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NOTĂ DESPRE EDIłIE

Tirajul cărŃii Mănăstirea Bezdin. Note monografice (Timişoara, 1999) este epuizat, iar interesul
pentru Sfântul lăcaş al Bezdinului este în continuă creştere.
De aceea am conceput prezenta cărticică, accesibilă atât credincioşilor, care în număr tot mai mare
şi tot mai des vin la Bezdin, cât şi elevilor sârbi, care cu binecuvântarea PreasfinŃitului Lukijan (Pantelic),
episcop al Budei, administrator al Timişoarei, deja ani de-a rândul îşi petrec la Bezdin o parte din vacanŃa
de vară.
Textul este redus ca volum, iar numărul notelor este cel minim, cu precizarea că este menŃionată o
scurtă selecŃie din bibliografia utilizată. Pe toŃi cititorii care vor vroi să-şi formeze o imagine mai completă
despre mănăstirea Bezdin, despre sursele primare păstrate, precum şi despre literatura de specialitate
scrisă pe această temă, îi îndrumăm să consulte cartea menŃionată, cea din anul 1999.
Ea este până acum cea mai completă, dar mănăstirea Bezdin este în aşteptarea unui studiu de
specialitate. Modesta noastră străduinŃă este îndreptată spre inventarierea şi valorificarea surselor
existente, şi reprezintă o încercare de a se atrage atenŃia asupra necesităŃii studierii multidisciplinare a
acestui Sfânt lăcaş, important pentru întreaga Biserică Ortodoxă Sârbă, precum şi asupra inerenŃei
restaurării de specialitate a întregului complex, dar mai ales a bisericii mănăstireşti.
Autorii

SÂRBII ŞI VALEA MUREŞULUI
Cele mai vechi urme cunoscute ale sârbilor în Valea Mureşului sunt trecerile lor, începând cu
secolul al VI-lea, când, părăsindu-şi Ńara de origine, au migrat spre Câmpia Panonică şi spre Balcani.
Spre deosebire de alte popoare care au traversat Valea Mureşului în perioada marilor migraŃii, sârbii
nu au fost un popor de războinici şi de cuceritori, ci grupuri de agricultori şi crescători de animale, care
înaintau lent, cu tot ce aveau, inclusiv cirezile de animale. BărbaŃi, femei, bătrâni şi copii, vânjoşi şi

neputincioşi, se năşteau şi se înmormântau din mers. Neavând o organizare socială stabilă, unii dintre ei se
desprindeau din mişcarea principală şi din diferite motive rămâneau în urmă sau, ajungând în
imposibilitatea de a continua călătoria extenuantă care nu mai contenea, se aşezau în grupuri mai mari ori
mai mici, oriunde găseau păşuni disponibile. În zona Mureşului s-a aşezat neamul de sârbi numit Bodrici.
După căderea Cnezatului lui Achtum în secolul al XI-lea şi sârbii au avut de suferit. Probabil au fost
şi sârbi printre călugării mănăstirii ortodoxe din Cenad, cu hramul Sfântului Ioan, care au fost strămutaŃi de
noile autorităŃi pentru a se introduce în mănăstire ritul apusean. Cenadul a devenit reşedinŃa noii episcopii
catolice.
În secolul al XIV-lea misionarii franciscani făceau convertiri şi în Episcopia Cenadului. Cu acest
prilej a rămas notat despre sârbii din Lipova că sunt îndârjiŃi, şi chiar după ce fuseseră trecuŃi la catolicism,
"s-au reîntors la rătăcirile lor anterioare”, devenind "mai răi decât au fost înainte”.
Soarta sârbilor din zona Mureşului în evul mediu a fost condiŃionată şi determinată de împrejurările
politice europene. Respectiv, domnitorii maghiari le acordau şi le confirmau periodic anumite drepturi, spre
a-i câştiga pentru războaiele împotriva turcilor.
În secolul al XV-lea s-au încheiat şi anumite tratate maghiaro-sârbe care au avut efecte şi în Valea
Mureşului.
Deja la început de secol despotului Stefan Lazarević, fiul cneazului Lazar (căzut în bătălia de la
Kosovo), i-au fost cedate proprietăŃi întinse.
Moştenind demnitatea de despot, nepotul său Djuradj Branković a preluat şi dreptul asupra
domeniilor despotului Stefan, pe care ulterior le-a şi extins, dobândind şi oraşul Şiria cu 110 sate şi cătune.
Nobilimea maghiară nu privea cu ochi buni faptul că despoŃii sârbi aduceau populaŃia sârbească pe
domeniile proprii şi se încuscreau cu înalta nobilime şi chiar cu case domnitoare; din această cauză avea
atitudine duşmănoasă faŃă de despoŃii sârbi şi căuta sa le diminueze puterea şi influenŃa.
Cu toate acestea, în zona Mureşului s-au ridicat în continuare din rândul sârbilor personalităŃi
purtând titlul de despot.
Printre aceştia se numără Zmaj Ognjeni Vuk, fiul lui Grgur Branković. După moartea lui, a revenit
titlul de despot fiilor lui Stefan Branković: Djordje şi respectiv Jovan. Djordje s-a retras curând şi s-a
călugărit sub numele de Maksim; chiar şi după moartea fratelui (1502) el a refuzat să preia din nou
atribuŃiile de despot, astfel că toate posesiunile familiei Branković au revenit CurŃii Regale.
Maksim a avut ulterior un rol important în łara Românească, fiind mitropolit al Ungro-Vlahiei pe
vremea domnitorilor Radu cel Mare şi respectiv Neagoe Basarab, şi în Sirmiu ca întemeietor al mănăstirii
Krušedol, apoi şi a episcopiei care va deveni ulterior Mitropolia de CarloviŃ.
Între timp alŃi sârbi care s-au distins prin vitejie şi au obŃinut merite slujind Curtea Regală au obŃinut
demnitatea de despot.
Radič Božić a venit din Serbia în anul 1500. Fiind războinic iscusit, a participat la toate acŃiunile
militare de la începutul veacului al XVI-lea. Abia la 1527 s-a retras, din cauza bolii, pe moşiile sale oraşele Şoimoş şi Lipova, unde i-a fost conferită demnitatea de despot.
La finele anului 1525 s-a aşezat în aceste părŃi, cu familie şi suită, renumitul Pavle Bakić, obŃinând,
într-un timp relativ scurt, posesiuni, printre care şi Cetatea Şoimoş de pe Mureş. Pavle Bakić a fost viteaz,
înŃelept şi de nădejde. A primit sarcina de a aduce cât mai mulŃi sârbi din teritoriile aflate sub turci;
desfăşurând această activitate, a ocrotit interesele sârbilor colonizaŃi. El a înfiinŃat un fel de serviciu de
informaŃii, trimiŃând iscoade în Turcia pentru a culege informaŃii; prin activitatea respectivă a dobândit noi

aprecieri din partea CurŃii. Titlul de despot i s-a decernat în anul 1537, iar el a căzut, curând după aceea, ca
un viteaz, în luptă cu turcii.
Alături de despoŃi, în Valea Mureşului au existat sârbi cu diferite titluri de nobleŃe.
Printre primii este amintit, în secolul al XV-lea, Dmitar, fratele lui Kraljević Marko, care a primit
oraşul Şiria cu un domeniu întins şi a ajuns prefect al judeŃului Zărand.
La mijlocul veacului al XV-lea au trecut în părŃile acestea fraŃii Stefan şi Dmitar Jakšić cu 1200 de
ostaşi. Prima lor proprietate a fost cetatea Nădlac, unde şi-au ridicat un palat cu turn de apărare. În curând
au primit şi alte posesiuni, astfel că spre finele secolului această familie a ajuns să posede circa 80 de
localităŃi. Amândoi făceau parte din marea nobilime şi erau apropiaŃi CurŃii.
Dintre fii lui Stefan doar Marko a ajuns la maturitate; descendenŃii săi pe linia fiicelor sunt mult mai
renumiŃi. Fiica sa Ana s-a măritat în Rusia, unde a devenit bunica după mamă a Ńarului Ivan al IV-lea, cel
Groaznic. Fiica mai tânără, Jelena, s-a căsătorit cu despotul Jovan Branković, şi din căsătoria lor s-a născut
Jelena, viitoarea soŃie a domnitorului Moldovei Petru Rareş. Prin intermediul ei sângele nobilimii sârbe a
pătruns în familiile domnitoare moldovene: fiica ei Roxanda s-a măritat cu domnitorul Alexandru
Lăpuşneanu, iar Despina - cu Petru Ciobanu, cu care a născut pe cel ce va domni ulterior sub numele de
Petru Şchiopul şi se va însura tot cu o sârboaică - fiica lui Nikola Crepović, nobil din Valea Mureşului.
Dintre fii lui Dmitar, au ajuns la maturitate Dmitar şi Petar. Dmitar a moştenit vitejia tatălui şi a fost
vestit ca războinic.
În a doua jumătate a secolului al XV-lea s-a aşezat în aceste părŃi Miloš Belmužević; şi el a primit
domenii în judeŃele Timiş, Bačka şi Cenad, printre altele şi Munarul.
În jurul anului 1540 Petar Ovcarević a fost proprietar la Şoimoş şi unul din nobilii cei mai renumiŃi.
În proprietatea lui Dimitrije Ovcarević, alt fruntaş sârb din Banat, în jurul anului 1552 erau şi
localităŃile: Variaş, Satu Mare, Sânpetru, Turnu, Felnac.
În jurul Lipovei un vast domeniu era în posesia lui Stefan Balentić, "căpitan suprem al sârbilor”.
Tot pe la mijlocul secolului al XVI-lea de o reputaŃie însemnată se bucura Nikola Crepović. În anul
1542 el a participat la întrunirea nobiliară de la Hodoş, când s-a hotărât ca doleanŃele sârbilor din Valea
Mureşului să fie înaintate regelui printr-un sol. Alături de Petar Petrović el a luptat în anul 1550 în calitate
de comandant a 4.000 de sârbi; şase ani mai târziu a fost ales în Consiliul de Stat şi a devenit ban de
Severin.
Ca nobili mai sunt menŃionaŃi şi: Petar Božić, Radojica Radic, Petar Vracilić, Stefan Sabov (care
Ńinea pe cheltuială proprie 200 de călăreŃi înarmaŃi, hărŃuindu-i pe turci), Jovan Dijak, Djordje Klinčić.
Pavle Radić şi Petar Rac îndeplineau diverse misiuni diplomatice la curŃile domnitoare române, maghiare şi
turce.
Odată cu despoŃii, şi populaŃia sârbă a penetrat în Ńinu-turi mureşene. Norodul venea la început
strămutat de nobili, mai târziu atât de bună voie, cât şi în cazuri de forŃă majoră, cu ocazia războaielor sau
ca urmare a înŃelegerilor interstatale, dar şi spontan, fără acorduri şi avertizări prealabile.
Este însă regretabil faptul că familiile sârbe nobile au venit aici cu poporul, dar foarte repede s-au
deznaŃionalizat; deja în a doua sau a treia generaŃie nobilii fuseseră nu numai maghiarizaŃi, ci şi trecuŃi la
catolicism.
Şi poporul sârb, în noul mediu, se schimba, adaptându-se dureros şi căutând modalităŃi de existenŃă,
cu nădejdea că turcii vor fi învinşi şi ei se vor întoarce în vechea lor patrie. Agricultorii şi păstorii paşnici şi
echilibraŃi de altădată s-au transformat în mercenari războinici, care pândeau orice ocazie de izbucnire a
războaielor contra turcilor, pentru a i se alătura.

Între timp au participat şi la alte confruntări militare.
La începutul secolului al XVI-lea, în anul 1514, au luat parte la războiul Ńărănesc condus de
Gheorghe Doja.
Imediat după aceea le-a apărut ocazia să participe la o largă mişcare antiotomană, de eliberare,
condusă de łarul Jovan Nenad.
Spre finele secolului al XVI-lea Valea Mureşului a fost cuprinsă din nou de o largă mişcare
antiotomană de importanŃă majoră: răscoala împotriva turcilor, care a izbucnit în anul 1594.
În perioada respectivă domnitorul român Mihai Viteazul îşi pregătea deja campania împotriva
turcilor, astfel că a colaborat şi a menŃinut legătura cu conducătorii răscoalei.
Ca mercenari, sârbii au luptat şi alături de maghiari, dar şi împotriva lor, cu saşii şi împotriva saşilor,
alături de domnitorii români, dar şi în comploturile urzite împotriva acestora, împotriva turcilor dar şi de
partea lor. Astfel, de exemplu, în anul 1605 au predat Lipova turcilor, iar ulterior au recucerit-o de la turci.
Nu de puŃine ori - fie din dispoziŃia superiorilor, fie din necesitate sau chiar fără a fi necesar - jefuiau şi
comiteau acte de violenŃă, şi din această cauză aveau faimă rea.
Participarea la război le-a devenit sârbilor o profesie din care îşi câştigau existenŃa, iar când în
Ungaria nu erau războaie sau când nu erau mulŃumiŃi de solda primită, îşi căutau de lucru în altă parte.
Astfel au ajuns să participe şi au fost remarcaŃi ca factor important în renumita campanie a domnitorului
român Mihai Viteazul pentru a se proclama concomitent domnitor în łara Românească, Transilvania şi
Moldova.
Alături de Mihai Viteazul a luptat cu abnegaŃie Baba Novak; urmându-l pe domnitorul român în
nestatornica soartă a războiului, el şi-a sfârşit zilele martirizat de nobilimea maghiară la Cluj în anul 1601.
SuferinŃa sârbilor a fost cu atât mai cumplită, cu cât războaiele austriece contra turcilor nu au fost
întotdeauna încununate de succes; când spre finele veacului al XVII-lea teatrul de război s-a apropiat
periculos de aproape de Valea Mureşului, populaŃia a avut de suferit oprimare dublă: din partea armatei
turceşti şi din partea celei imperiale austriece.
În toiul războiului austro-turc (1683-1699) sârbii din Serbia i s-au alăturat Austriei, dar norocul în
război fusese de data aceasta de partea turcilor. În vremuri de restrişte, când războiul era în plină
desfăşurare, pomenindu-se ameninŃaŃi de răzbunarea iminentă din partea turcilor, odată cu armatele
austriece care se retrăgeau a pornit şi un mare număr de sârbi din Stara Srbija şi Metohija, sub conducerea
Patriarhului de Peć, Arsenije III (Carnojević). Pe drum li s-au alăturat şi refugiaŃii din alte regiuni.
Împreună au venit până la Belgrad, iar de aici, în ultimul moment, când armatele turce se pregăteau să intre
în Cetatea Belgradului, au trecut Dunărea. Unele izvoare istorice aproximează că numărau peste 50.000 de
suflete. Cu acest prilej s-a întărit şi numeric populaŃia sârbă din Imperiul Austriac, implicit şi cea din Valea
Mureşului.
Întrucât era stare de război, Curtea a dorit să se folosească de sârbi în lupta contra turcilor. Contând
pe loialitatea lor în continuare, împăratul Leopold I le-a acordat vestitele Privilegii Ilire.
Prin Diploma din 21 august 1690 s-au pus bazele autonomiei Bisericii Ortodoxe Sârbe din Ungaria,
sub conducerea însăşi a Patriarhului; prin următoarea, din 20 august 1691, s-a recunoscut sârbilor dreptul la
conducere teocrată: Patriarhului, pe lângă competenŃele bisericeşti strict canonice, i s-a acordat dreptul să
numească ofiŃeri în MiliŃia populară şi să confirme statutele breslelor; poporului i s-a recunoscut dreptul de
a-şi alege singur autorităŃile locale; în fine, prin diploma din 4 martie 1695 sârbii au fost scutiŃi de plata
zeciuielii către Biserica Catolică.

Şi totuşi, noul mediu nu a fost ospitalier faŃă de noii veniŃi.
Încă multă vreme situaŃia imigranŃilor a rămas foarte grea, deoarece autorităŃile locale şi nobilimea
maghiară nu au respectat privilegiile pe care sârbii le obŃinuseră de la Curtea Imperială. Au fost cazuri când
unii dintre cei veniŃi s-au întors pe teritoriul rămas sub turci. În anul 1694 a avut loc întrunirea generală a
ofiŃerilor, la care a fost solicitat ca sârbilor să li se acorde un teritoriu, statutul lor să fie reglementat legal şi
recunoscut ca atare.
Iar când războiul s-a terminat în fine, prin tratatul de pace de la Karlovac (1699) Banatul a revenit
Turciei. Sârbilor dezamăgiŃi, disperaŃi şi aflaŃi în suferinŃă, nu le-a rămas altceva de făcut, decât să ducă
greul în continuare şi să-şi dovedească devotamentul în reprimarea Răscoalei lui Rakoczi (1703-1711), în
noul război austro-turc (1714-1718) etc.
Nu după multă vreme grănicerii de pe Mureş au devenit foarte nemulŃumiŃi: poverilor de ordin
existenŃial li s-au adăugat încercările de a fi trecuŃi la uniaŃie, precum şi temerile că vor fi demobilizaŃi ca
urmare a modificării graniŃelor statale.
În acea perioadă a fost urzită o răscoală împotriva împăratului; iniŃiatorii au fost maghiarii din łara
Crişurilor, dar ea a început să prindă rădăcini şi în Valea Mureşului. În toamna anului 1734 reprezentanŃii
nemulŃumiŃilor din Crişana au încercat să intre în legătură cu sârbii de pe Mureş prin intermediul
căpitanului Pera Segedinac, din Pecka. RăsculaŃii, biruiŃi cu ocazia atacului asupra oraşului Gyula, au trimis
soli care să solicite ajutor de la sârbii grăniceri de pe Mureş; doi dintre aceştia au căzut în capcană şi s-au
trădat. Evenimentele în continuare s-au desfăşurat vertiginos: autorităŃile militare imperiale îl arestează pe
căpitanul Pera, apoi pe fiul acestuia Mihajlo, pe căpitanul de Nădlac Jovan Štrba, cu rănile nevindecate
primite în luptele cu curuŃii, chiar şi pe maiorul Djurka Šević, bătrân şi bolnav.
Djurka Šević a murit în timpul anchetei; ceilalŃi au primit pedepse uşoare, cu excepŃia căpitanului
Pera. Pentru el pedeapsa a fost aspră şi de o cruzime ieşită din comun: degradare militară, frângere pe roată,
strivirea capului cu toporul, sfâşierea trupului şi expunerea bucăŃilor de trup la Pecica şi în alte localităŃi.
SentinŃa a fost executată la 23 martie 1736. Căpitanul Pera avea 80 de ani.
Când au imigrat în Monarhia Habsburgică, sârbii au socotit că participând la războaie alături de
imperiali vor elibera curând Serbia şi se vor întoarce la vetrele lor. Cu cât timpul a înaintat, devenea tot mai
clar că ei vor trebui să rămână încă multă vreme pe teritoriul Imperiului străin, fiind consideraŃi străini,
subestimaŃi şi defăimaŃi ca atare. În pofida declaraŃiilor solemne şi privilegiilor aulice sârbii au fost
prigoniŃi şi jigniŃi, supuşi la impozite şi dări, la robote şi transporturi în folosul nobililor, chiar şi la
zeciuiala în folosul Bisericii Catolice. În ceea ce îi privea, sârbii făceau demersuri şi eforturi pentru a fi
exceptaŃi de sub jurisdicŃia autorităŃilor judeŃene, urmând să trăiască sub conducătorii proprii, după
obiceiurile proprii, fiind subordonaŃi doar împăratului, pentru care să meargă la război, când va fi nevoie.
Politica iniŃială a CurŃii a fost să dezbine populaŃia sârbă, făcând deosebire între cei care se aşezaseră
sub Patriarhul Arsenije după 1690, care obŃinuseră Privilegiile Ilire, şi sârbii care fuseseră dinainte pe
teritoriul Imperiului, pe care doreau să-i Ńină într-un sistem de organizare administrativ şi bisericesc aparte.
A fost nevoie de multă străduinŃă, sacrificiu şi tact, pentru ca aceste intenŃii să fie zădărnicite şi să se
realizeze unitatea sârbilor din Imperiu.
Pentru administraŃia statală a apărut suplimentar problema cum şi unde să aşeze populaŃia sârbă nou
venită astfel, încât aceasta să nu reprezinte un întreg etnic, teritorial, militar sau politic. SoluŃia s-a aflat în
distribuirea sârbilor pe o fâşie îngustă şi alungită de-a lungul graniŃelor statale.

Pregătirile pentru înfiinŃarea graniŃei militare pe Mureş au început din primele zile ale secolului al
XVIII-lea. Deja în anul 1701 Jovan Tekelija a fost numit comandant suprem al CetăŃii Aradului; el va
deveni comandant suprem al GraniŃei militare de pe Mureş, la înfiinŃarea oficială a acesteia în 1703.
În lipsa unor date statistice ferme este greu de a stabili care a fost raportul numeric dintre cele două
populaŃii sârbe: cea existentă dinaintea anului 1690 şi cea aşezată cu ocazia migraŃiei respective. Unele
indicii indirecte ne duc la concluzia că cel puŃin în Arad şi împrejurimile acestuia populaŃia grănicerească
nou aşezată a covârşit cu mult pe cea existentă dinainte (de aceea partea Aradului menŃionată pe hărŃile
vechi drept Oraşul lui Tekelija a fost centrul sârbilor arădeni, şi a rămas ca atare chiar şi în urma separării
ierarhice cu românii, iar localităŃile mureşene, după migrarea grănicerilor la mijlocul secolului al XVIII-lea
au rămas cu populaŃie sârbă puŃin numeroasă).
Curând însă, în urma păcii de la Požarevac din anul 1718 graniŃele au fost din nou strămutate, astfel
că graniŃa de pe Mureş a rămas fără o justificare reală şi s-a trecut la demilitarizarea ei, fapt dispus şi oficial
prin Decretul imperial din anul 1741.
Grănicerii au devenit extrem de îngrijoraŃi, tulburaŃi şi mâhniŃi. De la venire ei fuseseră mereu în
războaie, dovedindu-şi vitejia şi ataşamentul, iar acum se dorea ca ei să fie îndepărtaŃi, ca nefiind necesari.
Li s-a propus, ce-i drept, posibilitatea transmutării în Banat pe Tisa şi Dunăre, dar lor le venea greu să-şi
vândă la preŃuri derizorii gospodăriile, ca apoi cu bătrânii şi copiii să pornească din nou în necunoscut,
unde nu aveau nici casă nici vatră şi nici nu se ştia din ce şi cum se va trăi.
În deruta generală au început să se organizeze adunări populare în diverse localităŃi împotriva
demilitarizării; o astfel de adunare a avut loc la Nădlac în 10 noiembrie 1750. Curtea, însă, nu a cedat.
Grănicerilor, care nici într-un chip nu au vrut să lase din mâini arma şi să apuce sapa nu le-a rămas altceva
de făcut, decât să se strămute. Astfel, de voie şi mai ales de nevoie, în vara anului 1751 câteva mii de
familii grănicereşti au coborât de pe Mureş spre Banat, cu temerile justificate pentru viitor.
În rândul sârbilor au intervenit atunci noi convulsii şi neînŃelegeri, respectiv între cei care îşi
părăseau vetrele pentru a continua activitatea de grăniceri în altă parte, şi cei care s-au împăcat cu soarta şi
au rămas pe loc, urmând să devină agricultori.
Astfel s-a derulat sfârşitul dureros al GraniŃei Mureşene, sârbii simŃind din nou ingratitudinea CurŃii
Vieneze şi povara statutului lor insuficient definit; acesta nu fusese şi sfârşitul chinurilor poporului: noi
neînŃelegeri, noi migraŃii şi noi incertitudini planau asupra naŃiunii.
Încă mai de mult sârbii au considerat că necazurile lor provin din faptul că au imigrat în Austria
catolică şi nu - să zicem - în Rusia pravoslavnică.
Folosindu-se de situaŃia nou creată, la mijlocul secolului al XVIII-lea, sârbii deveniŃi între timp
ofiŃeri în armata rusă - Gavrilo Perić, Dimitrije Perić şi Petar Tekelija - cutreierau Banatul şi Valea
Mureşului în vederea recrutării oamenilor pentru Batalionul sârb de husari din Rusia. AcŃiunea a fost
continuată de reprezentanŃa diplomatică rusă de la Viena, care a reuşit să atragă câŃiva ofiŃeri de vază,
printre care Jovan Šević, Rajko Preradović, Jovan Horvat şi Jovan Čarnojević.
Fiind cel mai abil şi cel mai întreprinzător, locotenent-colonelul fostei MiliŃii de pe Mureş, Jovan
Horvat, a dobândit curând un fel de primat neoficial, racolând adepŃi pentru Rusia printre cei rămaşi în
Valea Mureşului, dar şi printre grănicerii strămutaŃi în Banat; el a fost primul care a reuşit să emigreze, ce-i
drept clandestin, cu un grup de sârbi în Rusia, unde cu aprobarea CurŃii imperiale ruse a înfiinŃat regiunea
Novaja Serbija.
Mişcarea pentru emigrare lua avânt. Deşi la timpul respectiv nu doriseră să părăsească GraniŃa, de
data aceasta numeroşi sârbi, din nou amăgiŃi de speranŃă, vindeau la repezeală tot ce aveau şi aşteptau

momentul prielnic pentru a porni spre Rusia. În toamna anului 1752 un nou grup de circa 800 de soldaŃi şi
ofiŃeri a trecut în Rusia cu Jovan Šević şi Rajko Preradović. Ei s-au constituit într-o regiune aparte,
denumită Slavjanoserbija.
Date exacte cu privire la numărul sârbilor strămutaŃi nu s-au păstrat, iar cifrele citate de diferite
izvoare se situează într-un evantai prea larg pentru a putea fi citate fără rezerve serioase. Fapt este că
procesul de emigrare a fost nu numai amplu, ci şi de durată, cu menŃiunea că a afectat şi alte zone, nu doar
Valea Mureşului. În anul 1757 în Novaja Serbija au mai sosit încă aproximativ 800 de oameni, iar ultimele
sosiri în aşezările sârbe din Rusia s-au înregistrat în anii 1804 şi 1815.
Noii veniŃi şi-au organizat imediat aşezările proprii, denumindu-le după localităŃile de origine:
Canad, Nadlak, Semlak, Pečka, Glogovac, Mandorlak, Pavliš etc. După un deceniu, însă, ambele provincii
autonome fondate de sârbi au fost desfiinŃate, respectiv înglobate în sistemul administrativ regular.
Asemenea Ńinuturilor, şi sârbii au fost treptat asimilaŃi. Ceea ce trebuia să le fie gir pentru supravieŃuire originea slavă comună şi aceeaşi religie - a grăbit procesul de asimilare. În secolul al XX-lea urmele
sârbeşti se mai întrezăreau foarte palid în memoria puŃinilor vârstnici şi ceva mai pronunŃat în folclor, în
onomastică, precum şi în macro şi microtoponimia, care mai amintesc irezistibil de pitoreasca Vale a
Mureşului.
Astfel s-a amuzat Fortuna cu cei care au emigrat în Rusia.
Despre elementul sârb slăbit, rămas în Valea Mureşului, datele statistice sunt, de asemenea, precare.
În anul 1864, când s-a demarat separarea ierarhică în Mitropolia de Karlovac, şi a venit la rând împărŃirea
comunelor bisericeşti între Eparhia Aradului, care a revenit Mitropoliei româneşti a Ardealului, şi Eparhia
Timişoarei, care a rămas în cadrul Mitropoliei sârbe de la Karlovac, comune bisericeşti integral sârbe
existau la Arad şi la Satu Mare (jud. Timiş), toate celelalte comunităŃi sârbe fiind în comuniune cu cele
române. Cu ocazia separării dintre sârbi şi români, a rezultat că doar la Cenad sârbii erau în majoritate, deci
le-a rămas biserica, iar în toate celelalte cazuri au fost numeric inferiori şi au beneficiat doar de compensaŃii
de avere, ei construindu-şi ulterior biserici proprii.
Cine ştie dacă vreodată se va putea stabili cu exactitate câŃi sârbi au imigrat şi câŃi au emigrat din
Valea Mureşului. Datele ar putea fi interesante, dar esenŃialul se poate rezuma astfel: Valea Mureşului şi-a
deschis larg pieptul pentru sârbii care erau în suferinŃă în zilele grele ale istoriei lor; datorită unui concurs
de împrejurări, pentru unii din ei a devenit a doua patrie, în care au trăit secole de-a rândul şi mai trăiesc şi
astăzi.
Dacă ar fi să tragem o linie, să însumăm şi să scădem, am ajunge la o concluzie calitativă
incontestabilă: numeroşi sârbi care au emigrat din Valea Mureşului cu speranŃa într-o viaŃă mai bună, şi-au
pierdut identitatea şi s-au contopit cu populaŃiile înconjurătoare, iar cei care au rămas pe loc, deşi puŃin
numeroşi, cu toate greutăŃile şi condiŃiile de trai improprii, au beneficiat de o oarecare acalmie şi s-au
menŃinut până în zilele noastre.
O scădere demografică vertiginoasă şi continuă pe o perioadă de circa două secole se conturează şi
mai pronunŃat prin compararea numărului sârbilor faŃă de totalul populaŃiei în mijlocul căreia trăiesc;
pentru Valea Mureşului media prezenŃei sârbilor în cele 15 localităŃi unde mai au o comunitate (Arad,
Arad-Gai, Cenad, Felnac, Gelu, Mănăştur, Munar, Nădlac, Pecica, Saravale, Satu Mare (Timiş), Sânnicolau
Mare, Sânpetru Mare, Turnu, Variaş) se situează în jurul valorii de 2%; totuşi, în zonă există 15 biserici
ortodoxe sârbe şi mănăstirea sârbă Bezdin, iar localnicii menŃin o legătură continuă cu comunitatea
generală a sârbilor din România.

MĂNĂSTIREA BEZDIN
Denumiri:
1728 - Kloster Munara; 1735 - Munarercalugerkloster; 1742 - Besdin; 1747 - Pesdin; 1753 Peszdin; din secolul al XIX -lea - Bezdin.
Denumirea în limba sârbă din 1539 şi până în prezent: Bezdin1 .
Hramul: Intrarea în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Cea mai veche atestare documentară a mănăstirii Bezdin este o însemnare de pe o Psaltire
mănăstirească2 :
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Să se ştie când a început să se făurească
mănăstirea Bezdin: de la facerea lumii anul 7048, de la naşterea lui Hristos 1539, şi i se stabili hramul
Vovidenia Născătoarei de Dumnezeu, prin grija lui Joasaf Milutinović, arhimandrit, şi cu ajutorul întregii
obşti şi al creştinilor, pe când eram econom eu Leontije Bogojević, ieromonah.
Deci, în pofida tradiŃiei orale larg răspândite că mănăstirea Bezdin ar fi ctitoria familiei nobiliare
Jakšić (care, într-adevăr, avea în posesiune Munarul începând cu anul 1529), prin acel înscris este precizat
că mănăstirea a fost construită de “obşte şi creştini”. În legătură cu aceasta trebuie menŃionat că bătrânul
Marko Jakšić murise deja (1537), iar urmaşii lui în linie directă şi colaterală, fiind copii din căsătorii mixte
ale Jakšićilor cu soŃii de alte confesiuni, înclinau mai mult spre catolicism şi spre reforma religioasă husită,
decât spre ortodoxie; totuşi, dat fiind că mănăstirea se edifica pe proprietăŃile acestora, este cu cale să
presupunem că s-a făcut cu ştirea şi aprobarea lor. Este posibil ca ei să fi donat terenul necesar, dar nu este
exclus nici faptul ca monahii, ajutaŃi de credincioşi, să-l fi răscumpărat, Ńinând cont mai ales de faptul că
datorită năvălirii turcilor pământurile nu erau scumpe. În concluzie, familia Jakšić trebuie inclusă între
ctitori, dacă nu separat, atunci împreună cu ceilalŃi creştini, despre a căror ajutor pomeneşte autorul
însemnării, ieromonahul Leontije.
ExistenŃa arhimandritului, a economului şi a obştii, sunt mărturii indubitabile despre existenŃa unei
comunităŃi monahale organizate dinainte de anul 1539, dar planează incertitudinea asupra faptului dacă ea a
existat într-o mănăstire din zonă sau a venit din altă parte. Unele cercetări incomplete au confirmat
existenŃa unui strat arheologic din secolul XV în fundaŃiile bisericii mănăstirii Bezdin. Este posibil ca prin
această descoperire vechimea comunităŃii monahale de la Bezdin să coboare spre secole mai timpurii. De
fapt, existenŃa unor mănăstiri ortodoxe pe Mureş în apropiere de Morisena (actualul Cenad) este confirmată
încă din secolul al X-lea; în secolul al XIII-lea este amintită mănăstirea Issou pe malul stâng al Mureşului,
în dreptul localităŃii Pecica; în mare, poziŃia ar fi foarte apropiată de mănăstirea Bezdin actuală; totuşi, până
în prezent nu a fost demonstrată o legătură directă a comunităŃii monahale bezdiniene din secolul al XVIlea cu alte comunităŃi monahale anterioare.
Fapt este că majoritatea edificiilor mănăstirii Bezdin provin din vremuri mai recente.
NeregularităŃile în dispunerea clădirilor existente, precum şi modalităŃile de îmbinare a diferitelor
laturi zidite, conduc la concluzia existenŃei mai multor etape de construire şi adăugire: biserica este parcă
înghesuită de zidul vestic al curŃii şi de capătul final al conacului sudic; conacul dinspre est întrerupe linia
dreaptă nu numai a clădirilor secundare dinspre nord, ci şi aspectul dreptunghiular al faŃadei principale,
sudice; terasamentul curŃii (cca. 2 m mai sus faŃă de mlaştina care începe brusc de la zidul mănăstirii) este o
mărturie despre înălŃarea artificială a nivelului cu pământ adus, etc.
Istoricii de artă au identificat în biserică un strat de pictură murală despre care afirmă că provine de
la finele secolului al XVI-lea. AfirmaŃia poate fi susŃinută şi printr-o menŃiune existentă în Inventarul
mănăstirii pe anul 1859:
Zidurile interioare ale bisericii au fost pictate în anul 1592 cu pictură veche sârbească.
Aceste fresce iniŃiale au fost complet repictate de o echipă de zugravi în secolul al XVIII-lea; cu
această ocazie s-a respectat doar în parte distribuŃia vechiului strat, s-au făcut modificări substanŃiale şi s-au
adăugat detalii în spiritul iconografiei contemporane.

Alte mărturii despre mănăstire din secolul al XVI-lea nu s-au păstrat. Toate aparenŃele converg spre
concluzia că nu a fost distrusă sau pustiită în perioada ocupaŃiei turceşti, deoarece în acea vreme Patriarhia
Sârbă din Peć îşi exercita atribuŃiile, iar Timişoara era sediul episcopului ortodox.
Când Austria a izgonit turcii şi a ocupat Banatul în anul 1718, mănăstirea Bezdin nu numai că a
existat, dar s-a şi împotrivit insistent încercărilor noii administraŃii de a-i contesta dreptul de proprietate
asupra domeniului, respectiv insistenŃelor de a aşeza pe pământul mănăstirii colonişti germani. InstituŃia
Erariului de Stat s-a proclamat proprietar exclusiv al întregului Banat, iar Bezdinul, prin intermediul
stareŃului Timotej, a argumentat dreptul său de proprietate asupra pământurilor dobândite anterior.
Clădirile mănăstireşti ca atare au intrat în sec. al XVIII-lea unele ruinate iar altele degradate, şi
necesitau reparaŃii. Din nou era necesar ajutorul “obştii şi creştinilor”.
În mod deosebit au răspuns cu donaŃii importante colonelul MiliŃiei Mureşene Jovan Popović
Tekelija şi fratele său, maiorul Ostoja Tekelija; drept recunoştinŃă, ei sunt consideraŃi de atunci ca fiind
“primii ctitori”. Un document din anul 1728 se referă la aprobarea pe care a primit-o mănăstirea de la
AdministraŃia domeniilor pentru tăierea lemnelor în pădure; este un indiciu indirect că au fost întreprinse
lucrări de construcŃii.
Donatorii şi credincioşii au considerat drept o onoare de a fi înmormântaŃi în curtea bisericii; din
acea perioadă s-au păstrat pe partea exterioară a zidului altarului pietrele funerare cu inscripŃii ale lui Miloš
Jovanović Modošanin (din 1735), Jovan Grubetić şi a membrilor familiei sale (din 1738), Stojko Grujić
Komleušanin (din anul 1760).
Conform afirmaŃiei specialiştilor arhitecŃi şi contrar părerilor existente până acum, turnul înalt a fost
adăugat la vechea biserică a mănăstirii Bezdin înainte de anul 1741. Pe desenul aflat la Hoffkamerarchiv de
la Viena se vede că turnul are un pridvor deschis la parter, trei etaje şi o “căciulă” decorativă la vârf. Faptul
că unele modificări de adaptare au cuprins şi vechea biserică se vede prin aceea că deasupra cupolei
tradiŃionale a fost realizată o “căciulă” decorativă înaltă, îmbrăcată în tablă3 .
În secolul al XVIII-lea Bezdinul a trăit unul din evenimentele sale cruciale.
În anul 1737 obştea călugărilor de la mănăstirea Vinča (Serbia) a fost obligată, din cauza invaziei
turceşti, să pornească în pribegie. După peregrinările prin Banat, egumenul vinčan Teodosije (Veselinović)
a primit aprobarea episcopului Timişoarei Nikola (Dimitrijević) de a se aşeza cu obştea în mănăstirea
Bezdin.
Pribegind, călugării de la Vinča purtau tot ce au putut salva din mănăstirea lor: vase de cult, candele,
prapuri, odăjdii, cărŃi, stampila, o birjă nouă, trei cai cu harnaşament, unul pentru călărit cu şea, trei
pistoale, chiar şi un clopot. Ca odoare deosebite au purtat uşile împărăteşti şi icoana făcătoare de minuni a
Născătoarei de Dumnezeu. Cu venirea lor, toate acestea au revenit mănăstirii Bezdin. Cele două comunităŃi
monahale s-au unit în anul 1740 şi l-au acceptat pe Teodosije ca stareŃ.
Egumenul Teodosije (Veselinović) a fost înŃelept şi consecvent în refacerea economiei mănăstireşti.
Mai întâi a convins AdministraŃia bănăŃeană să restituie mănăstirii terenurile pe care aceasta le-a
folosit până în 1737 (nu şi pe cele care Ńineau de cătunul mănăstiresc). Deja în anul 1740 s-a efectuat
remăsurarea hotarului; imediat după aceasta au fost puse borne de piatră care au marcat limitele domeniului
funciar al mănăstirii4 . Dar procedura oficială complicată, după rânduiala strictă a administraŃiei austriece, a
fost de durată, cazul fiind de competenŃa diferitelor autorităŃi, astfel încât mănăstirea a redobândit terenurile
abia la finele anului 1741, şi atunci nu în proprietate, ci doar în folosinŃă. Perseverentul egumen s-a adresat
direct împărătesei Maria Terezia, a fost primit de ea în audienŃă, şi în fine, în anul 1748 a obŃinut diploma
imperială prin care “din locul cel mai înalt” se confirmă mănăstirii Bezdin dreptul de proprietate asupra
domeniului funciar.
Egumenul Teodosije a introdus un Registru de însemnări în care nota tot ce considera că este
important pentru viaŃa mănăstirii. Mai târziu a stabilit şi un Protocol despre ascultările obştii, unde scria ce
sarcini primea fiecare călugăr5 .
Din nou au apărut donatori de bani, de obiecte şi chiar de terenuri; astfel, mănăstirea a primit două
vii: în 1741 - la Păuliş de la căpitanul MiliŃiei Mureşene Vojin Mijatović, respectiv la Şiria de la Petar
Vlahović. Pentru trebuinŃele monahilor s-a început zidirea chiliilor şi a sufrageriei; lucrările au început în
anul 1746.
Cât de devotat a fost Teodosije faŃă de mănăstirea sa, stă mărturie şi un fapt neobişnuit, şi anume: el
s-a îndârjit să depună plângere şi să-l acŃioneze în instanŃă pe superiorul său, patriarhul de Karlovac
Arsenije al IV-lea (Jovanović Šakabenta), pentru că acesta a deposedat Bezdinul de o parte din odoarele

provenite de la Vinča. Problema în cauză a ajuns până la Viena şi a fost rezolvată în favoarea mănăstirii
Bezdin; după cinci ani de stăruinŃă obiectele în cauză au fost retrocedate mănăstirii în anul 1748.
La moartea lui Teodosije în anul 1750 mănăstirea Bezdin era în plin proces de refacere, edificare şi
înfrumuseŃare.
În protocolul mănăstiresc cu donatorii, sub data de 28 iunie 1753, pictorul arădean Stefan Tenecki a
notat manu propria:
Mă angajez eu subsemnatul faŃă de mănăstirea Sfintei Vovidenii a Bezdinului ca prin arta mea, cu
vopseaua şi sume proprii, întreaga tâmplă a altarului, atât formele sculptate să le auresc, cât şi partea de
tâmplărie să o marmorez; doar pe timpul şederii mele la mănăstire pentru săvârşirea acestor lucrări să am
competenŃă la mâncare şi băutură, şi după aceea numele meu şi celelalte nume pe care le voi da să fie de
veşnică pomenire.
Stefan Teneckij, iconopiseŃ arădean.
Ceva mai jos o altă mână a confirmat:
Domnul Stefan Teneckij, moalăr din Arad, a zugrăvit tâmpla drept milostenie.
În anul 1755 locuitorul din Buda Stefan Dragosavljević a suportat cheltuiala realizării din marmură
a Sfintei trapeze şi a jertfelnicului; totodată a înlocuit şi podeaua bisericii cu una din marmură. Au fost şi
contribuŃii pentru ridicarea turnului, a chiliilor şi chiar a bisericii noi.
Între timp Bezdinul căuta continuu colaborarea unor artişti contemporani renumiŃi: în anul 1872 s-a
achitat pictorului Francz Wagner 234 for. pentru aurirea iconostasului iar pictorului Stefan (probabil tot
Tenecki) - 151 for. pentru icoana de la proscomidie.
Aspectul mănăstirii din 1762 este reprezentat pe gravura vienezului Johann Christoph Winkler; locul
central este ocupat de icoana din Bezdin a Născătoarei de Dumnezeu cu Pruncul, înconjurată cu scene din
viaŃa sa, iar în soclu, în medalion, este redată mănăstirea văzută în perspectivă dinspre sud cu textul
“Mănăstirea Bezdin”. În colŃul din dreapta jos gravorul s-a semnat: Jo. Christoph Winkler, Sc. Vienae6 .
Urmaşul lui Teodosije la conducerea mănăstirii Bezdin Dionisije (Živojnović) s-a arătat de
asemenea a fi un monah devotat şi un întreprinzător harnic. Pe aproximativ 1600 ha pământ mănăstiresc a
înfiinŃat şi organizat exemplar o fermă agricolă pe care, în afară de fabricarea Ńuicii din fructe şi cereale, a
produs şi bere.
Datorită activităŃii economice eficiente, Bezdinul a clădit în anul 1775 conacul dinspre răsărit cu
capelă şi două săli de mese. Deşi biserica era deja din “material bun”, în anul următor s-a întocmit planul şi
devizul pentru construirea unei biserici noi. La această intenŃie s-a renunŃat degrabă, dar în anul 1781
biserica existentă a fost temeinic reparată; despre acest fapt vorbeşte înscrisul de pe o placă de marmură,
aşezată deasupra uşii vestice:
În timpul domniei lui Iosif al II-lea, împărat roman, rege ungar etc, în slujba Dumnezeului unic
slăvit în Sfânta Treime, hramul acesta al Vovideniei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, de confesiune
pravoslavnică grecească neunită, a fost renovat de mănăstirea aceasta Bezdin, cu blagoslovirea ExcelenŃei
Sale Domnul Mojsej Putnik, episcop al Timişoarei, consilier secret al ÎnălŃimii Sale Chesaro-Crăieşti şi
Apostolice, prin stăruinŃa arhimandritului aceluiaşi lăcaş, domnul Pavle Avakumović, arhiepiscopia de
Karlovac fiind în stare de văduvie, în anul 1781.
Cu această ocazie Aron Mihajlović din Sânpetru Mare a dat pe cheltuială proprie să se facă uşciori
din marmură la ambele uşi ale bisericii. Poate că tocmai atunci s-a realizat şi al treilea nivel al picturii
murale7 : scene biblice, din penelul lui Mihail Bokorović din Pecica, pe parapetul galeriei corului, şi parŃial
pe pereŃii laterali, unde pictura existentă fusese degradată ca urmare a lucrărilor de lărgire a ferestrelor.
În acelaşi an, cu ocazia vânzării domeniilor camerale, monahii de la Bezdin au răscumpărat prediile
Munar şi Bezdin cu 9.009 forinŃi.
În ultimul deceniu al sec. al. XVIII-lea au reînceput lucrările de refacere şi împodobire a Sfântului
lăcaş. Pe o chitanŃă din 1793 sculptorul Avksentije Marković din Novi Sad a semnat pentru 100 forinŃi,
primiŃi drept “avans pentru lucrarea convenită”. În anul 1800 el a terminat stranele noi, scaunul arhieresc şi
tronul Născătoarei de Dumnezeu, dar încă nu este lămurit dacă lucrările menŃionate fuseseră obiectul
acontului citat sau sculptorul a executat şi altele.
În data de 20 decembrie 1800 obştea mănăstiri a încheiat un contract cu pictorul academic Jakov
Orfelin, pentru “aurirea şi pictarea stranelor şi tronurilor”. Contractul stabileşte condiŃiile de realizare şi
stipulează în mod expres următoarele: “culorile şi 14 icoane rămân la latitudinea Domnului nostru şi a
obştii”, ceea ce evidenŃiază faptul că artistul a lucrat după anumite modele, pe care le propunea sau doar le
alegea, dar în orice caz ele erau aprobate de episcopul Timişoarei.

Anterior, în ziua de 7 decembrie 1800 s-a încheiat un nou contract cu Avksentije Marković pentru
realizarea tâmplei şi a scaunelor din naos, în acelaşi stil cu stranele şi tronurile - “să le făurească la fel ca şi
stranele“ - dar cu precizarea: “după planul întocmit pentru aceasta şi anexat... cu dispunere simetrică, din
material bun” - din lemn de brad pentru construcŃii (schelet) şi lemn de tei pentru sculptură.
De bună seamă s-a avut în vedere ca Jakov Orfelin, îndată ce va termina lucrările contractate pentru
strane şi tronuri, să preia imediat pictarea iconostasului. Într-adevăr, artistul a realizat pictura tâmplei în
cursul anului 1802, lăsând o inscripŃie uşor vizibilă pe icoană Ochiul neadormit, deasupra uşilor
împărăteşti:
S-a pictat de Jakov Orfelin, pictor academic în luna noiembrie, ziua 19-a, anul 1802.
ConŃinutul tematic şi compoziŃia iconostasului realizat de Orfelin la Bezdin sunt legate accentuat de
persoana Maicii Domnului şi de evenimentele din viaŃa sa.
Din păcate nu se cunoaşte ce s-a întâmplat cu iconostasul precedent din penelul lui Stefan Tenecki.
*
Până în secolul al XIX-lea mănăstirea a avut cel puŃin trei clopote, din care un clopot mic, adus în
1740 de la mănăstirea Vinča. La începutul secolului s-au turnat din nou clopotele, care, probabil, au fisurat:
În anul 1804 s-a returnat clopotul de 269,5 kg, iar în anul următor cel de 162 kg.
Clopotul mare, nou, de 602,5 kg a fost cumpărat în anul 1820.
Clopotul vechi din Vinča are greutatea de 29 kg şi are inscripŃia despre originea sa:
Acest clopot este al mănăstirii Vinča, cu hramul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, din Cnezatul
Serbiei.
În ce măsură şi-a păstrat clopotul forma şi sunetul iniŃial este greu de spus; pe acelaşi clopot se află
şi următoarea inscripŃie:
Turnat de Egartner Ignatz la Timişoara în 1841,
dovada faptului că acest clopot a fost returnat, dar cu această ocazie a fost preluată şi inscripŃia iniŃială.
În anul 1822 s-a întocmit planul, contractul şi devizul pentru zidirea chiliilor. Volumul acestor
lucrări îl putem aproxima indirect după datele reŃinute într-un contract prin care în anul următor pictorul
Sava Petrović a fost angajat să vopsească lemnăria: uşile (17 noi şi 31 vechi), obloanele (17 noi şi 31
vechi), scândurile de la geamuri (21) şi soclurile din fier (19), precum şi să picteze trei mari icoane murale.
În confruntarea răsculaŃilor şi a trupelor imperiale din timpul evenimentelor anilor 1848-1849
mănăstirea Bezdin a fost ocupată de armata lui Kossuth şi a servit drept bază de aprovizionare; s-a tăiat
pădurea mănăstirii pentru a se folosi lemnul la construirea fortăreŃei de la Arad.
De două ori la Bezdin a lucrat şi sculptorul arădean Lazar Janić: în 1862 a realizat scaune noi în
biserică şi a reparat stranele, crucea de pe Sfânta trapeză şi două sfeşnice; în 1880 a reparat din nou stranele
şi chiar iconostasul, unde trebuia “ca ornamentele vechi să le pună la locul lor, iar cele care lipsesc să le
confecŃioneze”.
În anul 1887 pictorul din Arad Frank Gostincsar a pictat capela mănăstiri. Pare ciudat că lucrarea
fusese încredinŃată tocmai acestui pictor, în pofida faptului că pe tot parcursul secolului al XIX-lea
mănăstirea apelase la serviciile unor artişti sârbi renumiŃi, cărora li se încredinŃau şi unele lucrări
secundare8 : lui Arsenije Teodorović i-au fost comandate in anul 1804 icoanele pentru ripide si pentru cruce
(obiecte sculptate de Avksentije Marković); Sava Petrović a vopsit lemnăria de la conace şi a realizat trei
icoane murale în 1823; în 1829 a pictat Răstignirea şi Portretul episcopului Josif Putnik, în 1832 a pictat
epitaful; în 1835 a realizat Portretul episcopului Maksim Manuilović şi a refăcut 26 de icoane praznicare; în
1849 a realizat o copie după Portretul patriarhului Josif Rajačić; Ljubomir Aleksandrović a pictat Portretul
patriarhului Josif Rajačić (1865) şi icoanele Sfântul Sava şi Sfântul Nicolae (1870).
În anul 1888 şindrila de pe acoperişul bisericii a fost înlocuită cu tablă, iar turnul şi cupola au fost
acoperite cu tablă de cupru.
În anul 1891 au fost pavate cu dale de marmură coridoarele conacului dinspre sud.
Aceasta a marcat finalizarea lucrărilor edilitare la Bezdin. Mănăstirea a primit forma sa finală, care
până în zilele noastre a suferit doar modificări minime.
Economia mănăstirii a fost afectată serios de reforma agrară din anul 1921: din întregul domeniu
funciar, alcătuit din 2381 jugăre (1203 jugăre teren arabil, 15 jugăre grădini, 276 jugăre baltă, 17 jugăre vie,
68 jugăre păşune, 802 jugăre pădure) mănăstirii i-au fost lăsate doar 67 jugăre (30 jugăre teren arabil, 15
jugăre grădini, 17 jugăre vie şi 5 jugăre pădure).

Totuşi, călugării ajută comunele bisericeşti sărace, construiesc şi întreŃin şcoli confesionale,
organizează şcoală monahală cu prestigiu, iar la Sfântul lăcaş întreprind mici lucrări de înfrumuseŃare şi de
întreŃinere.
La iniŃiativa stareŃului mănăstirii, arhimandritul Stefan (Nikolić), Bezdinul a comandat în anul 1921
câteva tablouri la talentatul pictor academic Stevan Aleksić; picturi de dimensiuni impozante: Cina cea de
taină, Intrarea în biserică (Vovidenia) a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Sfântul Simeon, Sfântul
Sava, au fost destinate să împodobească sufrageria mănăstirii.
Cel de-al doilea război mondial şi situaŃia postbelică au adus mănăstirii necazuri noi. Totuşi şi la
mijlocul secolului nostru, mănăstirea vieŃuieşte cum-necum şi încearcă să realizeze o oarecare producŃie pe
circa 10 ha de pământ care i-au fost lăsate după reforma agrară din 1945. Economia, de altfel mai mult
simbolică, a dăinuit până la moartea ultimului monah în anul 1960. Ulterior partea cea mai mare a
obiectelor de preŃ rămase încă în mănăstire au fost transferate la Palatul episcopal din Timişoara, unde au
fost depozitate şi în parte expuse în cadrul ColecŃiei Muzeale.
În baza recensământului monumentelor culturale din România din anul 1953 Mănăstirea Bezdin a
fost proclamată monument istoric, aflat sub ocrotirea statului, în baza Hotărârii Consiliului de miniştri nr.
1160/1955 (În anexa la HCM Bezdinul se află sub nr. 3.133).
De-a lungul existenŃei sale multiseculare mănăstirea Bezdin a desfăşurat o remarcabilă misiune
duhovnicească şi educativă în rândul populaŃiei ortodoxe.
În vremurile mai noi aici a funcŃionat în anii 1922-1923 Şcoala monahală, care a odrăslit pentru
Eparhia Timişoarei 16 călugări tineri.
În anul 1953 la Bezdin a fost deschisă Şcoala de Cantori, care în anul următor va deveni Seminar
Teologic Sârb, care însă, din motive de ordin practic, a fost mutată la Timişoara.
În zilele noastre, prin stăruirea episcopului Lukijan (Pantelic), episcop al Budei, administrator al
Timişoarei, la Bezdin se organizează tabere de elevi sârbi în perioada vacanŃei de vară; cu această ocazie ei
iau cunoştinŃă cu Sfântul lăcaş, frecventează slujbele zilnic, învaŃă cântece duhovniceşti, sub supravegherea
şi îndrumarea preoŃilor şi studenŃilor FacultăŃii de Teologie.
Obştea monahală de la Bezdin se stinge odată cu moartea ultimilor monahi: Sergije (Jovanović) în
1957 şi Pantelejmon (Došen) în anul 1960.
De atunci mănăstirea a trecut în administrarea preoŃilor de mir.
În anul 1995, de praznicul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, PreasfinŃitul Sava
(Vuković), episcop de Šumadija şi pe-atunci administrator al Eparhiei Timişoarei, a tuns-o în monahism pe
mureşeanca Viktorija Bajić, dându-i numele monahal Angelina, şi a transformat mănăstirea Bezdin în
mănăstire de maici. De atunci maica Angelina este vieŃuitor permanent al acestui Sfânt lăcaş.
Mănăstirea Bezdin a rămas loc de închinăciune şi de alinare pentru credincioşi, care vin periodic,
dar se adună în număr mare îndeosebi de praznicul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Pelerinajul şi rugăciunile lor sunt de asemenea contribuŃii ale generaŃiilor actuale pe altarul renumitului
Sfânt lăcaş ortodox.
Acuma la Bezdin se accede venind de la Munar, sat de care şi aparŃine administrativ sub nr. de casă
229.
În apropierea mănăstirii dăinuie o fântână cu cumpănă şi clădirile gospodăreşti: grajd cu şoproane.
În dreapta mănăstirii, unde cândva se întindea parcul, la întâlnirea lanului de porumb cu livada de pruni, se
mai zăresc ruinele unei construcŃii hexagonale cu destinaŃie necunoscută.
În livada de pruni se află cimitirul.
Înaintea faŃadei principale a mănăstirii (celei sudice) se întinde un parc.
În partea sudică mănăstirea are un conac spaŃios cu chilii la parter şi etaj; pe latura estică - de
asemenea conac cu etaj, cu încăperile stăreŃiei, sufrageria, bucătăria şi cămara; pe latura nordică - un şir de
încăperi gospodăreşti: cuptoare de pâine, afumătorii pentru carne, grajduri, şoproane; pe partea vestică - o
scurtă prelungire a laturii sudice a conacului şi zidul de apărare care leagă partea sudică de cea nordică a
construcŃiilor. Toate conacele au o reŃea simplă dar eficientă de canalizare. Spre curte stau coridoarele
conacelor, cu ziduri parapet şi boltite cu arce largi între stâlpi. Dedesubtul conacelor se întind pivniŃe
spaŃioase boltite. În colŃul dintre partea de est şi nord a conacelor există o fântână cu roată, zidită cu
cărămidă.
Intrarea în mănăstire se face printr-o poartă boltită, din partea sudică, iar ieşirea - pe partea nordică,
spre Mureş, prin acelaşi tip de poartă boltită.

În nemijlocita vecinătate a zidurilor mănăstirii se află o apă (actualmente de fapt mlaştină) - Bezdna.
Clădirea principală a mănăstirii este biserica, zidită din cărămidă, cu fundaŃia din cărămidă pe piloni
de stejar. Aceasta este cea mai veche construcŃie existentă; caracteristicile principale şi le-a păstrat încă de
la edificare în secolul al XVI-lea, ele concretizându-se în caracterul răsăritean, bizantin al arhitecturii
(rezolvarea bazei tipică pentru Şcoala Moraviană, cupolă în mijlocul acoperişului ş.a.), chiar dacă
pronaosul cu loja corului şi turnul au fost adăugite mai târziu în spiritul baroc.
Arhitectura interioară a rămas cea veche: o singură navă, cu tavan semiboltit care se termină cu trei
abside: una a altarului şi două ale stranelor, şi cupolă deasupra crucii pe care o formează absidele stranelor
cu nava bisericii.
Pronaosul acroşat ulterior cu galeria corului pe stâlpi se deosebeşte net de naos, dar nu sparge
armonia generală. DecoraŃii plastice nu există, bolŃile se continuă în ziduri netede, arhitectura nu este
bogată, ci elegantă prin simplitatea ei.
O notă aparte a acestui lăcaş de cult o constituie pictura veche, care acoperă toŃi pereŃii. Figuri de
proroci, scene din Sfânta Scriptură, Minunile lui Isus, Patimile şi Învierea Lui, Hristos Pantocrator pe bolta
cupolei înconjurat de heruvimi, serafimi şi îngeri, Fecioara, evangheliştii - toate acestea în dispunerea
obişnuită a şcolii de pictură atonite. Fundalul albastru închis al unor scene, îmbrăcămintea de culoare roşie,
albastră, verde, feŃe cu expresie de durere, ochii mari ai Maicii Domnului, nimburile de aur deasupra
capetelor SfinŃilor, înnegrite de cădelniŃare multiseculară şi de fumul lumânărilor, subordonarea corpului
faŃă de suflet în spiritul ortodoxiei creştine - toate acestea ne transpun în lumea celor netrecătoare şi a
veşniciei, lumea frumuseŃii spirituale care îndeamnă la pocăinŃă şi rugăciune.
Din păcate, pictura murală poartă serioase amprente ale climatului zonei din apropierea Mureşului
(umezeală în pereŃi, fisuri în pereŃi şi bolŃi), precum şi ale altor împrejurări nefavorabile.
Scaunele fiind total uzate, au fost scoase din biserică în jurul anului 1970.
Sculptura tâmplei, a stranelor, a tronurilor, deşi ea însăşi atacată fatal de carii, ne introduce
mărinimos în lumea barocului.
Mănăstirea păstrează eleganŃă, simplitate şi rafinamentul gustului celor care au făurit-o şi al celor
care au vegheat-o secole de-a rândul.

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A NĂSCĂTOAREI DE
DUMNEZEU, DE LA BEZDIN
Războaiele purtate fără succes de marile puteri europene, în primul rând de Austria şi Rusia,
împotriva Turciei, au avut consecinŃe nefaste pentru poporul sârb, care s-a alăturat creştinilor, iar după
eşuarea acestora a avut de suferit din partea turcilor care se răzbunau crunt. Războiul austro-turc din 16831699 a generat Marea MigraŃie a sârbilor din anul 1690 sub Patriarhul de Peć Arsenije III (Carnojević), iar
războiul austro-turc din 1737-1739 - următoarea migraŃie sub Patriarhul de Peć Arsenije IV (Jovanović
Šakabenta) în anul 1737.
Când în anul 1737 turcii prădau prin Serbia, frăŃia monahală a mănăstirii Vinca a pornit în bejanie şi
rătăcind a ajuns în Banat. Egumenul Teodosije (Veselinović) a obŃinut din partea episcopului Timişoarei
Nikola (Dimitrijević) aprobarea de a-şi găsi refugiu împreună cu toŃi monahii în mănăstirea Bezdin pe
Mureş.
Odată cu venirea călugărilor de la Vinča în anul 1740, s-a întărit obştea Bezdinului, dar a sporit şi
averea mănăstirii, deoarece egumenul Teodosie şi soborul monahal luaseră la plecare din Vinča tot ce se
putea salva. Cel mai de preŃ odor a fost Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, denumită
Născătoarea de Dumnezeu Vincana, care ulterior va deveni cunoscută şi sub denumirea Născătoarea de
Dumnezeu de la Bezdin.
Istoricii din domeniul artei bisericeşti au stabilit că icoana respectivă este de origine din Rusia, că a
fost preluată dintr-o mănăstire din Kiev şi adusă la Vinča în anul 1727 de către înaintaşul stareŃului
Teodosije, egumenul Pajsije; înainte de a fi dusă la mănăstire icoana fusese expusă circa 2 ani în Biserica
Mitropolitană din Beograd. Icoana este de execuŃie rusească, cunoscută ca Vladimirska (Vladimireană,
după mănăstirea Sfântului Vladimir) şi reprezintă un tip bizantin vestit al Născătoarei de Dumnezeu,

recognoscibil după poziŃia Maicii şi a Pruncului, care exprimă o relaŃie emoŃionantă a mamei şi copilului.
În mod curent Pruncul Isus este zugrăvit pe mâna dreaptă a Născătoarei, cu capul alipit de faŃa ei,
îmbrăŃişând-o cu mâna stângă astfel, încât această mână, care cuprinde gâtul Născătoarei, se vede pe partea
stângă sub maforion. Un alt detaliu caracteristic: un picior al Pruncului Isus întotdeauna este pictat în
poziŃia în care talpa stă în întregime orientată către privitor.
La Bezdin Icoana Făcătoare de Minuni a fost aşezată în biserică, pe tronul Maicii Domnului, şi a
fost foarte respectată de călugări şi de mireni, care o împodobeau cu daruri. Descrierea ei s-a păstrat în
inventarele mănăstireşti. Inventarul din anul 1785 notează:
Pe latura nordică - tron sculptat, aurit şi marmorat. Pe acesta - Sfânta icoană făcătoare de minuni
a Maicii Domnului, bogat împodobită cu aur, argint şi pietre scumpe, închisă cu sticlă şi acoperită cu
perdea.
O descriere mai detaliată provine din anul 1802 şi se referă la noul mobilier sculptat al bisericii:
Tronul Maicii Domnului, executat în anul 1802 prin sculptare, aurit şi împodobit; în el aşezată
icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, împodobită cu diferite pietre
preŃioase. În jurul chipului Maicii Domnului - o ramă din argint curat, opera artei de giuvaer, împodobit
cu diverse figuri, care valorează cinci loŃi... Iar pe Maica Domnului sunt aşezate cinci şiraguri de perle
mărunte, de care atârnă o cruce mică de aur curat, împodobită cu şase perle negre, care are inscripŃionat
numele şi prenumele adormitului întru FericiŃi Patriarhului Arsenije al IV-lea, o cruce de aur cu trei
rubine şi cinci ducaŃi turceşti mici, un ducat pătrat, opt figuri mici de argint, o cruce din argint cu lănŃişor
de argint.
Încă pe când se afla la Vinča, această icoană s-a bucurat de o veneraŃie deosebită şi a fost imbold şi
Ńinta multor peregrinări.
După venirea obştii de la Vinca în mănăstirea Bezdin Patriarhul Arsenije IV (Jovanović) a aranjat în
anul 1743 ca o parte din tezaur (după cum s-a constatat ulterior, doar o parte din obiectele aduse din Vinča),
inclusiv icoana menŃionată a Maicii Domnului, să fie sustras din Bezdin şi predat la Mitropolia de la
Karlovci.
Teodosije, care între timp devenise stareŃul mănăstirii Bezdin, s-a împotrivit, şi nu s-a sfiit să
intenteze acŃiune juridică împotrivă Patriarhului, în vederea recuperării tezaurului. Cazul a ajuns la
Consiliul Aulic de Război, care a dispus AdministraŃiei Timişene să efectueze cercetarea şi să înainteze un
referat.
Patriarhul îşi motiva gestul prin faptul că odoarele respective fuseseră trecute dintr-o eparhie în alta
fără aprobarea lui ca autoritate legală.
SentinŃa pronunŃată a dat, totuşi, câştig de cauză mănăstirii Bezdin, dar din considerente faŃă de
demnitatea Patriarhului nu a fost executată, decât după moartea acestuia în 1748.
Adusă în Banatul Timişan din Vinca demolată în vremurile grele care au cuprins aceste Ńinuturi,
icoana menŃionată a beneficiat în secolul al XVIII-lea de un respect şi veneraŃie deosebită din partea
poporului nostru. Cultul ei s-a răspândit prin mănăstirile şi bisericile din Banat, iar după aceea şi mai
departe, în regiunile vestice ale Mitropoliei de Karlovci, până la Veliko Gradište şi Gomirje.
Datorită faptului că era făcătoare de minuni, această icoană din Bezdin a Maicii Domnului a fost
deseori copiată de pictori, astfel că până în prezent sunt înregistrate zeci de replici, unele din acestea fiind
realizate de pictori de prima mână, cum au fost Stefan Tenecki şi Dimitrije Popović. De asemeni, chipul
Născătoarei de Dumnezeu din Bezdin a fost transpus pe două plăci litografice: una realizată de vienezul
Kristoph Winkler, la comanda episcopului de Timişoara Vikentije (Jovanović Vidak) în 1762, cea de a
doua - de un gravor care nu s-a semnat şi până acum nu a fost identificat, inspirată după Winkler, la
comanda timişoreanului Dimitrije Kirijani, în anul 17709 .
Icoana menŃionată s-a păstrat la mănăstirea Bezdin până după Primul Război Mondial, când, în urma
divizării Eparhiei de Timişoara în două părŃi - una în Regatul României, cu sediul la Timişoara, alta în
Regatul Sârbilor, CroaŃilor şi Slovenilor, cu sediul la Kikinda - a fost mutată la Kikinda, unde era reşedinŃa
permanentă a episcopului de Timişoara dr. Georgije (Letic).
În anul 1932, în baza hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe reunite, partea din
Eparhia Timişoarei cu sediul la Kikinda şi partea din Eparhia VârşeŃului rămasă pe teritoriul Regatului SCS
au fost unificate, constituindu-se Eparhia Banatului, cu sediul la VârşeŃ. Primul episcop al noii Episcopii a
fost dr. Georgije (Letic), şi el şi-a mutat în anul următor sediul la VârşeŃ. Cu această ocazie şi Icoana Făcătoare de Minuni a ajuns la VârşeŃ şi de atunci se păstrează în Palatul Episcopal.

Recent restaurată, icoana a fost aşezată la loc de cinste în capela Palatului, primind din nou
întrebuinŃare liturgică.
Prin stăruinŃa PreasfinŃitului Hrizostom (Stolic), episcopul Banatului, s-a scris şi slujba Icoanei
făcătoare de minuni a Născătoarei de Dumnezeu din Bezdin şi s-a fixat sărbătorirea ei în ziua de 2/15
iulie10.

ARHIEREI AI BISERICII ORTODOXE SÂRBE
CARE AU FĂCUT PARTE
DIN OBŞTEA MĂNĂSTIRII BEZDIN

Pavle (Avakumović) - născut la Sentandreja; a fost arhimandrit al Bezdinului în perioada 1778-1783,
episcop al Pakracului (1783-1786) apoi al Aradului din 1786 până la moartea (survenită la Arad) în anul
1815.
Gerasim (Adamović) - născut la Šikluš; a fost arhimandrit al Bezdinului în perioada 1783-1789, apoi
episcop al Ardealului; a avut reşedinŃa la Răşinari lângă Sibiu, unde a şi decedat în anul 1796.
Mojsije (Mioković) - născut la Jozefovo (actualmente Novi Kneževac) în 1770; a fost arhimandrit al
Bezdinului în perioada 1803-1807, apoi episcop al Gornjokarlovacului din 1807 până la moartea survenită
(în oraşul Plaški) în anul 1823.
Nestor (Jovanović) - de naŃionalitate român; originar din Făgăraş¸ a fost arhimandrit al Bezdinului în
perioada 1824-1828, apoi episcop al Aradului din 1828 până la moartea (survenită la Arad) în anul 1830.
Justin (Jovanović) - născut la Osijek în 1786; a fost arhimandrit al Bezdinului în perioada 18291834, apoi episcop al Budei; a murit la Buda în noiembrie 1834.
Platon (Atanacković) - născut la Sombor în 1787; a fost arhimandrit al Bezdinului în perioada 18341839, episcop al Budei 1839-1848, apoi al Backăi din 1848 până la moartea (survenită la Novi Sad) în anul
1867.
Samuilo (Maširević) - născut la Sombor; a fost arhimandrit al Bezdinului în perioada 1839-1853,
episcop al Timişoarei 1853-1864, apoi mitropolit al Karlovacului şi patriarh al sârbilor din 1864 până la
moartea (survenită la Karlovci) în anul 1870.
Sergije (Kacanski) - născut la Sentomaš (actualmente Srbobran) în 1813; a fost la conducerea
Bezdinului din 1853 până în 1858; hirotonit întru episcop al Gornjokarlovacului la 20. decembrie 1858, a
murit subit (la Timişoara) la 1 ianuarie 1859; a fost înmormântat la mănăstirea Bezdin.
Antonije (Nako) - născut la Komoran în 1817; a fost arhimandrit al Bezdinului în perioada 18591864, apoi episcop al Timişoarei 1864-1872, când a fost pensionat la cerere; a murit la Losanne în 1900;
rămăşiŃele pământeşti i-au fost aduse la Timişoara în anul 1995.
Teofan (Živković) - născut la Karlovci în 1825; a fost arhimandrit al Bezdinului în perioada 18651872, apoi episcop al Gornjokarlovacului din 1872 până la moartea (survenită în oraşul Plaški) în anul
1890.
Evgenije (Letica) - născut în oraşul Plaški în 1858; în obştea mănăstirii Bezdin a intrat în 1895; a
trăit majoritatea timpului la Timişoara la Curtea episcopului, fiind şi funcŃionar eparhial. În anul 1900 a fost
hirotonit întru mitropolit al Banjalukăi, apoi în 1908 a fost transferat în postul de mitropolit a DabroBosniei; s-a retras la pensie în 1820; a murit la Sunja în anul 1933.
Dr. Georgije (Zubković) - născut la Buda în 1878; a fost tuns întru monah la Bezdin în 1901; a trăit
majoritatea timpului la Timişoara la Curtea episcopului, fiind şi funcŃionar eparhial. În anul 1911 a fost
ales, iar în 1912 a fost hirotonit întru episcop al Budei; în această funcŃie a murit (la Buda) în anul 1951.
Vikentije (Prodanov) - născut la Backo Petrovo Selo în 1890; a fost tuns întru monah la Bezdin în
1917; a trăit majoritatea timpului la Timişoara la Curtea episcopului, fiind şi funcŃionar eparhial. Hirotonit
întru episcop vicar al Marcei în 1936, a fost ales episcop al catedrei Zletovsko-Strumicka în 1939, de unde
l-au izgonit armatele de ocupaŃie în anul 1941. După război a administrat Episcopia Žicei (până în 1947) şi
Episcopia Sirmiului (până în 1951). În anul 1950 a devenit patriarh al Bisericii Ortodoxe Sârbe; în această
funcŃie a murit la Belgrad în anul 1958.
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