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Abstract 

 Known as the „Little Schism”, the decision of the hierarchic break of 

the Romanian Orthodox Church from the Serbian Orthodox Church in 

Transilvania in 1864, with the foundation of the Romanian Mitropoly from 

Transilvania, with the central office in Sibiu, whithin the agreement signed 

by emperor Frantz Jozef, lead to the necessity of building a lot of new 

churches. Also the establishment from Gai was under the influence of this 

decision. After discussions between the communities the decision was that 

the serbians should leave the church from the summer residence, built 

during the time of bishop Sinesie Jivanovici, and build a new church. This 

decision was confirmed by a judge act. The work presents the construction 

of the church and also the different stages, in over 140 years, regarding the 

repairs and additions, costs, the companies that made this proceedings and, 

especially, the contribution by labor and financial in all directions of the 

church believers. 
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 Despre religie 

La venirea lor, în secolul al VI-lea pe aceste noi meleaguri, sârbii se 

închinau diverselor divinităţi, specific popoarelor păgâne. 

Ca urmare a Edictului de la Milano, din anul 313, semnat de 

împăratul Alexandru cel Mare, născut în aceste locuri (localitate în jurul 

actualului oraş Niş) creştinismul era religie recunoscută. Deci, venind într-

un mediu religios nou, a urmat o perioadă îndelungată de creştinizare a 

slavilor 

În lucrarea sa, cuprinsă în „Proiectul Ratsko” , cercetătorul Predrag 

Piper
[3]

, „Crestinizarea slovenilor” precizează că „religia vechilor sloveni 

este amintită cu multe divinităţi-zei. Iată câţiva:  Perun zeul tunetul, Daibog-
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zeul cerului, Svarog, zeul soarelui stralucitor şi poate fi şi a focului şi a 

secetei. Veles (Volos) zeu al turmelor şi al pastorilor“. Un zeu aparte este 

Svetovid (Световид). Legenda lui spune că în această zii, Ziua Svetogvida, 

tradus, Ziua Sfântului Văz, folosinduse numela de Sveti Vid, odată   trecerea 

la creştinism, iar ziua de 28 iunie calendar nou, respectiv 15 iunie calendar 

vechi, a fost introdus în calendarul ortodox Sârb din anul 1892, simplu, 

Vidovdan,  Ea se serbează în toate locurile unde trăiesc sîrbi, ziua fiind cea  

în care a avut loc şi bătălia de la Kosovo Pole”
[3]

. „Proiectul Ratsko” , 

cercetătorul Predrag Piper. 

În almanahul „Kalendar - a obiceiurilor sârbeşti şi a crediţelor”- 

Mile Nedelcovici,. 1995, scrie: „Rădăcina sărbătoririi zilei de Vidovdan se 

găseşte în cele mai îndepătate timpuri în toate ţările slave
[4]

. 

Vidovdan este, după tradiţija sârbă, ziua în care se vede tot. Aşa cum 

la Kosovo s-a văzut cine este credinţa şi cine necredinţa. După legendă, de 

Vidovdan cucuvelele jelesc, atenţionând la tragedia de la Kosovo Pole, iar 

în liniştea nopţii toate apele din Kosovo sunt roşii ca sângele“
[4]

. 

Se amintesc şi multe alte obiceiuri care sunt din viaţa de toate zilele. 

„Creştinizarea slovenilor a durat secole întregi“. Sloveni în secolul al 

VII-lea, cehi, croaţii, bulgarii şi sârbii în secolul al IX, iar slavii din răsărit 

în secolol al X lea. Trecerea la creştinism au avut ca urmare în scurt timp, la 

împătţirea slavilor între doua culture civilizate, cea răsăriteană şi cea 

apuseană, care a dus şi la împărţirea  biserici creştine în  două  grupări 

principale , biserica ortodoxă şi biserica romano-catolică”
 [2]

.  

 

 Despre populaţie 

Date importante despre sârbi, credinţa lor şi despre biserică sunt 

scrise în lucrarea „Istoricul Parohiei ortodoxe sârbe  - Arad Gai“ lucrare 

scrisă de protopopul Svetozar Naidan, parohul biserici, ca prefaţa unei 

lucrări de inventor în anul 1973.  

 „Un număr mai mare de  sârbii încep să apară peste Mureş de аbia 

pe la sfîrşitul sec XIV , după lupta de la Marişa 1371 şi Kosovo Plie 1389, 

când din cauza cuceririlor turceşti şi presiunilor, o mare partea din populaţia 

Sârbiei emigrează spre nord, peste Dunăre şi Mureş. 

După bătălia de la Mariţa fiul  regelui Vucaşin, cazut în luptă, 

principele Dimitar se refugiază cu oştirea, nobilimea şi o parte din populaţie 

tocmai aici, peste Mureş, aşezându-se, cu îngăduinţa regelui Sigismund al 

Ungariei, în jurul cetăţii Vilagoş (Şiria). Iar în 1404 principele Dimitar a 

fost numit mare jupan a Jupăniei Zărand, castelan şi commandant al cetăţii 

Vilagoşului. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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După această primă mare emigraţie, atestată documentar, emigrările 

sârbilor pe aceste meleaguri se ţin lanţ, până în secolul al XVII (1689 – 

1690 ) în care răstimp  s-au strămutat în aceste părţi mii şi mii de familii 

sârbeşti, aşezându-se în diferite părţi, pe moşiile cu care, principi şi nobili 

sârbi, au fost înzestraţi de regii Ungariei sub scutul multiplelor privilegii 

acordate de către aceştia din urmă, iar mai trziu de împăraţii Austriei. 

Astfel au ajuns sârbii şi la Arad şi în jurul Aradului, trăiau în aşezări 

distincte, iar mai târziu în aşezări cu populaţie existentă, români şi unguri. 

Fiind înzetraţi cu mari proprietăţi agricole, sârbii, popor de plugari, s-au 

ocupat şi aici de agricultură, fiind pe de altă parte ostaşi, angajaţi în luptele 

cu turcii. 

Suprafeţele de teren primit, fiind mari, sârbi nu au putut să-şi cultive 

singuri pământul, de aceea au acceptat ca pe terenurile lor să se aşeze şi alţi 

locuitori, în special românii care trăiau ca iobagi, pe domeniile magnaţilor 

unguri. Aşa au preferat să fie alături de sârbi, care erau liberi şi ortodocşi, 

putând beneficia şi ei de drepturile şi privilegiile de care se bucureau sârbii.

 Ca evenimente mai importante din viaţa sârbilor din aceste părţi, 

inclusive a celor din Arad-Gai, în afara celor de participare regulată la 

luptele împotriva turcilor de partea Ugariei şi a Austriei, se pot menţiona 

incursiunile pe cont propriu şi sub comanda principilor de neamul lor în 

imperiul Otoman, astfel au fot incursiunile din 1480, sub Dimitar Jakşici şi 

Vuk Gârgurovici, 1481 - sub Jovan Jacşici, dar şi altele. 

Vrednic de amintit a fost şi răscoala sârbilor din 1594, sub vladica 

Todor şi banul Sava Velimirovici, partipare în masă la luptele sub “ţarul” 

Iovan Nenar, în special la lupta de la Frumuşeni din 1527, ca şi răscoala lui 

Pero Segedinaţ 1735, ca să amintim pe cele mai importante (Inventar 1973-

Istoricul parohiei-preot S.Naidan)
[5]

. 

Marele război sau războiul Vienei (1683-1699) a fost o răscruce în 

viaţa poporului sârb, dar, totodată, şi încheierea dominaţiei turce în zona 

câmpiei Panoniei, deci, şi în Arad şi în întreaga zona a Mureşului. 

Influenţă importantă au avut şi hotarârile rezultate  prin  pacea de la 

Karlovaţ. Evenimentele în desfăşurarea lor, în urmatorii ani , au cerut 

retragerea armatei austriece spre nord, spre Belgrad. În acest timp, şi 

patriarhul Arsenie III  Cearnoievici cu preţioase obiecte ale patriarhiei de la 

Pecs, împreună cu unii călugări şi o parte din populaţie a luat drumul 

Belgradului. 

În 6 aprilie 1689, împăratul Leopold I trimite o „Scrisoare de 

invitaţie” (Litterae invitatoriae) către poporul sârb şi către patriarhul 

Arsenie, pentru  a-i cere să devină un aliat în lupta împotriva turcilor. 

Răspunsul este trimis prin „Scrisoarea de garanţie” (Credentional), din iunie 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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1690, în conţinutul ei cerând şi anumite garanţii. Evoluţia în continuare, a 

cursului războiului l-a determinat pe Patriah ca, împreună cu cei 50.000 - 

70.000  de sârbi, să treacă râul Sava, în câmpia Panoniei Au fost patru 

locaţii unde s-au aşezat sârbii.  Zona I între Seghedin, Subotiţa şi Baia, zona 

II între Osiec, Mohacs şi Pecs, zona III între Novi Sad şi Arad, zona IV, cea 

mai numeroasă, între Pesta, Buda, Sentendre şi Komarom I.  

La Komarom a fost (în acea perioadă) şi reşedinţa patriarhului, de 

unde l-a împuternicit pe episcopul Isaia Giacovici, să ducă scrisoarea de 

răspuns (Scrisoarea de garanţie) împăratului Leopold I.  

Episcopul, care, peste câţiva ani va fi şi episcop de Arad, se întoarce 

pe 21 august cu privilegiile cunoscute sub denumirea „Privilegiile Ilirice”, 

acordate sârbilor de către împărat, care, pe parcursul anilor, au fost 

completate şi reconfirmate, dar nu întotdeauna respectate în întregime de 

guvernanţii locali. Iată câteva:  

- acceptarea folosirii vechiului calendar, alegerea liberă a 

arhiepiscopului, dreptul Patriarhului de a numi episcopi şi alţi demnitari ai 

bisericii, dar şi de construcţie a bisericilor;  

- scutirea de plată a impozitelor şi a taxelor  de război; 

- la eliberarea ţinuturilor, la sud de râurile Sava şi Dunăre, împăratul 

a promis că vor avea conducători sârbi, iar patriarhul Arsenie III 

Cearnoievici, este recunoscut ca putere duhovnicească asupra duhovnicilor 

ortodocşi din Imperiul Habsburgic, înţelegându-i şi pe credincioşii români, 

greci şi ţinţari. Un alt privilegiu a fost şi scutirea de plată a zeciuielii către 

biserica catolică. 

Trebuie menţionat că, în luptele cu turcii s-au remarcat miliţiile 

sârbe. Cele conduse de Subota Iovici au eliberat teritoriile din Valea 

Mureşului şi Aradul. 

În lupta de la Senta, o contribuţie deosebită au avut-o şi miliţiile 

sârbe, conduse de Iovan Popovici Tekelia, viitorul conducător al Graniţei 

militare de pe malul drept al Mureşului, cu sediul in Cetatea Aradului. 

Terminarea războiului a pus în faţa Cancelariei de la Viena o întrbare 

majoră: Ce facem cu militarii sârbi participanţi la război, din răndul 

emigranţilor conduşi de episcopul Arsenije? 

Cancelaria a răspuns: Vor forma grupe de grăniceri pe noua graniţă 

rezultată după încheierea păcii. Aceste puncte grănicereşti, din zona malului 

drept al Mureşului s-au întins de la localitatea Săliştea, în josul Mureşului, 

până la vărsarea lui în Tisa, devenind Graniţa Militară (Vojna Granica) de 

pe Mureş. Punctele grănicereşti, formate în jurul anului 1702, şi însemnate, 

în localităţile pe malul Mureşului, erau asigurate cu tranşee, diguri şi alte 

forme de apărare, dar şi cu militari plătiţi.  
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Punctele însemnate, în spatele celor din localităţile de pe malul 

Mureşului, sunt filiale ale punctelor grănicereşti, înfiinţate câţiva ani mai 

târziu, cu scopul de a asigura o mai bună apărare în cazul incursiunilor 

turceşti, dar ele nu  beneficiau de lucrări de apărare 

Din acest grup de posturi - filiale grănicereşti, alături de Micălaca, 

Cicir, Pertişor-Ostrov, a făcut parte şi punctul din imediata apropiere a 

Aradului numit acum Gai. În ambele categorii de puncte grănicereşti,  erau 

prezente şi familiile grănicerilor, care  aveau gospodăriile lor.  

Trebuie menţionat că toate aceste puncte s-au înfiinţat în locurile 

unde, deja, exista şi o populaţie sârbă,  aşezată aici în timpul migraţiilor 

anterioare, mai ales în cea din secolul al XV-lea. 

Evenimente importante sunt şi emigrările în Rusia. Au început în 

grupe mai mici în 1727-1737, ca apoi în perioada 1751-1753 să emigreze  

100.000 se sârbi, formând patru regimente de husari şi patru de panduri. 

Motivele emigrări au fost: desfinţarea punctelor de grăniceri de pe Tisa şi 

Mureş şi încălcarea privilegilor avute anterior. 

În urma acestor emigrări în jupaniile Biharia şi Zărand, sârbi au 

dispărut aproape în totalitate, au rămas doar în valea Mureşului, unde se 

găsesc şi azi
[5]

. 

 

 Despre biserică 

Biserica, era o instituţie bine organizată, dar şi aceasta era agresată. 

Putea să organizeze acţiuni pentru salvarea sau reducerea la minim a 

efectelor acestor acţiuni ale otomanilor, dar şi ale altora, fie ei chiar creştini, 

îndreptate împotriva poporului sârb, dar şi impotriva celorlalte popoare 

creştin ortodoxe din această zonă.   

Organizată cu cinci secole înainte de Sf. Sava, biserica a creat, în 

timp, personalităţi capabile să conducă această acţiune, care, judecând 

corect, a dus la multe rezultate pozitive. În organizarea ei, biserica ortodoxă, 

şi voi sublinia ORTODOXĂ, în Imperiul Habsburgic, având numărul 

credincioşilor sârbi majoritar, şi-a numit conducători din rândul acesteia (dar 

nu numai), înarmându-i cu cunoştinţe temeinice, pentru păstrarea credinţei 

şi apărarea credincioşilor. 

De aceea, când vorbim despre comunitatea sârbă din Gai, ne referim 

în primul rând, la documentele bisericii, ele exprimând viaţa, mersul ei de-a 

lungul  secolelor de existenţă a sârbilor aici. 

Pornind de la Patriarhie, urmând apoi Episcopia, Vicariatul, 

Prezviteriatul, ajungem la Parohie, ca nucleu în ierarhia bisericească,  ca un 

întreg  al unei comunităţi de oameni de aceeaşi credinţă şi neam dintr-o 

localitate, fie ea sat sau comună, ca formă administrativă. Acestei categorii 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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îi aparţineаm, şi noi, locuitorii din Gai. Dar nu trebuie să uităm nici casa, 

familia, adică, mica biserică.  

La conducerea parohiei este Adunarea Generală (skupştina ), având 

un preşedinte, un vicepreşedinte şi secretar (perovodja) cu sarcina de a 

întocmi „Procesele – verbale''. Membrii ei erau aleşi, în general, pe 6 ani, cu 

alegeri periodice la 3 ani, pentru schimbarea unei jumătăţi din numărul de 

membri, sau pentru schimbarea  unei treimi din membri,  din 2 în 2 ani (în 

funcţie de hotărârea Adunării Generale). Numărul membrilor Adunării  

Generale, era în funcţie de numărul membrilor comunităţii şi procentual 

stabilit de instituţia superioară. 

Apoi, urmează  Comitetul (Consiliul) Bisericesc (Ţârkveni odbor), 

parte executivă, cu preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri,  în număr 

stabilit pe acelaşi principiu ca la Adunarea Generală, dintre membri aleşi ai 

Adunării Generale. Şedinţele acestor 2 grupări erau la Adunarea Generală: 

cele ordinare de 2 sau de 4 ori pe an, iar cele extraordinare, în funcţie de 

evenimente. 

Comitetul Bisericesc avea aceste întâlniri mult mai frecvent, chiar şi 

săptămânale. Temele discutate se refereau la  toate aspectele vieţii bisericii. 

Iată-le pe cele mai importante: 

  - alegerea preotului (cerere la Eparhie pentru preot nou sau, după 

caz,  pentru înlocuirea celui vechi), în general, prin concurs; 

  - alegerea celorlaţi angajaţi ai bisericii, cum ar fi: epitropii, în 

număr de doi, crâsnicul, cântăreţul (sau cântareţii), casierul parohiei, 

prescurăteasa, pe o perioadă de un an. Salariile se stabileau chiar prin 

negociere, cu plata în bani dar şi cu drepturi  în produse, sau în suprafeţe de 

pământ arabil ori fâneţe. Erau situaţii în care se asigura şi locuinţă pentru 

unii angajaţi, cu plata chiriei sau nu. Învăţătorul beneficia de locuinţă, ca 

parte componentă a contractului de muncă, cât şi de lemnele necesare pentru 

încălzirea ei. Dispunea de  grădină şi anexe pentru animale;   

- arendarea pământului, angajarea de lucrări de investiţii sau reparaţii 

intra  tot în sarcina Comitetului Bisericesc şi, în  funcţie de complexitatea 

lor, erau prezentate pentru analiză şi aprobarea Adunării Generale şi chiar  

Episcopiei (secţia administrativă).  

După unirea cu organele de conducere şi administrare a şcolii, 

denumirea acestora s-a schimbat, înglobând în denumirea existentă şi 

cuvântul ‟ „şcolar ‟‟ (Comitetul Bisericesc şi Şcolar al Parohiei Sârbeşti) din 

Arad-Gai. Adunarea Generală a rămas cu atribuţia de-a alege un preşedinte, 

casier şi administrator, dar şi de a aproba sau respinge numirea unui 

învăţator sau demiterea celui în funcţie, după informarea şi acordul, prin 

decizie, a Inspectoratului Şcolar. Aici trebuie menţionat că atât alegerea 
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preotului, cât şi cea a învaţătorului se făceau după un examen. Comisia de 

examinare era numită de forul superior. 

Documentele referitoare la notarea „Proceselor–verbale'' ale 

şedintelor acestor organe  datează din 1878 şi se găsesc în arhiva Bisericii 

Оrtodoxe Sârbe din Arad-Gai. 

Protocoalele privind botezurile, decesele şi căsătoriile, de la 

începutul sec. al XIX-lea,  se găsesc, o parte la Arhivele Statului, până în 

anul 1896, iar celelalte în arhiva Bisericii Ortodoxe Sârbe din Arad-Gai. 

Viaţa bisericii s-a confundat mult timp şi cu o parte a vieţii 

membrilor comunităţii. Multe documente ale administraţiei locale erau 

trimise către Comitetul Bisericesc, pentru ca acesta să le aducă la cunostinţa  

enoriaşilor conţinutul lor şi eventualele explicaţii necesare. 

Trebuie reţinut că biserica a fost cea care ne-a ţinut în jurul ei, dar nu 

trebuie uitaţi credincioşii, care au ţinut-o în viaţă tocmai prin prezenţa lor, 

prin plata cultului, dar, mai ales prin donaţii. 

„Venind pe aceste meleaguri din patria de baştină, unde au avut o 

organizare bisericească bine închegată, biserica sârbă, având rangul de 

patriarhie, încă din 1346, şi cu o viaţă bisericească-religioasă prosperă, 

emigranţii sârbi s-au străduit ca aceasta să fie continuată şi în condiţiunile 

noi de vieţuire. Tradiţia spune că în aşezările lor nou întemeiate, sârbii, 

clădindu-şi locuinţele, şi-au clădit concomitent şi lăcaşele de închinăciune, 

din materialul ce-l aveau la îndemnă. Astfel şi sârbii din Arad-Gai, (notă: 

din acestă aşezare) şi-au durat o bisericuţă din pământ, nuiele şi scânduri, 

acoperită cu stuf. Bisericuţa a fost construită pe locul unde era şi aşezarea 

iniţială a sârbilor din Arad-Gai, adică mai înspre nord de aşezarea actuală, la 

locul numit „Târşciara” (Stufăriş). Fiind construiă din material slab, 

bisericuţa n-a dăinuit mult. A dispărut fără urmă ca şi aşezarea de odinioară,  

scrie în „Istoricul Parohiei ort. Sârbe  Arad-Gai” (Inventar-pag 3, 1973) 

parohul bisericii, Svetozar Naidan
[5]

. 

„Între timp un principe sârb din familia Jakşici şi anume Ştefan, a 

zidit în secolul XV, în timpul domniei Corvineştilor, a căror agreat era, ca şi 

fratele său Dimitaro biserică pentru sârbi, aproape de Mureş. Mutându-se de 

pe vatra iniţială, mai aproape de Arad, sârbi din Arad Gai au început să 

folosească pentru trebuinţele lor religioare de ctitoria lui Jakşici….”. Se 

poate amintii  că în acest cartier şi-a petrecut o parte din tipul pastoraţiei la 

Arad, episcopul cărturar sârb Sinesie Jivanovici, care a zidit aici o ctitorie, 

construită în perioada 1760 – 1762,  servind drept reşedinţa sa de vară, cu 

clădiri şi moşie de 300 jugăre.  În curtea reşedinâei a fost şi o bisericuţă, cu 

Hramul „Sf. Simeon Stâlpnicu”, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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Când însă episcopul Sinesi Jivanovici a ridicat ctitoria sa din Gai, 

sârbi din acest cartie (aşezare), cum era şi normal, au început să se 

fololosească de biserica mănăstirii, ca de biserică parohială.  

 

 Mănăstirea Gai  1912  - 2015                                                                                           

Ctitoria lui Sinesie Jivanovici a fost de aftfel primul şi unicul lăcaş 

de închinăciune din Arad Gai. De el s-au folosit alături de sârbi şi românii 

ortodocşi. Astfel s-a ajuns la comunitatea religioasă între sârbi şi români 

care aici la Arad – Gai a dăinuit până la 1870” 
[5]

. 

Acum această reşedinţă care există şi azi este cunoscută ca Mănăstire Gai. 

Ridicarea topografică iozefină, începută sub domnia Mariei 

Theresia, a fost terminată sub cea a lui Iosif al II-lea. În final, ridicarea 

topografică iozefină a avut ca rezultat peste 4000 de planşe, realizate în 

perioada 1764-1785.  

O parte dintre ele reprezintă Transilvania, cuprinzând şi comitatul 

Arad, şi, pentru prima dată, şi zona Gaiului, punct de reper Manăstirea.  

(Wikipedia - Josephinische Landesaufnahme. Fişier: Arad Josephinische 

Landesaufnahme pg 23-31.jpg). 
[7]

 

 

O legendă proprie pentru a înţelege ce este pe hartă spune : 

1- drumul stre Turnu şi Batania, cu podul ce trece pârăul Ier; 

2- vechea aşezare » Trşceara »; 

3- braţe ale râului Mureş; 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
http://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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4- teritoriul mănăstirii ; 

5- Drumul spre Mănăstire, azi strada Dunări. 

După mai bine de un secol si în urma despărţirii ierahice dintre 

români şi sârbi, lăsând biserica mănăstiri pe seama românilor, şi au clădit o 

biserică aparte, pe ce actuală în anul 1870. Biserica actuală a parohiei sârbe 

din Gai este situată în piaţa Gai din centru cartierului. Ea a fost construită 

din contribuţia credincioşilor sârbi. 

Temelia a fost pusă în anul 1870. Sfinţirea temeliei a fost săvârştă 

din încredinţare consistoriului sârbesc din Timişoara, de preotul Andria 

Petrovici, paroh în Arad, în sobor cu ceilalţi preoţi din Arad la 7 iunie 1870. 

Lucrarea a durat un an de zile. 

Sfinţirea bisericii a avut loc pe 17 mai 1871, fiind săvrşită, din 

împuternicirea Episcopului ortodox sârb din Timişoara, Antonie Nako, de 

preotul Leontie Petrovici, paroh în Batania, şi locţiitor al protopopului din 

Arad, în asistenţa celorlalţi preoţi sârbi din Arad.  
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Copie a Raportului, scrisă de preotul S.Naidan întocmit de 

administratorul bisericii din Gai, Mihailp Putnic în 30 ianuarie 1872, 

privind construcţia bisericii  

„Materialul pentru zidirea au fost 

date de credincioşi. În numerar sa 

plătit pentru construcţie 30.000 de 

coronae.Lucrsrea a fost executată de 

societate omului de afaceri Winkler 

din Arad, cu Hranul Scimbarea la 

Faţă. Din biserica veche a mănăstirii 

episcopului Sinesije Jivanovici, srbii 

nu au adus în biserica nouă nici un 

obiject.Întocmit de Pr. Naidan 

Svetozar”
[5]

. 

 

 Noua biserică zidită 1870-1871            Icoană Schimbării la Faţă, de pe  

                                                                                   Iconostas 

 

 

Biserica este construită din cărămida arsă, 

pe care credincioşii au confecţionat-o şi au 

ars-o. Lucrarea s-a executat pe pămăntul 

cedat de  credincioşii mai înstăriţi, aflat în 

perimetrul agrar al Gaiului, în locul numit 

„Mala Bara„‟, (adica Balta Mică), loc de 

unde s-a scos pământul necesar pentru 

cărămizi, loc care se  vede şi astăzi. Pentru 

foc, având în vedere că lemne nu erau în 

apropiere, au folosit paie, tulei şi rădăcini de 
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porumb, primite şi ele ca donaţie de la sârbii înstăriţi
[5]

. Cu siguranţă au fost 

şi materiale care s-au şi cumpărat. 

Biserica, construită după proiect tipizat pentru acea perioadă, având 

în vedere urgenţa construcţiei ei, cât şi numărul mare de biserici necesare, ca 

urmare a separării ierarhice a celor doua biserici, are o suprafaţă de 181 mp, 

cu dimensiunile din desen, lungime cu altar cu tot, de 22,70 m şi o lăţime de 

8.3 m. a corpului, iar iconostasul are o lăţimea de 6,8 m, care este şi lătimea 

de la intrare în altar, o înălţimea de 6 m, iar la capătul său altarul are 2,4 m. .  

Înalţimea zidurilor pâna la acoperiş este  de 5m, bolta este înaltă de 

9m, iar până la vârful crucii, de la sol sunt 16 m. Formatul bisericii este de 

vapor, având altarul în forma unei abside poligonale. 

Faţada din spate are patru stâlpi, uniţi cu un brâu fără decoraţiuni, 

acest brâu se continuă pe toată lungimea corpului bisericii, fără ornamente. 

Şi în partea de jos are un brâu întrerupt de cele trei uşi, două pe lateral, faţă 

in faţă, a treia fiind pe faţada din spate, ea fiind numita şi intrarea pentru 

femei, ştiindu-se faptul că biserica are partea din faţă stabilită pentru bărbaţi, 

iar cea din spate pentru femei, Această uşă fiind considerată uşa principală. 

Uşile sunt simple, fără 

decoraţiuni. La intrare, 

este situat balconul, 

rezervat corului care 

împarte în mod egal 

distanţa între podea şi 

boltă. Aici se găsesc şi 

funiile clopotelor. Pe 

lateral sunt câte trei 

geamuri iar în altar un 

geam cu ramă curbată, 

iniţial din lemn, acum din metal.( vedere din partea dreaptă) 

Clopotniţa este împărţită printr-o bordura de tip împletitură ca o 

coroană, în doua etaje : La primul etaj, care forma încăperea de sunet se 

aflau cele trei clopote:                                                                         

                                                               clopotul mare       164 kg 

                                                               clopotol  mijlociu  124 kg 

                                                               clopotul mic           56 kg 

Etajul al doilea al turlei este prevăzut pe fiecare parte cu geamuri 

dreptunghiulare. 

Iconostasul, este unul preluat de la altă biserică, se presupune că ar fi 

de la Macea. Are trei uşi, din care cea din mijloc este dublă, fiecare uşă cu 

cruce sus.                               
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Icoanele, o grupare, mari şi o grupare, mici, sunt din secolul al 

XVIII-lea, donate  în majoritate în anii 1870 si 1871. Pe iconostas au fost 

montate  icoane. După semnături, sunt identificaţi şi unii autori: Nicola 

Popovici, Duşan Alexici si Alexandar Evrici 
[5]

.  

              Iconostasul biserici ortodoxe sâbre din Gai montat în 1871 
 

Iată cele 21 de piese montate pe iconostas (20 sunt icoane: „ Inventar 1973”) 
[5]

 

Nr. 

crt 

Denumirea 

obiectului 

Material şi culoare Ce reprezintă 

1. Cruce 

simplă 

Lemn moale  

Bronzată auriu 

 

2 Icoană Lemn moale-ovală- rosu 

Uluei pe lemn 

Sf. Treime cu Maica 

Domnului la mijloc 

3. Icoană Lemn moale- cafeniu 

Ulei pe scândură 

Schimbarea la Faşă 

4 Icoane – 4 

buc 

Lemn moale- roşu cu 

albastru, cenuşiu cu 

cafeniu 

Sfinţii apostolic, de la stânga 

spre dreapta:-Sf. Ap. Luca   

                -Sf. Ap. Simion 

               - Sf. Ap. Andrei 

                -Sf. Ap. Ioan 

5 icoană Ulei pe carton –albastru Sf. Gheorghe 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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alb 

6 Icoană Ulei pe pânză – roşu cu 

alb 

Cina cea de taină- deasupra 

uşilor împărăteşti 

7 icoană Ulei pe carton –galben-

albastru 

Sf. Arhid. Deasupra uşi de 

m.zi 

8  Icoană Vopsea pe lemn –roşu –

alb. 

Sf Nicolae 

9. Icoană Ulei pe scândură-Brun - 

verde 

Sf.Ioan Botezătorul 

10 Icoană Ului pe pânză –roşu-

albastru  

Născătoarea de Dumnezeu 

cu Isus Hristos în braţe. 

11 Icoană Ulei pe pâhză -roşu- 

albastru 

Isus Hristos 

12 Icoană Ovală- ulei pe scândură 

– roşu-galben 

Sf.M.mucenic Dimitrie  

Pe uşa de la m. noapte 

13 Icoană Ovală – uluei pe 

scândură – 

Verde - cenuşiu 

Sf. Arh. Gavril 

Pe uşa pde la m. zi 

14 Icoană– 4 

buc. 

Rotunde, din scândură –

ulei alb cu verde,roşă cu 

cenuşiu. 

Pe uşile împărăteşti 

Matei cu Marcu şi Luca cu 

Ioan 

13 Icoana 

Bunavestire 

pe usile 

împărătesti 

Ulei pe scândură  ,  

Cenuşiu- roşu , şi roşu-

verde 

Pe aripa din stânga-

Nascătoare de Dumnezeu 

Pe aripa did dreapta –Arh. 

Gavril 

 

Altarul cu evangelia şi celelalte obiecte de cult şi icoana cu Hristos. 

În continuarea lucrării, sursa de documentare sunt registrele de procese 

verbale 
[11]

 şi extrase, pe foi volante, a preotului Svetozar Naidan 
[7]

. 

Iconostasul, cu excepţia montajului, a mai necesitat şi unele reparaţii, lucrări 

realizate de Lazar Ianici, membru al familiei Ianici cunoscută pentru 

execuţia de lucrări ca: iconostase şi alt mobilier bisericesc. 

În 1870, Lazar Ianici primeşte un avans de 100 forinţi pentru reparaţii la 

iconostas, dar şi pentru executarea celor două strune “ poiniţe “ ( locul 

pentru cântăreţ), cât şi scaunul Maici Domnului şi scaunul Episcopal. 

Urmează apoi alte sume de bani, totalizând 110 forinţi încă în 1870, iar în 

1871 alţi  465 forinţi, în diferite rate lunare. 

Tot în 1871, meşterul aurar- Alexandar Evrici a primit 80 forinţi, pentru 

lucrări la iconostas, la părţile sale poleite. 

Podeaua este din caramidă arsă, iar acoperişul din şindrilă. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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Gardul este din scânduri cu grilaje din leaţuri. 

Curtea bisericii, cuprinzand şi biserica construită, are o suprafaţă de 700 mp 

şi a fost cumpărată. 

La terminarea acestor lucrări, pe 17 mai 1871, a doua zi de Rusalii, a  fost 

blagoslovită biserica, după cele scrise mai sus, din traducerea notaţiei lui 

Milan Putnic, administratorul bisericii. 

Cateva date interesante din ziua de sărbătoare: 

- cântareţ – Sava Tirsin 

- s-au cumpărat 2 sfeşnice metalice în valoare de 12 forinţi. 

- la blagoslovire ( sfinţire ) s-au folosit 10 kg praf de puşcă 

- baticuri pentru legarea construcţiei-2 forinţi şi 60 pengo  

- încasările la tas au fost de 35,60 forinţi. 

Fondurile pentru construcţia bisericii au provenit, în primul rând, din 

donaţiile pe care credincioşii sârbi le-au acordat, dar şi din donaţii de la alte 

persoane din localitate sau din Arad. De altfel şi în ziua de astăzi, tot prin şi 

din donaţii, se întreţine în principal biserica. 

Iată lista cu o parte din donatori, cei din primii doi ani (1870-1871). 

Pamânt: 

1.Ioţa Vlaicov cu soţia Persida  - 1 iugar şi 1124 mp pământ arabil în  

   valoare de 1600 coroane (cr) 

2.Mladen Docmanov  - 3 iugăre şi 453 mp de pământ arabil în 

   valoare de 3200 cr. 

3.Iovan Acimov şi soţia Cruna, născuta Docmanov -  1303 mp pământ în 

   valoare de 900 cr 

4.Nica Boşniac şi soţia Savetca - 1 lanţ de pământ. 

5.Slavco Neţin şi soţia Maria - 1,5 lanţuri de pămâmt 

6.Iovan Rujici şi soţia Cristina - 2 lanţuri şi apoi încă 1 iugăr de pământ, iar 

în anul 1937 donează 2 lanţe de pământ, ca venitul de pe acestea să creeze 

un fond pentru premierea a trei elevi săraci 

7. Uroş Neţin cu soţia Cata, născută Georgevici, au donat 4,5 iugăre de 

pământ, iar în anul 1895, au cumpărat felonul şi un prapore, în valoare de 

400 coroane. Iar în anul 1903, prin testament, au donat 0,9890 mp cu tot cu 

casa existentă, în Piaţa Sf Ioan nr.16, unde s-a construit Casa Naţională 

Sârbească. 

8. Ioţa Ilici şi soţia Cristina - 2 lanţuri de pământ 

9. Nicola Ivanov  - ½ lanţuri de pamînt
[5]

 

Referitor la aceste donaţii, în registru de procese verbale -- 1972: 

HOTĂRÂRЕ 

  în legătură cu propunerea lui Ivan Stefanov – ” Preşedintele 

prezintă  că Ivan Stefanov,, aşa cum vă este cunoscut şi din şedinţele 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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anterioare – şi s-a ajuns la un acord, a depus o cerere pentru aprobrea de a 

pune o placă comemorativă pentru marii binefăcători( donatori ) ai 

bisericii, toţi decedaţi şi care nu au moştenitori direcţi, având în vedere că, 

din cimitir, monumentele funerare de pe mormântele lor o parte au fost 

furate, iar o parte au fost distruse, ca, prin această placă, să le arătăm 

respectul şi să  păstrăm amintirea lor.” 

Comitetetul Bisericesc, în unanimitate aprobă punerea plăcii 

comemorative pe peretele din nord a bisericii, pe partea dreaptă a uşii, unde 

după regulament se ţine slujba de pomenire pentru binefăcători,cu următorul 

conţinut    

Placă comemorativă pentru donatorii  bisericii Arad-Gai 

Nica Boşniac şi soţia Savetca 

Iovan Rujici şi soţia Cristina 

Mladen Docmanov 

Uroş Neţin şi soţia Cata 

Ioţa Ilici şi soţia Cristina 

Slavco Neţin 

Mişa Neţin şi soţia Daniţa 

Iovan Vlaicov şi soţia Sida          

Iovan Acimov şi soţia Cruna 

Placa o pune Ivan Stefanov –senior cu soţia Giulişca, 

pentru pomenirea sufletelor părinţilor Pera şi Milca 

şi a mătuşii Ielena Boar, născută Şandici „ 

 Lucrareа nu a fos realizată atunci, ci, în anul 2011, de Hramul 

Bisericii, în 19 August, având următorul text de încheiere: 

Placa comemorativă este ridicată de Liubomir Şandici cu soţia 

Angelica, naşii de hram Bisericesc a anului 2011 
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 Din raportul prezviterului Stanco Jupanschi anul 1911, la capitolul 

„Donatori” ( Добротвори и прилогачи)”: Cum Sf. Biserică locală ( Gai ) 

nu a avut în trecut şi nu are nici astăzi (1911) cine ştie ce avere, ea s-a 

întreţinut şi înainte, dar şi acum, în exclusivitate, din donaţii”. 

Sus, am prezentat donaţiile în suprafeţe de teren agricol, iar mai jos celelalte 

donaţii specificate în acest raport. 

1. Domnul Menihardt Farcaş a făcut cadou, în anul 1870, obicte de cult  

potir, disc, steluţa, cupa, cuţit, vasul pentru apa sfinţită cu buchetul de 

busuioc şi cruce metalică de mână, masa de slujit, reast veselă de cult în 

valoare de 500 coroane. 

2. Dimitrie Neţin a donat în anul 1870 icoana lui Isus Hristos şi icoana 

Maicii Domnului de pe iconostas de dimensiuni 80x57 cm, în valoare de 

100 coroane. 

3. Domnul Constantin Georgevici şi soţia Persida, donează în anul 1871 

icoana Cina cea de Taină, în valoare de 100 de coroane.                            

4. Domnul Vasile Dereşce cu soţia Iuliana, aurari din Arad, au refacut 

kivotul. 

5. Doamna Rachila Popovici a donat icoana Maicii Domnului.                   

6. Iovan Nicolin, a donat o icoană în valoare de 100 coroane. 

7. Iovan Acimov cu soţia Cruna şi fratele Dumitru, au dăruit în anul 1885 

icoana Mormântul lui Hristos, în valoare de 100 de coroane 

7. Mişa Neţin şi soţia Daniţa au ridicat crucea din faţa bisericii. 

8. Donatorii clopotelor ( la capitolul  „Povestea clopotelor” ) 

Trebuie menţionat şi un numar mare de icoane donate în primii doi 

ani, dar şi pâna la sfârşitul secolului al XIX-lea, cuprinse în inventarul 

bisericii, cu menţiunea stării lor faptice. Donaţii s-au mai facut pe tot 

parcursul acestor 140 de ani. Menţionam „Mormântul lui Hristos”, donaţia 

familiei Mişa Coici, „Cerul“, în anul 1893, valoare de 220 de coroane, sau a 

familiei Ioţa Ilici, un prapore mare, în anul 1898, în valoare de 250 

coroane
[5]

. 

Au continuat, în anii următori, lucrări suplimentare: îmbunătăţiri, 

modernizări şi reparaţii. Trebuie menţionat ca executantul, în general, era 

stabilit prin licitaţie şi cu avizul Comitetului Bisericesc, fiind apoi aprobat 

de Adunarea Generală. Se acorda un avans, iar plata finală se făcea,  după 

recepţia lucrării, informând aceleaşi instituţii. După caz, cererile se înaintau 

şi către Eparhia din Timişoara pentru avizare. 

Vom urmări  cele menţionate, în mod cronologic, dar individual, pe 

segment din construcţie, până în zilele noastre. 

 Pardoseala. În 1885 s-au înlocuit cărămizile arse din pardosea, cu 

beton mozaic, pretul a fost de 1000 de coroane. Lucrarea a fost executata de 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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Nicola Rodici din Arad. În anul 2014, a fost realizată o nouă pardosea în 

accord cu restul interiorului. 

 Acoperişul. Tot in acest an, 1885, şindrila de pe acoperiş a fost 

schimbată cu ţiglă. Greutatea mare a acestora a  dus, după scurt timp, la 

înlocuirea ţiglei cu tablă în 1906 .Lucrarea a costat 1200 coroane şi a fost 

executata de firma  lui Dimitrie Ristin din Arad. Trebuie menţionat că 

antecalculaţia acestei lucrari a fost intocmită la „Tabakovits Emil - epiteszeti 

irodaja- ARADON‟‟
[9]

 adică “Biroul de construcţii al lui Emil-Milan 

Tabacovici”. Se observă pe prima pagină antetul firmei obiectul de 

activitate. Pe coloane se specifică lucrarea şi costurile. 
 

 

 Pagina ultimă a antecalculaţiei are, ca şi încheiere, costul final,  cu 

ştampila  firmei şi semnătura cunoscutului arhitect al Aradului 
[9]

. 

Pentru fiecare lucrare, Comitetul Bisericesc analiza  de unde poate 

asigura fondul necesar. Ca sursă de venit, alături de fondul rezultat din plata 

cultului de fiecare credincios, se mai obţineau şi din donaţii de la persoane 

fizice sau instituţii. Instituţiile solicitate erau: Primăria, Ministerul Cultelor 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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şi Eparhia Ortodoxă Sârbă cu sediul în Timişoara. Aceasta din urmă, pentru 

lucrări mai mari, era solicitată şi pentru intervenţie la Ministerul Cultelor. 

În anul 1907 vântul a descoperit din nou biserica şi turnul (parţial) 

abia executate cu un an înainte. La întrebarea pusă preşedintelui comitetului 

bisericesc: „dacă executantul este obligat să repare acoperişul, răspunsul a 

fost negativ‟‟. Lucrarea de reparaţii a fost dată spre execuţie fraţilor Milan şi 

Sava Jivanelov. Acoperişul, cu baza sa, este acelaşi şi astăzi.  

 Turnul bisericii. La turnul bisericii au fost mai multe evenimente. 

În general, odată cu lucrarea de la acoperiş, s-au executat lucrări de reparaţii 

şi la turnul bisericii. In 1898, pe 3 mai, la propunerea Comitetului 

Bisericesc, Adunarea Generală aprobă propunerea de înlocuire a şindrilei cu 

tablă, o lucrare fară licitaţie, dată spre execuţie lui Stefan Rodici, de la o 

societate din Arad, la suma de 750 forinţi. Suma a fost achitată astfel: 500 

forinţi din caseria bisericii, 100 forinţi ajutor de la stat, 80 forinţi din arenda 

pentru pamânt şi 70 forinţi din bani încasaţi ca donaţie solicitată către 

Eparhia din Timişoara.  

O furtună puternică pe data de 12 martie 1963 a smuls turnul 

bisericii, o parte din el cazând în curtea bisericii, o parte căzând în piaţa din 

apropiere, fosta Piaţă Sf. Ioan, acum Piaţa Gai. Într-o fotografie realizată cu 

o anume ocazie  înaintea datei de de 12 martie 1963 se vede biserica înainte 

de furtună. Mai jos vedeţi fotografia Bisericii Ortodoxe Sârbe din Gai după 

furtuna amintită , cât şi părţile din acoperiş căzute jos
[10]

. 
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Reparaţia a fost executată de firma Precizia Arad, iar parohul 

bisericii il menţionează pe conducătorul lucrării - Şneider Iosif, din Aradul 

Nou, ca tinichigiu, atât la acoperiş, cât şi la confecţinarea crucii din vârf, dar 

şi al altor două cruci laterale, împreună cu Lengel Iosif din Arad şi Şlaifer 

Iosif din Orţişoara,  iar ca zidar a fost Hartmak Ioan din Sănicolaul Mic.  

Unele lucrări de pretenţii mai mici, au fost realizate de credincioşiii  

bisericii. În bugetul de venituri şi cheltuieli pentru lucrare, s-a prevăzut 

suma de 20.000 lei. Executantul, unitatea „Precizia” a apreciat lucrarea la 

peste 30.000 lei, doar cheltuielile cu schela costau 8.000 lei. Pe parcursul 

anului 1963 şi câteva luni din 1964, credincioşii au donat suma de 22.515lei. 

La încheierea lucrărilor costul a fost de 33.800 lei, incluzând şi montarea 

paratrăsnetului, care pâna atunci nu a existat. Diferenţa de 11.285 de lei a 

fost asigurată din casa bisericii, plus 5000 lei donaţi, în scurt timp după 

terminarea lucrării tot de credincioşi. 

Nu trebuie uitat că tot acum, după proiectul protopopului Naidan a 

fost realizată şi crucea cea mare, conform desenului, cu sferă de fixare a 

constatării. 

Ajutorul autorităţilor locale a fost de 2000 lei, suma cu care s-a 

achitat Crucea de pe biserică. La recepţia din 30 noiembrie 1964 s-au 

constatat unele deficienţe, trecute într-o notă, în care executantul se 

angajează să le remedieze în 10 zile. Dar, au trecut şapte luni şi nu s-au 

remediat încă deficienţele semnalate în notă. Tot atunci Neţa Milin şi 

Tanasia Nikolov, au donat doua cruci turnate din metal, care s-au montat de 

o parte şi de alta a turlei bisericii.  Sfinţirea crucilor a fost facută, cu 

împuternicirea Conzistoriului Eparhial din Timişoara, de protopopul 

bisericii din Gai, Svetozar Naidan 

Turnul a fost vopsit în argintiu în anul 1987, la  lucrarea de reparaţie 

capitală. 

 Gardul de împrejmuire. A curţii biserici, cel din scânduri,  a fost 

înlocuit în anul 1909, cu unul din caramidă, iar grilajele noi au fost realizate 

tot din leaţuri de scândură. Lucrarea a fost execatată de firma constructoului  

Eberlein din Arad  şi a costat  2000 de coroane. 200 de coroane au fost 

primite pentru lucrare de la Ministerul Cultelor. 

Pe parcursul timpului, îndeosebi înaintea unor sărbători importante, 

dar mai ales înaintea Hramului bisericesc, se executau lucrari de reparaţii 

mărunte sau zugrăveli şi vopsitorii. 

În anul 1969, an înscris şi pe uşa de intrare în curtea bisericii, după 

schiţa de mai jos a protopopului Naidan, s-au înlocuit grilajele de lemn cu 

altele de metal, s-a schimbat uşa şi poarta de la intrare. Această lucrare era şi 

ca urmare a ordinului Consiliului Orăşănesc din 29 mai 1969, care la cap. I 
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atrăgea atenţia tuturor proprietarilor de imobile despre starea de degradare a 

faţadelor şi gardurilor de împrejmuire, care trebuie reparate, sub ameniţarea 

unor amenzi usturătoare.  

Schiţa de mână a porţii de intrare şi un tronson de gard. 

La 100 de ani de la primul gard zidit din carămidă arsă, în anul 2009 

se zideşte un gard nou, cu cărămidă de beton şi grilaje noi metalice, cu 

schimbarea uşii şi a porţii. 

 Curtea bisericii. De-a lungul anilor a fost un teren cu gazon, iarbă 

naturală, cosit cu destulă regularitate, având un drum de acces la intrarea 

bărbaţilor şi unul la intrarea femeilor. Starea era corespunzătoare şi permitea 

ocolul bisericii  la sărbătorile care necesitau acest ritual în bune condiţii. În 

incintă erau şi câţiva pomi, tei şi castani. In anul 1971, aceşti pomi se 

apropiau de vârstă seculară, erau bătrâni, cu coroana deformată şi rară şi au 

devenit un pericol pentru credincioşi, dar şi pentru gard, din cauza 

rădăcinilor. In locul lor, Neţa Milici şi Ivan Stefanov a sadit 3 vlăstare de 

pin, donate de Laza Vlaicov. De menţionat că acum,  în partea de vest a 

curţii se află doar trei tei din deceniul trei al secolului al XX-lea, donaţi şi 

plantaţi de Sava Armaţchi.  

Anul 2009, a dus la shimbarea completă a imaginii curţii bisericeşti, 

odata cu schimbarea gardului şi a porţilor. S-a pavat cu dale de beton, iar la 

o distanţă de un metru 

către gard s-a realizat 

un spaţiu verde. Iată ce 

ne spune despre acestă 

lucrare preotul paroh 

Neboişa Popov: 

“Având în fondul 

bisericii bani (- o parte 

a banilor rezultaţi din 

PROMISIUNEA DE 

VÂNZARE) din 

acestă promisiune de 

vânzare, Comitetul 

Bisericesc a hotărât să 

dăm o altă înfăţişare 

bisericii. Să demolăm 

gardul de împrejmuire 

vechi, să construim 

altul nou, cu parte metalică nouă şi trei porţi noi (a treia, inexistentă până 

atunci, s-a realizat în partea de sud). Să pavăm toată curtea bisericii, iar în 
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spatele clădirii anexe să ridicăm o toaletă după standarde noi, toate conform 

proiectului nr. 9002 din 2008. Această hotărâre a fost luată la şedinţa din 18 

decembrie 2008”. Lucrările au început în ianuarie 2009, iar la sfârşitul lunii 

aprilie au fost finalizate şi au costat 138.000 de lei, din care 20.000 lei am 

primit de la Primăria Municipiului Arad şi 10.000 lei adunaţi de la 

credincioşii  nostrii din Gai. În anul 2010, spaţiul dintre noul gard şi pavaj a 

fost completat cu arbuşti, donaţi de Alexandra Păunescu, naşul de hram al 

Bisericii din anul 2010 
[10]

. 

 Povestea clopotelor
[11]

. Clopotele constituie unele dintre 

importantele dotări ale bisericii. Ele fac cunoscute toate evenimentele 

importante: anunţă apropierea slujbei, fie ea  utrenie, liturghie, vecernie; 

clopotele se trag la orice mare sărbatoare, la botezuri şi nunţi, dar şi efectiv 

în timpul slujbei respective. Dar anunţă şi evenimente dramatice sau 

dureroase ale vietii: moartea, cu „glas” specific pentru sexul celui care a 

decedat, incendiile, molimele si războaiele. 

Să revenim la clopotele bisericii din Gai, în numar de trei, montate 

în anul 1871, la construcţia bisericii, cu caracteristicile specificate mai sus. 

Primul deceniu al secolului al XX-lea a gasit Gaiul aproximativ cu conturul 

de astăzi, poate cu 20-25% case mai puţine decât acum, dar in aceeaşi 

proporţie mai multe decat in momentul construcţiei bisericii. Natura s-a 

dezvoltat, absorbţia sunetului a crescut, glasul clopotelor existente nu mai 

corespundea condiţiilor noi, fapt care a fost remarcat şi de localnici.  

De aceea în câteva dintre şedinţele comitetului bisericesc s-a pus 

problema înlocuirii lor cu altele mai mari. În data de 2/15 martie 1914 Nica 

Boşniac anunţă Comitetul Bisericesc de intenţia sa de a comanda un clopot 

mai mare. Tot el a primit sarcina să caute un specialist pentru a stabili ce 

clopote sunt necesare  pentru a se încadra în biserica noastră. 

Specialistul a fost găsit în persoana proprietarului turnătoriei 

Honing, domnul Honig Frigyes.  

S-au stabilit ca necesare următoarele mărimi ale celor trei noi 

clopote astfel:                                                                          

- clopotul mare 350 kg x 3,80 cor/kg =1330 coroane, având un diametru de 

90 cm şi înălţimea de 75 cm platite de Nica Boşniac, direct la firmă, şi care 

a fost inscripţionat: „Daruit de Nica Boşniac în 1914‟‟ şi cu figura Sf. 

Nicolae în relief; 

- clopot mijlociu 195 kg x 3,80 cor/kg= 741 coroane, inscripţionat  cu 

numele lui Laza Seceanschi, ca recunoştinţă pentru faptul că acesta  a dăruit 

în anul 1870 doua clopote;  

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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- clopotul mic, 119 kg x 3,80 cor/kg = 452,20 coroane, inscripţionat cu 

numele lui Sava Savin, care a lasat, prin testament, bisericii 500 coroane 

pentru acest scop. 

La aceste cheltuieli se adaugă şi o noua construcţie, mai solidă, 

având în vedere greutatea mult mai mare a clopotelor. 

- costul construcţiei a fost 365 kg fier x 0,75 cor/kg =255,50 coroane      

- au mai rămas de plată          total  1448,70 coroane 

 Din această suma s-a scăzut contravalorea clopotelor vechi 344 kgx 

3,80 cor/kg= 756,80 coroane  rest plată  =  691,90 coroane 

Această sumă a fost achitată din donaţia lasată de Sava Savin, 500 

coroane, iar restul din fondul bisericesc. Pe data de 30 aprilie/13 mai 1914, 

s-a măsurat greutatea clopotelor, iar cu această ocazie preşedintele 

Comitetului Bisericesc a rugat membrii comitetului să-i invite pe toţi cei 

care merită şi cei ce vor ajuta la treburile legate de ridicarea clopotelor.  

S-a format un comitet de organizare  format din preotul Cornelie 

Adamovici, Milentie Rus-tutor şi Milan Neţin. S-a hotărât sa fie invitat 

protopopul bisericii Sf.Petru şi Pavel din Arad, Stanko Jupanski, pentru 

sfinţirea clopotelor, în ajun de Ispas, iar în după amiaza de Ispas, în curtea 

bisericii să aibă loc o serbare populară. 

S-a intocmit şi un orar pentru trasul clopotelor zilnic astfel:  

- de la Sf Gheorghe pâna la Sf.Dumitru la ora 5 dimineaţa, iar 

- de la Sf. Dumitru până la Sf.Gheorghe la ora 6 dimineaţa. 

De asemenea au fost stabilite şi costurile serviciilor. Bucuria pentru 

clopotele noi nu a fost de lungă durată. 

Dacă la prima rechiziţie, biserica din Gai nu a fost menţionată, nu 

acelaşi lucru s-a întâmplat la cea de a doua acţiune de rechiziţionare. 

Prin dispoziţia 5277/din 23.04.1917, dată de Ministerul Apărării 

Nationale a fost anunţată Episcopia din Timişoara pentru predarea tuturor 

clopotelor, către Comandamentele militare din zonă. A fost specificată 

posibilitatea de a menţine doar acele clopote cu valoare şi însemnătate 

istorică şi artistică, însă bine fundamentată. 

Biserica din Gai a predat lista acestor clopote, specificând numele 

donatorilor, cerută prin ordinul menţionat, dar a cerut Episcopiei să trimită o 

adresă prin care să se folosească de excepţia menţionată în adresă, 

referitoare la clopotul mare.  

La o luna mai târziu, acelaşi minister atenţionează că, la nepredarea 

clopotelor, acestea se vor lua cu forţa. 

Preluarea clopotelor începe cu data de 25.06 1917 (amânată pentu 

01.08 1917), dată când intră în vigoare şi rechiziţia forţată. Predarea se va 

face printr-un proces verbal, în 4 exemplare, semnate de reprezentanţii 
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Comandamentului militar zonal şi de cei ai bisericii. Preţul de despăgubire 

s-a stabilit la 4 coroane/ kg. 

 

 

Prin adresa 1243-520/din 8/21 06 1917, biserica din Gai primeşte 

răspuns de la Ministerul Cultelor, că cerinţa referitoare la păstrarea 

clopotului mare de 360 Kg, turnat în 1917, a fost avizată favorabil, aşadar 

poate fi păstrat. Prin scrisoarea 1149 din 16/29.09 1917 se comunică faptul 

că, suma de 1254 coroane, despăgubire, pentru clopote, cele două predate, a 

fost virată în contul Asociaţiei Agricole din Gai, de unde poate fi ridicată de 

biserica; ea trebuie evidenţiată la venituri, iar valoarea clopotelor, la 

cheltuieli. 

În 19 decembrie1921, de Sf, Nicolae, are loc o şedinţă a Comitetului 

Bisericesc, în care preşedintele Mişa Neţin pune în discuţie problema 

clopotelor, biserica avand numai unul singur. Comitetul se pronunţă 

favorabil şi aşteaptă propuneri. 

Pe data de 20 feb/5 martie, la următoarea şedinţă a Comitetului 

Bisericesc, preşedintele anunţă ca a fost la turnătoria Honing şi a negociat 

preţul de turnare la 80 lei/ kg., clopotul trebuie să aiba între 150-16o kg, 

deci rezulta costul de 20000 lei. S-a aprobat propunerea. 

De ce numai un clopot şi munca aferentă trebuie plătite? 
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  Explicaţia vine tot în aceeaşi şedinţă, şi anume ca dl. Iovan Rujici a 

comandat un clopot de 90 de kg iar Mişa Neţin unul de 35-40 kg pentru ca, 

aşa cum declara el,” sunetul clopotelor să fie mai placut‟‟. Tot la acea dată, 

dl. Sava Burnaz a anunţat că şi el a comandat un clopot de 15 kg pentru 

şcoală. 

La şedinţa din 27 mart/ 9 aprilie, s-au stabilit tarifele pentru trasul 

clopotelor. Pentru munca la ridicarea clopotelor au fost nominalzaţi Duşan 

Docmanov, Duşan Armaţchi şi Neţa Rus, iar ultimii, la propunerea 

primului, au renunţat la plata muncii lor.  Deci, după mai bine de cinci ani, 

prin contribuţia credincioşilor, pe lângă cele prezentate mai sus s-a mai 

adunat suma de 8420 lei.  

Aşa s-a ajuns la ridicarea în turnul bisericii a noilor clopote.  

Sfinţirea lor a fost făcuta de Vicarul Arhimandrit Stefan Nicolici, de 

la Eparhia din Timişoara. 

Cele 4 clopote sunt şi azi în turnul bisericii.  

Deci, iată datele şi pozele lor. 

1. Clopotul Mare, 360 kg, cu diametrul de 90 cm, înălţimea de 75 cm. Cu 

chipul Sf. Njcolae în relief cu 

inscripţia‚ ‟‟Dăruit de Nica Boşniac 

– turnat de Frederich Honig în anul 

1914‟‟. Acest clopot a fost aprobat 

de Ministerul Cultelor, sa rămână la 

biserica ortodoxa sârbă in perioada 

rechizitiei clopotelor bisericeşti din 

Primul Razboi Mondial (1918) 

 

 

 

2. Clopotul al doilea, 180 kg, cu 

diametrul de 70 cm, şi înălţimea de 

60 cm având  în relief chipul 

Sf.Trei Ierarhi şi cu inscripţia 

‟‟acest clopot a fost ridicat de 

Comunitatea bisericească ort. 

Sârbă din Arad- Gai cu 

hramul‟‟Schimbării la faţă a 

Domnului‟‟ în locul clopotelor 

ridicate au de Lazăr Seceanski şi 
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Sava Savin şi care au fost rechiziţionate în timpul primului război mondia l- 

1922.‟‟ 

 

3. Clopotul al treilea, 90 kg, diametrul 56 cm, înălţimea de 50 cm, are în 

relief chipul lui Sf. Nicolae şi cu 

inscripţia ‟‟Donat Sf. Biserici cu 

Hramul Schimbării la fată a 

Domnului, de Iovan Rujici si soţia 

sa Cristina pentru odihna sufletului 

copiilor de timpuriu pierduţi, 

Marina, Duşan şi Cristina-1922‟‟.  

 

4. Clopotul mic,  

35 kg, diametrul 40 cm, înălţimea 

de 35 cm, având în relief chipul Sf. 

Ioan Botezătorul şi cu inscripţia: 

‟‟Donat Sf.Biserici cu hramul 

Schimbării la fată a Domnului, de 

Mihailo Neţin cu soţia Daniţa si fiul 

Duşan- 1922 ‟‟. Pentru activitatea în 

jurul clopotelor s-au strâns din 

donaţii suma de 8420 lei. Este 

menţionată donaţia apicultorului din 

Arad, Miloş Ilici, în valoare de 500 

lei. Clopotul pentru şcoală nu pote fi 

prezentat deoarece a fost furat din 

curtea Scolii Generale Nr 10 in anul 

2002. 

În anul 1934, Com.Bis.hotărăşte reparaţii în interiorul turnului şi în 

mod deosebit consolidarea stâlpilor de susţinere a clopotelor. 

„Ce o sa facem cu acoperişul de pe Sfântul Hram ?’’ a pus 

întrebarea preşedintele Mişa Neţin declanşând astfel începutul primei 

reparaţii mari a corpului cladirii bisericeşti. 

 

 Reparaţiile corpului bisericesc şi realizarea picturilor interioare 

 

Corpul bisericii 
[12]

. 

După turnarea betonului-mozaic ca pardoseală, biserica nu a suferit 

nicio modificare constructivă, doar unele reparaţii, mai bine zis lucrări  de 

întreţinere, cum ar fi mici tencuieli, zugrăveli simple pentru aspect sau 
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igienizare, vopsitorii. Dar cu timpul s-a simtit nevoia unor reparaţii mai 

complexe.  

 Să vedem câteva. 

La sfârşitul verii anului 1881, Mihailo Putnic parohul bisericii, 

menţionând că biserica are deja 11 ani şi sunt necesare unele reparaţii la 

partea de lemnărie, dar în mod deosebit la tencuială, decide că biserica 

trebuie zugrăvită atât în exterior cât şi în interior. Lucrările au fost executate 

de: dulgheria, Herman Satel la preţul de 66 forinţi,  zugrăvitul de Nicolae 

Sărăndan la pretul de 35 forinţi. 

Dar adevăratele reparaţii capitale abia acum urmau. 

Dacă lucrarea din 1906 s-a axat mai mult pe acoperiş, dar 

desfăşurându-se în preajma hramului bisericesc, la a doua prăznuire, au fost 

zugrăvite, pe lângă corpul bisericii si Casa parohială  şi Şcoala. Costul total 

al lucrării a fost de 1100 coroane. 

Prima reparaţie cuprinzătoare (capitală) s-a făcut în anul 1924. 

Primul pas a fost găsirea unui întreprinzător pentru discuţii şi o aproximare 

de preţ. S-a numit un grup din 3 membri pentru discutarea si acceptarea 

ofertei, iar apoi pentru urmărirea lucrărilor. Grupul era format din: Mişa 

Neţin, Duşan Docmanov si Milan Jivanelov. 

După o lună se primeşte prima ofertă, cost 21.940 de lei, care se 

referea doar la reparaţia acoperişului. Dar Comitetul  hotaraşte să fie 

comandată o ofertă de reparaţii către o firme autorizată şi se ajunge din nou 

la societatea lui Milan Tabacovici. Lucrarile necesare reparaţiei bisericii in 

totalitate sunt în valoare  de 182.575 de lei. 

Pentru obţinerea necesarului de bani, se stabileşte o contribuţie 

obligatorie  din partea membrilor comunităţii după cum urmează: pe pereche 

căsătorită 200 lei, pe casă 200 lei, de la meşteşugari 400 lei, comercianţii 

400 lei, funcţionarii 200 lei. Se cere aprobare Com. Adm. Eparhiale din 

Timişoara. 

Această adresă  a fost înaintată către Com. Epar. Timişoara, pentru 

aprobarea sumelor hotărâte de Com Bis. Arad- Gai ca şi contribuţie. Ea este 

aprobată, deci erau condiţii ca oferta sa poată fi făcută publică. 

Pe 12/ 25 mai 1924 se procedează la deschiderea plicurilor şi se 

constată că, la preţul trecut în antecalculaţia  biroului arhitectului Emil 

Tabacovici, următoarele:  

- oferta lui Teodor Ştefan este cu 13,5% mai scăzuta de cea calculată, 

adică o reducere cu 7.000 lei  pentru lucrările de zidarie; 

- intreprinzătorul Hakauer reducea cu 5% valoarea iniţială; 

- groful Alexandru venea cu o reducere de 6%; 
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- Cernian, oferea reducere cu 2% pentru lucrările de zidărie, dar cere o 

crestere cu 7% la lucrările de tinichigerie; 

- Intreprinzătorul Eberlain,  ofera o reducere de 7%; 

-   Societatea Kron şi Vondracek a oferit o reducere de 17% ea, fiind 

declarată câştigătoare a licitaţiei 

           Documentul de mai sus (pag 19) reprezintă confirmarea plăţii  taxei 

de participare aferente licitaţiei uneia din lucrări sau a întregii lucrări, cât şi 

faptul că a  fost înapoiată suma, după terminarea licitaţiei, nefiind admisă 

oferta sa. 

 Au fost şi alte oferte, a intreprinzătorilor Masni şi Cernei cu reduceri 

mai mici. De menţionat că intreprinzatorul Kosega a cerut doar pentru 

tencuit si zugrăvit suma de 70.365 lei. 

Din participanţii la licitaţie, a fost aleasă societate Kron şi 

Vondracek. A fost înapoiată garanţia de participare a firmelor la licitaţie. 

Dar menţinută că şi garanţia, suma de 12.668 depusă de firma câştigatoare, 

urma să fie restituită în perioada execuţiei lucrării. 

Cele doua documente reprezintă confirmarea unor plăţi în etape, în 

funcţie de stadiul lucrărior. Prima confirmă suma de  35.000 lei,  pe data de 

09.08 1924, iar a doua suma de 25.000 lei pe data de 04.09.1924. Cum s-a 

evidenţiat donaţia de catre membrii comunităţii a sumelor de bani necesari 

lucrărilor de reparaţie din anul 1924? 

Suma de bani a fost adunată de la credincioşi, conform tabelelor de 

mai jos (cinci pagini) (pag 20). Total: 187.670 lei. Au donat 208 familii. De 

asemenea au fost realizate si lucrări de ‟‟infrumuseţare a interiorului Sf. 

Hram‟‟. Aceste lucrări au fost oferite pictorului Mita Pacurar, la o înţelegere 

de 17.000 lei, plus 2.000 lei pentru cheltuieli cu materialele. 

Pentru plata lucrărilor de pictură interioară, s-a luat hotărârea ca cei 

care arendează pământ de la biserică, să plătească arenda anticipat, iar 

salariul cântăreţilor să fie întârziat. Unul din cântăreţi, Hristofor Coici a 

renunţat la salariu (el era şi învăţător la Şcoala Sârbească în Gai).  

Câteva cuvinte despre Mita Păcurar. Este din Arad. Tatal său a venit 

din Batania şi s-a căsătorit aici cu Mariţa. Au avut trei copii, pe Mita şi doua 

fete, Slavna şi Daniţa. 
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Mita Păcurar  (în mijloc) cu mama Mariţa şi tatal Andria 
 

Tatăl a fost unul din cunoscuţii şefi de sală la restaurantul „Palas“, în 

piaţa Avram Iancu, iar apoi a condus cafeneua „Dacia“, actuala „Sori Bar” 

fosta Transilvania. Mita s-a căsătorit cu Maria şi a locuit pe actualul Bl. 

Revoluţiei. Nu a avut copii. A lucrat ca pictor de decoruri şi firmedar mai 

rar, lucra şi pictură religioasă.Daniţa s-a căsătorit în Gai cu Milan Petrovici, 

avand la rându-i tot o fată, Jovanka, care s-a căsătorit tot în Gai cu Dragomir 

Jivanielov. Din căsătoria lor a rezultat un băiat, Agelco, (nascut în 1931) 
[12]

. 

În primavara anului 1934 se introduce curentul electric in biserica. 

Iar în1950 se zugrăveşte interiorul bisericii. 

In anul 1951, la 80 de ani de la terminarea bisericii, Consiliul 

Bisericesc, având în vedere şi bilanţul pozitiv (venituri 53.857 lei, cheltuieli 

46.658 lei), deci un, „visak“, adică plus 7.199 lei, hotărăşte ca pentru hramul 

bisericesc din 19 august să zugrăvească biserica. De asemenea se trimite o 

invitaţie catre  vicarul Stevan Tomici să sfinţească hramul, în urma acestei 

lucrări. Acelaşi Consiliu Bisericesc mulţumeşte vicarului pentru prezenţa si 

pentru slujba de sfinţire a bisericii. 

Anul 1956 aduce o noua abordare a relaţiilor cu Jugoslavia, apăsarea 

anilor anteriori se diminuează. Intamplarea face ca biserica sa aibă şi un nou 

paroh, pe preotul Svetozar Naidan.    
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Toate acestea duc la o nouă etapa a vieţii bisericii în Arad-Gai, dar şi 

a vieţii întregii comunităţi. Prima măsură, chiar dacă este simplă, este un 

semn al ordinii - toate plăcuţele de la scaune să fie uniforme. 

La sedinta din 24.04 1957, preotul informeză despre starea gravă a 

zidăriei bisericii şi a casei parohiale, cât şi a geamurilor acesteia. Insă 

condiţiile financiare nu pot să asigure repararea in timp util. Amânarea 

pentru anul urmator, cu aceleaşi condiţii financiare, a dus la finalizare prin 

decizia credincioşilor de a prelua pe grupe câte un geam din cele şase, astfel 

in decembrie 1958 au fost adunaţi banii necesari pentru noile geamuri. 

In anul 1959 s-au pus geamurile cu rame din metal, lucrare realizată 

de Ludivic Gratner din Arad. Sticla a fost fasonată de Iuliu Oprea din Arad. 

Costurile au fost de 8600 lei pentru ramele metalice şi 3400 lei  pentru 

sticlă. Cu celelalte reparaţii, costul total al lucrărilor a fost de 17.500 lei. S-a 

reparat zidăria şi s-a zugrăvit biserica. Lucrările au fost executate de Laza 

Milici şi Sava Armaţchi.  

 La sedinta din 01.07.1962, s-au luat doua hatărâri importante: 

1. La sugestia intreprinderii de distribuţie a energiei electrice, s-a hotărât 

repararea instalaţiei electrice, introdusă în anul1934; 

2. Reparţii de tencuială în locurile unde a plouat; 

3. Zugrăvirea interioara. 

Aceste lucrări se vor plăti din banii rămaşi în casa bisericii, după 

încheierea bilanţului pe trimestrul al II-lea. Tot atunci Zorca Savin a achitat 

suma de 2000 lei pentru repararea streşinilor si a jgheaburilor 

In perioada 24 septembrie - 27 octombrie 1962, unitatea 

„Decorativa”, care a apreciat costul lucrărilor în jurul sumei de 10.000 lei, a 

executat lucrări de zugrăvire  a interiorului bisericii şi unele vopsitorii la 

partea lemnoasă, mai pretenţioase, cum ar fi: iconostasul pe ambele părţi, 

scaunul Maicii Domnului şi al Episcopului, locul cântăreţilor şi al tutorilor.  

Restul părţii lemnoase,  scaunele şi uşile, a fost vopsite de credincioşi, care 

au executat şi curăţenia după lucrări. Lucrarea a costat 9.989 lei, biserica 

dispunea de 7968 de lei, restul a fost  donat de credincioşi.  

Să menţionăm că numărul scaunelor a crescut în  anul 1971, luna 

august. Iată ce spune protopopul Svetozar Naidan, la şedinţa Comitetului 

Bisericesc din 08.08.1971 „ ...de mult s-a discutat faptul că în biserica 

pentru femei ar trebui mai multe scaune, dar trebuia găsiţi şi banii necesari”. 

Dar, atunci când parohianca Marina Lupşici a primit un scaun, a 

promis că va contribui cu o sumă consistenta pentru a se executa aceste 

scaune. De altfel ea a mai şi plătit suma de 3000 lei pentru poarta dinspre 

vest.  
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S-a mai aşteptat un timp, deoarece s-au comandat 6 scaune, la 

unitatea  „Vremuri Noi” Arad, suma fiind de 6 x 927=5562 lei+transportul 

52 = 5614 lei. Donaţia Marinei Lupşici a fost de 2700 lei, la care s-a adaugat 

donaţia Sidei Milici de 2514 lei (ea se angajase că asigură toata  diferenta 

pana la 5614 lei)  după ce  Lenka Şadici a achitat suma de 400 lei.  

A doua mare reparaţie s-a executat în anul 1986. Se cerea o reparaţie 

capitală. Dar trebuie recunoscut ca in cei 60 de ani de la reparatia din 1924, 

s-au executat periodic alte reparatii şi remedii necesare, amintite anterior.  

Momentul începerii unei reparaţii complexe şi  esenţiale a coincis cu 

venirea  la parohie a tânărului preot Branislav Stancovici
[13]

. 

Entuziasmul tânărului preot, starea zidăriei bisericii, influenţele 

şcolii abia terminate, sărăcia decoraţiunilor interioare, dar în mod deosebit 

sprijinul de care beneficia din partea credincioşilor, au fost factorii care l-au 

determinat, dar şi încurajat, să înceapă lucrările de reparaţii ale bisericii şi 

ale casei parohiale. 

 Lucrările de zidărie si zugrăveală a exteriorului bisericii au fost 

preluate de credincioşi din Arad Gai, iar partea de pictură din interior, de 

Nicolae Schuh, pictor amator, la fel ca şi Mita Pacurar, care a completat 

lucrarea. 

Pe baza autorizaţiei pentru executare de lucrari nr. 181/4469 din 

01.08.1986, acordată la cererea Vicariatului Ortodox Sârb din Timişoara, 

lucrările au început în regim de regie proprie. In funcţie de timpul liber de  

care dispuneau, zilnic, credincioşii se adunau la biserică şi continuau 

lucrarea întreruptă în ziua precedentă. Cel mai activ era tânărul preot Brana, 

cum îl numeau localnicii. 

Fotografiile arată etapele de lucru, şi explicit starea faptică , adică, 

arată câtă suprafaţă de tencuială a trebuit dată jos, dovedind starea ei de 

degradare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2


 385 

 Cum vedeţi în fotografiile prezentate (dar şi în cele cu privire la casa 

parohiala, un număr mare de enoriaşi au fost prezenţi la lucrări.  

Să-i amintim pe: Ivan Simulov, Milan Ponta, Vasile Coşarbă, părintele 

Branislav Stancovici, Dragomir Şandici, Angelco Jivanelov, Ilia Putici, Ivan 

Coici, Dragan Pujin ,Ivan Bănieş, Andria Milici, Angelco Şandici, Denco 

Popovici .....dar şi alţii. 

Dar lucrarea principală era cea de completare cu icoane a interiorului 

bisericii. 

 Acesta este devizul estimativcum scrie în colţul din stânga sus, şi 

avizat de Vicariatul sârb din Tmişoara –vicar Vladimir Marcovici. 

 Valoarea de: 80200 lei si anume: 

- Pictură murală frescă..   66.500 lei;  

- Pregătire pereţi......... ...  4.900 lei;                                                   

- Portret votiv................    1.500 lei 

- Fond premial 1%........      7.290 lei 

- Rotunjiri.....                             10 lei   

Total general: 80.200 lei 

„Biserica este in formă de navă fară abside laterale şi cu altar 

poligonal cu cinci laturi. Bolta peste nava bisericii este semicilindrică 

realizată din arce de lemn şi scândură, tencuită pe trestie. La joncţiunea 

navei cu altarul, bolta mai prezintă o semiboltire pe direcţie transversală. În 

altar tavanul este drept şi mai coborât decât bolta din navă. Piesele existente  

nu se incadrează, prin desfaşurarea lor iconografică, în erminie (Regulament 

de ordonare iconografică la picturile religioase). 

Dar să vedem care este planul pictorului Schuh
13]

: 

In altar: - Piese existente, pictate de Mita Pacurar: „Moise primind tablele 

legii” şi „Invierea ”. 

               - piese noi- pe tavan in centru  va fi reprezentată „ Maica 

Domnului pe tron cu fiul Isus in brate” incadrată de Sf. Arh. Mihail si 

Gavril, figuri intregi in picioare;                                                                     

 - pe pereţii altarului : se vor picta începand de la Nord spre Sud. 

următoarele scene: Sf.Arhid.Mihail, Sf. Sava, Ioan Gura de Aur, Vasile cel 

Mare, Grigorie Dialogul şi Disc. Avacum; 

   - pe bolta semicilindrica intre naos pronaos se va picta astfel: 

 - între altar si naos se va picta „ Schimbarea la faşă”, Icoana de 

Hram a Sf. Biserici. 

 - în registru central : se va reprezenta  şi citatul : „Doamne, Doamne 

cauta din cer si vezi...”, iar lateral sunt reprezentaţi cei 4 Evanghelisti, figuri 

intregi şezand, îincadraţi în peisaje corespunzătoare şi însotiţi de simbolurile 

respective. 
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 În continuare se va reprezenta „ FILOXENIA LUI AVRAM”  cu 

înscrisul  „Trei care sunt, care mărturisesc in cer” şi în faţa zidului vestic 

„Sf. Proroc Ioan Botezatorul”.. în mâna cu un sul desăşurat pe care scrie: 

„Pocăiţi-vă căci s-a apropiat împărăţia cerurilor” şi „ Faceţi dar, roduri 

vrednice de pocăinţa voastră”, iar pe banda de încercuire a medalionulu   

„Iată glasul care strigă în pustie”. 

 La registrul lateral dinspre sud, începând de la altar se vor reprezenta 

scenele: „Buna Vestire”, „Naşterea Domnului”,  „Întâmpinarea Domnului”, 

„Botezul Domnului”, „Intrarea în Ierusalim”.  

 La registrul lateral din nord, începând de la vest se vor reprezenta 

scenele:  „Hristos spălând picioarele apostolilor săi”, „Rugăciunea cea peste 

fire din Gradina Ghetsimani”, „Drumul spre Golgota”, „Coborarea de pe 

Cruce”, „Invierea Domnului”. 

 

              Starea  înainte                                 Starea după lucrare   

       

 Între boltă şi pereţii verticali se va intercala o friză ornamentală de 

jur împrejur. 

 Peretele din sud, începend de la iconostas va cuprinde următoarele 

scene: „Sf. Mare mucenic Gheorghe”, „ Predica de pe Muntele Fericirii”, 

„Hristos trecând prin semănături”, „Vindecarea orbului din naştere” 

 Peretele din nord, începând din vest, se vor reprezenta scenele: 

„Hristos potolind vânturile şi marea”, „Hristos binecuvântând pruncii”, 

„Bunul Pastor”, „  Sf. Dimitrie” . 

 Peretele din vest: se vor reprezenta urmatoarele scene: sus in centru 

„Răstignirea”, spre sud „Trădare lui Iuda ”, iar spre nord, „Judecata lui 

Pilat”. 

 Intre golurile care dau spre cafas se va reprezenta Sfiinţii melozi „Sf. 

Ioan Damaschin” si „Sf. Roman Melodul”. 
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 Deasupra uşii din peretele vestic se va reprezenta scena „Cina cea de 

taina”, incadrată de medalioane ornamentale. 

 Pe cei doi stâlpi ce încadreaza golul central din vest se va reprezenta; 

pe stâlpul dinspre sud: bustul unui „Ierarh” cu faţa spre naos şi „Sf Arh. 

Mihail” pe partea interioara, iar pe celalat stâlp va fi reprezentat un „Ierarh” 

si „Sf. Arf Gavril”. 

 Aceste date se gasesc în „Deviz – Privind pictura din nou a Sf. 

Biserici Ortodoxe Sarbe din Arad- Gai, jud. Arad ” Valoare 80,200 lei.                     

 Întocmit: subinginer Hanţiu Liviu – martie 1987.                                                                         

 De asemenea au avut loc zugrăveli şi vopsitorii în interiorul bisericii, 

în perioada august 1988 şi septembrie 1989, acestea se refereau la repararea 

zonei care cuprindea scaunele si porţiunea de deasupre lor dar şi vopsirea 

acestei zone cu vopsea de ulei şi a zidului până sub acoperiş. 

Lucrarile au fost executate de E.G.C.L. Sannicolaul Mare.in valoare 

de 29.901 leu. 

 Trecerea în noul mileniu a dus la redobândirea în majoritate a 

proprietăţilor bisericii: „SALA”, Pământul, redevenit proprietatea ei dar şi 

Şcoala.  

Biserica a recâştigat şi dreptul de a realiza venituri prin închirieri sau 

vânzări.  

În prima etapă a retrocedărilor, când preot a fost Jiva Milovanov, 

care printr-o scrisoare privind viaţa bisericească în cei 12 ani petrecuţi aici, 

scrie, printre altele, că: „...în această perioadă am realizat multe acţiuni : 

(extras 
[14]

): 

1. S-a reparat, adică a devenit funcţională „ SALA”, pentru a putea fi 

dată în chirie şi prin banii încasaţi să putem duce o activitate mai bună; 

2. S-a zugrăvit în exterior biserica cu terasit, iar turnul şi acoperişul s-

au vopsit (cu bronz aluminiu), şi noi streşine au fost montate. Am reordonat 

altarul, lucrare la care un aport deosebit a avut Angelco Jivanielov şi fiii săi, 

Liubomir şi Ivan.( lucrări care persistă şi astăzi); 

3. Casa parohiala s-a conectat la reţeaua de gaz.” 

 Această invitaţie, convocator, a preotului Jiva Milovanov, abia sosit 

la parohie, către membrii Com. Bis. întocmită în 15.11.1900, avea ca ordine 

de zi a şedinţei din 17.11.1900, un singur punct: „ pentru analiza situaţiei 

clădirii ( SALA – CАЛА ) care a fost luată parohiei noastre, iar acum sunt 

îndeplinite toate condiţiile să o redobândim” 

Membrii Com. Bis. convocat au fost: 

1. Milivoi Jivanelov-preşedinte, 2. Vasa Iovanov – vicepreşedinte, iar ca 

membri: Angelco Şandici, Ilia Putici, Angelco Jivanelov, Andria Milici, 
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Iovan Şandici, Iovan Simulov, Ivan Neducin, Duşan Milici, Mişa Ciosici, 

Duşan Docmanov şi Zdravco Milici. 

Hotărârea a fost luată în sensul reparaţiei în asa fel încât să poată fi 

închiriată. 

Chiar dacă era după o reparaţie capitală din perioada 1988-89, 

biserica avea un fond propriu din donaţiile credincioşilor. Acestea, pe data 

de 19 august, când era hramul bisericii, se aduceau la cunoştinţă publicului, 

obicei păstrat până în zilele noastre. Fiecare a donat cât consideră şi credea 

că poate. 64038 lei.           

  O suma mare - 3.600 lei a fost donată de un „Anonim”, iar cea de 

10.000 lei de Alexandar Gradinaţ din Serbia. 

Revenind la întreţinerea şi reparaţiile la corpul bisericii, vom ajunge 

în anul 1997, aproape nouă ani de la marea reparaţie. 

Supusă ploilor, zugrăveala exterioară a fost în foarte multe locuri 

deteriorată, iar comitetul Parohial a luat decizia de zugrăvire, cu materiale 

performante, care au pătruns pe piaţă. „Zugrăvim cu terasit”. 

S-a încheiat contractul de execuţie cu S.C.Construcţii S.A. Arad în 

valoare de 27.842.400 lei. 

Contractul nr. 8 din 01.10.1997, a avut şi o anexa, care prevedea 

achitarea în avans a chiriei pe o perioadă de un an şi trei luni, cu o sumă care 

acoperea cheltuielile de zugrăvire exterioară, cu reparaţiile aferente, dar şi 

vopsitoriile pe lemn în interior şi exterior în două straturi. 

Tot atunci s-a vopsit acoperişul şi turnul cu bronz aluminiu, după 

mici reparaţii şi s-au curăţat streşinile. La vopsirea turnului, de real ajutor a 

fost Ivan Băneşi, care a asigurat macaraua cu coş, pentru vopsirea turlei 

bisericii. Vopsirea efectivă a executat-o Iovan Simulov cu utilajele proprii, 

compresor de aer cu pistolul de vopsit şi furtunele de rigoare.  

Şi la această  lucrare au participat credincioşii din Gai, în general cei 

care sunt specificaţi la lucrările de la „Sală”, câţiva ani anterior. Cele două 

devize ale celor două activităţi au fost semnate de reprezentaţii celor două 

părţi. 

În anul 2000, s-au schimbat uşile de la intrare. Cea de la intrarea 

bărbaţilor a fost donată de naşul de hram, Zoran şi Angela Şandici, iar cea 

de la intrarea pentru femei, de către credincioşi 
[14]

.  

 Anul 2016 a adus o noua lucrare de conservare, dar şi căştig esthetic 

- un brâu imitaţie de piatră. 

  „Visul ortodocşilor sârbi din Arad Gai de mulţi ani a fost acela de a 

avea o clădire anexă, în preajma bisericii, cum o numim noi „ ZBORNIŢA” 
[15]

, începe expunerea sa preotul paroh Neboişa Popov referitor la această 

împortantă lucrare şi continuă: „Aceasta, pentru a nu mai sta în curtea 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-.D0.9B.D0.B5.D0.B6.D0.B5-2
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bisericii, în frig, pe ploaie, atunci când, după obiceiurile noastre la parastase, 

când erau prezniceri (sveciari) sau la zile onomastice şi de naştere, se 

aduceau cele de trebuinţă pentru o agapă creştinească şi se servea în curtea 

biericii pe o masă de beton 

 

 

În această idee în Comitetul Parohial  s-a discutat şi s-a început 

acţiunea zidirii unei astfel de clădiri anexe. 

Construcţia a durat câteva luni de zile şi a fost finalizată în anul 

2007.  

Un merit foarte mare la ridicarea acestei clădiri anexe îl are bunul 

nostru credincios, Milivoi Iacşici, care s-a ocupat foarte mult pentru această 

realizare. 

Construcţia a fost executată de firma „Meseriaşii Construct SRL”, 

patron Gavrilă Ciprian. Costul lucrărilor s-a ridicat la 55.000 lei, din care 

35.000 lei ajutor de la Consiliul Judeţean Arad, 9.500 lei adunaţi de la 

credincioşii ortodocşi sârbi ai parohiei, iar 3.305 Euro – contravaloare în lei 

a împrumutat preotul paroh Neboişa Popov bisericii pentru achitarea 

cheltuielilor construcţiei, bani pe care biserica i-a întors preotului în anul 

următor. 

Zborniţa a fost sfinţită de episcopul-administraor al Timişoarei, 

Luchian, împreună cu protopopul Ognian Plavşici şi preotul paroh, Neboişa 

Popov. 
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 Iar noi, credincioşii sârbi din Gai ne mândrim cu această realizare, 

pentru că este si  ngura cladire nouă ridicată pe întregul protopopiat Ortodox 

Sârb al Aradului în ultimii aproape 100 de ani”. 

 

Sfinţia Sa episcopul-administraor al Timişoarei, Luchian cu parohul bisericii 

dn Gai.protopop Neboişa Popov, la sfinţirea “ Zborniţei “ 
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