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Abstract1

The family has always been the fundamental cell of society but, unfortunately, 

today  more  and  more  people  challenge  its  genuine  values.  So,  the  present  study 

proposes a presentation of a Romanian priest’s family at the end of the Middle Ages 

and the beginnings of modernity, which can be a model for today’s families. In those 

times the priests  contributed to the education of the community,  and also to their 

families’  education.  The  paper  equally  captures  aspects  of  everyday  life:  daily 

burdens, the poverty of the priests, the power of sacrifice of some priests, who after 

remaining  widows  took  care  of  their  children  (for  example,  priest  Stanciu  from 

Negrasi or priest Nicolae Butariu from Hălmagiu), and the heroism of some priests 

who were great patriots, keeping alive the national feelings and even fighting for the 

release  of  the  country  from the  yoke  of  oppressors,  as  noted  by  the  poet  of  our 

national anthem, Andrei Muresanu: ,,Priests, with the cross in their hands because the  

army is Christian, / Fight for freedom as their holy goal”.

Key words: priest, family, daily life, heroism.

1 Studiu realizat sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, și susținut în cadrul conferinței Facultății 
de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în data de 3 mai 2011.
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Introducere

Întreaga istorie a neamului nostru din toate timpurile este, apodictic, tributară Bisericii, 

care a avut grijă de fiii ei, le-a insuflat și menținut valorile morale și spirituale,2 s-a ocupat 

de emanciparea lor și le-a slujit drept model în viața de fiecare zi. Ori, mărturisind despre 

Biserică, nu putem să nu vorbim despre preoți,  acei  ,,apostoli  ai unor vremuri grele”, 

după  sintatgma  marelui  mitropolit  Nicolae  Bălan,3 căci,  după  cum  remarcă  părintele 

Niculae M. Popescu: 

,,Cea mai veche stepenă4 diriguitoare din țara noastră este a preoției.5 Preoții au fost  

din vechime și neîntrerupt conducătorii sufletești ai poporului. Au fost vremuri când n-am avut  

vlădici, nici boieri, nici divan și nici domni sau conducători de oști, dar n-a fost niciodată sat  

românesc  fără  preot.  Vechimea  lor  este  tot  așa  de  adâncă  ca  și  a  poporului  românesc 

creștinat.”6

Acelaşi părinte susţine şi legătura strânsă între acesta şi comunitatea locală la sate,7 

care era mai puternică decât cea din comunităţile citadine. Aici, el era incontestabil, un model 

pentru comunitatea  pe care  o păstorea,  atât  în planul  slujirii,  cât  și  în viața de familie.8 

Remarcând puternica legătură existentă între preot și satul românesc din Transilvania, 

într-o manieră aproape ontologică, marele istoric Nicolae Iorga spunea : ,,o istorie de sate şi  

de preoţi e istoria Ardealului românesc”9. Extrapolând, am putea spune că acest lucru a fost 

2 ,,Este lucru ştiut că preoţii români- ortodocşi şi uniţi- din teritoriile intracarpatice au îndeplinit un rol vital nu 
numai în viaţa morală şi culturală a credincioşilor, ci chiar şi în viaţa politică-naţională românească”. Pr. prof. 
dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş până în 1918,  
Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj-Napoca, 1992, p. 332.
3 Nicolae Bălan,  Probleme actuale pentru cultura preoțimii noastre, în ,,Revista Teologică”, anul VI, nr. 18-19, 
1912, p. 505.
4 Treaptă,  rang; Academia Română,  Dicționarul Explicativ al Limbii Române,  Ediția a II-a, Editura Univers 
Enciclopedic, București, 1996 (în continuare voi cita doar DEX) , p. 1019.
5 O idee asemănătoare regăsim şi la părintele Mircea Păcurariu: ,,preoţia este veche şi neîntreruptă în Biserica  
noastră, de la începutul propovăduirii învăţăturii creştine pe teritoriul ţării noastre şi până astăzi”. Pr. prof. dr. 
Mircea Păcurariu,  Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru seminariile teologice liceale,  Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006, p. 317.
6 Pr. Niculae M. Popescu,  Preoţie veche românească,  în rev. ,,Biserica Ortodoxă Română”, (an LIII), nr. 7-8, 
1935, p. 327; Idem, Preoţi de mir adormiţi în Domnul, Ediția a II-a, Editura Christiana, Bucureşti, 2002, p. 7.
7 Ibidem, p. 7.
8 Diac. P. I. David, Familia preotului, exemplu concret pentru viața duhovnicească a credincioșilor ortodocși,  
în ,,Îndrumător creștin ortodox ,,Renașterea”, nr. 6-8, Craiova, 1991, p. 203. 
9 Nicolae Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, în col. ,,Transilvania”, vol. 4, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2007, 
p. 27.
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valabil pentru toate cele trei ţări române, unde, deosebirea între preoți  și păstoriți consta în 

faptul că cei dintâi ştiau să citească şi să scrie şi că purtau păr lung şi barbă.10

Astfel, ,,durerea săteanului era şi a preotului”11, care trăia la intensitate maximă toate 

evenimentele comunităţii, suferind alături de ei, bucurându-se de bucuria ei şi încercând să-i 

fie mereu alături. În analiza importanţei preotului în viaţa de zi cu zi, nu se poate însă trece cu 

vederea peste ajutorul pe care i-l oferă familia şi peste relaţia sa cu aceasta, deşi, în privinţa 

studiilor dedicate acestei teme, pauperitatea informațiilor are o notă dominantă.

Acesta  și este motivul pentru care  am ales ca temă a cercetării mele acest subiect, 

întrucât doresc să evidenţiez minunata armonie care exista în trecut în familia preoţilor din 

Țările  Române  la  sfârşitul  Evului  Mediu  și  la  începuturile  modernității,  aceasta  fiind,  aș 

îndrăzni  să  spun,  cu  excepția  unor  cazuri  răzlețe,  model.  Consider  că  tema  are  și  o 

componentă actuală, în contextul societății contemporane, în care se atentează tot mai mult la 

valorile  genuine  ale  Bisericii  și  ale  societății  și,  implicit  la  familie,  ,,celula  da  bază  a 

societății”12.

10 Ibidem,  p. 7.  Pr. prof.  univ.  dr. Alexandru Moraru,  Probleme fundamentale de Istoria Bisericii  Ortodoxe  
Române  (ms.  dactilografiat),  Cluj-Napoca,  2009,  p.  33.  Teodor  M.  Popescu,  Teodor  Bodogae,  Gheorghe 
Stănescu, Istoria bisericească universală, manual pentru uzul studenților în teologie, vol. 1, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1956, p. 345.
11 Pr. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul..., p. 7.
12 Pr.  Ionuț Popa,  Problema familiei  creștine astăzi.  Pastorația copiilor,  a tinerilor  și  a bătrânilor,  în rev. 
,,Ortodoxia”, (anul LVIII), nr. 4, 2007, p. 110.
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1. Epoca modernă și cea contemporană. Delimitare cronologică

Înainte  de  a  realiza  analiza  propusă,  este  necesară  o  delimitare  cronologică  a 

perioadelor la care doresc să mă refer, aceasta fiindu-ne utilă în stabilirea a spațiului temporar 

la care ne vom raporta. Manualul universitar ne spune că împărțirea Istoriei Bisericești este de 

două feluri: după conținut, numită logică, și după timp, adică cronologică.13 Noi ne vom referi 

doar la cea din urmă.

 În ceea ce privește Evul Mediu, el reprezintă, conform împărțirii părintelui Păcurariu, 

perioada a treia a istoriei Bisericii Ortodoxe Române (secolele XIV-XVIII),14 fiind ,,epoca de 

maximă înflorire a culturii bisericești în toate ramurile ei”.15 Ea se împarte la rândul său în 

mai multe subdiviziuni,16 asupra cărora nu vom insista însă, din dorința de a fi brevilocvenți.

Perioada următoare acestuia, respectiv perioada a patra, corespunde cu epoca modernă 

din  istoria  țării  (1821-1918),  ea  caracterizându-se  prin  ,,schimbări  însemnate  în  viața 

Bisericii, cerute de cele din viața de stat”.17

Având în vedere aria cronologică a celor două perioade, ne vom raporta la ele atunci 

când vom vorbi despre familia preotului în Țările Române, întrucât vom avea în vedere doar 

perioada de sfârșit a Evului Mediu  și cea de început a modernității, adică secolele XVIII- 

XIX, întrucât ele constituie un moment de schimbare, și le considerăm foarte importante. 

13 Pr.prof. dr.  Mircea Păcurariu,  Istoria Bisericii Ortodoxe Române,  vol. 1, Ediția a II-a, Editura Institutului 
Biblic  și  de Misiune al  Bisericii  Ortodoxe Române al  Bisericii  Ortodoxe Române,  București,  1992,  p.  15; 
Teodor M. Popescu, Teodor Bodogae, Gheorghe Stănescu, op. cit., p. 6.
14 Pr.  prof.  dr.  Mircea  Păcurariu,  Istoria  Bisericii  Ortodoxe  Române,  vol.  1...,  p.  16.  În  ceea  ce  privește 
delimitarea în cadrul  Istoriei  Bisericești  Universale,  aceasta  este diferită,  unde:  ,,Evul Mediu este socotit  ca  
întinzându-se  până la  sfârșitul  secolului  al  XV-lea  și  începutul  secolului  al  XVI-lea”.  Teodor  M. Popescu, 
Teodor Bodogae, Gheorghe Stănescu,op. cit.,  p. 6. Noi vom adopta delimitarea părintelui Păcurariu,  întrucât 
cercetarea noastră vizează Istoria Bisericii Ortodoxe Române. 
15 Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru seminariile teologice liceale..., p. 12.
16 Ibidem, p. 12.
17 Ibidem, p. 12.
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3. Familia preotului în Țările Române la sfârșitul Evului Mediu și 

începuturile modernității

3.1. În Muntenia

După cum am arătat mai sus, preoţimea reprezintă o instituţie veche a românilor, fiind 

atestată aici încă din cele mai vechi timpuri. În ceea ce-i priveşte pe preoţii de mir din Țara 

Românească, ei sunt ,,atestaţi în izvoarele documentare ale evului mediu pe tot teritoriul ţării  

noastre”.18 

Pentru  perioada  de  timp  care  ne  interesează,  izvoarele  istorice  ne  oferă  însă,  din 

păcate, informații destul de puține despre viața bisericească a preoților de mir și despre felul 

cum se desfășura aceasta,19 ici  și acolo regăsind din când în când numele vreunui preot pe 

vreun hrisov în care i se dădea vreo moșie,20 vreo scutire de taxe, sau avea loc, o evidențiere a 

meritelor sale. 

În privinţa stării lor sociale, trebuie menţionat faptul că în Ţara Românească,  ,,prin 

hrisovul său de la 26 aprilie 1714, voievodul  Ştefan Cantacuzino scuteşte pe preoţi  şi pe  

diaconi de toate dările de stat, cu condiţia să nu fie hirotoniţi slugi sau oameni neînvăţaţi”21 

scutire ce s-a menținut până în 1821, cu mici excepții, și care va fi consfințită apoi și de Cuza 

prin  Legea  rurală, fiind  ,,scutiți  de  cens:  preoții,  doctorii,  avocații,  inginerii  și  

pensionarii”22, ei primind  și două pogoane de pământ.23 De asemenea, preoții erau scutiți și 

de robotă, iar uneori  li se dădeau locuri de arat  și pășunat și alte înlesniri, plătind însă dări 

către proprietarii satului ca și țăranii de rând.24 

Scutirile se răsfrângeau și asupra familiei, fiii de preoți având și ei parte de scutirea de 

dări până la majorat, când de obicei mențineau această scutire în urma hirotoniei,25 fapt care îi 

determină pe unii istorici să afirme că ,,preoțimea era o tagmă închisă, care se moștenea din 

18 Ibidem, p. 317. Să nu se creadă însă că ei nu sunt atestaţi şi înainte, căci avem cazuri de preoţi martiri încă din 
primele secole (Monatnus, Epictet etc.).
19 Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. 2..., p. 591.
20 Spre exemplu, Hotarnica unei părți a satului Comănești, moșia preotului Iftimie, fiul lui Dăniil din Călinești,  
în vol ,,Vechi documente moldovenești”, publicat de Alexandru Vitencu, Tipografia Mitropolitului Silvestru, 
Cernăuți, 1925, p. 40, prin care se confirmă proprietatea celui în cauză asupra unei moșii.
21 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa,  Pr. Alexandru Filipaşcu, Istoria Bisericii Române, manual pentru  
Institutele Teologice, vol. 2, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române al Bisericii 
Ortodoxe Române, București, 1957, p. 343.
22 A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza Vodă, vol. 1, Tipografia Editore ,,Dacia”, Iași, 1903, p. 397.
23 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit.,  p. 590. Părintele Popescu este 
însă de altă părere:  ,,La 1864 s-au dat bisericilor pământ,  dar iar nu preoților,  judecându-se că preoții  se  
întrețin din cele 17 pogoane ale bisericii”. Pr. Niculae M. Popescu, Preoţie veche românească..., pp.328-329.
24 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 344.
25 Ibidem, p. 345.
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tată-n fiu,”26 numai în lipsa acestuia fiind hirotoniți  și  fii  de  țărani, după ce, în prealabil, 

aveau o oarecare vechime în calitate de cântăreți bisericești sau crâsnici.27 

Cu toate acestea însă, situația lor nu era deloc ușoară, ei având familii  numeroase, 

alcătuite din 10-12 copii,28 cărora trebuiau să le asigure o creștere bună și un rost în viață. Pe 

de altă parte, deși scutiți de taxele de stat, ei  ,,n-au fost niciodată scutiți de dăjdiile către  

cârmuitorii  lor bisericești”.29 Între acestea,  cele mai importante erau:  darea cârjei  care se 

plătea  la  înscăunarea  unui  chiriarh  nou,30 ploconul  hramului,  darea  bastonului  (salariul 

protopopului  pe  care-l  plăteau  tot  preoții),  inspecțiile,31sfințirile  de  lăcașuri  de  cult, 

întreținerea seminariilor (din 1836),32  și plata aducerii Sfântului Mir de la Constantinopol sau 

din Rusia.33 

Veniturile lor proveneau în principal din gospodărie,  ,,ei fiind de obicei din familiile  

mai înstărite ale satului”,34 la care se adăugau: venitul epitrahirului (ofarndele și darurile de 

la  Sfânta  Liturghie,  discul,  cununiile,  botezurile,  îmnormântările  etc.),  și  veniturile  din 

scrierea actelor  sătești  (  zapise,  mărturii,  foi  de zestre  și  alte acte publice).35 Mulți  dintre 

preoți  se remarcau însă  și  ca meșteșugari,  exercitând,  după cum remarcă părintele  Ștefan 

Lupșa,  ,,arte  și  meserii  mai  speciale  decât  plugăria”.36 Mărturii  grăitoare  în  acest  sens 

constituie  viața  și  activitatea  unor  preoți  precum Oprea  din  Nemoiul  de  jos,  Stoica  din 

Măgureni,37 Constantin, tipograful din Râmnic,38 preotul Iosif din Petroșani,39 preotul Stoica 

Iacovici (care a tipărit vreo 28 de cărți, cele mai multe românești)40 și mulți alții a căror viață 

și nevoință o știe astăzi doar bunul Dumnezeu. Între aceștia, cel din urmă, tipograful Stoica, a 

făcut din acest meșteșug o îndeletnicire de familie, făcându-și tipografi fiii și nepoții,41 caz pe 

26 Ibidem, p. 345.
27 Ibidem, p. 345.
28 Pr. Niculae M. Popescu, Preoţie veche românească..., p.329.
29 Ibidem, p. 329.
30 Ibidem, p. 329. Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa,  Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p.344.
31 ,, Plata de vizitație. Protopopul lua cât putea. Însă în 1823, mitropolitul Grigorie Dascălul, o mărgini la 3  
taleri”. Ibidem, p. 345.
32 Pr. Niculae M. Popescu, Preoţie veche românească..., p. 329.
33 Pr. Gheorghe I. Moisescu,  Pr. Ştefan Lupşa,  Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 344.
34 Ibidem, p. 344.
35 Ibidem, p. 344.
36 Pr. prof. Ștefan Lupșa,  Clerici români meșteșugari, în rev. ,,Studii Teologice”, seria a II-a, nr. 7-8, 1950, p. 
395.
37 Erau apicultori. Conscripția austriacă din 1728 găsește la primul 183 stupi, iar la cel din urmă 68. Ibidem, p. 
418.
38 Acesta s-a oferit la 1767 să-i facă episcopului Timișoarei tipografie pe cheltuială proprie. Ibidem, p. 420.
39 A fost pictor de biserici pe la 1850. Ibidem, p. 422.
40 Directorul tipografiei din București pe la 1715. Ibidem, p. 418.
41 Ibdem, p. 418.
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care nu îl considerăm unul singular sau izolat, căci, cu siguranță, o mare parte dintre preoții 

meșteșugari, transmiteau secretele muncii lor în familie.

În ceea ce privește starea culturală, aceasta era precară, întrucât, candidații la preoție 

,,se hirotoneau pe temeiul actului de vrednicie  eliberat de protopop (cei veniți din Ardeal și  

fără acesta), după un timp de practică la eparhie, de câteva luni”42,  cu toate că,  școli de 

grămătici de limbă română și slavonă, existau în mănăstiri încă din veacul al XVIII-lea.43 

Secolul al XIX-lea găsește clerul românesc destul de bogat în preoți de mir (cca 18-

20000), care însă erau de asemenea slab pregătiți, măsuri în acest sens luând Cuza, care, în 

decembrie 1859, transformă școlile catehetice din Moldova în școli primare, și permite să se 

hirotonească doar absolvenții  seminariilor din cele două  țări,  respectiv București,  Râmnic, 

Buzău și Argeș în Muntenia.44

Întrucât viața lor era legată de a  țăranilor în mijlocul cărora trăiau,  nu se putea ca 

preoții să rămână nepăsători la năzuințele neamului. Așa se face că preotul Constandin din 

Butoiești  luptă în oastea lui Tudor Vladimirescu,45 iar preoții:  Panait de la Cărămidarii  de 

Sus46 și Ilie de la mănăstirea Butoiului47 simpatizau cu el. Acesta este motivul pentru care 

preoțimea argeșeană va saluta cu entuziasm alegerea lui Cuza, conștientă fiind de importanța 

momentului.48 Aceste acte de patriotism aveau cu siguranță girul familiei,  a preotesei care 

nutrea  și ele aceleși sentimente ca ale părintelui, precum și ale copiilor, ea fiind elementul 

care îl susținea și încuraja pe preot și în acțiunile sale patriotice.

Aceasta  era,  în  linii  mari,  starea  preoților  de  mir  și  a  familiilor  lor  în  Muntenia 

secolelor XVIII-XIX. După cum se poate observa, preoția însăși era o activitate de familie, 

moștenită adesea din tată în fiu. Preotul era luminător al satului  și  al familiei,  căreia i se 

dedica trup  și  suflet,  ajutându-și  preoteasa în gospodărie  și  crescându-și  copii  chiar  și  în 

42 Pr. Gheorghe I. Moisescu,  Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 346.
43 Încercări de  școlarizare a preoțimii vor face ierarhi de seamă precum Antim Ivireanu sau Dositei Filliti,  și 
pedagogi români de seamă precum Gheorghe Lazăr, însă ele nu vor reuși decât în mică măsură. Asupra lor nu 
vom insista, pentru mai muulte informații vezi Ibidem, pp. 346-349. 
44 Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, op. cit., p. 73.
45 Pr. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul..., pp. 104-107.
46 Ibidem, pp. 85-88.
47 Ibidem, pp. 94-98.
48,, De aceea, noi preoții județului Argeș zicem să trăiască România unită! Trăiască alesul ei Alexandru Ioan  
I”. Scrisoarea preoților din județul Argeș către Alexandru Ioan Cuza, în secțiunea ,,Documente”, vol. ,,Domnia 
lui Cuza-Vodă”, de A. D. Xenopol, vol. 2, Tipografia Editore ,,Dacia”, Iași, 1903, pp. 436-437.
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situații  grele  precum cea  a  preotului  Stanciul  din  Negrași,49 fiind  de  asemenea,  un  mare 

patriot, fiind în același timp și păstorul care-și conducea credincioșii spre mântuire.

3.2.  În Moldova

Preoții  de aici  beneficiau  și  ei  în  secolul  XVIII de scutirea de la  dările  obișnuite, 

plătind însă mitropolitului  și  arhiereilor lor o taxă anuală,  după cum aflăm de la Dimitrie 

Cantemir:

,,Mitropolitul primește de la fiecare preot din eparhia sa, în fiecare an două sute de  

aspri ca dajdie și o piele de vulpe sau jder; în afară de asta el nu mai are voie să ceară și  

altceva… Aceleași venituri le au și arhiereii din eparhiile lor”.50

Ca și în Muntenia, scutirea de dările  țărănești se răsfrângea  și asupra familiei, fiind 

scutiți de ele și fii clericilor51. Aceste taxe episcopale vor suferi însă de-a lungul timpului și 

unele  modificări.  Astfel,  ,,mitropolitul  Iacov  Stamati  scuti  pe  preoții  săraci  de  darea  sa 

anuală de patru piaștri…, iar blăni nu lua numai câteva, de jder, de la toți laolaltă”52,  în 

timp ce episcopul Dositei Herescu cerea de la fiecare pielea de vulpe și taxa la Crăciun.53 Ei 

mai plăteau o taxă și protopopului.54

De asemenea,  preoții  primeau de la moșieri  pământuri,  fânață  și  pășune pentru 16 

vite, beneficii devenite în anul 1810 sesii parohiale. Tot atunci are loc restrângerea numărului 

preoților, respectiv 1 la 50 de familii și 2 la 80 de familii, ceilalți fiind datori să-și răscumpere 

robota de 12 zile pe an cu 2 lei.55

Veniturile lor se constituiau din  birul pe care îl primeau de la credincioși,56 aceștia 

prestând și două zile de clacă pe an.57 De asemenea, ei mai aveau și alte forme de venit, pe 

care  le-am enumerat  la  preoții  munteni,  la  baza  întreținerii  lor,  aflându-se,  ca  și  acolo, 

gospodăria.

49 A rămas văduv și a crescut singur 7 copii, pe la 1626. Deși nu face parte din aria temporară la care ne referim, 
am considerat important să-l menționăm întrucât considerăm că experiența lui de viață este una des întâlnită și 
în vremurile despre care vorbim. Despre el, vezi Pr. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul,..., 
pp. 54-57.
50 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Ediția a doua, Editura Minerva, București, 1976,  p. 226.
51  Pr. Gheorghe I. Moisescu,  Pr. Ştefan Lupşa,  Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 349.
52 Ibidem, p. 350.
53 Ibidem, p.350.
54 Ibidem, p.350.
55 Ibidem, p. 350.
56 Ibidem, p. 350. La părintele Păcurariu întâlnim pentru acest bir termenul de ,,taxe” sau ,,stole”. Pr. prof. dr. 
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru seminariile teologice liceale..., p.320.
57 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p.350.
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Și  aici,  ca  și  dincolo,  întâlnim  preoți  meșteșugari,  pricepuți  în  copiatul  cărților, 

precum  popa  Toader  din  Bodești,  care,  în  1725,  copiază  o  molitvă  legată  de  Botez  în 

slavonă,58 popa  Dimitrie,  care  în  1734,  ,,scria  cărți  și  traducea  urice”59 popa  Teodor 

Ioanovici, care transcrie în 1741 un foarte frumos Evangheliar, pe care îl înzestrează cu foarte 

frumoase miniaturi,60 sau preoți înzestrați cu talent artistic precum părintele Vasile Damian, 

care, pe la 1893, din încredințarea mitropolitului Iosif Naniescu, pictează biserici.61

Secolul al XIX-lea aduce o serie de modificări  stării  lor materiale.  Astfel,  în urma 

Regulamentului  organic, stăpânii  moşiilor  erau  obligaţi  să  dea  preoţilor  pământ,  şi  de 

asemenea, erau scutiţi de biruri, ,,preoţii, văduvele şi orfanii lor”62 (beneficiile se răsfrângeau 

şi acum şi asupra familiei).

Trebuie de asemenea menţionat faptul, că, începând cu 1875, Sfântul Sinod a făcut în 

repetate  rânduri  demersuri  în  vederea  unei  salarizări  stabile  a  preoţimii,  acestea  fiind 

soluţionate prin Legea clerului mirean din 1893, care-i salariza pe preoţi după treapta lor de 

cultură,  lefurile  urmând  să  se  plătească  de  către  Ministerul  Cultelor.  Legea  reuşea  de 

asemenea să condiţioneze hirotonia pentru parohii de oraş doar a licenţiaţilor, pentru mediul 

rural fiind necesară diploma de absolvire a seminarului complet.63 

În  privința  pregătirii  intelectuale,  domnitorul  Cantemir,  remarcă  privitor  la  prima 

jumătate  a  secolului  al  XVIII-lea,  faptul  că  arhiereii  nu  erau  foarte  învățați,64 de  unde 

deducem faptul că și preoții erau slab pregătiți din punct de vedere intelectual. ,,În școală, ei  

învățau pe de rost din Psaltiri  și  Ceasloave slavone”65, iar în românește aveau doar cărți 

populare de slujbă ca  Gromvornicul  și  Sinopsa românească,  considerând limba românească 

,,nevrednică de cărți sfinte”,66 concepţie ce se va menţine pe aproape întreg parcursul primei 

jumătăţi a secolului XVIII. Ulterior însă, se vor tipări cărţi de slujbă în româneşte, iar mai 

58 Ibidem, p.350. Pr. prof. Ștefan Lupșa, op. cit., p. 419.
59 Ibidem, p. 420.
60 Ibidem, p. 420.
61 Ibidem, p.423. Viaţa lui, pe larg, este redată foarte frumos de pr. Niculae M. Popescu, în volumul Preoţi de 
mir adormiţi în Domnul,op. cit., pp. 142-146.
62 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa,  Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 590. Paradoxal, tot aici ni se 
spune că: ,,plăteau Statului plocon  20 de lei pe an preoţii, 14 lei dicaonii şi 8 lei ţârcovnicii” Ibidem, pp. 590-
591. Probabil că acestea consitituiau taxe separate.
63 Ibidem, p.593.
64,,Grija  pentru  cele  duhovnicești,  adică  îndrumarea  sufletelor  pe  calea  Domnului  este  încredințată 
mitropolitului, care cercetează, ca un păstor credincios, bisericile de sub ascultarea lui, le așează arhierei, care 
nu prea au învățătură, dar sunt plini de Duh Sfânt”. Dimitrie Cantemir, op. cit., p.221.
65 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p.350.
66 Ibidem, p. 350.
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târziu, şi cărţi de învăţătură pentru preoţi (de exemplu, Veniamin Costachi, când era episcop 

de Roman, îi îndruma prin pastorale).67 

Mai târziu, în 1803, Veniamin Costachi înfiinţă pentru fii de preoţi seminarul de la 

Socola, iar Gavriil Bănulescu deschise şi el în Chişinău un seminar cu 10 clase.68 Din statutul 

seminarului de la Socola care se adresa fiilor de preoţi, observăm faptul că şi aici, ca şi în 

Muntenia, preoţia se transmitea de obicei din tată în fiu.

 Organizarea  bisericească  a  preoţimii  şi  a  treptelor  sacerdotale  presupune  şi  o 

organizare disciplinară interioară bine structurată după cum ne este ea prezentată de Dimitrie 

Cantemir:

,,Pentru greşeli mai mici, fiecare se pedepseşte de către mai marele său: diaconul de 

preot,  preotul  de  protopop,  ieromonahul  şi  călugărul  de  egumen  sau  arhimandrit,  

protopopul, egumenul şi arhimandritul de episcop, episcopul de mitropolit, mitropolitul de 

domn, domnul de cugetul său şi  de Dumnezeu, care foloseşte câteodată pe sultan drept  

unealtă pentru a îndrepta sau a pedepsi pe domn. Pentru greşeli mai mari, care trebuie  

pedepsite sau cu moarte, sau cu luarea preoţiei, numai preoţii, ieromonahii sau călugării  

stau sub judecata episcopilor lor. Iar stareţul, arhimandriţii şi arhiereii nu se pot pedepsi  

decât de către domn”.69

În privinţa atitudinii lor patriotice, trebuie menţionat faptul că ei nu erau mai prejos 

decât confraţii munteni, fiind şi ei promotori ai sentimentului naţional, atitudine exemplară în 

acest sens fiind viaţa preotului Andrei Mădan din Basarabia,70 care, cu siguranţă nu reprezintă 

un caz singular. De asemenea, faptul că preoţii erau susţinători ai reformelor ce vizau binele 

ţării rezultă şi din  scrisoarea preoţilor de mir din Huşi, de la 1 decembrie 1859, prin care îl 

felicită,  între  altele,  pe Cuza,  pentru ,,apărarea autonomiei  naţionale”71, şi-i  urează  „ani  

mulţi şi fericiţi”72 pentru că a ştiut ,,a ridica altariul şi naţiunea la demnitatea lor”73. 

Observăm şi aici importanţa familiei în viaţa preotului de mir, beneficiile de care se 

bucura aceasta datorită lui, sprijinul pe care îl oferă acestuia, precum şi similitudinile care 

există, în toate privinţele între preoţimea munteană şi cea moldoveană în această perioadă.

67 Ibidem, p. 351.
68 Ibidem, pp.351-352.
69 Dimitrie Cantemir, op. cit., pp. 225-226.
70 Acesta reuşeşte să întreţină sentimentul românesc în Chişinăul secolului al XIX-lea printr-un cerc naţionalist, 
în tinereţile sale, iar mai apoi, după hirotonie printr-o activitate neobosită. Din nefericire,  se stinge din viaţă 
destul de repede, la numai 34 de ani. Pentru mai multe informaţii privitoare la viaţa şi activitatea sa, vezi pr.  
Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul,op. cit., pp. 129-134.
71 Scrisoarea preoţilor de mir din Huşi, către Alexandru Ioan Cuza, în secţiunea ,,Documente”, vol. ,,Domnia lui 
Cuza-Vodă” de A. D. Xenopol, vol. 2, Tipografia Editore ,,Dacia”, Iași, 1903, p. 439.
72 Ibidem, p.440.
73 Ibidem, p. 440.

13



3.3. În Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș

La începutul  secolului  al  XVIII-lea,  Biserica Ortodoxă din Transilvania  se  găsește 

într-un moment de grea încercare, în urma aderării al uniație a lui Atanasie Anghel. De altfel, 

întregul secol este străbătut de o serie de mișcări de rezistență anti-uniată, conduse fie de către 

clerici, fie de către anumiți mireni bine ancorați în credința ortodoxă.

În ceea ce privește starea materială a preoților de mir, care erau, conform spuselor lui 

Iorga, destul de numeroși:  ,,șase, opt, zece la un sat,  împărțind venitul  mai mult sau mai  

puțin frățește”,74 aceasta era destul de grea, spre deosebire de conaționalii lor din celelalte 

două țări, române pomenite, ei nefiind scutiți de taxe, ci trebuind să plătească dări către stat, 

ca și ceilalți locuitori.75 Abia în urma stăruințelor lui Dionisie Novacovici, ei au fost scutiți de 

,,darea capului”(capitație76). Ei mai plăteau de asemenea, o taxă episcopilor sârbi de la Sibiu 

(dajdia vlădicească), precum și numeroase taxe protopopului : ,,o piele de vulpe la instalarea  

în parohie, o dajdie anuală de trei florini și numeroase daruri în natură”.77 

În Banat, preoții români aveau aceleași obligații către fisc și către episcopii sârbi de la 

Timișoara sau de la Caransebeș (Vârșeț), cărora le plăteau ,,taxe pentru hirotonie, singhelie 

(cartea  de  preoție),  o  dare anuală  și  un plocon la  hram”78,  în  timp  ce  în  Crișana,  taxe 

asemănătoare se plăteau episcopilor de la Arad. 

Protopopii se bucurau de drepturi mult  mai mari,  având  și o situație materială mai 

bună.  Ei  aveau datoria  de a merge  în inspecție  în parohii,  se interesau de modul  cum se 

comportau preoții, și, în caz de abatere, aplicau sancțiuni,  dădeau ,, cărțile de cununie” și se 

pronunțau  și  în  privința  divorțurilor.  Ei  primeau,  pe  lângă  taxele  enumerate  mai  sus 

și ,,stolele”  din propria lor parohie,  și danii în natură din partea parohiilor în subordine  și 

încasau  ,,gloabe” (amenzi)  din  partea  credincioșilor  în  cazul  în  care  constatau  cazuri  de 

imoralitate  în rândul lor.79

74 Nicolae Iorga, op. cit., p. 212.
75 Pr. prof. dr.  Mircea Păcurariu,  Istoria Bisericii româneşti din Transilvania,  Banat, Crişana şi Maramureş  
până în 1918..., p. 257.
76 Capitație-  ,,impozit , sub formă de cote fixe, perceput, în evul mediu, pe fiecare cap de locuitor”. DEX...,  
p.134. Întrucât era vorba de un impozit care privea o persoană, credem că el nu se răsfrângea asupra întregii 
familii, ci doar asupra preotului (n.n).
77 Pr. prof. dr.  Mircea Păcurariu,  Istoria Bisericii româneşti din Transilvania,  Banat, Crişana şi Maramureş  
până în 1918..., p. 257.
78 Ibidem, p.258.
79 Ibidem, p. 258.
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Veniturile  preoților  erau  destul  de  slabe,  astfel  că  ,,principalul  mijloc  de  trai  era 

gospodăria sa  țărănească, în care muncea împreună cu ceilalți  membrii ai familiei”.80 Ei 

trăiau de obicei ,,pe moșiile lor familiale sau achiziționate, obișnuit iobăgești  și supuse  la  

obligații de muncă, la taxe, daruri și onorarii”81, după cum am arătat mai sus, unele parohii 

având însă și sesii parohiale. De asemenea, ei mai primeau din partea credincioșilor anumite 

stole pentru slujbele săvârșite.82 

Părintele  Pavel  Vesa,  remarcă,  privitor  la  veniturile  preoților  faptul  că  ,,toate  

hotărârile adoptate după Rescriptul declaratoriu din anul 1779 sunt în rezonanță cu ideea 

conform căreia preotul trebuie  întreținut de comunitatea locală”83. La 12 februarie  1812, 

autoritățile reconfirmă dreptul preoților la o sesie parohială  și la primirea de dăjdii, indică 

posibilitatea ca enoriașii să lucreze sesia parohială, să aducă lemne preotului de bunăvoie și, 

precizează dreptul locuitorilor de a plăti obligațiile către preot în bani sau în natură.84

În  privința  pregătirii  intelectuale,  trebuie  să  menționăm  faptul  că  ,,aspiranții  la  

treapta preoției își desăvârșeau pregătirea la acele cursuri de pregătire de pe lângă centrele  

eparhiale, din mănăstiri, (ex. mănăstirea Prislop)85 sau chiar din casele unor preoți în care 

uceniceau fiii de preoți”86. Mai târziu, însă, și pregătirea preoților va deveni mai serioasă, la 

Sibiu, cursul de pregătire a  ,,învățătorilor  și  a viitorilor preoți,  înființat în 1786 de către  

Dimitrie  Eustatievici”,87 devenind,  în  timpul  lui  Șaguna  Seminarul  teologico-pedagogic, 

mitropolitul reușind să ridice an de an nivelul seminarului,88 și să trimită în parohii oameni 

bine pregătiți.

Dar, cu toată slaba pregătire, istoria ne pune în față  și preoți învățați, care copiază 

anumite  cărți  Sfinte,  precum  Ioan  din  Șiopi  (copiază  la  1731  Tâlcul  evangheliilor,  un 

Molitvelnic  și  alte  cărți)  și  Ștefan din Sămbășag-Bihor (copiază  în 1730 un Liturghier  și 

80 Ibidem, p.257.
81 Pr. dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului între 1786-1830, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2010, p. 99.
82 Pr. prof. dr.  Mircea Păcurariu,  Istoria Bisericii româneşti din Transilvania,  Banat, Crişana şi Maramureş  
până în 1918..., p. 257.
83 Pr. dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului între 1786-1830,..., p.100. Părintele chiar exemplifică acordul care avea 
loc între preot  și comunitate, punând la dispoziția cititorului un contract între preotul  și credincioșii parohiei 
Căbești.
84 Ibidem, p. 101.
85 Aici, preotul Nicolae, probabil un preot văduv, căruia îi este dată în grijă mănăstirea, este obligat să țină școală 
în mănăstire. Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu,  Istoria mănăstirii Prislop, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a 
Aradului, Arad, 2006, p. 73.
86 Pr. dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului între 1786-1830..., p.112. 
87 Pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, op. cit., p. 52.
88 Ibidem, p.62.
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pascalia scoasă după cea rusească)89 preoți scriitori, precum Radu Tempea (care scrie cronica 

parohiei  sale  și  copiază  Tetraevanghelul tâlcuit  al  lui  Teofilact  al  Ohridei  și  tradus  de 

episcopul Damaschin al Râmnicului) , preoți tipografi ( precum Teodor Corbea, care tipărește 

la  Bălgrad  Psaltirea  în  versuri),90 sau  pictori  (precum  Ionașcu  care  a  pictat  mănăstirea 

Sâmbăta,91  sau popa Ioan din Săliște care pictează biserica din  Gruiul Săliștii92). În secolul al 

XIX-lea,  vom întâlni  preoți  iubitori  de  cultură,  adevărați  bibliofili,  care  vor  contribui  la 

emanciparea comunităților păstorite. Exemple în acest sens sunt personalități precum preotul 

Nicolae  Butariu  din  Țara  Zărandului,  care  avea  o  bibliotecă  compusă  din  peste  700  de 

volume93,  pe  care  o  donează  bisericii  din  Bodești94 sau  preotul  scriitor  Nicolae  Horga 

Popovici, parohul Seleușului.95

Secolul al XVIII-lea se caracterizează, așa cum am menționat la început  și printr-o 

luptă continuă ,,pentru lege și pentru credință”96, preoţimea de mir remarcându-se şi aici. Nu 

vom insista asupra multiplelor  lupte ale clerului şi credincioşilor împotriva uniaţiei şi nici 

asupra decretelor  cuprinzând unele  drepturi,  pe care  le  câştigau  în urma acestor  acţiuni,97 

datorită faptului că ele nu constituie un element al temei noastre, dar cu toate acestea,  nu 

putem să nu sesizăm eroismul unor preoţi precum Cosma din Deal, care a fost arestat datorită 

unor astfel de acţiuni împreună cu soţia şi cu copilul său, care a degerat în închisoare.98 De 

asemenea, au mai fost arestate: soția preotului Dan din Tilișca, soția preotului Ioan din Poiana 

Sibiului99 și mulți alți preoți și preotese, ceea ce dovedește sprijinul de care se bucurau preoții 

transilvăneni din partea soțiilor lor în activitatea de apărare a credinței.

Preoțimea de aici nu s-a lăsat mai prejos decât cea din celelalte  țări române nici în 

privința patriotismului,  grăitoare în acest sens fiind isprava protopopului Lupu  Șandru din 

Borșa, căpitan în oastea lui Francisc Racoți II, care i-a bătut pe tătari la Strâmtura Borșii în 

89 Pr. prof. Ștefan Lupșa, op. cit., p. 419.
90 Pr. Gheorghe I. Moisescu, Pr. Ştefan Lupşa, Pr. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 353.
91 Pr. prof. Ștefan Lupșa, op. cit., p. 421.
92 Ibidem, p. 421.
93 Pr. dr. Pavel Vesa,  Un bibliofil din Țara Zarandului, preotul Nicolae Butariu (1843-1890), Editura Mirador, 
Arad, 2010, p. 79.
94 A se vedea, Actul de donațiune al preotului Nicolae Butariu, în Ibidem, pp. 78-79.
95 Idem, Episcopia Aradului între 1786-1830..., p. 146.
96 Andrei Șaguna, Adaos la promemoria despre dreptul istoric al autonomiei Bisericii Naționale a românilor de 
Legea Răsăriteană, Tipografia lui Georgie de Klozius, Sibiiu, 1850, p.20.
97 Un exemplu în acest  sens este  decretul  de 1754 al  Mariei  Tereza (vezi  Ibidem,  pp. 20-21, deşi  părintele 
Păcurariu îl plasează la 1759: Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat,  
Crişana şi Maramureş până în 1918..., p. 217.), în care era consifinţită libertatea de credinţă a românilor de lege 
răsăriteană, sau Patenta împărătească a lui Iosif al II-lea de la 10 august 1782 (Andrei Şaguna, op. cit., p. 21.). 
98 Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu,  Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru seminariile teologice liceale...,  p. 
267. Idem, Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş până în 1918..., p. 217.
99 Ibidem, p. 217.
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1717,100 precum și participarea preoțimii la marile mișcări naționale. Astfel,  ,,o participare  

masivă  a  preoților  se  înregistrează  în  răscoala  condusă de  Horea,  Cloșca  și  Crișan în  

toamna anului 1784”101, precum și la Revoluția de la 1848.102 

Observăm așadar felul cum se prezintă în aceste vremuri familia preotului în Ardeal, 

Banat, Crișana  și Maramureș, ea contribuind la păstrarea credinței strămoșești, a idealului 

național  și  la  emanciparea  culturală  a  poporului.  Nu  putem să  trecem cu  vederea  starea 

financiară mai grea decât în Muntenia sau Moldova, preoții nefiind aici scutiți de dări decât 

spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, sau greutățile cu care ei se confruntă aici din pricina 

stăpânirii,  nici patriotismul de care preoțimea ardeleană a dat dovadă în aceste vremuri de 

încercare. În concluzie,  și aici, ca  și în celelalte  țări române, familia preotului, rămâne un 

element central, de importanță majoră în cadrul comunității locale.

100 Pr. prof. Ștefan Lupșa, op. cit., p. 418.
101 Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu,  Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş  
până în 1918..., p.258.
102 De exemplu, preotul Nicolae Vlăduț din Bogata de Mureș, era prefect în oastea lui Avram Iancu. Ibidem, p. 
335.
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4. Concluzii

Preoțimea românească a fost  întotdeauna alături  de păstoriții  ei,  ea fiind ajutată  în 

activitatea pastorală de familie, care înțelegea nevoile spirituale și materiale ale preoților și îi 

susținea în acțiunile lor. Bunăoară, după cum se poate vedea, în lupta împotriva uniației din 

Transilvania, alături de preot, întâlnim adesea și preotese energice, care sunt apoi condamnate 

împreună cu soții lor, ori aceste fapte se vor fi întâmplat și în  cadrul activităților patriotice, 

unde, preotesele și copii lor, dacă nu vor lupta cot la cot cu părintele, cu siguranță că îl vor fi 

susținut din punct de vedere moral.

Dragostea firească între  preot  și  preoteasă nu se sfârșea odată cu mormântul,  cum 

adesea se întâmplă în societatea contemporană,  iar  divorțurile erau cazuri  extrem de rare. 

După moartea preotesei, preotul nu se gândea din nou la însurătoare, deși ar fi putut face acest 

lucru în vederea creșterii copiilor, acest lucru fiind deosebit de greu pentru un bărbat, ci îi 

creștea singur, exemple în acest sens fiind comportamentul preotului Stanciul din Negrași, 

care crește singur șapte copii,103 sau a preotului Nicolae Butariu, care, ,,rămas văduv la numai 

32 de ani, a trebuit să-și crească singur copiii, un băiat și două fete”.104

Din perspectiva economică, nu putem să nu observăm greutatea vieții preotului, care, 

în Transilvania, de exemplu, nu era scutit de taxe până pe la începutul secolului XIX, iar în 

celelalte țări, deși scutit de taxele către stat, trebuia să plătească o mulțime de taxe Bisericii. 

În Muntenia și Moldova, după cum s-a spus, beneficiul scutirii de taxe se răsfrângea și asupra 

familiei, și copii preoților fiind scutiți de taxe.

În privința pregătirii culturale, deși, în general, aceasta era destul de săracă, preoții vor 

reprezenta un element de luminare  și emancipare al poporului. De asemenea, educația va 

avea loc și în familie, unde preotul își învăța copii tainele scrisului și ale cititului, după care, 

uneori doar cu pregătirea de acasă, aceștia erau hirotoniți.

În concluzie,  putem spune că familia  preotului  a  constituit  în  timpurile  la  care  ne 

referim un element benefic al societății, ea fiind cea care îl susținea pe preot în toate laturile 

activităților sale zilnice, cea cu care preotul împărtășea greutățile și bucuriiile. Spre deosebire 

de romano-catolicism, unde preoțimea este una celibatară, preoțimea noastră are o oarecare 

ascendență din această privință, întrucât, obișnuiți cu necazurile propriei lor familii, preoții 

103  Pr. Niculae M. Popescu, Preoţi de mir adormiţi în Domnul..., pp. 54-57.
104 Pr. dr. Paul Vesa, Un bibliofil din Țara Zarandului, preotul Nicolae Butariu (1843-1890)..., p. 17.
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înțeleg mai ușor pe cele ale păstoriților  și  vor fi capabili  să-i îndrume mai bine,  pe baza 

propriei lor experiențe din viața de zi cu zi. 
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