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  Pr. prof. dr. Vasile Muntean

Trebuie s-o spunem de la început: perioada arhiepiscopatului Sf. Iosif cel 
Nou de la Partoş este destul de controversată.

În anii Războiului mondial, regretatul cleric bănăţean Gh. Cotoşman, preţuit 
istoric (l-am cunoscut personal), în teza sa de doctorat (Episcopia Caransebeşului 
până în pragul secolului al XIX-lea, Caransebeş 1941, p. 70 şi urm.) credea 
că mitropolitul Banatului, pe nume Iosif, a trăit în veacul al XVI-lea, ca mai 
târziu să fie de acord cu o vieţuire a sfântului respectiv în al XVII-lea veac, 
notând că anii de arhipăstorire ar fi 1650-1656 (Contribuţii la trecutul 
Mitropoliei Morisenei -sic- şi Timişorii, în ,,Mitropolia Banatului”, nr. 7-9/1958, 
p. 151; vezi şi titlurile indicate de N. Stoicescu, Bibliografia localităţilor şi 
monumentelor medievale din Banat,  Timişoara 1973, p. 168-169). Valorosul 
banatolog I. D. Suciu afirmă, la rândul său (în Monografia Mitropoliei 
Banatului, Timişoara 1977, p. 94), că acelaşi mitropolit Iosif păstoreşte în anii 
1650-1655. Păr. acad. M. Păcurariu (în Istoria Bisericii Ortodoxe Române, II, 
Bucureşti 1994, p. 175) limitează anii săi de arhierie la trei: 1650-1653; mai 
arată că a trecut în veşnicie în 1655 sau anul următor.

Acestea sunt principalele opinii, legate de viaţa şi misiunea întâistătătorului 
Bisericii bănăţene de care vorbim, născut dintr-o mamă elenă.

Într-un material intitulat Întregiri la lista ierarhilor din Banat (publicat în 
,,Altarul Banatului”, nr. 4-6/2013, p. 129) am căutat să aduc unele ştiri noi 
privind activitatea pastorală a Sf. Iosif, precizând că arhipăstoria sa debutază 
în 1643, fiind de câteva ori - pentru răstimpuri scurte (1643, 1644 şi 1647) - 
scos din scaunul arhieresc de către doi intruşi, Teodor şi Sevastian; într-o teză 
doctorală recentă (A. Magina, De la excludere la coabitare. Biserici tradiţio-
nale. Reformă şi Islam în Banat, 1500-1700, Cluj-Napoca 2011, p. 175) Iosif 
apare ca ... Ioasaf. În articolul respectiv, urmând opinia unui autor sârb, după 
care mitropolitul nostru ar fi fost înlocuit în 1650, cu mitropolitul Neofit II, 
acceptam acel an ca moment al retragerii Sf. Iosif, ceea ce nu se mai poate 
susţine ritos în clipa de faţă. Avem, acum, la îndemână informaţia reputatului 



istoric Silviu Dragomir (Vlaşca în Banat, ,,Universul”, nr. 116/1932 p. 1), 
potrivit căreia încă în 1652 Sf. Iosif se intitula mitropolit al bănăţenilor, al 
celor ce vieţuiau în pământ românesc. Înseamnă că arhiereul-sfânt s-a retras, 
după toată probabilitatea, în anul  următor (1653), mutându-se la Domnul în 
1656, posibil la 15 septembrie (Şt. Toma, Date noi referitoare la viaţa şi cultul 
Sf. Iosif cel Nou de la Partoş, în vol. omagial Mircea Păcurariu, Cluj-Napoca 
2002, p. 432).

- Profit de acest prilej spre a îndrepta unele scăpări din ,,Întregiri...”: în p. 
128, rândul 3 de jos (text), se va citi Ineu (în loc de Insu); în p. 129, r. 3 de 
sus: Ştibiţa - aromân; aceeaşi pag. 129, r. 6 de sus: 1726 (nu 1723), iar în r. 8: 
Vichentie; tot în p. 129, r. 2 de jos: Diacovici (nu Diaconovici); în fine, în p. 
130, r. 1 de sus: Ienopole (nu Enopole). 


