
Preotul Vincenţiu Schelegia (1835-1902)
- 111 ani de la moartea Sa

Preot dr. Cosmin Panțuru

Unul dintre preoţii Parohiei ortodoxe din cartierul Fabric al Timişoarei a 
fost şi Vincenţiu Schelegia. Ne-am oprit asupra personalităţii sale nu doar din 
considerentul trecerii sale la cele veşnice în urmă cu 111 ani, ci mai ales pentru 
că a fost dat uitării prea uşor. Cu toate că informaţiile despre el sunt sumare, 
putem totuşi, pe baza celor existente, să realizăm o imagine a vieţii şi perso-
nalităţii clericului, învăţătorului şi omului de cultură din această parohie.

Fără să indice sursa informaţiilor sale, preotul Virgil Popovici amintea în anul 
1933 că Vincenţiu Schelegia s-a născut în localitatea Dobreşti, jud.Severin (azi 
Timiş - n.n.) la 11 decembrie 1835 în familie de preoţi. Studiile liceale le-a făcut 
în Lugoj, iar teologia în Vârşeţ fiind completată şi cu studii juridice 1. În suburbia 
Fabricului a activat între anii 1878 şi 1894, după cum vom vedea, ca învăţător, 
preot capelan, administrator parohial şi paroh, precum şi asesor consistorial.

Preocupări în domeniul apicol
Anterior îmbrăţişării carierei clericale şi probabil chiar şi după hirotonie, 

Vincenţiu Schelegia a fost un pasionat apicultor, practicând, dar şi publicând, 
mai multe articole din acest domeniu: Despre stupărit în „Lumina”, an I, nr.18, 
24 octombrie/17 noiembrie 1872, p.74-76; Felurite rase ale albinelor, în 
„Lumina”, an I, nr.23, 21 noiembrie/3 decembrie 1872, p.93-94;  Apel către 
toţi stuparii din patrie şi străinătate şi către toţi amicii stupăritului,  în „Lumina”, 
an.II, nr.40, 2/14 iulie 1873, p.191-192. După mai multe călătorii pe la stuparii 
din Germania, pentru a studia apicultura raţională, în 10 septembrie 1872 a 
participat  ca invitat la un Congres al stuparilor germani, prilej cu care a con-
ferenţiat „Despre oprirea stupului de la roire” (pentru amănunte vezi „Lumina”, 
an III, nr.7, 29 ianuarie/11 februarie 1874, p. 40)  2.

1  Pr. Virgil Popovici, Ortodoxismul şi Biserica naţională românească din Timişoara, Timişoara, 
1933, p.77.

2  Pr. dr. Pavel Vesa, Învăţământul teologic de la Arad (1822-1948), Deva, 2013, p.59. 



Profesor suplinitor la academia teologică din arad şi preot
Pentru puţin timp, în anul şcolar 1874-1875 Vincenţiu Schelegia a suplinit 

la Academia Teologică din Arad catedra profesorului Iosif Goldiş (1869-1873), 
preluată apoi de Aron Hamsea (1875-1881). Aceasta era alcătuită din patru 
materii: Ştiinte pedagogice (anul I), Teologie Dogmatică (anul II), Teologie 
Morală şi Drept canonic (anul III) 3. Prin urmare, ca profesor de teologie supli-
nitor, Vincenţiu Schelegia a predat toate aceste discipline amintite sau - mai 
puţin probabil - o parte din ele. 

Imediat însă a renunţat la carierea didactică. Nu ştim când a fost hirotonit 
ca preot. Teodor Misaroş consemnează că între anii 1876 şi 1879 Vincenţiu 
Schelegia a fost paroh în localitatea Alioş şi apoi preot în Giula II (Cristinavaros), 
astăzi în Ungaria 4. 

Cu toate aceste date, îl găsim în Timişoara-Fabric prima dată în 29 august 
1878 când a fost ales capelan-învăţător, ocupându-şi postul la 15 octombrie 
în acelaşi an 5.

Învăţător al şcolii confesionale din Fabric
În cartierul Fabric din Timişoara a fost înfiinţată în anul 1854 o şcoală confe-

sională care după despărţirea ierarhică a trecut în administrarea parohiei româneşti 6. 
Încă din 1870 comuna bisericească se lupta cu greutăţi deoarece „şcoala se susţinea 
din repartiţia sumelor necesare asupra credincioşilor. Comitetul, în şedinţa din 7 
martie 1870 decide înfiinţarea unui fond şcolar, ca şcoala să se poată susţine din 
venitele fondului şi nu din dările aruncate asupra credincioşilor (...). În şedinţa din 
23 iulie a aceluiaşi an, comitetul parohial decide să se publice concurs pentru 
ocuparea postului de învăţător vacant. Episcopia din Arad recomandă comitetului 
ca acest post să-l împreuneze cu o capelanie pe lângă parohul Petru Abrudan. 
Învăţătorul substituit Alexandru Muntean încă era preot şi ajuta la diferite funcţiuni 
bisericeşti. Comitetul publică concursul conform dorinţei superiorităţii bisericeşti, 
însă îşi ţine de datorie a atrage atenţia Episcopiei că unindu-se aceste două posturi, 
alesul va fi silit să neglijeze unul (din ele-n.n.) şi se vor produce nemulţumiri. 
Retribuţiile le stabileşte în 600 fl. bani gata, locuinţă în natură, 6 orgii de lemne şi 
jumătate din venitul stolar. S-a ales Grigoriu Marinescu, dar nu şi-a ocupat postul, 
ci la începutul anului 1878 demisionează”  7.

Această şcoală – a doua a suburbiului Fabric - a fost înfiinţată în mod concret 
după ce parohia a acceptat donaţia enoriaşei Eufemia Ştefanovici, constând în 

3  Teodor Botiş, Istoria Şcoalei normale (a Preparandiei) şi a Institutului teologic ortodox român 
din Arad, Arad, 1922, p. 548-549.

4  Teodor Misaroş, Din istoria comunităţii bisericeşti ortodoxe române din R.Ungară, Budapesta, 
1990, p.146; Pr.dr. Pavel Vesa, Op.cit., p.59. 

5  Pr. Virgil Popovicici, Op.cit., p.73.
6  Ibidem, p.80.
7  Ibidem, p.72-73.



casa sa particulară care a trecut din 3 august 1878 la fondul şcolar. În acest sens 
s-a deschis concurs pentru postul de capelan-învăţător la care au reflectat Petru 
Gubaşiu şi Vincenţiu Schelegia din Giula. A fost ales la 29 august 1878 Vincenţiu 
Schelegian. „La 15 octombrie 1878 noul capelan-învăţător îşi ocupă postul şi 
în curând se şi iviră nemulţumirile prevăzute de comitetul parohial. În strană 
n-avea cine să cânte şi să supravegheze copiii, aşa că obligară pe capelan să ţină 
cantor pe spesele sale, dându-se din partea comunei bisericeşti un ajutor lunar 
de 5 fl. Mai târziu, în 1881 se constată că şcoala Părintelui Schelegia e neglijată 
şi fiind astfel puţin cercetată, părinţii începură a trimite copiii la şcoala de la 
Sf.Gheorghe, condusă de învăţătorul Traian Lungu”  8. 

Cu toate acestea, în anul 1893, la clădirea acestei şcoli a avut loc o reparaţie 
a acoperişului, an în care Comitetul Parohial a propus şi înlocuirea acoperişului 
cu şindrilă a casei fundaţionale Lazarevici la preţul de 416 fl., precum şi cel 
al bisericii. În acest sens „se aşterne preliminariul (maestru) lui Schuffer pentru 
şcola de băeţi Santu Ilie cu 247 fl. 20cr. cu şindrilă acoperită, latura din curte 
din nou, iar latura de la uliţa: până la fereştii de nou, iar în sus cârpitura”  9. 

Vicepreşedinte al casinei române
Pe plan cultural, în colaborare cu George Ardeleanu a reactivat Reuniunea 

de lectură română din Timişoara în cadrul căreia Vincenţiu Schelegia a fost 
ales în anul 1882 vicepreşedinte 10.

Cunoscută şi sub denumirea de „Casina română”, Reuniunea română de 
lectură a fost înfiinţată încă de la 1 martie 1873, care pe lângă „organizarea 
petrecerilor şi şezătorilor literare, mai punea la dispoziţţia membrilor un club 
pentru reuniuni sociale şi distractive (…) Această reuniune avea şi o bibliotecă 
(…). Iniţiativa înfiinţării a luat-o în susburbia Fabric I.E.Ţieran, ulterior librar 
în Oraviţa. Adunarea generală de constituire din 14/26 iunie 1873 a votat 
statutele. Prima adunare generală din 7/19 ianuarie 1874 l-a ales ca preşedinte 
pe învăţătorul Traian Lungu (…). În anul 1875 activitatea a fost sistată, iar 
mobilierul ei dăruit şcolilor româneşti din cartier” 11. „A fost însă reactivată de 
George Ardeleanu la 9 iulie 1882 în colaborare cu Vichentie Schelejan, căr-
turarul paroh al Fabricului” 12. 

8  Ibidem, p.73.
9  P.V din şedinţa Comitetului Parohial ţinut la 10/25 martie 1893, Şedinţa a II-a, în Protocolul 

şedinţelor Comitetului Parohial Sf.Ilie şi Sf.Gheorghe (1892-1908), filă nenumerotată (în continaure 
nenum.), în Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Sf. Ilie Timişoara – Fabric (în continuare APTF).

10  Florin Zamfir, Şcoala şi societatea românească din Comitatul Timiş, între anii 1867-1900, 
Editura Marineasa, 2009, p.291, în: http://www.banaterra.eu/romana/files/carte_scoala_si_societa-
tea_finala_pt_web.pdf

11  Aurel Cosma, Reuniunea română de lectură din Timişoara, în „Drapelul Roşu”, Timişoara, 
nr.8881 din duminică, 5 august 1973,  în Arhiva Mitropoliei Banatului,  Fond Aurel Cosma jr., Ds. 
Nr.28, fila 6.

12  Idem, Prin Timişoara de altădată, Editura Facla, 1977, nota de subsol  nr.15, p. 68-69.



În acest sens „la 28 mai/11 iunie 1882, preotul român din Fabric, Vichente 
Schelegianu, convoacă pe românii din Timişoara la o şedinţă consultativă, la care 
pe baza vechilor statute, aprobate în anul 1873, se hotărăşte reînfiinţarea vechii 
Reuniuni Culturale (…) În cadrul acestei societăţi a fost ales ca preşedinte avocatul 
Ştefan Adam, iar ca vicepreşedinte, preotul din Fabric, Vichente Schelegianu” 13. 

Fiind unul din centrele importante ale vieţii româneşti din oraş, Casina 
română a polarizat în jurul ei populaţia urbană, în special pe intelectualii 
Timişoarei şi pe meseriaşii cartierului. Ea a fost condusă rînd pe rînd de Traian 
Lungu, Vichentie Schelejan, Pavel Rotariu, George Ardeleanu, Nicolae Coşariu, 
Constantin Ţieranu şi de alţii. Datorită iniţiativei şi îndrumării lui Pavel Rotariu   
s-a dezvoltat aici o intensă viaţă culturală românească 14.

Preot capelan la penitenciarul timişoarei
Odată cu ocuparea postului de învăţător al şcolii confesionale româneşti şi 

a celui de capelan la Parohia din Fabric (de care ne vom ocupa mai jos), a avut 
şi atribuţii de capelan la penitenciar. În acest sens el semnează în 26 decembrie 
1878 în registrul botezaţilor de la Sf.Ilie că este: „preotu în Fabricu şi alu 
captiviloru din Timişiora” 15, iar doi ani mai târziu, în 28 februarie 1880: „pre-
otulu captiviloru alu Fabricului” 16. Această funcţie a împlinit-o până la pensi-
onarea sa (1894) când se punea în vedere de către Comitetul parohial proto-
popului Traian Putici să ia în primire pe lângă bunurile din cancelaria oficiului 
parohial şi „unele objecte bisericeşci cari din partea numitului domn preot au 
fost duse din biserica nostră în capela arestanţilor unde domnul V.(incenţiu) 
Schelegia împlinea funcţiunile sale private” 17.

Preot capelan, administrator şi paroh la Fabric
Vincenţiu Schelegia a fost angajat iniţial ca preot pe postul de capelan al 

Parohiei din Fabric, calitate în care oficiază pentru prima dată (în 11 decembrie 
1878) o înmormântare, aceea a lui Ignatie Berlovan. Fiind probabil marcat de 
curmarea vieţii acestuia, dar având şi obligativitatea de a consemna adminis-
trarea Sfintei Împărtăşanii, notează, ca justificare, că repausatul „nu  s-a cumi-
necat din causau că s-au impuşcatu singuru” 18.

13  Florin Zamfir, Op.cit., p.291.
14  Aurel Cosma, Op.cit., p.90.
15  Direcţia Judeţeană Timiş a Arhivelor Naţionale, Colecţia Registre de stare civilă,  Parohia 

Ortodoxă Română Timişoara-Fabric Sf. Ilie, Registrul nr.2 – Registrul botezaţilor (1853-1894), 
nr.crt.44/1878,  fila 84.

16  Idem, Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Fabric Sf.Gheorghe, Registrul nr.3 – Registrul 
decedaţilor - Protocolulu reposaţiloru (1868-1886), fila 25.

17  P.V. a şedinţei a VI-a a Comitetului Parohial din 14 septembrie 1894, în Protocolul şedinţelor 
Comitetului Parohial Sf.Ilie şi Sf.Gheorghe (1892-1908), filă nenumerotată, în APTF.

18  Direcţia Judeţeană Timiş ...., Reg.nr.4 – Registrul decedaţilor - Protocolul reposaţilor (1853-
1895), nr.crt.67/1878,  fila 109, verso.



Concomitent cu postul de capelan şi apoi de preot la biserica cu hramul Sf. 
Ilie, a fost şi administrator al bisericii Sf. Gheorghe din Fabric. În acest sens 
el se semnează în registrul botezaţilor de la biserica Sf. Ilie ca fiind capelan 
în 20 ianuarie 1880 19, funcţie deţinută şi în 31 mai 1882 când iscăleşte:  „capelan 
la Sf.Ilie” 20; apoi „administrator” la 13 decembrie 1891 21. 

Apare ca administrator şi în matricolele bisericii Sf.Gheorghe între 28 iulie 
1890 22 şi 7 ianuarie 1892 23 (probabil la Sf.Ilie) şi apoi ca paroh în 2 februarie 
1892 24 şi concomitent şi administrator 25. Cu toate că figurează ca paroh în 
registrele de la Sf.Gheorghe, el nu a îndeplinit aici această funcţie deoarece 
la verificarea anuală a protocolului botezaţilor de la Sf.Ilie, protopopul 
Timişoarei, Dr.Traian Putici face menţionarea: “Casurile de botezare, obvenite 
în anul 1892 la parochia s.Ilie sunt induse în acelaşi an la parohia s.Giorgie” 

 26. Cu alte cuvinte, în timp ce era preot capelan şi apoi paroh (dela începutul 
anului 1892) la Sf.Ilie era şi administrator la Sf.Gheorghe. Aşa se face că în 
şedinţa din 19 ianuarie 1892 consemnată în registul comun cuprinzând şedinţele 
Comitetului Parohial din cele două parohii amintite apare ca „preşedinte şi 
administratorul parochiei Santu Georgiu” 27, iar la sfârşitul aceluiaşi an ca „paro-
chul de la Santu Ilie” 28.

În anul 1893 situaţia este certă, în sensul că în 16 ianuarie 1893 se face 
menţiunea în Registrul botezaţilor de la Sf.Gheorghe că „preotul de la Sf.Ilie 
este Vin. Schelegian” 29; iar în cel similar de la Sf.Ilie, este consemnat ca paroh 
la 17 ianuarie 1893 30.  

Cum este şi firesc, în calitatea sa de preot al parohiei, participă la şedinţele 
Consistoriului şi Sinodului Parohial. Observăm astfel că în cadrul şedinţei din 

19  Idem, Reg.nr.2 – Registrul botezaţilor (1853-1894), nr.crt.3/1880,  fila 91.
20  Idem, Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Fabric Sf.Gheorghe, Reg.nr.3 – Registrul dece-

daţilor - Protocolulu reposaţiloru (1868-1886), fila 32.
21  Idem, Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Fabric Sf. Ilie, Reg.nr.2 – Registrul botezaţilor 

(1853-1894), nr.crt.24/1891,  fila 113.
22  Idem, Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Fabric Sf.Gheorghe, Reg.nr.4 – Registrul cunu-

naţilor  - Protocolulu cununaţiloru (1869-1904), fila 13.
23  Ibidem, fila 14.
24  Ibidem
25  Idem, Reg.nr.6 - Registrul botezaţilor (1890-1912), fila 5.
26  Idem, Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Fabric Sf. Ilie, Reg.nr.2 – Registrul botezaţilor 

(1853-1894), fila 114.
27  P.V. a şedinţei Sinodului parohial extraordinar din comunele împreunate santu Ilie şi santu 

Georgiu din Fabricul Timişorii din 19 ianuarie 1892, în Protocolul şedinţelor Comitetului Parohial 
Sf.Ilie şi Sf.Gheorghe (1892-1908), filă nenu., în APTF.

28  Şedinţa a IX-a din 2/14 octombrie 1892, în Protocolul şedinţelor Comitetului Parohial Sf.Ilie 
şi Sf.Gheorghe (1892-1908), filă nenum., în APTF.

29  Direcţia Judeţeană Timiş ..., Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Fabric Sf.Gheorghe, Reg.
nr.6 - Registrul botezaţilor – Protocolulu Botezaţiloru (1890-1912), nr.crt.9/1893, fila 9.

30  Idem, Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Fabric Sf. Ilie, Reg.nr.2 – Registrul botezaţilor 
(1853-1894), nr.crt.3/1893,  fila 114.



25 martie 1892 Părintele Schelegia intervine atunci când raportează Consistoriului 
parohial două situaţii: prima, că „magistratul pentru a doua oară ne-a respins 
rugarea pentru încasarea cultului; comitetul decide în aceste privinţe cu unani-
mitate sa de nou se se facă paşi la magistratu pentru încasarea aruncului de 
cultu”; şi cea de-a doua că, „Părintele protopop cere restanţia pentru cancelaria 
protopresbiterială. Epitropia se îndrumă a cauta socotelile bisericeşti şi în casu 
(că) nu s-a solvitu, se se ia mesurile pentru solvire-câtu e posibil mai în grabu”; 
De asemenea, la aceeaşi şedinţă se citeşte “(h)artia V.Consistoriu prin carea se 
cere arunculu de un criucariu de sufletu. Comitetul parohial hotărăşte se se facă 
una rugare V.Consistoriu pentru a i se erta comunei nostre amintita suma. Cu 
executarea se insarcinează părintele Schelegianu şi Lungu” 31. 

Spre sfârşitul păstoririi sale, în 1893, s-a realizat o reparaţie a acoperişului 
bisericii cu hramul Sf.Ilie, ridicată de protopopul Vasile Georgevici în anul 
1826. În acest sens Comitetul Parohial a propus executarea acestei lucrări, 
alături de alte imobile ale parohiei. Astfel, în martie 1893 „se aşterne prelimi-
nariul (maestru)lui Schuffer pentru acoperişul Sfintei biserici „cu cinci ferestrii 
de pleu cu 116 fl .48 cr.” 32. Comitetul din cauză foarte urgentă se vede obligat 
a da locu repararea santei biserici şi pe calea licitaţiunii (care) s-a datu lui 
Schuffer şi apoi va cere aprobarea Sinodului şi a Consistoriului. Preţul licitaţiei 
este de 100 fl. 33. La licitaţie, în vederea reparării acoperişului bisericii s-a 
prezentat pe lângă Schuffer (cu 116 fl.) şi maestrul  Petru Vinţan care ar fi 
executat lucrarea cu 109 fl.75 cr. În cele din urmă, Comitetul parohial a încre-
dinţat lucrarea lui Schuffer cu 100 fl. „ca celui mai bun, mai cu garanta şi celui 
mai eftin, cu condiţia: ca se fărbuască şi vălăele de pleu” 34 (jgeaburile-n.n.) 
bisericii. Repararea acoperişului a fost terminată în luna iunie 1893 35 şi a avut 
aprobarea sinodului parohial 36.

Sancţiuni administrative 
În urma raportului întocmit în „cestiunea regulării stării materiale a comunei 

biser. Sânt Ilie”, Comitetul prezidat de Pavel Rotariu şi avându-l ca „notar” pe 
însuşi Vincenţiu Schelegia, “după o desbatere aprofundată aduce următoriul 
conclus: Considerând că comuna aceasta este în multe părţi îndatorată până la 
3694 fl.72 cr. faţă de care pasive nu dispune decât numai de circa 1200 fl. activ 

31  P.V. din 25 martie 1892 în Protocolul şedinţelor Comitetului Parohial Sf.Ilie şi Sf.Gheorghe 
(1892-1908), filă nenum., în APTF.

32  P.V din şedinţa a II-a a Comitetului Parohial ţinută la 10/25 martie 1893, în Protocolul şedin-
ţelor Comitetului Parohial Sf.Ilie şi Sf.Gheorghe (1892-1908), filă nenum., în APTF.

33  Ibidem, filă nenum., în APTF.
34  Ibidem
35  P.V din şedinţa a V-a a Comitetului Parohial ţinută la 15/27 iunie 1893, în Protocolul…, filă 

nenum., în APTF.
36  P.V a şedinţei a II-a sinodului parohial extraordinar din 2 mai 1893, în Protocolul…, filă 

nenum., în APTF.



sigur; - Considerând că deja până acum comuna a fost împrocesuată şi judecată: 
a) din partea consistoriului pentru 300 fl. şi cametele (de 99 fl. 30 cr. conform 
sentinţei Tablei regale din Oradea din 1 iunie 1892 37-n.n.) ; b) din partea 
Alumneului pentru 350 fl. şi % (dobândă aferentă-n.n.); c) de advocatul Stura 
pentru 118 fl. şi spesele; d) considerând cumcă încă mai mulţi creditori pe cari 
nu-i putem escontenta din (?) de mijloace băneşti; şi deci se prevede cum că şi 
din partea tuturor vom fi atacaţi cu procesu cauzându-ne şi alte spese procesuale 
şi execuţionale; considerând cumcă magistratul nu voesce a încorsa arimeul 
nostru de cult eiectat pre credincioşii noştri. De altă parte considerând cum că 
o convertire a datoriilor printr-un împrumut ipotecar pe realităţile comunei până 
la 3000 fl. ar face posibilă respletirea datoriilor cu procente mari, pe lângă pro-
cente mai mici şi astfel estompenind venitele regulate anuale ale comunei s-ar 
putea restabili echilibru favorabil în bugetul annual, Comitetul se declară învoit 
din partea sa la aceasta intreprindere (acţiune-n.n) şi deci recere Oficiul(lui) 
parohial a convoca sinodul parohial anume spre acest scop”  38.

Consistoriul a aprobat cu nr.2435 din 5/17 iunie 1892 acordarea unui împru-
mut de 3000 fl. pentru „convertirea datoriilor bisericeşti şcolare de la oarecare 
institut de credit” 39. 

Probabil că din cauza datoriilor comunei bisericeşti neachitate către toate 
aceste persoane fizice şi juridice, „Ven. Consistoriu a sechestrat relutulu părintelui 
Schelegia dela oraşiu, precum şi restul din relutu la comuna, care este a se pune 
la dispunerea D-lui protopopu” 40, chiar dacă la şedinţa din luna aprilie a aceluiaşi 
an Comitetului parohial a stabilit ca „preotului Vincenţiu Schelegianu până la 
16 mai 1892 se va face midilocire a i se da din restanţia cea din anii trecuţi şi 
curinte una sută şi cinci dieci florini val.aus. având densul mare lipsă” 41.

Mai concret, în şedinţa Comitetului parohial s-a hotărât că „cu începutul 
lunii iunie are să solvească Domnului preotu actualu (Schelegia-n.n.) cu 11 fl. 
66 cr.val.aus. mai puţinu lunaru din salariulu sau din casada bisericei” 42.

De asemenea, organismul superior din Arad, în şedinţa din 17/29 iunie 1893 
prin decizia nr.2695 „l-a pus sub acuză cu suspensiune dela întreg oficiul şi jumetate 
beneficiul preoţesc; până la rezolvirea finală a causei – extra dominium”. Nu 
cunoştem motivele care au dus la această suspendare, dar din sentinţa Consistoriului 
din Arad nr.2695/1893 pe care o redăm mai jos este foarte uşor de dedus că pedep-
sele aplicate persoanei sale se datorează aceloraşi probleme financiare: 

„Luându-se la pretractare causa disciplinaria a preotului Vincenţiu Schelegia 
din Fabricul Timişorii, acest Consistoriu, pe baza resultatului cercetării 

37 Şedinţa a IX-a din 2/14 octombrie 1892, în Protocolul …, filă nenum., în APTF.
38 Şedinţa a V-a din 28 aprilie 1892, în Protocolul..., filă nenum., în APTF.
39 Şedinţa a VII-a din 30 iunie 1892, în Protocolul…, filă nenum., în APTF.
40  Ibidem, filă nenum., în APTF.
41  Şedinţa a IV-a din 25 aprilie 1892, în Protocolul..., filă nenum., în APTF.
42 Şedinţa I din 14 ianuarie 1893, în Protocolul … filă nenum., în APTF.



efeptuite la facia locului în dilele de 7/21 – 11/23 juniu a.c. (1893-n.n.) şi 
presentate aici sub nr.2650, nu altcum în conformitate cu opinia fiscului con-
sistorial în data sub n-rul. de facia aduce urmatoriul decis:

Pre lângă continuarea procedurei disciplinară inculpatul preot Vin. 
Schelegian, se pune sub acusă cu suspensiune dela întreg oficiul şi jumetate 
beneficiul preoţesc; - actele se redau comisarului de cercetare pentru procedura 
ulteriora, er’ concernintele protopop – pe lăngă publicarea acestui decis jalbi-
torilor Ioan Torsan şi Savu Todorescu,- se însărcina a îngrigi de provedrea 
parochiei cu un administrator.

Motive: Constatându-se prin cercetaea intreprinsa că inculpatul preot s-a 
făcut vinovat de astfel de delicte cari involvă pericul pentru biserica, şi pentru 
cari dispoziţiunile canonice ale bisericei nostre prescriu amovarea şi restituirea 
din statul preoţesc, şi anume, constatându-se în contra lui fapte care dejosesc 
santienia cultului nostru bisericesc şi cari vatama greu simţiul de pietate creş-
tinesca si religiositatea si moralitatea poporului; mai departe constatându-se 
în parte în contra inculpatului renitensia (renisensia) şi nesubordinaţiune prin 
faptul că densul nesupunându-se decisului consistorial, prin carele s-a ordinat 
cercetarea disciplinară, presentându-se naintea comisariului consistorial a 
dechiarat, ca nu voeşte a se respunde la grelele invinuiri aretate în contra 
densului, a tebuit se se enuncia continuarea procedurei, şi respectiv punerea 
inculpatului sub acusă, şi totodată invede(ra)rea ca remanerea inculpatului mai 
departe în oficiu involvă in sine periclu pentru biserica in detrimentul religi-
ositaţii si moralitatii precum si instrăinarea poporului de la biserică şi docrinele 
ei, a trebuit să se enuncia prin decisul de facia si suspendarea inculpatului de 
la ofciu si jumetate beneficiu si pana la resolvirea finală a causei” 43.

Urmarea acestui act „epitropia şi preşedintele (parohiei din Fabric-n.n.) se 
îndatore(ază) a executa cu tota stricteţea ordinaţiune aVeneratului Consistoriu”  44.   

Probabil că urmare acestor sancţiuni, cu data de 9/21 aprilie 1893 se înre-
gistrează „Abdicerea preotului Vincenţiu Schelegian din Fabricul Timişorii la 
postul de asesor onorar în Consistoriul din Arad” 45.

Pensionarea 
În toamna aceluiaşi an 1893, la doar 58 de ani, Vincenţiu Schelegia solicită 

forurilor bisericeşti ierarhic superioare retragerea din funcţia deţinută şi totodată 
pensionarea sa. În acest sens înaintează „Înalt Prea Sfinţiei Sale şi Consistoriului 

43  Şedinţa consistorială tienută în Arad, la 17/29 iunie 1893. Din incredinţarea Prea Santiei Sale 
Domnului Episcop diecesa(n): Augustin Hamsea m.p. protosincel”, în P.V al şedinţei a VI-a din 24 
iunie 1893, în Protocolul… , filă nenum., în APTF.

44  P.V al Şedinţei a VI-a din 24 iunie 1893, în Protocolul …, filă nenum., în APTF.
45  Şedinţa a VIII-a din 9/21 aprilie 1893 a Consistoriului din Arad, în Protocolul despre Şedinţele 

Sinodului Eparchial din Diecesa română greco-orientală a Aradului ţinte în anul 1893, Tiparul 
Tipografiei Diecezane, Arad, 1893, Concluzul 80, p.49; şi Pr.Dr. Pavel Vesa, Op.cit., Deva, 2013, p.59.



Eparhial o rugare” prin care arată că „e lovit de apoplexie în piciore şi rogă a 
fi absolvat de funcţiunile bisericesci, drept aceea cere a i se da una pensiune 
de 450 fl.”. Comitetul parohial, în baza deciziei Consistoriului Eparhial ia în 
unanimitate următorul conclus: „Comitetul cunoscând şi din partea sa scăderile 
fisice de cari suferă părintele V.(incenţiu) Schelegia şi cari îl fac deja acum cu 
atât mai sigur în viitor, într-adever, necapabil de a provedea în regulă şi după 
trebuinţă funcţiunile parohiale în această comună bisericească, se alătură şi el 
la dorinţa părintelui V.(incenţiu) Schelegia, va fi dispensat pentru totdeuna 
dela serviţiile şi funcţiunea parochială în această comună şi rogă pe ven.
Consistor ca să binevoiască a primi rogarea d-lui V.(incenţiu) Schelegia. 

Cu privire la pensiunea cerută, în sumă de 450 fl.v.a., anual, comitetul constată 
cum că lui nu-i stau la dispoziţiune nici mijlocele, nici îndreptăţirea de a acorda 
şi solvi pensiune, deci el nu consimte cu terminoligia de pensiune, ci adereză la 
uzul unic practicat şi recunoscut în biserică şi regulamentele nostre sustătătorie 
(superioare-n.n), adecă: aplecarea de capelan pe lângă preotul deficient; deci 
roagă pe Ven.Consistor ca luând acelaşi în consideraţiune faptul cum că parohul 
Schelegia, deşi în comuna noastră şi până la ziua morţii părintelui Abrudan a 
fungat (funcţionat-n.n.) numai ca capelan, el totuşi are rangul de paroch, etc., 
se binevoiască a reglementa aceasta între marginile regulamentului sustători 
referitori la parohii deficienţi; ce priveşce dotaţiunea parohului deficient 
V.(incenţiu) Schelegia (in)titulată de domnia sa pensiune, comitetul, pe basa 
cunoşcinţelor ce le are despre venitele parochiei de sub întrebare, cari tote laolaltă 
abia atin(g) o sumă aproximativă de cca.700 fl.v.a., constată că suma de 450 
fl.v.a este prea mare şi astfel, dacă din venitele parochiei de 700 fl.v.a. i-ar da 
preotului deficient 450 fl.v.a., pentru capelan nu ar remânea mai mult ca 250 fl., 
ceea ce evident probează că scopul nu s-ar putea ajunge (atinge-n.n.).

De aceea, în această privinţă comitetul sperează la complanare la acel caz, 
dacă părintele paroch deficient s-ar îndestuli cu o sumă anuală de 380 fl.v.a. 
la a cărei acoperire dotaţiunea parochială se concurgă cu 230 fl., iară suma de 
150 fl.să o procure comuna din alte isvo(a)re, anume: dintr-un ajutoriu anual 
din cutare fond al diecesei, ca astfel apoi remânând la dispoziţiunea parochiei 
din venitele parochiale 470 fl. apoi mai esoperând po(a)te şi dela parochia 
protopresbiterală, cu învoirea prea onoratului domn protopresbiter şi pre lângă 
condiţiunea ca f(v)iitoriul capelan se fie şi d-lui. protopop întru ajutoriu, o 
dotaţiune de circa 150 fl. anual, şi astfel formând o dotaţiune sperativă de 
cca.620 fl.v.a.potem spera că se va căpăta un capelan cu calificaţiune mai 
ale(a)să, precum se recere în comuna nostă”  46.

Cu toate acestea, la aceeşi şedinţă se citeşte „ordinaţiunea Ven.Consistoriu, 
prin care părintele Schelegia se repune iară în drepturile, funcţiunile şi 

46  P.V al şedinţei a X-a din 19 noiembrie 1893, în Protocolul şedinţelor Comitetului Parohial 
Sf.Ilie şi Sf.Gheorghe (1892-1908), filă nenum., în APTF.



beneficiile sale, iară procesul, respectiv investigarea începută contra domniei 
sale, are se curgă mai departe prin Dl.Georgiu Crăciunescu, comisar 
consistorial” 47. 

Comitetul parohial ia la cunoştinţă despre aceasta. De la sfârşitul anului 
1893 preotul Schelegia nu mai este prezent la şedinţele Comitetului 
parohial.

În acelaşi an a fost emisă o rezoluţie 48 de către dl. esmis consistorial în 
cauza investigaţiunii contra preotului V.Schelegia. Urmare acesteia, în 1 februa-
rie 1894, Consiliul parohial s-a pronunţat în felul următor:

„Fiindcă comitetul parohial ca atare n-a acusat nici acusă pre Dl.V.(incenţiu)  
Schelegia, nici a fost părtaş sau atras în acusă în decisul investigaţiunei de 
până acu, el declină de la sine orice amestec în cauză şi prin urmare şi dorita 
ascultare a sa din partea onor.d.(omn) esmis consistorial. Eventuale informa-
ţiuni sau asplicaţiuni ce doră i s-ar cere şi încât ar avea cunoşcinţă despre ele, 
(comitetul-n.n.) le va da totdeauna în scris, cu plăcere”  49.

Cât priveşte pensionarea sa, „Ven.Consistoriu, primind conclusul comunei 
şi a sinodului parohial în causa pensionării părintelui Schelegia, (...) nu voeşce 
a contribui cu 150 fl., ci numai 100 fl. Deci statoresce pensiunea părintelui 
Schelegia cu 330 fl. Comitetul ia la cunoşcinţă conclusul şi se dechiară mul-
ţumit cu dispuseţiunile lui. Roagă înse pe Onor. Consistor ca se acorde suma 
propuse de noi: 150 fl. din partea onor.consist.” 50.

Răspunsul forului ierarhic superior nu întârzie. Astfel, din adresul raportului 
D.-tale (a protopopului Dr.Traian Putici-n.n) de sub nr.852 a.c. (1894-n.n), 
Consistoriul a luat la cunoşcinţă ca, conclusul acestui Consistoriu de sub 
nr.2886/894 prin care s-a decretat pensionarea administratorelui parochial 
Vincenţiu Schelegian din Fabricul Timişorii s-a publicat şi intimat părţilor 
interesate, adecă numitului preot şi concecnintelui comitet şi că prin urmare 
acel conclus neapelându-se din nici o parte, a intrat în potere de drept. 

Drept ce remane ca în conţelegere cu concevnintele comitet cu 1 octombrie 
(stil) nou a.c. (1894-n.n.) se dispendeţi pre numitul preot dela ulteriorele func-
ţiuni la parohia din Fabrique, se ingrigeşti ca numitul se-şi primească din 
aceeaşi zi pensiunea de la parochia şi apoi se faceţi cele de lipsă pentru pro-
vederea parochiei astfeliu devenită în vacanţă conform Statutului organic.

47  Ibidem, filă nenum., în APTF.
48  Adresa nr.9112 din 26 noiembrie 1893 a Consistoriului Eparhial discutată în şedinţa a II-a a 

Comitetului Parohial din 1 februarie 1894, în Protocolul..., filă nenum., în APTF.
49  P.V. a şedinţei a II-a Comitetului Parohial din 1 februarie 1894, în Protocolul …, filă nenum., 

în APTF.
50  P.V. a şedinţei a IV-a a Comitetului Parohial din 17 iunie 1894, în Protocolul…, filă nenum., 

în APTF.



Încât pentru cota ajutoriului de 100 fl.din fondul preoţiesc, aceea s-a asemnat 
cu dreptul de redicare dela 1 octombrie (stil) nou în rate trei lunare recursive”  51. 

Urmare acestei decizii, „...Preşedintele com.(unei) par.(ohiale) care primeşte 
de la magistrat relutul sesional se însărcinează ca din numitul relut ca complete 
acestei parochie cu începutul lunei octombrie a.c. stilul nou 230 fl. în rate 
lunare de 19 fl.16 2/3 cr. pre lângă restrângerea competinţelor crediale şi de 
timbru se le numere la mâna părintelui V.(incenţiu) Schelegia, iară restul să-l 
înmâneze epitropiei parochiale eventual substitutului în funcţiune; (...)
Preaonoratul Domn Protopresbiter este rugat să binevoiască a primi de la 
preotul trecut în stare de pensiune cancelaria oficiului parohial respectiv 
archiva, matriculele, precum şi unele objecte bisericeşci cari din partea numi-
tului domn preot au fost duse din biserica nostră în capela arestanţilor unde 
domnul V.Schelegia împlinea funcţinile sale private” 52.

consemnarea morţii sale
Lovit de apoplexie în picioare, cunoscând scăderile sale fizice, pensionat 

în cele din urmă datorită „boalei mentale” de care suferea, Schelegia a fost 
eliminat în 1895 din lista Comitetului parohial al comunei mixte de la 
Sf.Gheorghe 53. 

A trecut la cele veşnice în 13/26 ianuarie 1902: „în această nopte părintele 
capelan Vichentie Schelegia a reposat. Comitetul parochial cu unanimitate de 
voturi îşi esprimă condolinţa sa prin ridicare şi enunţie evlaviosa sa dorinţă 
ca Dumnezeu se-l ierte; mai departe autoriseză epitropia parochială ca se 
cedeze gratuit: un felon, două mânecări şi un brâu dintre ornatele pe cari 
comuna de astădată nu le folosesce, spre a fi îmbrăcat după cuviinţă corpul 
decedatului. Asemenea decide comuna ca în chip de doliu al comunei biseri-
ceşci să se abordeze pe turnul bisericei steagul negru de az(i) începând trei 
dile întregi. În fine anunţie comit.(etul) par.(ohial) că tragerea clopotelor, folo-
sirea ripidilor şi ornatelor spre scopul înmormântării în modul usitat, se dau 
gratuit fără nici o remunerare. La actul înmormântării va participa comitetul 
parohial în corpore, apoi copii(i) şi fetiţele de şcolă împreună cu învăţătorii” 54. 

Registrele parohiale ale răposaţilor de la sfârşitul veacului al XIX-lea şi 
începutul celui de-al XX-lea lipsesc pentru a putea afla – într-o eventualitate 
- locul său de înhumare. Explicaţia acestei deficienţe o găsim într-o însemnare 
datată 1 septembrie 1913 şi consemnată de protopopul şi administratorul 

51  Decizia Ven.Consistor din Arad, nr.4129 din 7 august 1894,  semnată Ioanu m.p. Eppu şi 
adresată Prea onor.Domn Dr.Traian Putici, protopresbiter în Timişoara, conform P.V. a şedinţei a 
VI-a a Comitetului Parohial din 14 septembrie 1894, în Protocolul…, filă nenum., în APTF.

52  P.V. a şedinţei a VI-a a Comitetului Parohial din 14 septembrie 1894, în Protocolul şedinţelor 
Comitetului Parohial Sf.Ilie şi Sf.Gheorghe (1892-1908), filă nenum., în APTF.

53  P.V a şedinţei din 4/16 ianuarie 1895, în Protocolul …. , filă nenum., în APTF.
54  P.V a şedinţei I din 13/26 ianuarie 1902, în Protocolul ..., filă nenum., în APTF.



parohial Ioan Oprea (1912 – 1922): „De la 2 decembrie 1895 – 1 ianuarie 1913 
nu s-au mai purtat matricule. Cazurile din a.(nul) 1913 – la 31 decembrie 1913 
precum şi cazurile urmatoare din parohia centrală sunt induse în matricula din 
sta.biserica a parohiei Sf. Ilie începută la 1 ianuarie 1913” 55. Este exact perioada 
în care Vincenţiu Schelegia a închis ochii pentru totdeauna…

Aceasta este o parte din viaţa şi activitatea consemnată a omului, învăţă-
torului şi „cărturarului paroh al Fabricului” - cum îl numea odinioară Aurel 
Cosma -, Vincenţiu Schelegia - preotul, care, trecut prea devreme în veşnicie 
(la doar 67 de ani) s-a făcut „tuturor toate” (I Corinteni 9, 22). 

Îi vom păstra şi noi, cei de astăzi, memoria vieţii lui, pomenindu-i numele 
vrednic la altarul secular al bisericii ortodoxe din Fabricul Timişoarei.

55  Direcţia Judeţeană Timiş..., Parohia Ortodoxă Română Timişoara-Fabric Sf.Gheorghe, Reg.
nr.5 – Registrul decedaţilor - Protocolulu repausaţiloru (1886 -1894; 1915-1924), fila 28.


