пръ лимба Унг рѣскъ даръ
даколо а фос скос ѧръ дъ папис
аши ша нчи са с инс ас ъ сф
мꙟъс ире ѧръ чине а фос еписко
па а ме рополи а а нчи н им

Transliterare
Mănăstirea
Murășului. Iară cea dîntâi mănăstire, dăspră care am auzit și știu, au fost mănăstirea Murășului, pră
Transliterare
carea Craiul Murășului, carele s-au chemat Aton ș-au stăpânit prăstă totă țara Murășului, pînă jos la Dunăre, au
Mănăstirea
Murășului
zidit-o în
cetatea lui dă pră
Murăș, carea pră limba diecească s-au chemat Morisena3. Ș-astă mănăstire, cu hram
sf. Ioan4Iară
Botezătoriul,
el au zidit-o,
la anu zice-sedăspră
1010 au 1015
d. D.
J. H.auzit
cu călugări
greci, aduși
dă la Sfetagora.
cea dîntâi
mănăstire,
care
am
și știu,
au fost
mănăstirea
Și igumina dă la Vidin, zice-să, că ăst igumina ar fi fost episcopa, apoi metropolita al Țării Murășului, și că dă la
Murășului,
pră
carea
Craiul
Murășului,
carele
s-au
chemat
Aton
ș-au
stăpânit
el s-au tras metropoliții alu Murășului, dară după omorârea craiului Aton au vinit ungurii, cu episcopa papistaș,
5
prăstă
totă
pînă
jos
Dunăre,
zidit-o
lui dă pră
ș-au alungat
pră țara
călugăriMurășului,
greci la mănăstirea
nouă,
dîn la
Oroslamoș,
careaau
însamnă
leascăîn
prăcetatea
limba ungurească.
Dară d-acolo
au fostpră
scos limba
iară dă papistași,
ș-atuncis-au
s-au stins
astă sf. Morisena
mănăstire, iară3.cine
au fostmănăstire,
episcopa au
Ș-astă
cu
Murăș,
carea
diecească
chemat
metropolita atunci, nu știm.
4
Botezătoriul,
el
au
zidit-o,
la
anu
zice-se
1010
au
1015
d.
D.
J.
hram
sf.
Ioan
Traducere
Prima
atestată,
despreaduși
care am auzit
și dețin
date certe, este
Mureșului,
regele
H.
cumănăstire
călugări
greci,
dă la
Sfetagora.
Și mănăstirea
igumina
dă la construită
Vidin, dezice-să,
că
Aton, stăpânul Țării Mureșului. Iar ea se întinde până jos la Dunare, în cetatea construită pe malul râului Mureș.
ăst
igumina
fi fost
episcopa, apoi metropolita al Țării Murășului, și că dă la el
În limba
latina se ar
cheamă
Morisena.

s-au tras metropoliții alu Murășului, dară după omorârea craiului Aton au vinit
ungurii,
cu episcopa papistaș, ș-au alungat pră călugări greci la mănăstirea nouă,
Cenad.
Ѡ – litera preluată din alfabetul grec, deși are semnificația fonetică o, este5pronunțată sub forma diftongului oa - prin prisma multor manuscrise din
pră –limba
ungurească.
d-acolo
au
dîn
Oroslamoș,
carea
însamnă
leascălui Hristos
arhiva noastră. Cea mai bună dovadă
o găsim
la prenumele botezătorului
Ioan - care nu
este redat niciodată Ion Dară
ci întotdeaună
IOAN.
Idem și la prenumele despotului sârb Ioan Brancovici (Jѡн Бранкович), dar și în alte lexeme: două (дѡъ), nouă (нѡъ), etc.
fost
scos iară dă papistași, ș-atunci s-au stins astă sf. mănăstire, iară cine au fost
Leu.
episcopa au metropolita atunci, nu știm.
3
4

5

Traducere
Prima mănăstire atestată, despre care am auzit și dețin date certe, este
mănăstirea Mureșului, construită de regele Aton, stăpânul Țării Mureșului. Iar
ea se întinde până jos la Dunare, în cetatea construită pe malul râului Mureș. În
limba latina se cheamă Morisena.
Se mai spune că această mănăstire cu hramul sfântului Ioan Botezătorul, a
fost zidită de regele Aton cu ajutorul călugărilor greci, aduși aici, de la Sfântul
Munte, prin anii 1010 sau 1015 d. Hr. Despre egumenul lor de la Vidin se spune
că ar fi fost episcop și mai târziu mitropolitul Țării Mureșului. Se mai amintește
că acestui episcop, până la asasinarea craiului Aton, i-au urmat alți mitropoliți
ai Mureșului, urmați de unguri, care au venit cu episcopul catolic și i-au alungat
pe călugării greci, aceștia plecând la o altă mănăstire, Oroslamoș (pe ungurește
3

Cenad.

Ѡ – litera preluată din alfabetul grec, deși are semnificația fonetică o, este pronunțată sub forma
diftongului oa - prin prisma multor manuscrise din arhiva noastră. Cea mai bună dovadă o găsim la
prenumele botezătorului lui Hristos – Ioan - care nu este redat niciodată Ion ci întotdeaună IOAN.
Idem și la prenumele despotului sârb Ioan Brancovici (Jѡн Бранкович), dar și în alte lexeme: două
(дѡъ), nouă (нѡъ), etc.
4

5

Leu.
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lească). Dar preoții catolici i-au alungat și de acolo, după care această mănăstire
s-a stins.
Nu deținem consemnări despre episcopi și mitropoliți care le-au urmat.
3

3. Mănăstirea Partoșului (signatura 1540/1699)

Se mai spune că această mănăstire cu hramul sfântului Ioan Botezătorul, a fost zidită de regele Aton cu ajutorul
călugărilor greci, aduși aici, de la Sfântul Munte, prin anii 1010 sau 1015 d. Hr. Despre egumenul lor de la Vidin
se spune că ar fi fost episcop și mai târziu mitropolitul Țării Mureșului. Se mai amintește că acestui episcop, până
Deșicraiului
în Aton,
acesti-aumanuscris
prezența
sârbilor
nuunguri,
estecaremenționată
explicit,
la asasinarea
urmat alți mitropoliți
ai Mureșului,
urmați de
au venit cu episcopul
catolic și i-au alungat pe călugării greci, aceștia plecând la o altă mănăstire, Oroslamoș (pe ungurește lească). Dar
șederea
lor
pe
aceste
meleaguri
este
absolut
sigură,
având
în
vedere,
pe
de
o parte
preoții catolici i-au alungat și de acolo, după care această mănăstire s-a stins.
Nu deținem consemnări
desprenoastre
episcopi și a
mitropoliți
care le-au urmat.
existența
și în zilele
numeroaselor
localități din jur în care locuiesc cu

3. Mănăstirea
Partoșului
precădere
sârbii,
dar (signatura
mai ales1540/1699)
faptul că în anul 1486, despotul sârb Ioan Brancovici
Deși
în
acest
manuscris
prezența
sârbilor nuaceastă
este menționată
explicit, șederea
pe aceste
meleaguri este
absolut bună
a zidit din nou și a înzestrat
mănăstire
cu totlorce
era necesar
pentru
sigură, având în vedere, pe de o parte existența și în zilele noastre a numeroaselor localități din jur în care locuiesc
funcționarea
unui
astfel
monahal.
cu precădere sârbii,adar
mai ales
faptul de
că înlocaș
anul 1486,
despotul sârb Ioan Brancovici a zidit din nou și a înzestrat
această mănăstire cu tot ce era necesar pentru bună funcționarea a unui astfel de locaș monahal.

Transcriere
Transcriere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Мꙟъс ирѣ Пар ош л и
Дъ ла мꙟъс ирѣ Оросламош къл
гъри гречи са ироси н ма иг м
ина лор а мърс къ ръ мло иниле
БꙟрЗъви шаколо пръ кел ѧла л
6 кинежи а Зиди о бесерекъ дъ л
ꙟ лок п с ꙟи ши дѡъ килие ꙟ ани 186
ѧръ пръ Ан ологюн греческ а фос
ꙟсъмнаци кинежи Јлие Гач Николае
Драгомер Блали С ра Микаел ши Ко
с адин ЛаЗър ши Павел З па оци

Transliterare

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

олакали ѧръ маи амꙟа са асмрꙟнс са
л Пар ош лꙟгъ ас ъ мꙟс ире ши
са Зиди бесерекъ дъ пѧ ръ ши са
ꙟгропа аичи ла ани 286 ме ропол
и а М ръш л и Кос ан ин ѧръ
маи амꙟа ас ъ мꙟъс ире а ꙟЗе
с ра о Владислав Воевод ал
Църи Р мꙟе и кареле а Зиди ши
мꙟъс ирѣ Водица ла ан 370 ѧръ ла
ани 486 деспо л Јѡн Бранкович а
ꙟЗес ра о ша пръЗиди о дꙟ но ла

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ани 594 мꙟъс ирѣ а фос арсъ дъ ъ
ари д пъ ръЗмирицъ л Влъдика од
ор ши Доцѣн ла ани 600 Воевод
Михаил ал Цара Р мꙟѣскъ ши краи
ал Ардѣл а пръЗиди ша ꙟЗе
с ра маи ода ъ ла ани 653 а
вини дъ са ашеЗа ачи ꙟ сф
мꙟъс ире ме рополи а сф Јосиф
ал емисвари ши ел а Зиди бесе
рекъ нѡъ ши са ꙟгропа ачи ла
ани 656

Mănăstirea Partoșului. Dă la mănăstirea Oroslamoș călugării greci s-au irosit, numa igumina lor au mărs cătră
Transliterare
mloștinile
Bîrzăvii, ș-acolo, pră cheltuiala lu 6 chineji6 au zidit o beserecă de lut, în loc pustîi, și două chilie, în
anii 1186.
Antologhionul grecesc
au fost însămnați
chinejiigreci
Ilie Gaciu,
Nicolae
Dragomer,
Stratu lor
DăIarălaprămănăstirea
Oroslamoș
călugării
s-au
irosit,
numaBlaliu
igumina
Michael și Costadin Lazăr și Pavel Zupa, toți olacali7. Iară mai amânat s-au astrâns satul Partoș lîngă
astă
6
au
zidit o
au
mărs
cătră
mloștinile
Bîrzăvii,
ș-acolo,
pră
cheltuiala
lu
6
chineji
mănăstire, și s-au zidit beserecă dă piatră. Și s-au îngropat aici la anii 1286 metropolita Murășului, Costantin, iară
8 de lut, în loc pustîi, și două chilie, în anii 1186. Iară pră Antologhionul
beserecă
mai amânat , astă mănăstire au înzestrat-o Vladislav - Voievod alu Țării Rumânești, carele au zidit și mănăstirea
9
Vodița, la anii
la anii 1486, despotul
IoanIlie
Brancovici
au înzestrat-o
prăzidit-o dîn nou.
La anii
grecesc
au1370.
fostIarăînsămnați
chinejii
Gaciu,
Nicolaeș-au
Dragomer,
Blaliu
Stratu
1594 mănăstirea au fost arsă dă tătari, după răzmiriță lui Vlădica Todor și Doțian. La
anii 1600, Voievod Mihai
7
Iară
maidă amânat
Michael
și Costadin
șiprăzidit
Pavelș-auZupa,
olacali
alu Țara Rumânească
și craiul aluLazăr
Ardeal, au
înzestrat toți
mai odată.
La anii.1653
au vinit
s-au așezat s-au
aci, în sf. mănăstire,
metropolita
sf. Iosif
Temisvari, și elși
au s-au
zidit beserecă
și s-au îngropat
aci la anii
astrâns
satul Partoș
lîngă
astăalumănăstire,
zidit nouă
beserecă
dă piatră.
Și s-au
1656.
8

îngropat aici la anii 1286 metropolita Murășului, Costantin, iară mai amânat , astă
Traducere
mănăstire
au înzestrat-o Vladislav - Voievod alu Țării Rumânești, carele au zidit
Călugării greci de la mănăstirea Oroslamoș s-au pierdut, egumenul lor plecând către mlaștinile râului Bârzavă,
și
mănăstirea
Vodița, la anii 1370. Iară la anii 1486, despotul Ioan Brancovici9
unde, pe cheltuială a 6 feuzi, a zidit în anul 1186, într-un loc pustiu, o biserică de lut și doua chilii, drept locuința
au înzestrat-o ș-au prăzidit-o dîn nou. La anii 1594 mănăstirea au fost arsă dă
tătari, după răzmiriță lui Vlădica Todor și Doțian. La anii 1600, Voievod Mihai
În epoca
feudală
feuzi, oficiali ai obștei.și craiul alu Ardeal, au prăzidit ș-au înzestrat mai odată.
alu
Țara
Rumânească
(lat., pl.) români.
La
anii 1653
au vinit dă s-au așezat aci, în sf. mănăstire, metropolita sf. Iosif alu
(bănățenism)
mai târziu
6
7
8
9

Jovan Branković/Јован Бранковић, despotul Serbiei (1496-1502).

6

În epoca feudală feuzi, oficiali ai obștei.

7

(lat., pl.) români.

8

(bănățenism) mai târziu

9

Jovan Branković/Јован Бранковић, despotul Serbiei (1496-1502).
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Temisvari, și el au zidit beserecă nouă și s-au îngropat aci la anii 1656.
Traducere
Călugării greci de la mănăstirea Oroslamoș s-au pierdut, egumenul lor
plecând către mlaștinile râului Bârzavă, unde, pe cheltuială a 6 feuzi, a zidit
în anul 1186, într-un loc pustiu, o biserică de lut și doua chilii, drept locuința
călugărilor. Astfel, într-un antologhion grecesc au fost notați feuzii Ilie Gaciu,
Nicolae Dragomer, Blaliu Stratu Mihai, Costadin Lazăr și Pavel Zupa, cu toții
români.
Mai târziu, în apropierea acestei mănăstiri s-a format satul Partoș, unde
s-a construit și o biserică de piatră. În anii 1286 aici a fost îngropat mitropolitul
Mureșului, Constantin, ulterior mănăstirea fiind împodobită de Vlaicu Vodă al
Țării Românești, cel care, în anii 1370 a zidit și mănăstirea Vodița.
În anul 1486, despotul Ioan Brancovici a rezidit și a împodobit din nou
mănăstirea.
În anii 1594, după răscoală vlădicăi Todor și a lui Doțian, mănăstirea a fost
4
arsă de tătari.
În Astfel,
anul într-un
1600,antologhion
Mihai,grecesc
voievodul
Țării
și Dragomer,
craiul Ardealului,
au
călugărilor.
au fost notați
feuziiRomânești
Ilie Gaciu, Nicolae
Blaliu Stratu
Mihai, Costadin
și Pavel Zupa,
toții români.
rezidit
și auLazăr
împodobit
dincunou
mănăstirea.
Mai târziu, în apropierea acestei mănăstiri s-a format satul Partoș, unde s-a construit și o biserică de piatră. În anii
În anul 1653 a venit și s-a instalat ca mitropolit în această mănăstire, Sfântul
1286 aici a fost îngropat mitropolitul Mureșului, Constantin, ulterior mănăstirea fiind împodobită de Vlaicu Vodă
Iosif
Timișoarei,
care
a zidit
nouă, în care a fost dealtfel și îngropat
al Țăriial
Românești,
cel care, în
anii 1370
a ziditoșibiserica
mănăstirea Vodița.
În
anul
1486,
despotul
Ioan
Brancovici
a
rezidit
și
a
împodobit
din nou
mănăstirea.
în anul 1656, cunoscut de atunci drept Sfântul
Iosif
cel Nou, făcătorul de minuni.
În anii 1594, după răscoală vlădicăi Todor și a lui Doțian, mănăstirea a fost arsă de tătari.
În anul 1600, Mihai, voievodul Țării Românești și craiul Ardealului, au rezidit și au împodobit din nou mănăstirea.
În anul 1653 a venit și s-a instalat ca mitropolit în această mănăstire, Sfântul Iosif al Timișoarei, care a zidit o
biserica nouă, în care a fost dealtfel și îngropat în anul 1656, cunoscut de atunci drept Sfântul Iosif cel Nou,
făcătorul de minuni.
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Transcriere
Transcriere
1
2
3
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Тransliterare
Mănăstirea
Căvăranului au alu Caransăbeș. La anii 1182 au vinit dîn Țârvia10 călugărul Ilarie ș-au ființat mănăstire
Тransliterare
la Căvăran, ș-au zidit besereca cu cheltuiala lui chineji Ioаn10Ubu și Todor și Iancu Gîrliștean, și cu ajutor căpătat
călugărul
mănăstire
LaPetru,
aniidă1182
audăvinit
dîn Țârvia
dă la craiul
la Tîrnovo,
prăstă Dunăre.
Dară cînd au
fost 1241 ani,Ilarie
au buit11ș-au
tătarii șiființat
au ars besereca,
ș-au
spart
mănăstirea,
iară
după
aia
n-au
mai
prăzidit-o
nime,
numa
călugării,
cu
igumina
Nifon Ubu
au făcutși
acoperiș
la Căvăran, ș-au zidit besereca cu cheltuiala lui chineji
Ioаn
Todor și
dă papură prăstă ziduri. Iară la 1296 au vinit igumina Ghenadie, carele după aia au fost episcop, au părăsit
Iancu
Gîrliștean,
și
cu
ajutor
căpătat
dă
la
craiul
Petru,
dă
la
Tîrnovo,
dă
prăstă
mănăstirea dă la Căvăran, ș-au mers dă au zidit mănăstirea și besereca dă lemn în cetatea Caransăbeșului. Iară
11
astă mănăstire
și beserecă
înzestrată
întîi au
dă banu
Alsan șișidăau
14 ars
chineji
dîn districtu ș-au
Săbeș, spart
tătarii
besereca,
Dunăre.
Dară
cîndauaufostfost
1241maiani,
buitȘtefan
iară după aia au mai fost înzestrată dă alți bani și dă nemeșii dîn districturi, și dă chineji. Ș-au rămas pră cînd au
fost 1502 scamn episcopilor, iarăși după aia s-au zidit casă episcopască. Iară în 1372 au căpătat sf. mănăstire
10
daruri
dă aur și podobe dă la Vodă Vladislav au Vlaicu, alu Țara Rumânescă. Iară danie au mai căpătat și dă la
Serbia.
Mihai Voievod, în 1600, și dă la Vasile Lupu, voievod, la 1649. Iară hram au avut mănăstirea dă la Căvăran încă
11
Asf.
năvăli
(cu surle și trâmbițe).
pră
Gheorghe.
Traducere

În anul 1182 a venit din Serbia călugărul Ilarie, care întemeiază mănăstirea de la Căvăran și zidește o biserică,
cu cheltuială feuzilor Ioan Ubu și Todor, și a lui Iancu Gîrliștean, cu ajutorul material al craiulu Petru din
Târnovo (Bulgaria), de la sudul Dunării.
În anul 1241 tătarii incebndiază biserică și dărâmă mănăstirea, acestea nemaifiind reconstruite, exceptând un
acoperiș din papură, așezat de egumenul Nifon peste zidurile distruse, cu ajutorul câtorva călugări.
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mănăstirea, iară după aia n-au mai prăzidit-o nime, numa călugării, cu igumina
Nifon au făcut acoperiș dă papură prăstă ziduri. Iară la 1296 au vinit igumina
Ghenadie, carele după aia au fost episcop, au părăsit mănăstirea dă la Căvăran,
ș-au mers dă au zidit mănăstirea și besereca dă lemn în cetatea Caransăbeșului.
Iară astă mănăstire și beserecă au fost înzestrată mai întîi dă banu Ștefan Alsan și
dă 14 chineji dîn districtu Săbeș, iară după aia au mai fost înzestrată dă alți bani
și dă nemeșii dîn districturi, și dă chineji. Ș-au rămas pră cînd au fost 1502 scamn
episcopilor, iarăși după aia s-au zidit casă episcopască. Iară în 1372 au căpătat
sf. mănăstire daruri dă aur și podobe dă la Vodă Vladislav au Vlaicu, alu Țara
Rumânescă. Iară danie au mai căpătat și dă la Mihai Voievod, în 1600, și dă la
Vasile Lupu, voievod, la 1649. Iară hram au avut mănăstirea dă la Căvăran încă
pră sf. Gheorghe.
Traducere
În anul 1182 a venit din Serbia călugărul Ilarie, care a întemeiat mănăstirea
de la Căvăran și a zidit o biserică cu cheltuială feuzilor Ioan Ubu și Todor, precum
și Iancu Gîrliștean, primind ajutor de la craiul Petru din localitatea Târnovo Bulgaria , din sudul Dunării.
După ce în anul 1241 tătarii au ars biserică și au dărâmat mănăstirea, acestea
n-au mai fost reconstruite, exceptând un acoperiș din papură, pus de egumwnul
Nifon peste zidurile distruse, cu ajutorul câtorva călugări.
În anul 1296 egumenul Ghenadie, devenit mai târziu episcop, părăsește
mănăstirea de la Căvăran, și se mută la cetatea Caransebeș, unde va construi
o altă mănăstire și o biserică din lemn. Atât mănăstirea cât și biserică vor fi
susținute material de banul Ștefan Alsan și de 14 feuzi ai districtului Caransebeș,
iar mai târziu și de alți dregători de districte dar și din parte oficialilor locali.
Scaunul episcopal rămâne aici până în anul 1502, anul în care se va constrtui
5
și o casă episcopală. În anul 1372 mănăstirea primește daruri de aur și podoabe
În anul
1296 egumenul
Ghenadie,
devenit
târziuRomânești.
episcop, părăsește
mănăstirea
de la Căvăran
se mutășila de la
din
partea
lui Vlaicu
Vodă
al mai
Țarii
Alte
ajutoare
le va șiprimi
cetatea Caransebeș, unde va construi o altă mănăstire și o biserică din lemn. Atât mănăstirea cât și biserică vor fi
Mihai
- înȘtefan
anulAlsan
1600,
la Vasile
Lupu
- în anul
1649.
susținuteViteazul
material de banul
și dede
14 feuzi
ai districtului
Caransebeș,
iar mai
târziu șiMănăstirea
de alți dregători de la
de districte dar
și din partea
oficialilor
locali. Sediul
scaunului episcopal rămâne aici până în anul 1502, anul în
Căvăran
a purtat
hramul
sfântului
Gheorghe.
care se va construi și o casă episcopală. În anul 1372 mănăstirea primește daruri de aur și podoabe din partea lui
Vlaicu Vodă al Țarii Românești. Alte ajutoare vin de la Mihai Viteazul (în anul 1600) și de la Vasile Lupu (în
anul 1649). Mănăstirea de la Căvăran a purtat hramul sfântului Gheorghe.
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2
3
4
5
6
7
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Transliterare
Transliterare
Mănăstirea
Hodoșului. Iară la anii 1201 dă la N.D.I.H. au vinit dă la Vidin igumina Alexie, ș-au zidit mănăstirea
Hodoșu,Iară
cu cheltuiala
Rigăi
Ionicădă
alu la
bulgari
și vlahi. Ș-au
supusă
la început dă
igumina ș-au
la anii
1201
N.D.I.H.
aufost
vinit
dăpapii
la mănăstirea,
Vidin igumina
Alexie,
Alexie. Iară la 1229 igumina iareși nu mai dă ascultare papii, numa Patriarhul[ui] Răsăritului. La anii 1241 au
zidit
mănăstirea
cuaucheltuiala
Rigăi
Ionică
alu bulgari
vlahi.dînȘ-au
spart tătarii
mănăstirea,Hodoșu,
iară după aia
prăzidit-o starețu
Mihai,
cu ajutoru
chinejilor șișiomenii
juru fost
Murășului. Iară la anii 1386 s-au zidit beserecă nouă, dă piatră, ș-au sfințit-o la hramu întrării Preasfintei
Născătoare. Iară la anii 1498 au înzestrat-o dîn nou Dimitri Iacșici, sârbu. La 1523 igumina Mihail au pus d-au
24
zidit beserecă dîn nou, dîn mili astrînsă dîn satele dă pră Murăș. La anu 1650, metropolita Sofronie alu Lipa își
mută scamnu în mănăstirea Hodoș, de acolo merge după milostenie, la Țaru Rusiei, și aduce d-acolo daruri multe.
Metropolita Sofronie au plecat d-acolo la anii 1651, ș-au rămas igumina Ilarion, cu 6 călugări.
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supusă papii mănăstirea la început, dă igumina Alexie. Iară la 1229 igumina iareș
nu mai dă ascultare papii, numa Patriarhul Răsăritului. La anii 1241 au spart
tătarii mănăstirea, iară după aia au prăzidit-o starețu Mihai, cu ajutoru chinejilor
și omenii dîn juru Murășului. Iară la anii 1386 s-au zidit beserecă nouă, dă
piatră, ș-au sfințit-o la hramu întrării Preasfintei Născătoare. Iară la anii 1498 au
înzestrat-o dîn nou Dimitri Iacșici sârbu. La 1523 igumina Mihail au pus d-au
zidit beserecă dîn nou, dîn mili astrînsă dîn satele dă pră Murăș. La anu 1650,
metropolita Sofronie alu Lipa își mută scamnu în mănăstirea Hodoș, de acolo
merge după milostenie, la Țaru Rusiei, și aduce d-acolo daruri multe. Metropolita
Sofronie au plecat d-acolo la anii 1651, ș-au rămas igumina Ilarion, cu 6 călugări.
Traducere
În anul 1201 d. Hr. sosește de la Vidin egumenul Alexie, care, cu cheltuială
lui Rigă Ioniță, stăpânul valahilor și al bulgarilor, construiește mănăstirea Hodoș.
La început, egumenul Alexie va supune mănăstirea papei de la Roma, însă în
anul 1229 egumenul refuză a-i se mai închina papei de la Roma și trece de partea
patriarhului bisericii răsăritene. În anul 1241, tătarii dărâmă mănăstirea, această
fiind reconstruită mai târziu de către starețul Mihai, cu ajutorul primit de la feuzii
și de la populația din jurul Mureșului.
În anul 1386 este zidtiă o noua biserică, de piatră, sfințită cu hramul
preasfintei Născătoare Maria.
În anul 1458 mănăstirea este din nou împodobită de către sârbul Iacșici.
În anul 1523, egumenul Mihail reclădește biserică, cu ajutorul daniilor
adunate din satele de pe Mureș, astfel că în anul 1650, mitropolitul Sofronie din
Lipova își va muta sediul la această mănăstire, și apoi pleacă la țarul Rusiei de
unde se va întoarce cu multe daruri.
După anul 1651 mitropolitul Sofronie părăsește mănăstirea, în locul lui
rămănând doar egumenul Ilarion, împreună cu 6 alți călugări.
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6. Mănăstirea Isăului
sau a Bezdinului
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La aniiTransliterare
1206 Anca, fata alu castelanu Pota, alu Temisvara, după ce au murit toți 4 copii, au zidit mănăstirea pră
sesia eiLa
dă anii
la Isău,
și s-au
așezatfata
acoloalu
cu castelanu
patru călugărițe,
ș-aualu
avutTemisvara,
mănăstirea hram
Adormirea
1206
Anca,
Pota,
după
ce au Maicii
murit
Domnului. Și la anii 1242 au spart-o tătarii, iară după aia chinejii dîn Munar și Zădărlac au făcut o beserecă de
toți
4
copii,
au
zidit
mănăstirea
pră
sesia
ei
dă
la
Isău,
și
s-au
așezat
acolo
cu
lemn, ș-au vinit acolo un călugăr dîn Țărvia dă s-au așezat. Iară la anii 1539 arhimandritul Ioasaf Milutinovici
au început
zidirea nouăș-au
a mănăstirii,
ș-au astrîns mili12hram
dă la toți
chinejii satelor,
și dă laDomnului.
Vodă Radu alu Și
Țarala
patru
călugărițe,
avut mănăstirea
Adormirea
Maicii
Rumânească ajutor greu au căpătat. Și s-au aciuit sârbii, în astă mănăstire.
Traducere
25
În anul 1206, Anca, fiica castelanului Pota din Timișoara, murindu-i toți cei patru copii, zidește la Isău, pe
propria moșie, o mănăstire cu hramul Adormirii Maicii Domnului, unde va sluji alături de alte patru călugărițe.
În anul 1242 tătarii au dărămat mănăstirea, după care feuzii din Munar și Zădărlac construiesc o bisericută de
lemn, la care va sluji un călugăr, venit din Serbia. În anul 1539, arhimandritul Joasaf Milutinovici, din daniile
feuzilor și a oamenilor din satele lor de baștină, începe construcția unei noi mănăstiri, primind un ajutor

Istoria milenară a sârbilor din Banatul românesc

anii 1242 au spart-o tătarii, iară după aia chinejii dîn Munar și Zădărlac au făcut o
6
beserecă de lemn, ș-au vinit acolo un călugăr
dîn Țărvia dă s-au așezat. Iară la anii
1539 arhimandritul Ioasaf Milutinovici au început zidirea nouă a mănăstirii, ș-au
astrîns
mili12 dă la toți chinejii satelor, și dă la Vodă Radu alu Țara Rumânească
Transcriere
ajutor
greu au căpătat. Și 6s-au
aciuit sârbii, în astă
mănăstire.
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Transliterare
tătarii au dărămat mănăstirea, după care feuzii din Munar și Zădărlac construiesc
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sârbii, în astă mănăstire.
din
parteaajutor
lui Vlaicu
VodaȘi as-auȚării
În această mănăstire s-au adăpostit
Traducere
sârbii.
În anul 1206, Anca, fiica castelanului Pota din Timișoara, murindu-i toți cei patru copii, zidește la Isău, pe
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propria moșie, o mănăstire cu hramul Adormirii Maicii Domnului, unde va sluji alături de alte patru călugărițe.
În anul 1242 tătarii au dărămat mănăstirea, după care feuzii din Munar și Zădărlac construiesc o bisericută de
lemn, la care va sluji un călugăr, venit din Serbia. În anul 1539, arhimandritul Joasaf Milutinovici, din daniile
feuzilor și a oamenilor din satele lor de baștină, începe construcția unei noi mănăstiri, primind un ajutor
substanțial din partea lui Vlaicu Voda a Țării Românești. În această mănăstire s-au adăpostit sârbii.
7. Mănăstirea Mesiciului
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Transliterare

La aniiTransliterare
1225 au vinit la mănăstirea Hilindar dă la Sfeta Gora igumina Arsenie Bogdan și cu chinejii 14, cu tote
satele lor, au zidit mănăstirea Mesiciului. Iară la anii 1242 tătarii au spart mănăstrirea, ș-au omorât pră igumina
La anii 1225 au vinit la mănăstirea Hilindar dă la Sfeta Gora igumina
Arsenie, cu pră ai 3 călugări. La anii 1261 chinejii au prăzidit mănăstirea, ș-au adus igumina Alexie dă la
Arsenie
și mănăstirea
cu chinejii
14,zidită
cu dă
tote
satele
au zidit
mănăstirea
Mesiciului.
mănăstireaBogdan
Odriului, iară
au fost
lemn
și tare lor,
s-au stricat.
Iară la
anii 1494, despota
Ioan
Brancovici, cu vlădica Maxim, care-le au fost frate, au prăzidit mănăstirea, dară la anii 1553 turcii au ars ș-au
Iară
la
anii
1242
tătarii
au
spart
mănăstrirea,
ș-au
omorât
pră
igumina
Arsenie,
cu
prăpădit astă mănăstire. Iară la anii 1572 chinejii au prăzidit mănăstirea și ea să țîne pînă azi, numa cu igumina
pră
ai
3
călugări.
La
anii
1261
chinejii
au
prăzidit
mănăstirea,
ș-au
adus
igumina
Pafnutie și 2 călugări.
Traduceredă la mănăstirea Odriului, iară mănăstirea au fost zidită dă lemn și tare
Alexie

s-au stricat. Iară la anii 1494, despota Ioan Brancovici, cu vlădica Maxim, care-le
au fost frate, au prăzidit mănăstirea, dară la anii 1553 turcii au ars ș-au prăpădit
(pl.) Danie.
astă mănăstire. Iară la anii 1572 chinejii au prăzidit mănăstirea și ea să țîne pînă
azi, numa cu igumina Pafnutie și 2 călugări.
12

Traducere
În anul 1225 de la mănăstirea Hilandar - Muntele Sfânt13 - la Mesici va veni
egumenul Arsenie Bogdan, împreună cu 14 feuzi din satele locuite de aceștia, și
12

(pl.) Danie.

13

Athos (Grecia).

26

Ivan Birta
vor zidi aici o mănăstire. În anul 1242, tătarii au spart mănăstirea, ucigându-l pe
egumenul Arsenie împreună cu cei trei călugări ai mănăstirii. În anii 1261, feuzii
reconstruiessc acest locaș monahal, aducându-l aici pe egumenul Arsenie, de la
mănăstirea Odriu14. Mănăstirea fiind reconstruită din lemn s-a deteriorat foarte
tare, astfel încât în anul 1494, despotul sârb Ioan Branovici, împreună cu fratele
său, vlădică Maxim, o vor rezidi.
În anul 1553, turcii ard și distrug această mănăstire, care însă va fi reclădită
de feuzi, în anul 1572, ea funcțonând și în zilele noastre15, deservită fiind de
egumenul Pafnutie, împreună cu alți doi călugări.
7

În anul 1553, turcii incendiază mănăstirea, dar ea va fi reclădită de feuzi, în anul 1572, ea existând și în zilele
noastre15, fiind deservită de egumenul Pafnutie, împreună cu doi călugări.
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La anii 1342 igumina Elefterie dă la mănăstirea Hilindar, au vinit și s-au așezat, ș-au zidit mănăstire pră Nera, cu
Transliterare
cheltuiala lu banu Toma ș-alu chineji Ilie Zaicu și Micola Radu, cu hram Sfântul Sava. Iară astă mănăstire au
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Traducereși Micola Radu, cu hram Sf. Sava. Iară astă mănăstire au prăzidit la anii
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dărăma. Iar de atunci mănăstirea n-a mai fost reclădită. Ca să se poată ruga, creștinii vor construi pe același loc o
acolo.
8. Mănăstirea Zlatiței - Transcriere
bisericuță de lemn.
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Transliterare
Mînăstirea
Vodiței.turcii
La anii o
1371
VladislavIar
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alu Țăriimănăstirea
Rumânești au dat
călugărului
în
anul 1558
vorVodă
dărăma.
de atunci
n-acheltuială
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Traducere
Nicodem să zidească mănăstirea Vodiței, cu hram sfântul Antonie. Ș-au așezat igumina pră Nicodem, ș-au
Ca
să
se
poată
ruga,
creștinii
vor
construi
pe
același
bisericuță
de
lemn.
În anul
1342,
sosește de
la mănăstirea
Hilandar
egumenul
Elefterie,
care, după loc
ce s-aostabilit
pe malul râului
Nera,
înzestrat-o cu mare bogăție. La anii 1391, cneazul Lazăr Sârbu face danie zece sate dîn Țărvia, iară dupa aia toți
Transliterare
În anul
2

zzidește mănăstirea cu hramul Sfântului Sava, pe cheltuială banului Toma și al feuzilor Ilie Zaicu și Micola Radu.
banii și juzii și chinejii au făcut danii frumoase astei mănăstiri. Iară episcopa Meediei aci au avut scamn. Iară la
Mănăstirea va fi reclădită în anul 1487 de către despotul sârb Ioan Brancovici, dar în anul 1558 turcii o vor
anii 1660, sârbii au loat mănăstirea, dară episcopa Ioan alu Caransăbeș au făcut iară rânduială acolo, ș-au așezat
dărăma. Iar de atunci mănăstirea n-a mai fost reclădită. Ca să se poată ruga, creștinii vor construi pe același loc o
igumina pră Andrei Berbu, la anii 1669. La anii 1673 tătarii au ars mănăstirea cu tot cu beserecă, ș-au omorât 4
bisericuță de lemn.
călugări, iară d-ailalți au fugit la Mrăcunia și mănăstirea au rămas în păragină.
9. Mănăstirea Vodiței - Transcriere
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anul
1660,
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dar Јѡн
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Transliterare
numindu-l în anul 1669 drept egumen pe Andrei Berbu. În anul 1673 tătării incendiază mănăstirea și biserică,
ucigând
patru
călugări,
reușind
să seVladislav
refugiezeaula Vlaicu
Mrăcunia.
de Rumânești
atunci mănăstirea
rămâne în
paragină.
Mînăstirea
Vodiței.
La restul
anii 1371
Vodă
alu Iar
Țării
au dat va
cheltuială
călugărului

9. Mănăstirea Vodiței - Transcriere

Adrianopol
(Grecia).
Nicodem
să zidească
mănăstirea Vodiței, cu hram sfântul Antonie. Ș-au așezat igumina pră Nicodem, ș-au
cu mare bogăție. La anii 1391, cneazul Lazăr Sârbu face danie zece sate dîn Țărvia, iară dupa aia toți
1699.
15 1699.
banii și juzii și chinejii au făcut danii frumoase astei mănăstiri. Iară episcopa Meediei aci au avut scamn. Iară la
anii 1660, sârbii au loat mănăstirea, dară episcopa Ioan alu Caransăbeș au făcut iară rânduială acolo, ș-au așezat
igumina pră Andrei Berbu, la anii 1669. La anii 1673 tătarii au ars mănăstirea cu tot cu beserecă, ș-au omorât 4
călugări, iară d-ailalți au fugit la Mrăcunia și mănăstirea au rămas în păragină.
Traducere
În anul 1371, Vlaicu Vodă, domnitorul Țării Românești, l-a însărcinat pe călugărul Nicodim să zidească
mănăstirea Vodiței, cu hramul Sfântului Antonie, ocazie cu care îl va ridica pe acesta la rangul de egumen,

14

înzestrat-o
15

27

Istoria milenară a sârbilor din Banatul românesc

Transliterare
Mînăstirea Vodiței. La anii 1371 Vodă Vladislav au Vlaicu alu Țării
Rumânești au dat cheltuială călugărului Nicodem să zidească mănăstirea Vodiței,
cu hram sftul Antonie. Ș-au așezat igumina pră Nicodem, ș-au înzestrat-o cu mare
bogăție. La anii 1391, cneazul Lazăr Sârbu face danie zece sate dîn Țărvia, iară
dupa aia toți banii, și juzii și chinejii au făcut danii frumoase astei mănăstiri. Iară
episcopa Meediei aci au avut scamn. Iară la anii 1660, sârbii au loat mănăstirea,
dară episcopa Ioan alu Caransăbeș au făcut iară rânduială acolo, ș-au așezat
igumina pră Andrei Berbu, la anii 1669. La anii 1673 tătarii au ars mănăstirea
cu tot cu beserecă, ș-au omorât 4 călugări, iară d-ailalți au fugit la Mrăcunia și
mănăstirea au rămas în păragină.
Traducere
În anul 1371, Vlaicu Vodă, domnitorul Țării Românești, l-a însărcinat pe
călugărul Nicodim să zidească mănăstirea Vodiței, cu hramul Sfântului Antonie,
ocazie cu care îl va ridica pe acesta la rangul de egumen, înzestrând mănăstirea
Vodița cu mare fast.
În anul 1391, cneazul sârb, Lazăr, donează acestei mănăstiri 10 sate
din Serbia, după care toți dregătorii, judecătorii și feuzii vor face și ei donații
consistente mănăstirii. Vodița devine sediul episcopiei de Mehadia. În anul 1660,
sârbii vor ocupa mănăstirea Vodița, dar episcopul Ioan al Caransebeșului, va
face din nou ordine, numindu-l în anul 1669 drept egumen pe Andrei Berbu. În
anul 1673 tătării incendiază mănăstirea și biserică, ucigînd patru călugări, restul
reușind să fugă la mănăstirea Mrăcunia. De atunci mănăstirea rămâne în paragină.
8
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10. Mănăstirea Sângeorzului - Transcriere
1
2
3
4
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Transliterare
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Transliterare
Mănăstirea
Sângeorzului. La anii 1389 igumina Teodosie, dă la mănăstirea Xeropotam dîn Sfeta Gora au vinit dă
au ziditMănăstirea
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Țării
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Rumânești. La anii 1487 despota sârb Ioan Brancovici, au prăzidit besereca, ș-au înnoit mănăstirea tot cu hramu
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au
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dă
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Bârzava,
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vechi alu sf. mare mucenic Gheorghe. La anu 1650 igumina Iosif au pus d-au zugrăvit toată besereca, pră zugravul
Leontin.
Acuma
mănăstirea
cu igumina
Pamfilie și Vodă
5 călugări.
cu
ajutor
căpătat
dăsălațîne
banu
Sevrinului,
Mircea alu Țării Rumânești. La anii
Traducere
1487
despota sârb Ioan Brancovici, au prăzidit besereca, ș-au înnoit mănăstirea
În anul 1389, sosește de la mănăstirea Xeropotam de pe Muntele Sfânt, egumenul Teodosie, zidind o mănăstire
tot
cu hramu
vechi
aluajutat
sf. mare
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La anu
1650Țării
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a reconstruit
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a renovat mănăstirea,
păstrând
hramul vechi
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d-au
toată
besereca,
pră zugravul
Acuma
mănăstirea
să țîne
– cel al marelui mucenic Gheorghe.
cu
igumina
Pamfilie
și
5
călugări.
În anul 1650, egumenul Iosif îl însărcinează pe zograful Leontin cu lucrări de iconografiere a întregii biserici.
Rânduială mănăstirii se ține astăzi cu egumenul Pamfilie, ajutat de cinci călugări.

Traducere
1389, sosește 4deпо la
de ѧръ
peла Muntele
1 МꙟъсÎnирѣanul
Воиловицеи
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egumenul Teodosie, zidind o mănăstire la Sângeorz, pe malul Bârzavei,
ajutat
11. Mănăstirea Voiloviței - Transcriere

3 Воила ал бънъшица Анка ла ани 488 дес

6 цеи ша ашеЗа иг мина пръ Алексие дъ ла

Transliterare
Mănăstirea Voiloviței. Prăstă dărămâturile besericii vechi dîn Voila alu bănășița Anca, la anii 1488, despota sârb,
28
Ioаn Brancovici, au pus d-au zidit beserecă nouă și mănăstirea Voiloviței. Ș-au așezat igumina pră Alexie dă la
Vidin. Iară la anii 1597 mănăstirea au fost arsă dă tătari și nu s-au mai prăzidit.
Traducere
Mănăstirea Voiloviței.
Peste dărămăturile bisericii vechi din Voila, proprietatea bănășiței Anca, în anul 1488 despotul sârb Ioan
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10. Mănăstirea Sângeorzului - Transcriere
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Transliterare
fiind
de banul Severinului și Mircea Vodă, domnitorul Țării Românești.
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10. Mănăstirea
Sângeorzului
- Transcriere
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pe malul
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11. Mănăstirea Voiloviței - Transcriere
Transliterare
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Transliterare
vechi
alu sf. mare mucenic Gheorghe. La anu 1650 igumina Iosif au pus d-au zugrăvit toată besereca, pră zugravul
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Transliterare
Ioаn Brancovici,
au pus d-au zidit beserecă nouă și mănăstirea Voiloviței. Ș-au așezat igumina pră Alexie dă la
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12. Mănăstirea
Cusiciului - Transcriere
11.
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În anul 1438, cneazul Milan va construi mănăstirea de la Cusici, în regie proprie, având mână de lucru asigurată de feuzii
Peste
dărămăturile
bisericiiÎnvechi
Voila, au
proprietatea
bănășiței
Anca,
anul 1488 despotul sârb Ioan
Iancu Boldea
și Sava Răuncu.
aceastădin
mănăstire
slujit călugării
sârbi, veniți
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și afost
uneireclădită.
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această
n-a mai

numit Alexie de la Vidin. În anul 1597 lăcașul este incendiat de tătari, și de atunci n-a mai fost refăcut.
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12. Mănăstirea Cusiciului - Transcriere
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Transliterare

Mănăstiea Cusiciului. La anii 1438 cneazul Milan au zidit mănăstire la Cusici, pră cheltuiala lui și cu brațele
chinejilorTransliterare
Iancu Boldea și Sava Răuncu. Ș-au așezat în astă mănăstire călugării sârbi dîn Țărvia. La anii 1624
tătarii auLa
ars mănăstirea
și nu
s-au mai Milan
prezidit. au zidit mănăstire la Cusici, pră cheltuiala lui
anii 1438
cneazul
Traducere

și cu
brațele
chinejilor
Iancu
Boldea
și
Sava
Răuncu.
Ș-au
așezat
în
astă
mănăstire
călugării
În anul 1438, cneazul Milan va construi mănăstirea de la Cusici, în regie proprie, având mână de lucru asigurată de feuzii
Iancu Boldea
Sava Răuncu.
această
mănăstire
au slujit
sârbi, veniți dinșiSerbia.
sârbi
dîn șiȚărvia.
La Înanii
1624
tătarii
aucălugării
ars mănăstirea
nu s-au mai prezidit.
În anul 1624 tătarii incendiază mănăstirea, iar de atunci, această n-a mai fost reclădită.
Traducere
În anul 1438, cneazul Milan va construi mănăstirea de la Cusici, în regie
proprie, având mână de lucru asigurată de feuzii Iancu Boldea și Sava Răuncu. În
această mănăsatire au slujit călugării sârbi, veniți din Serbia. În anul 1624 tătarii
incendiază mănăstirea, iar de atunci, această n-a mai fost reclădită.
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Istoria milenară a sârbilor din Banatul românesc

13. Iancu din Iaz – Devastările sărbilor
Manuscrisul face parte dintr-o colecție arhivistică, păstrată în Arhivele Birta
signatura 1511/27 iulie 7112 (=1604), compusă din cele mai vechi manuscrise
românești descoperite până în prezent – Enciclică episcopului Gherasie din anul
7022 (=1513)16.
Dimensiunile colii scrise: 315 mm x 235 mm. Partea mobilată a sigiliului
rotund de ceară (40 mm), este păstrată în proporție de circa 50 %, fiind puternic
9
afectată de un incendiu, ale cărui urme
sunt prezente pe trei laturi ale colii
13. Iancu serie
din Iaz – de
Devastările
sărbilor
scrise.O
slove
scrise cu grafie latină de scriptor pe acest manuscris,
Manuscrisul face parte din colecția arhivistică Birta, sub signatura 1511/27 iulie 7112 (=1604). Colecția conține cele mai
dovedesc
indubitabil
că
românii
încă din
secolul
al (=1513)
XVI-lea
vechi manuscrise românești descoperite până
în prezent foloseau
– Enciclică episcopului
Gherasie
din anul 7022
. scrierea
Dimensiunile
colii scrise: 315 mm
mm. Partea
mobilată a sigiliului rotund de ceară (40 mm), este păstrată în proporție
latina,
concomitent
cux 235
scriere
chirilică.
16

de circa 50 , fiind puternic afectată de un incendiu, ale cărui urme sunt prezente pe trei laturi ale colii scrise.O serie de
slove scrise cu grafie latină de scriptor pe acest manuscris, dovedesc indubitabil că românii foloseau încă din secolul al
XVI-lea scrierea latina, concomitent cu scriere chirilică.
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Попа Iанкꙋ

Transliterare
Eu, popaTransliterare
Iancu ot Iaz, mă închin cu smirenie, sărut dreapta episcopa Procopie al nostru Caransăbeș. Știre dau:
besereca spartă este, dă tot aprinsă. Blăstămați dă Dzeu și dă toți sfinții, acei sârbi ustași dîn cetatea
Eu, popa
ot sf.
Iaz,
cuausmirenie,
sărut
Caransăbeșului,
au vinitIancu
zi dă praznic
Ilie,mă
mare închin,
proroc, năvală
dat prăstă sat, au
omorâtdreapta
37 oameni, auepiscopa
prins
muieri și feciori,alrobinostru
i-au dus. Besereca
au spart, tot au
luat, foc
au dat besereca
besericii și satuspartă
аrs 14 căși.este,
Măscară dă
au tot
Procopie
Caransăbeș.
Știre
dau:
făcut cu fete. Tăchinat satu, bărbați, muieri, feciori, fete vândut robi la turci. Mărim Dumnezeu cum mai rabdă
aprinsă.
Blăstămați
dășiDzeu
șiștiu
dămângăiere
toți sfinții,
acei Amîndoi
sârbi,feciorii
ustași
dîn
cetatea
pră pămînt fiare
alu antichrist? Jăle
plâns și nu
să spun oameni.
mei și
fata duși
robi, cum să-i răscumpăr, au
n-amvinit
cu ce. Doamne
cu toți sfți dîn
bate-i
și arde-i
p-acei tâlhari,
Amin. Mă
Caransăbeșului,
zi dă șipraznic,
sf.ceriu
Ilie,
mare
proroc,
năvală
au dat
închin cu smirenie 7112 ( =1604) lona lu Ioli, zi 27. Eu, popa Iancu.

prăstă sat, au omorât 37 oameni, au prins muieri și feciori, robi i-au dus.
Besereca
au spart, tot au luat, foc au dat besericii și satu аrs 14 căși. Măscară
Тraducere
Subsemnatul,
popa
Iancu din
Iaz, mă închin
cu smerenie
și sărut muieri,
mână dreaptăfeciori,
a episcopului
nostru
Procopie din
au făcut cu fete.
Tăchinat
satu,
bărbați,
fete
vândut
robi la
Caransebeș. Îți aduc la cunoștință că de sărbătoarea marelui prooroc Ilie, ustașii sârbi au atacat cetatea
turci.
Mărim
Dumnezeu
cum
mai
rabdă
pră
pămînt
fiare
alu
antichrist?
Jăle și
Caransebeșului, luând tot ce s-a putut găsi în biserica, după care au incendiat-o (blestemați fie de dumnezeu și de
toți sfinții).
au asediat satul, ucigând
37 deoameni.
oameni, capturând
femei șifeciorii
tineretul, pemei
cae i-au
dus în duși
plâns
și Deasemenea
nu știu mângăiere
să spun
Amîndoi
și fata
robie. După care au incendiat satul, 14 case fiind mistuite de foc. După ce au necinstit fetele satului, le-au vândut
robi,
cum să-i răscumpăr, n-am cu ce. Doamne și cu toți sfți dîn ceriu bate-i și
turcilor, hărțuindu-i pe locuitori.
Slăvite Doamne,
cumtâlhari,
de mai poțiAmin.
răbda pe pământ
fiarele antichristului?
Oamenii
plâng(în=1604)
hohote, suntlona
dezolați
arde-i
p-acei
Mă închin
cu smirenie
7112
lu Ioli,
și nu mai găsesc nicio consolare. Pe cei doi fii ai mei și cu fiica mea, pe toți i-au dus în robie. Cu ce să-i răscumpăr,
zi
27.
Eu,
popa
Iancu.
că nu mai am nimic. Bate-i Doamne cu toți sfinții cerului și arde-i Doamne pe acei tâlhari, Amin.
Mă închin cu smerenie, eu popa Iancu. Redactat la Iaz, în ziua de 27 iulie a anului 1604.

Тraducere

Subsemnatul,
14. Scrisoarea
egumenuluipopa
GavrilăIancu din Iaz, mă închin cu smerenie și sărut mână
Manuscrisulaeste
arhivat sub signatura
1447/23
septembrie
dreaptă
episcopului
nostru
Procopie
din7117 (= 1608). Dimensiunile colii de hârtie sunt de
220 mm x 227 mm. (H/L). Sigiliul aplicat din ceară roșie este rotund, având un diametru de 42 mm .

Caransebeș. Îți aduc la cunoștință că de sărbătoarea marelui prooroc Ilie,
Transcrieresârbi au atacat cetatea Caransebeșului și au luat tot ce s-a putut găsi în
ustașii
1 Еꙋ їгꙋмина Гаврилъ алꙋ мꙟъс сф Георге дꙟ Карансъбеш
8
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dupăепископаи
careПрокопие
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2 ꙟкинаре смирение
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Deasemenea
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asediat
satul,
ucigând
37
de
oameni
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prinzând
femei
și tineri, pe
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care i-au dus în robie. După care au incendiat satul, 14 case fiind mistuite de foc.
16

16

Ivan Birta (2019), Afurisania lui Doja, Reșița.

Ivan Birta (2019), Afurisania lui Doja, Reșița.
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Ivan Birta
După ce au necinstit fetele satului, le-au vândut turcilor, hărțuindu-i pe locuitori.
Slăvite Doamne, cum de mai poți răbda pe pământ fiarele antichristului?
Oamenii plâng în hohote, sunt dezolați și nu mai găsesc nicio consolare.
Pe cei doi fii ai mei și cu fiica, pe toți i-au dus în robie, cu ce să-i
răscumpăr, că nu mai am nimic.
Bate-i Doamne cu toți sfinții cerului, și arde-i Doamne pe acei tâlhari,
Amin.
Mă închin cu smerenie, eu popa Iancu.
Redactat la Iaz, în ziua de 27 iulie
a anului 1604.
10
în robie. După care au incendiat satul, 14 case fiind mistuite de foc. După ce au necinstit fetele satului, le-au
vândut turcilor, hărțuindu-i pe locuitori.
Slăvite Doamne, cum de mai poți răbda pe pământ fiarele antichristului? Oamenii plâng în hohote, sunt
dezolați și nu mai găsesc nicio consolare.
Pe cei doi fii ai mei și cu fiica, pe toți i-au dus în robie, cu ce să-i răscumpăr, că nu mai am nimic.
Manuscrisul
este
arhivat
sub
signatura
1447/23
Bate-i Doamne
cu toți sfinții
cerului,
și arde-i
Doamne
pe acei tâlhari,
Amin.septembrie 7117 (= 1608).
Mă închin cu smerenie,
eu de
popahârtie
Iancu. sunt de 220 mm x 227 mm. (H/L). Sigiliul aplicat
Dimensiunile
colii
Redactat la Iaz, în ziua de 27 iulie a anului 1604.
din
ceară roșie este rotund, având un diametru de 42 mm .
14. Scrisoarea egumenului Gavrilă
Manuscrisul este arhivat sub signatura 1447/23 septembrie 7117 (= 1608). Dimensiunile colii de hârtie sunt de
220 mmTranscriere
x 227 mm. (H/L). Sigiliul aplicat din ceară roșie este rotund, având un diametru de 42 mm .
Transcriere

14. Scrisoarea egumenului Gavrilă
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Transliterare
Eu igumina Gavrilă alu mănăst. sf Gheorghe dîn Caransăbeș, închinare smirenie episcopai Procopie alu
Transliterare
Caransăbeș
la măn. Vodiți, pace și tihnă să fie. Dară știre grea dau, dă cînd ai fugit dă sârbi, mai greu s-au făcut
fartăciunării,
nu s-au mai
pominit.
Dzeu cum
atâta păcatu?
Și laCaransăbeș,
sf. Nașt M. Domnului
au
Eu blăstămății
iguminacumGavrilă
alu
mănăst.
sfrabdă
Gheorghe
dîn
închinare
vinit, ș-au spart mănăstirea, și au spart besereca, ș-au spart sf. altar, ș-au loat tot: și potir, și sfeșnice, și odăjdii.
smirenie
Procopie
Caransăbeș
la măn.
Vodiți,
și tihnă
să fie.
Și mascără auepiscopai
făcut, ș-au pângărit
sf. altar.alu
Șa șa
nu s-o mai pominit,
nici tătarii,
și nici pace
turcii n-au
făcut așa
blăstămății.
Ș-au
omorât
pră fratele
Ilie și ai
pră fugit
iromonadă
Aleksie.
Și nu
mai greu
putem sta
aici,făcut
ne mutăm
la Șaia.
Dară
știre
grea
dau,
dă cînd
sârbi,
mai
s-au
fartăciunării,
Iertare rugăm și sărutăm dreapta. Datu Caransăbeș lona lui sept. 23, v leat 7117 (= 1608).Gavrilă, igumina.
blăstămății
cum nu s-au mai pominit. Dzeu cum rabdă atâta păcatu? Și la sf.
Traducere
Nașt
M. Domnului
au vinit,
ș-au sfântul
spart Gheorghe
mănăstirea,
și au spart
besereca,
Subsemnatul,
Gavrilă, egumenul
mănăstirii
din Caransebeș,
cu smerenie
mă ș-au
închin spart
episcopului
de Caransebeș,
aflat la mănăstirea
Vodița. și
Paceodăjdii.
și tihnă îți Și
doresc
și-ți transmit
această ș-au
sf.
altar, Procopie
ș-au loat
tot: și potir,
și sfeșnice,
mascără
aupefăcut,
cale o știre dureroasă: de când ai fugit tu de sârbi, situația a devenit și mai grea, iar furtăciunile și blestemațiile
pângărit
sf. de
altar.
Șa șa
nu s-oatâtea
maipăcate?
pominit, nici tătarii, și nici turcii n-au făcut așa
se țin lanț. Cum
mai rabdă
Dumnezeu
Au venit până și de
ziua omorât
nașterii Maicii
năvălit
în mănăstire
și în biserică,
au spart
sfântul
altar,
blăstămății.
Ș-au
prăDomnului,
fratele auIlie
și pră
iromona
Aleksie.
Și nu
mai
putem
furând totul: potirul, sfeșnicele, hainele preoțești. Au făcut mascaradă, pângârind până și sfântul altar. Așa ceva
sta
aici, ne mutăm la Șaia. Iertare rugăm și sărutăm dreapta. Datu Caransăbeș
nu s-a ma pomenit, astfel de fărădelegi nici tătarii și nici turcii n-au comis.
lona
luipesept.
7117 Alexie.
(= 1608).Gavrilă,
L-au ucis
fratele 23,
Ilie șivpeleat
ieromonahul
Din aceste motive, nu igumina.
mai putem rămâne aici, ne vom muta la
Șaia. Îți cerem iertare și sărutăm mâna ta dreaptă.
RedactatTraducere
în Caransăbeș, luna lui septembrie, ziua 23 a anului 7117 (= 1608). Egumenul Gavrilă.
15. Pomialnicul lui Domaschin Udra din anul 1696 (pag. 3) - Transcriere

Subsemnatul, Gavrilă,
egumenul mănăstirii sfântul Gheorghe din
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17

17

Аici scriptorul confundă B (�) latin cu V (�) chirilic
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10
кꙋм рабдъ а ꙟ а пъка ꙋ ши ла сф На М Домнꙋлꙋи аꙋ вини шаꙋ спар
мꙟъс ирѣ шаꙋ спар бесерека шаꙋ спар сф ал ар шаꙋ лоа
о
ши по ир ши сфешниче ши одъжди ши маскъръ аꙋ фъкꙋ шаꙋ пꙞ-

5
6
7

12
13
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Карансъбеш лона лꙋ сеп к гв лѣ З рЗї
Габрилъ їгꙋмина

Transliterare
Eu igumina Gavrilă alu mănăst. sf Gheorghe dîn Caransăbeș, închinare smirenie episcopai Procopie alu
Aula măn.
venitVodiți,
pânăpace
și șidetihnă
ziua
nașterii
Maicii
năvălit
în mănăstire
și
Caransăbeș
să fie.
Dară știre
grea dau,Domnului,
dă cînd ai fugitau
dă sârbi,
mai greu
s-au făcut
fartăciunări,
blăstămăți
cum
nu
s-au
mai
pominit.
Dzeu
cum
rabdă
atâta
păcatu?
Și
la
sf.
Nașt
M.
Domnului
au
în biserică, au spart sfântul altar, furând totul: potirul, sfeșnicele, hainele preoțești.
vinit, ș-au spart mănăstirea, și au spart besereca, ș-au spart sf. altar, ș-au loat tot: și potir, și sfeșnice, și odăjdii. Și
Au făcut
mascaradă,
sfântul
Așa șiceva
pomenit,
mascără
au făcut,
ș-au pângăritpângârind
sf. altar. Șa șapână
nu s-oșimai
pominit,altar.
nici tătarii,
nici nu
turciis-a
n-auma
făcut
așa
blăstămății.
omorât pră fratele
și pră iromona
nu maicomis.
putem sta aici, ne mutăm la Șaia. Iertare
astfel deȘ-au
fărădelegi
nici Ilie
tătarii
și niciAleksie.
turciiȘin-au
rugăm și sărutăm dreapta. Datu Caransăbeș lona lui sept. 23, v leat 7117 (= 1608) + Gavrilă, igumina.
TraducereL-au ucis pe fratele Ilie și pe ieromonahul Alexie. Din aceste motive, nu
Subsemnatul,
Gavrilă,
egumenul
mănăstirii
sfântul
Gheorghe
Caransebeș,
cu smerenie
mă închin
episcopuluimâna
mai putem
rămâne
aici,
ne vom
muta
la din
Șaia.
Îți cerem
iertare
și sărutăm
Procopie de Caransebeș, aflat la mănăstirea Vodița. Pace și tihnă îți doresc și-ți transmit pe această cale o știre
ta dreaptă.
dureroasă: de când ai fugit tu de sârbi, situația a devenit și mai grea, iar furțișagurile și blestemațiile se țin lanț.
Redactat
în Caransăbeș,
Cum de mai
rabdă Dumnezeu
atâtea păcate? luna lui septembrie, ziua 23 a anului 7117 (= 1608).
Au
venit până șiGavrilă.
de ziua nașterii Maicii Domnului, au năvălit în mănăstire și în biserică, au spart sfântul altar,
Egumenul
furând totul: potirul, sfeșnicele, hainele preoțești. Au făcut circ, pângârind până și sfântul altar. Așa ceva nu s-a
mai pomenit, asemenea fărădelegi nici tătarii și nici turcii n-au comis.
L-au ucis pe fratele Ilie și pe ieromonahul Alexie. Din aceste motive, nu mai putem rămâne aici, ne vom muta la
Șaia. Îți cerem iertare și sărutăm mâna ta dreaptă.
Redactat în Caransăbeș, luna lui septembrie, ziua 23 a anului 7117 (= 1608). Egumenul Gavrilă.

15. Pomialnicul lui Domaschin Udra din anul 1696 (pag. 3) Transcriere

15. Pomialnicul lui Domaschin Udra din anul 1696 (pag. 3) - Transcriere
Ме рополи а Неофи
д: 606 п: 612 ꙟ емисвара
Архиепископа Висарион
ла ани 676 рꙟд е скамн Вршъц л и к ал
Карансъбеш ꙟ р на
Епископа Михаил
684 – 687
Ме рополи а Василе ꙟ ꙟи л
688 Ме рополима емисвари ши Севрин

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

л и пръс ъ епископи Карансъбеш Меедиѧ
Вршъц Липа ши Вечкерек17
Ме рополи а Василе ал доилѣ
Ме рополи а емисвари Липеи ши ѡ
ъ Цара Бъна л и д: 690 694 ꙟ е
мисвара 691 кꙟд а вени спби к
к па риарха лор Арсение бе ѣг а
ре са нълца к к раж къ ръ
срби ши ꙟпъра л Леополд с а оп

19
20
21
22
23
24
25
26

ри ел ꙟскъмнаре епископилор срби ша
порончи съ н и аск л е ниме пръ аѧ
н ма оци съ ръмꙟъ ла лок риле лор
Епископа Jсаѧ Диакович
ал емисвара ши Jенополисеи ꙟчепе
ꙟ Бечкерек д: 694 ом србилор шал ꙟпъ
ра дꙟ Беч ел аꙋ маи фос ла
Карансъбеш даръ а плека

Transliterare
Metropolita
Neofit, d: 1606 17
p: 1612 în Temisvara. Arhiepiscopa Visarion la anii 1676 rânduie scamnu Vârșățului
Transliterare
cu alu Caransăbeș într-una. Episcopa Mihail, 1684 – 1687. Metropolita Vasile întâiu, 1688 metropolita Temisvari
Metropolita
Neofit,
d: 1606 p: 1612 în Temisvara.
și Sevrinului prăstă episcopii Caransăbeș, Meedia, Vârșăț, Lipa și Becicherec.
Arhiepiscopa
Visarion
la anii
scamnu
cu alu
Metropolita Vasile al doilea, Metropolita Temisvari,
Lipei1676
și toată rânduie
Țara Bănatului.
d: 1690 p:Vârșățului
1694, în Temisvara
1691,
cînd au venitîntr-una.
sârbii cu cuEpiscopa
(sic!) patriarha
lor, Arsenie,
beteag
S-au Metropolita
înălțat cu curaj cătră
sârbi. întâiu,
Și
Caransăbeș
Mihail,
1684
– tare.
1687.
Vasile
împăratul Leopoldus au oprit el înscămnare episcopilor sârbi, ș-au poroncit să nu-i asculte nime pră aia, numa toți
1688
să
rămânămetropolita
la locurile lor. Temisvari și Sevrinului prăstă episcopii Caransăbeș, Meedia,
Episcopa
Diacovici,
alu Temisvara șiMetropolita
Ienopolisei, începeVasile
în Becicherec
d:1694 omu
sârbilor ș-alu împăratu
Vârșăț,Isaia
Lipa
și Becicherec.
al doilea,
Metropolita
Temisvari,
dîn Beciu. El au mai fost la Caransăbeș, dară au plecat.

Lipei și toată Țara Bănatului. d: 1690 p: 1694, în Temisvara 1691, cînd au venit
sârbii cu cu (sic!) patriarha lor, Arsenie, beteag tare. S-au înălțat cu curaj cătră
Аici scriptorul
B (Б) latin cu
V (В) chirilic
sârbi.
Și confundă
împăratul
Leopoldus
au oprit el înscămnare episcopilor sârbi, ș-au
poroncit să nu-i asculte nime pră aia, numa toți să rămână la locurile lor.
Episcopa Isaia Diacovici, alu Temisvara și Ienopolisei, începe în Becicherec
d:1694 omu sârbilor ș-alu împăratu dîn Beciu. El au mai fost la Caransăbeș, dară
au plecat.

17

Traducere
Neofit, mitropolit de Timișoara între anii 1606 – 1612.
Arhiepiscopul Visarion unește în anul 1676 episcopiile Vârșețului și
Caransebeșului într-una singură. Episcopul Mihail, domnește între anii 16841687. Mitropolitul Timișoarei și al Severinului, Vasile I-ul, domnește peste
episcopiile Caransebeș, Mehadia, Vârșeț, Lipova și Becicherec (între anii 1688).
17

Аici scriptorul confundă B (Б) latin cu V (В) chirilic
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Ivan Birta
11

Mitropolitul Timișoarei, al Lipovei și a toată Țara Banatului, Vasile al IITraducere
lea, domnește
anii
1690
și până
Neofit,
mitropolituldeîntre
Timișoara
între
anii 1606
– 1612.la moartea sa din anul 1694.
Arhiepiscopul
Visarion
unește
anul 1676 episcopiile
Caransebeșului
singură. lor, Arsenie,
În anul
1691
laînTimișoara
sosescVârșețului
sârbii,șiîmpreună
cuîntr-una
patriarhul
Episcopul Mihail, domnește între anii 1684-1687.
foarte
bolnav,
Românii
s-au
opus
sârbilor,
după
care
împăratul
Lepold a interzis
Mitropolitul Timișoarei și al Severinului, Vasile I-ul, domnește peste episcopiile Caransebeș, Mehadia, Vârșeț,
înscăunarea
episcopilor
sârbi,
poruncind
ca
nimeni
dintre
episcopii
români să nu
Lipova și Becicherec (între anii 1688).
Mitropolitul
Timișoarei,
al
Lipovei
și
peste
toată
Țara
Banatului,
Vasile
al
II-lea,
domnește
între
anii
1690
și până
le mai dea ascultare și fiecare episcop să rămână în continuare la locul său.
la moartea sa din anul 1694.
În anul
1694,sosesc
omul
sârbilor,
Diacovici,
sprijinit
de împăratul
În anul 1691
la Timișoara
sârbii,
împreună Isaia
cu patriarhul
lor, Arsenie,
foarte bolnav.
Românii s-au Leopold
opus
sârbilor,
după care împăratul
a interzis
înscăunarea
episcopilor sârbi,
nimeni
dintrefost
episcopii
al habsburgilor,
esteLepold
numit
episcop
al Timișoarei
și poruncind
Ineuluica(el
a mai
episcop
români să nu le mai dea ascultare și fiecare episcop să rămână în continuare la locul său.
de
Carnsebeș,
dar
a
plecat).
În anul 1694, omul sârbilor, Isaia Diacovici, sprijinit de împăratul Leopold al habsburgilor, este numit episcop al
Timișoarei și Ineului (el a mai fost episcop de Caransebeș, dar a plecat).
Transcriere
Transcriere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Епископи ал Карансъбеш
Помѣлник сф мꙟъс ири сф Георге помене е 5
епископи дꙟ ас ъ мꙟъс ире каре а фос маи ꙟ ꙟи
епископи ꙟ Карансъбеш Пе е раевангелюн греческ
каре сафлъ ꙟ сф мꙟъс ире скрис ꙟ ан 304 дъ к в Пам
филие ꙟ мꙟъс ирѣ Охридеи ес е скриши к слове гре
че и епископи ꙟ мꙟъс ире
Генадие Зиди ор л сф мꙟъс ири
Пе р
Jосиф

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Андреи18 501
Андреи
Епископи ꙟ скамн ла Карансъбеш ал
ꙟ ꙟи ес е
Герасие о Меедиѧ каре дъ ла 509 ес е ши
пръс ъ Карансъбеш а м ри ла ани 526
ꙟ Водица къ дъ ла 514 аꙋ с а ꙟ мꙟъс и
рѣ Водица къ н о вр съ аф рисаскъ пръ
юбаџи кре ини чеор фос к Доша
ши краи л Заполѧ ла с рги ни

21
22
23
24
25
26
27
28

дꙟ Карансъбеш шав вр съл омѡ
ръ
Епископа Пар ение
аꙋ м ри дъ ксꙟрба ши дѡрѣ
иними прꙟ кре ини робици дъ
рчи 553
Еписцопа Памфилие
560 ши пръс ъ Меедиѧ

Transcriere
EpiscopiiTranscriere
alu Caransăbeș. Pomialnicu sf. mănăstiri sf. Gheorghe pomenește 5 episcopi dîn astă mănăstire, care au
fost mai întâi
episcop în alu
Caransăbeș.
Pe Tetraevanghelion grecesc, care să află în sf. mănăstire, scris în anii 1304
Episcopii
Caransăbeș
dă cuviosul Pamfilie, în mănăstirea Ohridei, este scriși cu slove grecești episcopii în mănăstire: Ghenadie –
Pomialnicu sf. mănăstiri sf. Gheorghe pomenește 5 episcopi dîn astă
ziditorul sf. mănăstiri, Petru, Iosif, Andrei ( 1501), Andrei . Episcopa în scamnu la Caransăbeș, al întâi este
mănăstire,
care
maiși prăstă
întâiCaransăbeș.
episcopAuîn
Caransăbeș.
Pe Tetraevanghelion
Gherasie ot Meedia,
care au
dă lafost
1509 este
murit
la anii 1526, în Vodița,
că dă la 1514 au
stat
în mănăstirea
că nu în
o vrut
afurisască pră iobagii
ce or
fost cudă
Doșa
și craiul Zapolia
l-au
grecesc,
careVodița
să află
sf.sămănăstire,
scriscreștini
în anii
1304
cuviosul
Pamfilie,
în
19
surghiunit dîn Caransăbeș, ș-au vrut să-l omoară. Episcopa Partenie au murit dă scîrba și doarea inimii prântu
mănăstirea Ohridei, este scriși cu slove grecești episcopii în mănăstire: Ghenadie
creștinii robiți dă turci 1553. Episcopa Pamfilie 1560. Și prăstă Meedia.
– ziditorul sf. mănăstiri, Petru, Iosif, Andrei (1501), Andrei .
Traducere
EpiscopiiEpiscopa
Caransebeșului
în scamnu la Caransăbeș, al întâi este Gherasie ot Meedia, care dă
În pomelnicul mănăstirii sfântul Gheorghe sunt amintiți primii 5 episcopi ai episcopiei de Caransebeș, notați în
la
1509
este
și
prăstă
Caransăbeș. Au murit la anii 1526 în Vodița că dă la 1514 au
anul 1304 de către cuviosul Pamfilie, notat cu slove grecești pe un Tetraevanghelion grecesc de la mănăstirea
Ohridei:
Ghenadie,
întemeietorul
Petru, Iosif,pră
Andrei
(mort încreștini
150120) și Andrei
stat înEpiscopul
mănăstirea
Vodița
că numănăstirii,
o vrutepiscopii
să afurisască
iobagii
ce or fost
al II-lea. Primul episcop înscăunat la Caransebeș a fost Gherasie din Mehadia, episcop al Caransebeșului din anul
cu
Doșa
și
craiul
Zapolia
l-au
surghiunit
dîn
Caransăbeș,
ș-au
vrut
să-l
omoară.
21
1509. În anul 1526 acesta moare la Vodița, unde era surghiunit din anul 1513 , deoarece a refuzat să arunce

Episcopa Partenie au murit dă scîrba18 și doarea inimii prântu creștinii robiți
dă turci 1553. Episcopa Pamfilie 1560. Și prăstă Meedia.

19

Scârbă = mîhnire, dezămăgire. Aici avem o inversiune a celor doua consoane s (с) și c (к) (v. Birta, Afurisania)
Aici scriptorul a confundat anul 1301 cu anul 1501.
La conversia anilor din calendarul iulian la cel gregorian, scriptorul nu ținea cont de data exactă a redactării manuscrisului, scăzând peste tot 5508
ani inclusiv la manuscrisele redactate între 1 septembrie – 31 decembrie (v. Birta, Afurisania).

Traducere
Episcopii Caransebeșului
În pomelnicul mănăstirii sfântul Gheorghe sunt amintiți primii 5 episcopi ai
episcopiei de Caransebeș, notați în anul 1304 de către cuviosul Pamfilie, cu slove
grecești, pe un Tetraevanghelion grecesc aflat la mănăstirea Ohridei: Episcopul
Ghenadie, întemeietorul mănăstirii, episcopii Petru, Iosif, Andrei (mort în 150119)
și Andrei al II-lea.

20
21

Scârbă = mîhnire, dezămăgire. Aici avem o inversiune a celor doua consoane s (с) și c (к) (v.
Birta, Afurisania)
18

19

Aici scriptorul a confundat anul 1301 cu anul 1501.
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Primul episcop înscăunat la Caransebeș a fost Gherasie din Mehadia,
episcop al Caransebeșului din anul 1509. În anul 1526 acesta moare la Vodița,
unde era surghiunit din anul 151320, deoarece a refuzat să arunce anatema peste
iobagii creștini răzvrătiți sub Gheorghe Doja împotriva craiului Ardealului, Ioan
de Zapolia. În anul 1515 este consemnată chiar și o tentativă de asasinare a
episcopului Gherasie21.
Episcopul Partenie moare în anul 1553, mâhnit după înrobirea de către turci
12
a creștinilor.
anatema peste
iobagii creștini
care s-aucare
răzvrătit
sub Gheorghe
Doja împotriva
craiului Mehadia,
Ardealului, Ioan
de
Epsicopul
Pamfilie,
a domnit
și peste
episcopatul
moare
în
Zapolia. În anul 1515 este consemnată chiar și o tentativă de asasinare a episcopului Gherasie22.
anul 1560.
Episcopul
Partenie moare în anul 1553, mâhnit de înrobirea de către turci a creștinilor.
Epsicopul Pamfilie, care a domnit și peste episcopatul Mehadia, moare în anul 1560.

Transcriere

Transcriere
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ме рополи а Данил
д: 405 п: 428 ꙟ Паланка емисвари
Ме рополи а Нифон
но фос слобод ас а ꙟ емисвара н ма аꙋ
о ла Пар ош шаꙋ мври 453 ес е
с а
Евангелѧ л и ла мꙟ Пар ош
Ме рополи а Jосиф
о ла Пар ош пꙟъ ла мѡ
д: 526 а с а
р е 550 н сф Jосиф чел но

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ме рополи а Ан оние
562 ꙟ емисвара
одор епископа емисвари
а с ам ꙟ емисвара даръ н
са ꙟцълес к ꙋрчи са да к краи л
Ардѣл л и ши к еписккопа Доцѧн ал
Карансъбеш ши к бан Пала ич ши к
бан л Сава ал срби ши к Ѧнк л Ха
лаб р ши к кинежи ши к алци са ръс

19
20
21
22
23
24
25
26

к ла ла ани 594 cъ ръ рчи ши са
бъ
ви ежи даръ ла yрмъ ла сф
Jлие лꙟгъ че а ѣ Бечкерек л и
паша Хасан ѧа бир и ши пръ е
пископа одор лаꙋ ж п и дъ ви
ѧръ л епископа Доцъѧн ꙟ бъ аие
иа ъиа кап л ши амꙟдои епис
копи ви еж а пиери

Transliterare
Metropolita Danil, d: 1405, p: 1428, în Palanca Temisvari.
Transliterare
Metropolita Nifon n-o fost slobod a sta în Temisvara, numa au stat tot la Partoș. Ș-au murit 1453, este Evanghelia
Metropolita
Danil, Iosif,
d: 1405,
Palanca
lui la mănăstirea
Partoș. Metropolita
d: 1526,p:
au 1428,
stat tot laîn
Partoș,
pînă la Temisvari.
moarte 1550. Nu Sf. Iosif cel
nou. Metropolita
Antonie, 1562
în Temisvara.
Todor,
episcopaaTemisvari,
stat în scamn înnuma
Temisvara,
Metropolita
Nifon
n-o fost
slobod
sta în au
Temisvara,
au dară
statnutot la
s-au înțăles cu turcii, s-au dat cu craiul Ardealului și cu episcopa Doțian alu Caransăbeș, și cu banul Palatici, și
murit
1453,
este ȘiEvanghelia
la răsculat
mănăstirea
Partoș.
Metropolita
cuPartoș.
banul SavaȘ-au
alu sârbi,
și cu Iancul
Halabur.
cu chineji, și cu lui
alți s-au
la anii 1594
cătră turci,
și s-au
bătut
viteji,d:dară
la urmă,
Ilie,tot
lângă
Becicherecului,
Hasan †
i-au1550.
biruit. ȘiNu
pră episcopa
Todor
Iosif,
1526,
aula sf.
stat
lacetatea
Partoș,
pînă la pașa
moarte
Sf. Iosif
cell- nou.
au jupuit dă viu, iară lu episcopa Doțian în bătaie i-au tăiat capul. Și amândoi episcopi viteji au pierit.

Metropolita Antonie, 1562 în Temisvara. Todor, episcopa Temisvari, au stat în

scamn în Temisvara, dară nu s-au înțăles cu turcii, s-au dat cu craiul Ardealului
Traducere
Mitropolitul
Daniil a domnit
în Palanca
între anii
1423. Palatici, și cu banul Sava alu
și cu episcopa
Doțian
alu Timișoarei
Caransăbeș,
și1405
cu –banul
Mitropolitul Nifon n-a primit aprobarea de transfer la Timișoara, ca atare s-a mutat la Partoș, unde a și murit, în
sârbi,
IanculPartoș
Halabur.
cu chineji,
și cu alți
anul
1453.și
Lacu
mănăstirea
se află șiȘi
evanghelia
sa. Mitropolitul
Iosif s-au
a stat larăsculat
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a domnit la Timișoara în anul 1562. Todor, episcop înscaunat la Timișoara, nu a putut ajunge la un consens cu
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Hasan
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au luptat vitejește,
la data de 20 iulie, lângă cetatea Becicherecului ei au fost învinși de armata turcilor, condusă de pașa Hasan.
Episcopul Todor a fost prins și jupuit de viu, în timp ce episcopului Doțian i-a fost tăiat capul în timpul luptei.
Traducere
Amândoi episcopi
au murit ca niște eroi.
Mitropolitul Daniil a domnit în Palanca Timișoarei între anii 1405 – 1423.

16. Scrisoarea lui Prota Ion
Mitropolitul Nifon n-a primit aprobarea de transfer la Timișoara, ca atare
Manuscrisul sub signatura 1612/15 mai 1715 a fost scris pe hârtie, dimensiunile colii fiind de 367 mm x 240 mm.
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a redactării manuscrisului, scăzând peste tot 5508 ani inclusiv la manuscrisele redactate între 1
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Nr. inv. 1424/04.08.7023 (= 1515).
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1550, când a decedat. De menționat că în acest caz nu este vorba de sf. Iosif cel
Nou. Mitropolitul Antonie a domnit la Timișoara în anul 1562. Todor, episcop
înscaunat la Timișoara, nu a putut ajunge la un consens cu turcii, și s-a unit cu
craiul Ardealului, cu episcopul Doțian de Caransebeș, cu banul Palatici, cu banul
Sava al sârbilor, cu Iancul Halabur, cu feuzii locali și cu mulți alții, atacând
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Doțian în bătaie i-au tăiat capul. Și amândoi episcopi viteji au pierit.
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Traducere
fost
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capul
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episcopi
au
murit
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niște
eroi.
Mitropolitul Daniil a domnit în Palanca Timișoarei între anii 1405 – 1423.

Mitropolitul Nifon n-a primit aprobarea de transfer la Timișoara, ca atare s-a mutat la Partoș, unde a și murit în
anul 1453. La mănăstirea Partoș se află și evanghelia sa. Mitropolitul Iosif a stat la Partoș din anul 1526 și până
în anul 1550, când a decedat. De menționat că în acest caz nu este vorba de sf. Iosif cel Nou. Mitropolitul
Antonie a domnit la Timișoara în anul 1562. Todor, episcop înscaunat la Timișoara, nu a putut ajunge la un
consens cu turcii, și s-a unit cu craiul Ardealului, cu episcopul Doțian de Caransebeș, cu banul Palatici, cu banul
Sava al sârbilor, cu Iancul Halabur, cu feuzii locali și cu mulți alții, atacând turcii în anul 1594. Deși au luptat
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sub cetatea
signatura
1612/15
a turcilor,
fost condusă
scris de
pepașahârtie,
vitejește, la
data de 20 iulie, lângă
Becicherecului
ei au fostmai
învinși1715
de armata
Hasan.
Episcopul Todor
a fost
prinsde
și jupuit
viu, x
în 240
timp ce
episcopului
i-a fostcu
tăiat
capul în timpul
dimensiunile
colii
fiind
367 demm
mm.
Este Doțian
prevăzut
sigiliul
rotund de
luptei. Amândoi episcopi au murit ca niște eroi.
ceară,
păstrat
intact.
Manuscrisul
este
redactat
în
graiul
bănățean.
16. Scrisoarea lui Prota Ion
Manuscrisul sub signatura 1612/15 mai 1715 a fost scris pe hârtie, dimensiunile colii fiind de 367 mm x 240
mm. Este prevăzut cu sigiliul rotund de ceară, păstrat intact. Manuscrisul este redactat în graiul bănățean.
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PresfînțieiTransliterare
și milostiviei Tale Vlădiceșci, cu smirenie și omilință sărutăm dreapta. Și să știe Presfînția Ta, că
șcirea dăspră prădarea sf. monăstiri Mrăcunia, este cu adevărat, și în noaptea dă sf. Gheorghe, d-odată cuvioșii
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este cu adevărat, și în noaptea dă sf. Gheorghe, d-odată cuvioșii frați s-or pomenit
zidurile gole dîn totă sf. monăstire. Și nici alea n-or rămat întregi, că tot or pus prau sub portă, că or lăpădat și
cuturn
larmă
lașiporta,
porta
o sburat
dîn Și
țățăni,
cuorlarmă
prăstă
călugări,
sub
i-or pus
or căzutși
tote,
dă-s numa
dărămături.
să șcie ș-or
Presfțianăvălit
ta că numa
fost îmbrăcați
tătărăște
dar
Ilie i-o
sârbeșce
Și așa să
șcii c-ofratele
fost tîmplarea
sf. mănăstire
a Mrăcunii.22Șiși s-o
șifratele
i-or lot
prăauzit
toțivorbind
în săbii,
dăîntră
i-orei.tăiat,
numa
Ilie,cud-o
fost în podrum
sărutăm dreapta Presfției Tale.
Și or prădat tote odorele, și or luat tote blățile cu ei. Și or aprins
Înascuns,
Meadia, zio15scăpat.
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tot Ion
după
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Verso:
dîn totă sf. monăstire. Și nici alea n-or rămat întregi, că tot or pus prau sub portă,
La Presfția Vladica Moisă în Vârșăț.
că or lăpădat și sub turn i-or pus și or căzut tote, dă-s numa dărămături. Și să șcie
Traducere

Presfția ta că numa or fost îmbrăcați tătărăște dar fratele Ilie i-o auzit vorbind
sârbeșce
întră ei. Și așa să șcii c-o fost tîmplarea cu sf. mănăstire a Mrăcunii.
(Grai bănățean) beci.
Și sărutăm dreapta Presfției Tale.În Meadia, zi 15 Mai, liat 1715. Protă Ion ot
Meadia.
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22

(Grai bănățean) beci.
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Verso: La Presfția Vladica Moisă în Vârșăț.
Traducere
Preasfinției și milostiviei Tale Vlădicești, cu smerenie și umilință sărutăm
mână cea dreapta. Confirmăm știrea despre prădarea mănăstirii Mrăcunia din
noaptea de sfântul Gheorghe. Astfel, călugării au fost treziți de gălăgie la poartă
mănăstirii, care a fost aruncată în aer. După care atacatorii au năvălit cu mare
vacarm peste călugări, omorându-i pe toți cu săbii. Doar călugărul Ilie, care s-a
ascuns în pivniță, a scăpat. Au prădat apoi toate odoarele bisericii, luând și toate
încăsările cu ei, după care au aprins biserica, de n-a mai rămas nimic din ea.
Iar din mănăstire au rămas doar zidurile. Dar chiar și acestea au căzut, pentru
că au băgat praful de pușca sub poartă și sub turnul bisericii, astfel că totul s-a
năruit. Preasfinția Ta trebuie să mai știe că atacătorii erau îmbrăcați ca tătari, dar
fratele Ilie i-a auzit vorbind între ei sârbește. Și să știi că exact așa s-a întâmplat
la mănăstirea Mrăcuniei. Sărutăm mână dreapta a Preasfinției Tale. Redactat la
Mehadia în ziua de 15 Mai a anului 1715.
Protopopul Ion din Mehadia.
14
Verso: În atenția Preasfinției Sale Moise, vlădică Vârșețului.
Preasfinției și milostiviei Tale Vlădicești, cu smerenie și umilință sărutăm mână cea dreapta. Confirmăm știrea
despre prădarea mănăstirii Mrăcunia din noaptea de sfântul Gheorghe. Astfel, călugării au fost treziți de gălăgie
la poartă mănăstirii, care a fost aruncată în aer. După care atacatorii au năvălit cu mare vacarm peste călugări,
omorându-i pe toți cu săbii. Doar călugărul Ilie, care s-a ascuns în pivniță, a scăpat.
Au prădat apoi toate odoarele bisericii, luând și toate încăsările cu ei, după care au aprins biserica, de n-a mai
rămas nimic din ea. Iar din mănăstire au rămas doar zidurile. Dar chiar și acestea au căzut, pentru că au băgat
praful de pușca sub poartă și sub turnul bisericii, astfel că totul s-a năruit. Preasfinția Ta trebuie să mai știe că
atacătorii erau îmbrăcați ca tătari, dar fratele Ilie i-a auzit vorbind între ei sârbește.
1529/4
1738.
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Verso: În atenția Preasfinției Sale Moise, vlădică Vârșețului.
de
închidere (este
distrus în totalitate).
17. Scrisoarea protopopului Iovan din Lugoj către popa Mărgărint din Budinți
Signatura 1529/4 iunie 1738. Dimensiunile manuscrisului: 360 mm x 206 mm. Scris în grai bănățean. Depeșa a

17. Scrisoarea protopopului Iovan din Lugoj către popa
Mărgărint din Budinți
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pră la soru mea. D-zău să ne-agiuce, Popa Iovan. Logoj, Juni 4, 1738. Verso: Cucearnicului Popa Mărgărint în
laBudinți.
vreme. Io la Cimișoara am vorbit cu Stoian și cu Muncea și cu mulți alții, și m-or
Traducere
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numa
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Popa Iovan.
La Timișoara am purtat discuții cu Stoian, cu Muntean și cu mulți alții. Toți m-au primit cum se cuvine, am
Logoj,
Juniîn4,toate
1738.
Verso: dar
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Popa
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căzut de acord
cele discutate,
cu vlădica lor nu ne
vom amesteca,
pentruîncăBudinți.
el ține cu sârbii lui, nu
cu noi.
Îți trimit cu această ocazie tot ce am adus de la Timișoara, iar poimâine voi ajunge și eu, dar mai întâi vreau să
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mă abat pe la sora mea.
Dumnezeu sa ne ajute. Popa Iovan. Redactat la Lugoj, în ziua de 4 iunie 1738.
Verso: Cucernicului popa Mărgărint din Budinți.
18. Minunile Sfântului Iosif cel Nou din Partoș
Manuscrisul conține 23 de pagini (ultima pagina este albă). Signatura 1634/1748. Prevăzut cu sigiliul rotund de

Ivan Birta
Traducere
Cucernice frate,
Te anunț pe această cale că am plecat direct spre Timișoara, pentru că după
plecarea mea din Lugoj, Irimia plecase deja spre noi. Și pe Văsiuț l-am trimis de
îndată, sper că a ajuns la timp.
La Timișoara am purtat discuții cu Stoian, cu Muntean și cu mulți alții.
Toți m-au primit cum se cuvine, am căzut de acord în toate cele discutate, dar cu
vlădica lor nu ne vom amesteca, pentru că el ține cu sârbii lui, nu cu noi.
Îți trimit cu această ocazie tot ce am adus de la Timișoara, iar poimâine voi
ajunge și eu, dar mai întâi vreau să mă abat pe la sora mea.
Dumnezeu sa ne ajute. Popa Iovan. Redactat la Lugoj, în ziua de 4 iunie 1738.
Verso: Cucernicului popa Mărgărint din Budinți.

18. Minunile Sfântului Iosif cel Nou din Partoș
Manuscrisul conține 23 de pagini (ultima pagina este albă). Signatura
1634/1748. Prevăzut cu sigiliul rotund de ceară, mobilat în centru cu o cruce
flancată de doi heruvimi, având inițialele
15 Г și (G și T). În partea de jos a sigiliului
cu diametrul de 40 mm, păstrat intact, sunt imprimate literele С М (S și M =
sigiliului cu diametrul de 40 mm, păstrat intact, sunt imprimate literele � � �S și M = sfântă mănăstire),
sfântă
mănăstire), dedesubtul fiind prevăzut cu literele ce denumesc acest lăcaș
dedesubtul fiind prevăzut cu literele ce denumesc acest lăcaș monahal: ������ (Partoș).
monahal:
ПАРОШ (Partoș).
Se redau, ca relevante, paginile 20 și 21.
Se redau, ca relevante, paginile 20 și 21.
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Transliterare
Pavel Grecu
dîn Timișoara s-au vindecat la mormîntu lu sf. Iosif dă cea mai grozavă boală care să cheamă lepră.
Transliterare
Iară în anul 1692 s-au vindecat doi ologi: Ilie Daia [și] Gheorghe Avidei dîn Caransăbeș. Iară în anu 1703 s-au
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la mormîntu
lu 25
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1692
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doiș-auologi:
prădăluit o mulțime dă căși, ș-au batjocorit muerile, că măi do toți oamenii au fost duși să facă șanțu cetății la
Ilie
Daia [și] Gheorghe Avidei dîn Caransăbeș. Iară în anu 1703 s-au vindecat
Ceacova. Apoi s-au dus la sf. mănăstire, și dacă nu au vrut călugării să deschidă poarta, au adus paie ș-au aprins
la
mormântu
lu sf.
Iosif
12 betegi
dă ciumă.
În anu
1705,
înainte
dă Sînmicoară,
poarta.
Ș-au tunat, ș-au
omorât
5 călugări.
Iară starețu
cu alți 4 frați
și cu 18
fecioare
dîn sat, care-au
fugit în
mănăstire, ca să nu fie pîngărite dă acei aidămaci afurisiți dă Dumnezeu, au întrat și s-au încuiat în sf. beserecă.
Dară aidămacii au adus securi ș-au spart ușile, ș-au tunat în beserecă, rânjind la fecioare. Și ele s-au stîns glat
lîngă altar, lîngă mormântul lui sf. Iosif, ș-au stat speriate ca mielușei dă jărtfă. Iară căpetenia aidămacilor s-au
37
dus la ele și rînjînd au scuipat pră lespedea dă mormânt, și aialalți 9 care au venit cu el, s-au grăbit și ei s-apuce
pră fete, dară în clipa aia i-au fulgerat pră toți ca un trăznet, dă s-au ologit dă mâni și dă picioare, d-au căzut jos,
și nici vorbi n-au mai putut, numa au mugit ca vitele. Iară văzând aialalți că ăștia nu mai vin, au venit după ei,
iară când i-au văzut așa, s-au îngrozit, ș-au loat-o la fugă, care încotro. Iară pră cei loviți dă blăstăm, călugării iau scos dîn beserecă și au vrut să-i așeze în paturi, ca să-i grijască. Dară oamenii dîn sat, care or fost mînioși
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25 dă aidamaci sârbi blăstămați dă Dumnezeu și dă oameni, după ce-or aprins
mai multe căși în Partoș, ș-au omorît 2 oameni, ș-au prădăluit o mulțime dă căși,
ș-au batjocorit muerile, că măi do toți oamenii au fost duși să facă șanțu cetății la
Ceacova. Apoi s-au dus la sf. mănăstire, și dacă nu au vrut călugării să deschidă
poarta, au adus paie ș-au aprins poarta. Ș-au tunat, ș-au omorât 5 călugări. Iară
starețu cu alți 4 frați și cu 18 fecioare dîn sat, care-au fugit în mănăstire, ca să nu
fie pîngărite dă acei aidămaci afurisiți dă Dumnezeu, au întrat și s-au încuiat în sf.
beserecă. Dară aidămacii au adus securi ș-au spart ușile, ș-au tunat în beserecă,
rânjind la fecioare. Și ele s-au stîns glat lîngă altar, lîngă mormântul lui sf. Iosif,
ș-au stat speriate ca mielușei dă jărtfă. Iară căpetenia aidămacilor s-au dus la ele
și rînjînd au scuipat pră lespedea dă mormânt, și aialalți 9 care au venit cu el, s-au
grăbit și ei s-apuce pră fete, dară în clipa aia i-au fulgerat pră toți ca un trăznet,
dă s-au ologit dă mâni și dă picioare, d-au căzut jos, și nici vorbi n-au mai putut,
numa au mugit ca vitele. Iară văzând aialalți că ăștia nu mai vin, au venit după ei,
iară când i-au văzut așa, s-au îngrozit, ș-au loat-o la fugă, care încotro. Iară pră cei
loviți dă blăstăm, călugării i-au scos dîn beserecă și au vrut să-i așeze în paturi,
ca să-i grijască. Dară oamenii dîn sat, care or fost mînioși prîntu faptele lor cele
diavolești, i-au smuls dîn mânile călugărilor, și i-au căsăpit cu topoarele pră toți:
Iară în anu 1709, la Sânm. Ilie, adecă la sf. Mare Proroc Ilie, au venit la sf.
mănăstire doi turci, adocând pră o targă pră un alt turc, și au cerut să-i sloboadă
în sf. mănăstire ...
Traducere
Pavel Grecu din Timișoara s-a vindecat miraculos la mormântul sfântului
Iosif de cea mai cumplită boală - lepră. În anul 1692, aici s-au vindecat doi ciungi:
Ilie Daia [și] Gheorghe Avidei din Caransebeș.
În anul 1703 s-au vindecat la mormântul sfântului Iosif 12 bolnavi de ciumă.
În anul 1705, înainte de ziua sfântului Nicolae, 25 tâlhari sârbi, blestemați
de dumnezeu și de oameni, după ce au incendiat mai multe case din localitatea
Partoș, au omorât 2 oameni, și au jefuit o mulțime de case, batjocorind femeile ale
căror bărbați erau plecați la Ceacova pentru întărirea canalului cetății.
După aceea s-au dus la mănăstire, și dacă nu au vrut călugării să deschidă
poarta, au adus paie și au incendiat-o, năvălind în mănăstire, unde au ucis 5
călugări. Starețul mănăstirii, împreună cu patru călugări și optsprezece fecioare
din sat, care, spre a nu fi pângărite de acei tâlhari afurisiți de Dumnezeu, s-au
refugiat în mănăstire, iar de acolo au întrat și s-au încuiat în biserică. Tâlharii
însă au adus securi și au spart ușile bisericii, tăbărând asupră fecioarelor, rânjind.
Acestea, speriate s-au strîns de îndată la altar, lângă mormântul sfântului Iosif,
așteptând precum miei pregătiți de jertfă. Dar căpetenia tâlharilor s-a dus la ele,
rânjînd și a scuipat pe lespedea de mormânt, în timp ce restul de noua bărbați
veniți cu el, s-au grăbit s-apuce fetele. În clipa aceia însă ceva i-a fulgerat pe toți,
ca un trăznet, paralizându-le mâinile și picioarele. Aceștia au căzut la pământ,
fără să mai poată scoate o vorbă, mugind ca vitele. Ceilalți vâzând că primii nu
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se mai întorc, au venit după ei, în biserică, dar când au văzut ce s-a întâmplat, s-au
îngrozit și au luat-o la fugă, care încotro.
Pe cei loviți de blestem, călugării i-au scos din biserică și au vrut să-i așeze
în paturi, spre a-i îngriji. Dar oamenii din sat, mânioși pentru faptele lor cele
diavolești, i-au smuls din mâinile călugărilor și i-au căsăpit pe toți cu topoarele.
În anul 1709, de ziua sfântului Ilie, au venit la mănăstire doi turci, aducând
pe targă un alt turc, și au cerut să fie lăsați să intre în mănăstire .

Izvoare
Arhivele carașovenești (anii 1010-1748): Arhivele Birta, fonduri feudale, redacția
sârbă
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Хиљадугодишња историја
Срба у румунском Банату

(на основу оригиналних рукописа, записа и преписа
који се односе за период 1010–1954. године)
Рад доноси најраније потврде о присуству Срба у румунском Банату,
ослањајући се на до данас необјављене рукописе сачуване у карашевским
архивима (Архив Бирта, феудални фондови – српска редакција). Ови рукописи
одражавају реално стање на терену, сходно записима Румунске православне
митрополије и Банатске државе, и они се односе на период 1010–1954. године.
Обрађени су првенствено документи који јасно потврђују постојање Срба на
румунским банатским просторима. Да би се шире нагласио прелазак Срба
из домовине у румунски Банат користили смо и друге архивске рукописе
тамо где је било неопходно да се истакне основна идеја – хиљадугодишњи
опстанак и присуство Срба у румунском Банату.
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Као метод рада применили смо репродуковање докумената у факсимилу, при
резолуцији која омогућава њихово даље проучавање и вредновање. Поред
тога, текст је транскрибован, транслитерисан и донет у преводу на румунски
језик. С обзиром на то да овај рад превазилази
прописани обим који је издавач
16
одредио, опис докумената биће објављен у целини у једном од будућих
издања часописа, уколико се за тим буде показао интерес. Овај материјал
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Резиме
Хиљадугодишње присуство Срба у Румунији

(на основу оригиналних рукописа, записа и преписа који се односе за период 1010–1954. године)

Рад доноси најраније потврде о присуству Срба у румунском Банату, ослањајући се на до данас
необјављене рукописе сачуване у карашевским архивима (Архив Бирта, феудални фондови – српска
редакција). Ови рукописи одражавају реално стање на терену, сходно записима Румунске православне
митрополије и Банатске државе, и они се односе на период 1010-1954. године. Обрађени су првенствено
документи који јасно потврђују постојање Срба на румунским банатским просторима. Да би се шире
нагласио прелазак Срба из домовине у румунски Банат користили смо и друге архивске рукописе тамо
где је било неопходно да се истакне основна идеја – хиљадугодишњи опстанак и присуство Срба у
румунском Банату.
Као метод рада применили смо репродуковање докумената у факсимилу, при резолуцији која
омогућава њихово даље проучавање и вредновање. Поред тога, текст је транскрибован, транслитерисан и
донет у преводу на румунски језик.
С обзиром на то да овај рад превазилази прописани обим који је издавач одредио, опис докумената
биће објављен у целини у једном од будућих издања часописа, уколико се за тим буде показао интерес.
Овај материјал усредсређен је на документарну вредност и посведочено древно присуство Срба у
Румунији, што је основни циљ нашег рада.
Кључне речи: Атон, Бирта, Бранковић, Вршац, Црвија, Карансебеш, Морисена, Марош, Србијa.
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