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Abstract: During time, Ienopolis (today – Ineu, Arad County) gave a lot 
of proeminent figures of national and european history. In 1620 Sava Brancovici 
was born in Ineu. His family, originating from Serbia, arrived in Ineu in 15th 
century. Sava Brancovici was a charismatic leader of his time. He traveled a 
lot in South-Eastern Europe, he knew Romanian, Hungarian, Serbian, Turkish, 
Latin languages. He became the Mitropolit of Transylvania between 1656-
1680, in a hard period of religious conflicts for hegemony. In the same time, 
he was also a diplomat, who understood wery well the international relations 
and the statu-quo among the Habsburg, Russian and Turkish Empires. He was 
declared a saint in 1955 being comemorated in 24th of April. In 2020 there are 
400 years from his birth, a moment to remember about the significance of his 
life
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Secolul al XVII-lea a reprezentat și apogeul Episcopiei ortodoxe din Ineu. 
Potrivit surselor cercetate, există mai multe opinii cu privire la înființarea 
Episcopiei ortodoxe a Ienopolei. Astfel, unele surse istorice propun anul 1479 
pentru prima mențiune a Episcopiei Ienopolea, în timp ce alți autori indică 
anul 1585 pentru înființarea Episcopiei Ortodoxe din Ineu 2. Alte izvoare istorice 
datează în anul 1594 începutul acestei episcopii 3. Există și autori care susțin 

1  Dr. Marius-Răzvan Meszar, Colectivul de monografi ai județului Arad, doctor al Universității 
din Oradea, teza de doctorat se numește Reforma agrară din anul 1921. O istorie a agriculturii în 
județul Arad, sub coordonarea prof.univ.dr. Mihai Drecin. Adresa de mail este: marius_meszar@
yahoo.com

2  *** Aradul, permanență în istoria patriei, Arad, 1978, p. 153 
3  Vasile Faur, Țara Zărandului în Conscripții, Cronici, Documente, Imagini, Arad, Editura 

Concordia, 2014, p. 38
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că Ineul a fost chiar arhiepiscopie sau mitropolie până la Mihai Viteazul, care 
a mutat-o la Alba Iulia 4. Independent de anii evocați pentru întemeierea 
episcopiei, este cert că Ineul avea o tradiție instituțională eccleziastică de 
sorginte ortodoxă, iar după venirea sârbilor în zonă, aceasta a cunoscut un 
reviriment instituțional și spiritual. Așezarea primilor sârbi în părțile Aradului 
și Ineului este legată de domnia lui Iancu de Hunedoara, în condițiile în care 
Imperiul Otoman cucerise teritoriile sârbești de la sud de Dunăre. 

Istoricul Sașa Iașin afirmă că: „una dintre cele mai însemnate familii 
nobiliare sârbeşti, cu nume de rezonanţă în istoria poporului sârb, dar cu 
puternice conexiuni în Banatul medieval, a fost familia Brancovici. Majoritatea 
familiilor nobiliare, sau care au tins să acceadă la tronul regal sârb medieval, 
ori mai târziu la cel de despot al sârbilor, au încercat să-şi justifice apartenenţa 
la marea familie a Nemanjicilor, cea care a fost echivalentul înfiinţării primei 
dinastii sârbeşti, dar şi al emancipării ecleziastice de sub tutela bizantină. 
Tradiţia istorică păstrează încă date despre cel cu care avea să înceapă accederea 
la funcţii importante a familiei Brancovici. Astfel, este pomenit voievodul 
Mladen (în unele izvoare „Plakid”), care a fost un timp comandantul oştilor 
regale ale lui Stefan Decianski (începutul secolului al XIV-lea). Numele lui 
este pomenit în anul 1326. Acelaşi autor aminteşte că acelaşi Mladen a fost 
bunicul lui Vuk Brancovici. Între aceştia doi se interpune Branko, fiul lui 
Mladen şi tatăl lui Vuk, după care întreaga familie şi-a luat numele de 
Brancovici. Istoricul Ilarion Ruvaraţ, preluând informaţia din unele documente 
din secolul XVI cu privire la viaţa cneazului Lazăr, aminteşte de asemenea de 
sevastocratorul Branco şi tatăl său, Mladen. Aici este amintită provincia Kosovo 
ca loc de baştină al familiei Brancovici”  5.

Familia Brancovici, originară din Herțegovina, localitatea Corenici ajungea 
la jumătatea secolului al XV-lea în Ineu. Cneazul sârb Gheorghe Brancovici 
(1427 – 1456) a stăpânit Ineul între anii 1439-1444, având și titlul de comite 
al Ienopolei. Această familie a dat mulți preoți ortodocși în Ineu, în condițiile 
în care limba de cult era slavona. Iar de numele familiei Brancovici se leagă 
și zidirea Bisericii Ortodoxe cu hramul Sfântul Nicolae din Ineu, în jurul anul 
1455. Cel mai probabil, Episcopia ortodoxă a Ineului s-a dezvoltat în jurul 
acestei biserici. Revenind la familia Brancovici, aceasta a dat mai mulți episcopi 
ai Ienopolei și chiar mitropoliți ai Transilvaniei. Moise a fost preot de mir în 
Ineu. După moartea soției, a îmbrăcat haina monahismului, luând numele 
Matei. În 1570 a fost hirotonit în Moldova, episcopul Moise al Ienopolei. Fiul 
lui Moise, Solomon, a fost hirotonit episcop cu numele Sava I Brancovici 
(1604-1627). Dănilă, fratele lui Moise, a avut 3 băieți. Printre aceștia, se numără 
Lazăr – Longhin Brancovici (1629 – 1643), care a intrat în monahism în anul 

4  Vasile Mangra, Mitropolitul Sava II Brancovici, Arad, 1906, p. 44
5  Sașa Iașin, Familiile nobiliare sârbeşti din Banat în secolele al XV-lea şi al  XVI-lea, Cluj-

Napoca, Editura Mega, 2015, p. 85
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1628 la Mânăstirea Beocin, lângă Belgrad, fiind hirotonit întocmai de către 
patriarhul Constantinopolului, Khiril Lukaris. Episcopul Longhin se intitula 
„mitropolitul Lipovei și Ienopolei”, avându-și reședința în Biserica Mânăstirii 
Sfântul Nicolae din Ineu. În unele documente apare sub numele de „umilul 
mitropolit al Ienopolei, Longhin Korenici” 6, amintind de localitatea originară 
a familiei Brancovici. Pentru a strânge fonduri și ajutoare pentru parohiile 
ortodoxe aflate în subordinea sa, episcopul Longhin a făcut o călătorie în Rusia, 
în anul 1629, luându-l cu el pe fratele său Ioan, tatăl lui Simeon, viitorul 
Mitropolit Sava II Brancovici. Episcopul Longhin a păstorit Ienopolea și Lipova 
până în 1643, când a plecat în Țara Românească, la Mânăstirea Comana, având 
relații deosebite cu domnitorul Țării Românești, Matei Basarab. Simeon 
Brancovici s-a născut la Ineu în anul 1620, într-o casă situată pe Calea Traian, 
nr. 29 bis, colț cu strada George Coșbuc. Este fiul cel mare a lui Ioan Brancovici 
și nepotul episcopului Longhin.

Genealogia familiei Brancovici
Sursa: Vasile Mangra, Mitropolitul Sava II Brancovici (1656 – 1680), 

 Arad, 1906, p. 27-28

Simeon a avut parte de o educației aleasă, consolidată prin studii în Ungaria, 
Serbia și Bulgaria. A stat pe lângă unchiul său, la Mânăstirea Comana, 
desăvârșindu-și cunoștințele religioase. Între timp, la Ineu izbucnise o epidemie 
de holeră care îi decimează familia. Au murit tatăl, doi frați și sora mai mare. 

6  Ion Rizea Niță, „Matei Basarab și contribuția sa la susținerea ortodoxiei sud-est europene”, 
în Analele Universității din Craiova, seria istorie, anul X, nr. 10, 2005, p. 47
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Aflând despre această tragedie, Simeon s-a întors la Ineu, iar la îndemnul 
mamei sale și a ineuanilor a îmbrăcat haina preoțească, fiind hirotonit la 
Târgoviște, de către mitropolitul Ștefan. Ca episcop al Ienopolei, Simeon a 
făcut rânduieli și așezăminte corespunzătoare pentru buna păstorire a poporului 
și administrarea bisericilor. 

În anul 1656, în urma vacantării scaunului mitropolitan de la Alba-Iulia, a 
fost ales în unanimitate mitropolit al Ardealului de către soborul de preoți și 
mireni întrunit la Alba-Iulia. A fost mai întâi tuns în monahism cu numele de 
Sava în Catedrala din Târgoviște. Călugărul Sava a fost hirotonit de către 
mitropolitul Ștefan al Tării Românești, împreună cu unchiul său Longhin, cu 
alți episcopi ai țării și cu arhierei străini aflați în capitala Țării Românești. 
Întors la Alba Iulia, principele Gheorghe Rákoczi al II-lea i-a confirmat 
demnitatea de mitropolit al bisericii române din Ardeal, prin diploma dată la 
Cluj-Mănăstur în 26 decembrie 1656. După moartea lui Gheorghe Rákoczi al 
II-lea, mitropolitul a fost înlăturat din scaunul mitropolitan, fiind înlocuit cu 
mitropoliții Ghenadie și Daniil, fiind reconfirmat abia în 1662 de către noul 
principe Mihai Apaffy 7. „Mitropolitul Sava, om de acțiune, prevăzător, diplomat 
subtil și iscusit, a știut trage foloase pentru Biserica și neamul românesc din 
schimbările repezi și furtunoase ale acestor vremuri. El câștigă repede încrederea 
noului principe (Mihail Apaffy –n.n.), bucurându-se de mare vază și trecere 
la curtea ardeleană. E trimis în diferite misiuni în Țările Române. La 1663 
fratele său, Gheorghe, intră în serviciul diplomatic al principelui și pleacă la 
Constantinopol, unde rămâne patru ani. În același timp mitropolitul Sava obține 
confirmarea scutirii preoților români de dijme, ca în domnia lui Acațiu 
Barcsai” 8. Într-adevăr, mitropolitul Sava Brancovici obținuse de la principele 
Acațiu Barcsai pentru preoții săi, scutiri de decime, none, quinte, quarte, din 
turme și produse agricole. Mihai Apaffi (1660-1680) a reconfirmat aceste 
privilegii la acre se adaugă și altele. Astfel, va reîntări în 1663 diploma emisă 
de Barcsai, adăugând și scutirea din dijma vinului 9. 

Biserica ortodoxă din Transilvania întâmpina mari greutăți financiare și 
materiale. Este motivul care îl determină pe mitropolit să plece (cu acordul 
principelui) în Rusia. În primăvara anului 1668, cu o suită de 11 persoane, din 
care făcea parte și fratele său, a trecut prin Polonia, îndreptându-se spre capitala 
imperiului țarist. La 31 mai a fost primit în audiență de către țarul Alexe 
Mihailovici. Cu ocazia sărbătorii Sfinții apostoli Petru și Pavel, mitropolitul 

7  Ibidem, p. 250-252
8  I.D. Sandu „Un martir al ortodoxiei: Mitropolitul Sava Brancovici” (cuvântare rostită la 6 

noiembrie 1933 în Catedrala ortodoxă din Cluj), în Revista Teologică (Sibiu), anul XXIV, nr.1-2, 
ianuarie-februarie 1934, p. 7.

9  Mihai Georgiță, „Starea materială a preoților români din Transilvania secolului al XVII-lea” 
în Lucrările sesiunii naționale a doctoranzilor în istorie, ediția I, Oradea, Editura Universității din 
Oradea, 2009, p. 246
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ardelean participă la oficierea sfintei liturghii alături de ceilalți arhierei în 
catedrala curții imperiale. Într-o scrisoare adresată țarului, Sava preconizează 
alianța principilor creștini contra turcilor: „în aceste părți se află mulțime de 
creștini ortodocși, sârbi, bulgari, români, toți sunt gata să atace din oarecare 
parte pe nelegiuitul turc; fiind în mare lipsă, nevoie și strâmtorare, toți ar alcătui 
cu voia lui Dumnezeu o oaste” 10. 

După vizita din Rusia, au urmat vremuri grele pentru mitropolitul român. 
S-a pornit o campanie de atragere a cât mai mulți români la religia calvină, 
campanie coordonată de către preotul curții, Mihai Toföi. Influențat, principele 
Mihai Apaffi, a dat un decret în 1674 prin care toate bisericile românești erau 
supuse superintendentului calvin. Chiar și așa, mitropolitul a organizat în 1676 
la Alba-Iulia două sinoade, în care s-au dat îndrumări pastorale și normele de 
conducere ale Bisericii, inclusiv săvârșirea slujbelor în limba română. Din 
dispoziția lui Mihai Apaffy s-a constituit la Alba Iulia în 1680 un scaun de 
judecată. Judecarea mitropolitului s-a făcut de către 101 persoane, conform 
canoanelor calvine. Capetele de acuzare au fost: viață imorală, neglijență în 
gestionarea mitropoliei din Alba Iulia și a tipografiei românești. Sentința, 
pronunțată în 2 iunie 1680 îl destituia pe mitropolit din funcție și pus în 
închisoare. Întreaga avere a fraților Brancovici a fost confiscată. Fratele său, 
Gheorghe, plecase în Țara Românească pentru a cere sprijinul domnitorului 
Șerban Cantacuzino. Apaffy, temându-se ca domnitorul român să nu se alieze 
cu opoziția ardeleană, l-a eliberat pe mitropolit. Împăratul Leopold I i-a acordat 
lui Sava titlul de baron pentru serviciile aduse creștinătății. Dar diploma 
împărătească nu l-a mai găsit în viață. Slăbit de chinurile ce le îndurase în 
închisoare și de boală, moare cel mai probabil în 24 aprilie a anului 1683. Nu 
se cunoaște locul înmormântării sale 11. Prin întreaga sa activitate, mitropolitul 
Sava II Brancovici a fost canonizat și trecut în rândul sfinților, fiind prăznuit 
în fiecare an la 24 aprilie, împreună cu mitropolitul Ilie Iorest.

  Informații despre viața și activitatea mitropolitului Sava II Brancovici 
găsim în Cronica sârbească scrisă de fratele său, Gheorghe Brancovici, născut 
„în Inău, cetatea de graniță a principatului ardelean…în 1645. Familia, din 
care își trăgea originea, se pare că venise din Herțegovina, unde tradiția 
poporală cunoaște casa lui Vuk Brankovici” 12. Cronica a fost scrisă în limba 
sârbo-slavă.

10  Silviu Dragomir, Relațiile bisericii românești cu Rusia în secolul al XVII-lea, București, 
1912, p. 39

11  I.D. Sandu, op.cit., p. 9-11
12  Silviu Dragomir, „Fragmente din cronica sârbească a lui George Brancovici”, în Anuarul 

Institutului de istorie națională (Cluj-Napoca), II, 1923, p. 4. 
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Extras din Cronica sârbă a lui Gheorghe Brancovici
Sursa: Silviu Dragomir, „Fragmente din cronica sârbească a lui  

George Brancovici”

Iată că în secolul al XVII-lea au izvorât din Ineu mari personalități ale 
istoriei naționale, un mitropolit și un cronicar de talie internațională. Amândoi 
erau erudiți, cunoșteau mai multe limbi ale epocii, printre care: latina, română, 
sârbă, greacă, maghiară, slavă, turcă. Aveau legături politico-diplomatice și 
religioase cu elita românească din Țara Românească și Moldova, dar și mai 
departe, în Rusia, Imperiul otoman, Imperiul habsburgic, etc. Conform opiniei 
unor autori, ”ei sunt coborâtori din familia romanizată a Brancoviceștilor care 
a dat Tării Românești pe Constantin Brâncoveanu, cel mai mare domn român 
după Mihaiu-Viteazul” 13 În 7 iunie 1683 împăratul Leopold I i-a înnobilat pe 
frații Sava și Gheorghe Brancovici, ridicându-i la rangul de baron 14.

13  Tribuna poporului (Arad), anul II, nr. 45, 1898, p. 215; vezi și Biserica și Școala (Arad), anul 
XXX, nr. 41, 1906, p. 3-4; 

14  Marina I. Lupaș, „Mitropolitul Sava Brancovici (1656-1680), în Anuarul Institutului de 
Istorie Națională (Sibiu), Tipografia Cartea Românească din Cluj, 1942, p. 87
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Blazonul fraților Sava si Gheorghe Brancovici
Sursa: Márki Sándor, Aradmegye és Arad szabad király város története, 

vol II, Budapesta, 1895, p. 242

Diploma de înnobilare a fraților Sava și Gheorghe Brancovici
dată de împăratul Leopold I, în 07.06.1683

Sursa: I. Lupaș, Studii, conferințe și comunicări istorice, vol. I, București, 
1928, p. 206-208

În 04.10.2020, la 400 de la nașterea Mitropolitului Sava Brancovici, Biserica 
cu hramurile ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi ,,Sfântul Ierarh Sava Brancovici” 
din cartierul Traian, Oraşul Ineu, a fost târnosită de către Înaltpreasfințitul 
Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului și Preasfințitul Părinte Emilian 
Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului.


