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În societatea românească din Imperiul 
Austro-Ungar, în mare parte formată 
din agricultori, Biserica oferea singurul 
cadru de viaţă comunitară, în care preotul 
reprezenta pentru enoriaşi modelul de 
viaţă, în relaţiile de familie, în relaţia cu 

puterea politică şi cu celelalte instituţii ale statului. Prin orizontul său cultural şi 
autoritatea religioasă, preoţii au constituit elita satelor şi modelul de referinţă al 
valorilor societăţii româneşti. 

Studii teologice

Ca pregătire intelectuală şi teologică, majoritatea preoţilor români din fostul 
Imperiu Austro-Ungar erau absolvenţii institutelor teologice. Preoţii ortodocşi 
s-au format în institutele teologice de la Sibiu (înfiinţat în 1811), Arad (1865) şi 
Caransebeş (1885), eventual la Vârşeţ, Karlowitz etc.. Fiecare institut avea două 
secţii: una teologică, pentru pregătirea viitorilor preoţi, şi o secţie pentru pregătirea 
învăţătorilor. În secţia teologică de la „Seminarul Andreean” din Sibiu se primeau 
la studii numai absolvenţi de liceu, în schimb, la institutele din Arad şi Caransebeş 
erau primiţi şi absolvenţi cu doar şase clase de liceu sau de şcoală normală. Din 
rândul absolvenţilor de seminar, cei mai merituoşi erau propuşi pentru studii la 
facultăţile din Imperiul Austro-Ungar sau din Germania; în special, pentru studii 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuţi. Majoritatea înalţilor ierarhi şi 
profesorii de la institutele teologice aveau studii în marile universităţi din Europa 
Centrală şi de Vest. Ioan Petranu, profesor la Preparandia din Arad, după studii 
la Institutul Teologic arădean, a obţinut doctoratul în filosofie la Universitatea 
din Budapesta. Teodor Botiş, profesor şi între anii 1918-1938 rector al Institutului 
teologico-pedagogic din Arad, a studiat teologia la Universitatea din Cernăuţi. Roman 
Ciorogariu, profesor la Institutul din Arad, episcop de Oradea, a studiat teologia la 
Arad, pedagogia la Leipzig, filosofia şi psihologia la Bonn. La Institutul Teologic 
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din Sibiu, între anii 1786-1918 au propus cursuri 43 de profesori, dintre care 40 au 
urmat studii la universităţile din Europa Centrală şi de Vest. 

Preoţii greco-catolici s-au format în institutele teologice de la Blaj şi Gherla şi 
în seminariile de la Oradea, Satu Mare, Ungvár (Ujgorod) etc. Elita greco-catolică 
– înalţi ierarhi, profesori – şi-a desăvârşit studiile în universităţile de la Viena, 
Budapesta şi Roma.

La Viena au studiat în secolul al XIX-lea Basilius Raţ de Nagylak, profesor şi 
canonic la Blaj, Constantin Alutan, profesor, vicar de Făgăraş, canonic, Nicolae 
Maniu, profesor şi vicar de Făgăraş, Ioan Rusu, profesor la Blaj, Ioan Vancea de 
Buteasa, episcop de Gherla şi mitropolit al Blajului, Iosif Pop, profesor la Blaj, 
Ioan Pamfilie, profesor, membru al capitlului bobian, Basilius Raţ şi dr. Ioan Raţiu, 
profesor la Blaj, canonicul Ioan Micu Moldovan, Basiliu Crişan, profesor la Blaj, preot 
în localităţile Şăulia, Bărboşi şi Pogăceaua din jud. Mureş, profesorul Alexandru 
Grama, protopopul de Reghin, Petru Uilăcan, profesorul Octavian Banfi Bonfiniu, 
Victor Smilgeski, canonic mitropolitan, Iuliu Montani-protopop de Roşia Montană, 
dr. Victor Macaveiu profesor, canonic, vicar capitular, episcopul de Lugoj, Ioan 
Bălan, istoricul Zenovie Pâclişan, episcopul de Oradea Valeriu Frenţiu ş.a.

În anul 1873, guvernul de la Budapesta a transferat studenţii români de la 
Seminarul Sancta Barbara în Seminarul Central din Budapesta, ca studenţi la 
Facultatea de Teologie a Universităţii Regale Maghiare. Astfel, în perioada 1873-
1918, printre viitorii clerici care au studiat la Budapesta s-au numărat Octavian 
Banfi Bonfiniu, canonicul Victor Smilgeski, Emil Viciu, profesor la Blaj, Ambrozie 
Cheţan, vicar arhiepiscopal, Elie Dăianu, protopop de Cluj, Ariton Popa, protopop al 
Reghinului, Alexandru Ciura, cunoscut scriitor, profesor la liceul „George Bariţ” din 
Cluj, dr. Iulius Florian, capelan castrens, istoricul Petru Suciu, care s-a specializat 
în istorie la universităţile din Budapesta şi Berlin, naturalistul Alexandru Borza, 
episcopii I. Bălan, Traian Valeriu Frenţiu şi Alexandru Rusu, istoricul Coriolan 
Suciu, autorul Dicţionarului istoric al localităţilor Transilvaniei, poetul şi publicistul 
Teodor Murăşanu, scriitorul Ion Agârbiceanu, ales în perioada dintre cele două 
războaie mondiale canonic al Episcopiei de Gherla-Cluj ş.a. Menţionăm că mulţi 
dintre cei care au studiat la Seminarul Central din Budapesta şi-au întregit studiile 
la Universitatea din Viena, cum au fost episcopii I. Bălan, Tr. Valeriu Frenţiu şi 
Alexandru Rusu. La Seminarul Central din Budapesta între anii 1873-1918 au studiat 
circa 220 de viitori preoţi români.1

Indiscutabil, crearea identităţii greco-catolice, dar mai ales formarea conştiinţei 
latinităţii la români datorează foarte mult contactului pe care elita Bisericii Greco-
Catolice l-a stabilit cu patrimoniul spiritual şi cultural al Romei. După generaţia de 
aur a culturii româneşti formată la Roma în secolul al XVIII-lea, o nouă generaţie 
s-a creat la Roma începând cu anul 1854. Odată cu crearea Mitropoliei Unite, Papa 
Pius al IX-lea a creat pe seama Bisericii Greco-Catolice patru burse pentru studii 
la Roma; ulterior se vor acorda cinci. Iniţial, ca bursieri, românii au fost trimişi 

1 Vezi Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităţii româneşti din Transilvania şi Banat 
în epoca modernă, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2000, pp. 344-355. 
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în Colegiul Greco – Rutean Sf. Atanasie, studiind la Universitatea Urbariană sau 
la Universitatea Gregoriană. În anul 1898, studenţii români au fost transferaţi în 
Colegiul Urban De Propaganda Fide. La 9 martie 1937 s-a inaugurat pentru studenţii 
români Colegiul Pio Romeno.2

Între anii 1854-1948 în instituţiile de învăţământ de la Roma au studiat peste 35 
de viitori clerici şi profesori din Arhidiecesa de Alba Iulia şi Făgăraş. Acestora li se 
adaugă cei din Episcopiile de Lugoj, Gherla şi Oradea. Cu bursă instituită de Papa 
Pius al IX-lea a studiat viitorul conte de Roma, asistent pontifical şi mitropolit al 
românilor ardeleni greco-catolici, Victor Mihaly de Apşa, episcopii şi mitropoliţii: 
Vasile Suciu, Alexandru Nicolescu, Ioan Suciu, Vasile Hossu, Iuliu Hossu, Vasile 
Aftenie, Tit Liviu Chinezu, Alexandru Todea, istoricul Augustin Bunea, canonicul 
şi istoricul Iacob Radu, canonicul Augustin Tătar, profesorii Alexin Viciu, Liciniu 
Pop, Vasile Sâmpălean, Coriolan Lupu, Celestin Cherebeţiu, Nicolae Lupu, Vasile 
Cristea, Septimiu Todoran, Ioan Simion Crişan.

Hirotonirea şi numirea în parohie

După patru ani de studii, sau după doi ani în cazul preoţilor „bienali” sau 
„seminarişti”, urma consacrarea pentru viaţa de preot.3 După încheierea studiilor, 
viitorii preoţi greco-catolici dădeau examenul de ordinanzi, pe baza căruia aveau 
dreptul de a concura pentru o parohie. Investirea parcurgea trei momente: tunsura 
clericală, ridicarea la „sfântul ordin” al subdiaconatului şi al diaconatului apoi 
ridicarea la treapta Sfintei preoţii după prescrisele ritului Bisericii Greco-Catolice, 
săvârşită la liturghia hirotonisirii. Momentul, săvârşit de înaltul ierarh al Arhidiecezei 
de Alba Iulia şi Făgăraş - prin punerea în palmă a Sf. Euharistii şi îndemnul de a 
o cinsti în aşa fel încât să poată da seama la judecata de apoi, năştea trăiri unice 
pentru fiecare preot. Niciodată nu m-am simţit mai mare - mărturisea protopopul 
de Târgu-Mureş, Iosif Pop, în memoriile sale - ca în aceea clipă, când îl aveam în 
palma mea pe Dumnezeul meu, pe creatorul şi judecătorul lumii şi niciodată nu m-am 
simţit mai mic, ca atunci când mi-am dat seama cât e de mare acest Dumnezeu, 
infinit în toate însuşirile lui, stăpân peste nemărginitul univers. Ce fărâmă eram în 
faţa acestui Dumnezeu.4

2 Idem, Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1948), Editura Universităţii Petru 
Maior, Târgu-Mureş, 2007, p. 54-62; vezi pe larg Szlavikovszky Beáta, Magyarországi 
diákok itáliai egyetemeken 1526-1918, I. Rész, Budapesta, 2007. 

3 Erau de multe ori cazuri când unii teologi datorită lipsei de preoţi sau la cererea lor erau 
hirotonisiţi înainte de încheierea studiilor, cum a fost cazul tribunului de la 1848, Isaia 
Moldovan, preot în Chirileu, hirotonisit în anul IV de studii. Vezi Memorialistica revoluţiei 
de la 1848, studiu introductiv, ediţie, note şi glosar de Nicolae Bocşan şi Valeriu Sen, 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1998, p. 240; Melinte Şerban, Cultura mureşeană în memoria 
cărţilor, Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2006, p. 247.

4 Ştefan Manciulea, Povestea unei vieţi, ediţie îngrijită de Ştefana Manciulea şi Ioan Buzasi, 
Clusium, 1995, p. 46.
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În mare, ceremonialul de hirotonire era identic şi în Biserica Ortodoxă. Momentul 
hirotonirii se săvârşea în mijlocul bisericii şi în prezenţa credincioşilor, pentru ca şi 
aceştia să se poată pronunţa atunci când episcopul vroia să verifice în public dacă 
cel ales era vrednic de preoţie5. 

Urma numirea într-o parohie. Pentru început, proaspătul absolvent putea obţine 
statutul de „cooperator” pe lângă propriul părinte (dacă acesta era preot), sau pe 
lângă alt preot. Obţinerea unei parohii depindea de pregătirea şi comportamentul în 
timpul studiilor, de preferinţele mitropolitului, episcopului, de existenţa locurilor 
vacante6. În speranţa găsirii unei parohii mai bogate, îşi amânau momentul 
hirotonisirii; pe moment mulţumindu-se, mai ales cei care urmaseră studiile la 
Roma, Budapesta sau Viena, cu funcţii mărunte pe la mitropolie - copişti, cancelişti, 
prefecţi de studii, pedagogi la internat etc. Prin dispoziţia guvernului de la Budapesta 
absolvenţii seminarului teologic aveau la dispoziţie trei ani să se căsătorească şi 
să se hirotonisească. În timpul primului război mondial această dispoziţie a fost 
modificată, reducându-se timpul la un an. De abia apoi pentru unii urma designarea 
unei parohii, căsătoria care era bine cumpănită (averea fetei contând mult în alegerea 
viitoarei soţii), apoi primeau binecuvântarea arhiepiscopească spre a putea păşi în 
numele domnului la sfântul sacrament al căsătoriei.... Cei mai mulţi se căsătoreau 
astfel înainte de hirotonisire, dar erau şi cazuri când se hirotoniseau ca preoţi celibi. 
Cei care se căsătoreau îşi alegeau soţiile dintre fetele preoţilor greco-catolici din 
propria dieceză. În caz contrar plăteau anumite taxe. Dacă părinţii fetei nu erau preoţi 
sau nu erau preoţi din dieceza, plăteau 300 de coroane în fondul „viduo-orfana”, 
iar cei care se căsătoreau cu fete de altă confesiune, 600 de coroane. În diecezele de 
Lugoj, Gherla şi Oradea taxele erau mai mari. În Dieceza de Oradea se plătea 1500 
în cazul în care viitoarea preoteasă nu era fiică de preot sau era fiică de preot din 
altă dieceză. Cei care luau fete de altă confesiune plăteau 2000 de coroane.

În cazul preoţilor ortodocşi recomandările în privinţa căsătoriei erau de asemenea 
foarte precise şi severe. Candidaţii la preoţie primeau recomandări să ia în căsătorie 
fete din familii de ortodocşi. În cazul în care luau fete greco-catolice plăteau în 
Fondul general eparhial suma de 100 de coroane. Dacă erau de alt neam, suma era 
„întreit de mare”. 

Urma instalarea ca preot în parohie, tânărul teolog fiind recomandat enoriaşilor 
printr-o scrisoare semnată de episcop sau mitropolit. Ceremonia instalării avea loc, 
de obicei, duminica sau în zile de sărbătoare, după săvârşirea Liturghiei. 

Primii ani pentru mulţi dintre tinerii preoţi sunt încărcaţi de dezamăgiri, realităţile 
erau mult mai dureroase decât viaţa la care visau ca studenţi seminarişti. Din lumina 
iadului etic spre care râvneşti în anii de seminar în care te scalzi cu toate aspiraţiile 

5 Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1708-1918), Presa Universitară 
Clujeană, Cluj Napoca, 2006, p. 252-253.

6 La numirea în parohie se întâmplau şi abuzuri, erau cazuri când episcopii sau membri 
ai Consistoriului erau acuzaţi că primeau bani în schimbul atribuirii unor parohii (vezi 
P. Vesa, op.cit., p. 256-257). 
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sufletului – nota preotul Ion Agârbiceanu din Bucium-Saşa – te trezeşti deodată în 
întunericul ce stăpâneşte în minţi, în suflete, în casele sărace, în bolile îndelungate, în 
spaima de moarte a celor care pleacă, în spaima şi mai mare a celor care rămân. Taine te 
înconjoară din toate părţile, şi la vârsta de douăzeci de ani te frământă întrebări violente.7 

În căutarea unei parohii mai bune, tinerii preoţi se adresau episcopului, mitro-
politului sau Consistoriului, cerând numirea într-o nouă parohie, vacantă, mai 
aproape de satul natal, sau chiar în satul natal, mai aproape de părinţi, în parohii 
cu venituri mai mari, care să le permită întreţinerea familiei.

Condiţia socială, venituri, starea bisericilor 

Condiţia de preot cu toate neajunsurile ei, era insă cu mult peste aceea a majo-
rităţii românilor. Mult timp ea a reprezentat idealul social al miilor de tineri din 
familiile de ţărani români din fostul Imperiu Austro-Ungar. Cariera de preot 
a fost o profesie râvnită multă vreme în Transilvania, atât datorită evlaviei care 
caracteriza majoritatea populaţiei – Biserica şi preotul reprezentând centrul spiritual 
al comunităţii – cât şi datorită condiţii sociale a preotului, cu mult peste media 
unei populaţii care în proporţie de peste 80 % îşi asigura existenţa din agricultură, 
din cultivarea pământului. Apoi, era autoritatea preotului în cadrul comunităţii, el 
exercitând o influenţă aproape decisivă în sat, atât în ceea ce priveşte viaţa spirituală 
cât şi în privinţa aspectelor administrative, juridice, şcolare etc. 

Statutul social al preoţilor era foarte diversificat, condiţionat de nenumăraţi 
factori, în primul rând de mărimea parohiei, de zona geografică în care se situa. 
Cele mai mari parohii greco-catolice erau cele din zona de câmpie a Transilvaniei. 
„Canaanul transilvănean” de pe valea Mureşului şi Târnavelor, cu câte 300-400 de 
familii fiecare, cu impozante biserici de zid, şcoli mai bine organizate, cu întinse 
pământuri ecleziale, cu fonduri bisericeşti, cu o bogată zestre de cărţi şi obiecte 
liturgice.8 Erau averi dobândite fie din donaţiile făcute de stăpânii feudali în secolul 
al XVIII-lea, sub presiunea împăraţilor Maria Teresa şi Iosif al II-lea, prin repetate 
dispoziţii oficiale emise în acest scop, fie prin donaţii sau achiziţii de terenuri, făcute 
de către comunităţile săteşti sau de familii mai înstărite. Erau şi cazuri când unii 
candidaţi la preoţie, fără studii seminariale, aşa-zişii „teologi-moralişti” („preoţii 
bienali”) pentru a obţine de la episcop o anumită parohie, se obligă să o înzestreze 
din veniturile lor, fie cu o casă parohială, fie cu unul sau mai multe loturi de pământ. 
O parte din averea bisericii provenea din donaţii lăsate prin testament, din care se 
creau fundaţii. Biserica Greco-Catolică de la Blaj avea sute de asemenea fundaţii 
pentru cele mai diverse scopuri. 

Vacantarea unei parohii bogate, din satele mai mari sau din oraşe, declanşa o 
adevărată avalanşă de cereri către mitropolie. Erau apoi parohiile mai sărace din 

7 Apud. Mircea Zaciu, Ion Agârbiceanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1972, p. 82.

8 Vezi Simion Retegan, Parohii şi filii ale diecezei Blajului în timpul păstoririi lui Alexandru 
Sterca Şuluţiu (1850-1867) în Emlékkönyu Csetri Elek születé sévuk nyolk vanadik 
évfordulójára, Az Erdély mizeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 2005, p. 402. 
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Apuseni, din Secuime, din localităţile mixte, cu comunităţi atât greco-catolice cât 
şi ortodoxe, cu 30-60 de familii şi chiar mai mici. În districtul Făgăraşului existau 
în secolul al XIX-lea 206 filii greco-catolice, iar în scaunul Sibiului existau parohii 
cu mai puţin de 60 de credincioşi. Săliştea avea 28 de credincioşi, Aciliu 47, iar 
Apoldul de Jos 59.9 În total în arhidieceză erau 675 de filii.

În afara „porţiei canonice”, aflate întotdeauna în folosinţa exclusivă a parohului, 
existau în unele localităţi pământuri ale bisericii, mai ales păduri, fânaţe, de asemenea, 
un modest avut al cantorului, un mic intravilan, un arabil, un fânaţ etc. Se adăuga 
obişnuita casă parohială, o construcţie asemănătoare caselor ţărăneşti, eventual cu 
mai multe camere, uneori o casă pentru cantor şi una pentru clopotar. Alte venituri 
care întregeau averea erau o moară, un joagăr, sau dreptul de cârciumărit.

Majoritatea caselor preoţilor greco-catolici, în proporţie de 71,5%, au fost cons-
truite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: 158 din piatră şi cărămidă, 399 din 
lemn, 3 din cărămidă nearsă şi doar 2 din lut. Locuinţele preoţilor cu venituri mai 
mari, mai ales ale protopopilor constau din case spaţioase, compuse din verandă, 
sufragerie, dormitor, salon, camera de oaspeţi, cancelarie, cămară, pivniţe, una 
pentru butoaiele cu vin, alta pentru cada cu varză. Mobilierul casei cuprindea, 
printre altele, canapele, fotolii, dulapuri masive sculptate, unele în stil Biedermaier, 
oglindă de toaletă, masă de sufragerie, bibliotecă etc. Încălzirea se făcea cu sobe de 
teracotă. Preoţii mai bogaţi şi prelaţii aveau şi pian. Curtea şi grădina erau înconjurate 
cu gard de scândură, în faţa casei aveau straturi de flori, iar în curte aveau un chioşc, 
în care obişnuiau să-şi servească oaspeţii cu cafea. Cu ocazia zilelor onomastice 
sau de naştere, eventual pentru a-şi marca statutul de elită a comunităţii, dădeau 
serate, la care invitau intelighenţia din zonă10.

Bisericile, până după anul 1900, în proporţie de 60 %, erau din lemn, modeste, 
joase, întunecoase, dar ridicate de cele mai multe ori pe o înălţime, pe un deal al 
satului. În anul 1911 în Arhidieceza de Alba Iulia-Făgăraş erau 383 de biserici de 
piatră şi 402 de lemn (casele parohiale erau 217 de piatră şi 339 de lemn, şcoli de 
piatră erau 289, iar de lemn 179). 

În Arhidieceza de Sibiu erau 2101 biserici. Ca stil, erau de o mare diversitate: cele 
de zid, ridicate în secolul al XIX-lea erau influenţate de stilul săsesc; cele ridicate 
în jurul anului 1900 imitau stilul bizantin. Bisericile din lemn erau influenţate ca 
arhitectură de stilul bisericilor din Moldova sau al celor ungureşti. 

Veniturile preoţilor au fost multă vreme, în aproape întreg secolul al XIX-lea, 
condiţionate de contribuţia enoriaşilor. Din anul 1861 s-a desfiinţat dijma (quarta), 
pe care o plăteau pentru biserică credincioşii. Preoţii, exceptând protopopii care 
primeau mici ajutoare de la Arhiepiscopie, nu beneficiau de un fond de salarizare, 
fiind retribuiţi prin contribuţia credincioşilor. Salariul era stabilit în funcţie de 
numărul de suflete, de credincioşi, fiecare contribuind anual cu un florin.11 În această 

9 Ibidem, p. 403.

10 Ioan Chiorean, Intelectualitatea din Transilvania în epocile premodernă şi modernă. Studii 
şi articole, Editura Universităţii Petru Maior, Târgu-Mureş, 2008, p. 387.

11 Ioan Rusu Şirianu, Românii din statul ungar, 1904, p. 282.
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situaţie, majoritatea preoţilor, raportat la populaţia parohiilor, aveau salarii sub 400 
de florini. O singură parohie din Arhiepiscopia de Alba Iulia şi Făgăraş avea un venit 
de 800 de florini. Nu lipseau nici parohiile unde salariul preotului era cuprins între 
10-100 de florini; mai puţin decât primea un funcţionar de la poştă sau un lucrător 
de la căile ferate. Într-un articol intitulat Dotarea clerului nostru, apărut în ziarul 
Unirea din 4 iulie 1891, se spunea că erau parohi fără casă parohială, fără porţie 
canonică şi fără prevederi clare privind zilele de lucru stabilite pentru enoriaşi în 
favoarea preotului. Cine vrea să se convingă despre adevărul aserţiunii noastre - scria 
Unirea - meargă în ţara Oltului, unde în cele mai multe comune preotul mai numai 
atât răsplată are de la credincioşii săi, că aceştia îi zic „părinte” şi-i sărută mâna, 
iar dacă părintele nu ar moşteni de la părinţii săi puţină moşie, sau nu ar căpăta 
de la soţia sa o neînsemnată proprietate ca zestre, desigur ar fi peritoriu de foame. 
În comunele acestea până acum încă tot mai putem aplica preoţi, deoarece poporul 
nostru stimează statutul preoţesc aşa de tare, încât nu se află ţăran cu prindere mai 
bună, care să nu se simţească foarte fericit, dacă pe vre-un fiu al său - după ce acesta 
a absolvit 4-5 clase gimnaziale - îl poate vedea preot în comuna sa chiar şi cu riscul 
de a-l susţine din averea sa proprie, şi nu se află fată de agricultor mai avut, care să 
nu-şi ţină de o deosebită fericire a ajunge preoteasă.12 

În ultimul deceniu din secolul al XIX-lea s-au declanşat dezbaterile privind 
salarizarea preoţilor din fondul de stat. Începând cu anul 1895 guvernul oferea 
ajutoare preoţilor, distribuite pe baza unei liste propuse de Consistoriu. Distribuirea 
lor se făcea în mod arbitrar, unii preoţi primind ajutoare de peste 100 de florini, cu 
toate că dispoziţiile prevedeau maxim 100 de florini pentru un preot. Asemenea 
„ajutoare” se acordau din partea „ministrului cultelor în înţelegere cu ministrul 
president şi la propunerea fişpanului, care de odată îşi exprima dorinţa, ca preotul 
prin ţinuta sa politică se va face vrednic şi pe viitor ca să poată fi împărtăşit cu 
ajutor de la stat.13 Astfel, ajutoarele de la stat deveneau un mijloc de manipulare şi 
constrângere a preoţilor, plătindu-li-se de fapt fidelitatea pentru politica guvernului. 
Prin Legea XIV din 1898 s-a reglementat salarizarea preoţilor din fondul de stat14. 
Potrivit paragrafului 4 din lege, salariile preoţilor erau întregite cu suma de 1600 
coroane, pentru preoţii care aveau studii teologice de cel puţin trei ani şi aveau opt 
clase gimnaziale. Preoţii care nu aveau această calificare, potrivit paragrafului 5, 
primeau întregire de doar 800 de coroane. Legea permitea preoţilor cu „clasificaţie 
inferioară” să-şi poată completa ulterior liceul pentru a putea dobândi întregirea 
salariului la 1600 de coroane. Salariul însă nu se primea întreg, din el se scădeau 
veniturile obţinute de preot din parohie (după „porţia canonică”, zilele de lucru, 
contribuţia în natură a credincioşilor şi veniturile de la înmormântări, sfinţiri de 
case, bobotează), preotul primind doar diferenţa până la suma de 1.600 sau 800 

12 Unirea, an I, nr. 27, 4 iulie 1991, p. 1.

13 Idem, An VIII, nr. 12, 26 martie 1998, p. 1.

14 Onisifor Ghibu, Viaţa şi organizarea bisericească şi şcolară în Transilvania şi Ungaria, 
1915, p. 37-38.
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de coroane. În anul 1909, un nou articol de lege ( XXII) a venit să-l completeze pe 
cel din 1898, prin care se prevedea că dacă o parohie era acoperită de un preot cu 
calificare inferioară, la o eventuală numire a unui preot cu studii superioare, acesta 
nu primea întregirea („congrua”) la 1600 de coroane. Prin articolul de lege XXXVIII 
din 1913, preoţii puteau beneficia de gradaţii (cvincvenalii). În sensul acestui articol, 
un preot putea ajunge după douăzeci şi cinci de ani vechime la un salariu de 3.000 
de coroane. Întregirea salariului primit din partea statului se acorda anual în două 
rate, de către Consistoriu, putând fi suspendată daca preotul se făcea vinovat de 
„uneltire contra statului”. În aceste condiţii, contribuţia constituia o ameliorare 
pentru situaţia materială a preotului, dar, moral, ea reprezenta o mare povară, căci 
le impunea să-şi calce adesea pe inimă şi să-şi neglijeze datoriile de ordin naţional 
şi politic. Ea e vecinică „sabie a lui Damocle”15 

Protopopii se bucurau de venituri mult mai mari decât aveau preoţii. În cazul 
ortodocşilor venitul se compunea din salariul de preot, de 1600 coroane la începutul 
secolului al XX-lea, la care se adăuga indemnizaţia de protopop, de 1500 de coroane 
pe an şi gradaţiile de vechime, de 10%, acordate din cinci în cinci ani. În diecezele 
de Arad şi Oradea leafa de protopop era de doar 600 de coroane, iar în dioceza 
Caransebeşului era de doar 400 de coroane; cu menţiunea, că în aceste dioceze ei 
primeau aşa numitul bir protopopesc. Protopopii încasau căte 50 de coroane cu ocazia 
instalării unui preot, apoi o diurnă de 10 coroane pe zi şi rambursarea cheltuielilor 
de transport cu ocazia vizitelor canonice şi a inspecţiilor şcolare. 

Veniturile cele mai mari le înregistra clerul înalt din care făceau parte, la ortodocşi, 
arhiepiscopul şi episcopii, vicarii, asesorii consistoriali, precum şi directorii de 
la seminarii, inspectorii şcolari, secretarii consistoriali şi profesorii definitivi sau 
provizorii. Aceştia beneficiau în anul 1913 de următoarea salarizare: arhiepiscopul 
ortodox – 24.000 de coroane, episcopii de Arad şi Caransebeş – 12.000 de coroane, 
vicarul episcopal din Oradea – 10.000 de coroane, vicarul arhiepiscopal din Sibiu 
– 6.000 de coroane, asesorii consistoriali din Sibiu – 4.000 de coroane, cei din 
Arad – 3.000 de coroane, din Caransebeş – 2 400 de coroane, secretarii consistoriali 
din Sibiu câte 3.600 de coroane, iar cei din Arad câte 3.000 de coroane, profesorii 
seminariali din Sibiu – 3.600 de coroane, cei din Arad – 2.400 de coroane, respectiv 
2.200 cei din Caransebeş.16 

Veniturile înaltului cler greco-catolic erau substanţial mai mari decât ale ierarhilor 
ortodocşi. De exemplu, în anul 1865 episcopul ortodox avea un salar de 4.000 de 
florini, iar episcopul greco-catolic de la Gherla avea 10.000 de florini. 

Înalţii ierarhi adunau în timpul vieţii venituri considerabile. Sunt deosebit de 
relevante în acest sens veniturile realizate de mitropolitul Andrei Şaguna, care la 
moartea sa, survenită la 18 iunie 1873, a lăsat o avere de 600.000 de florini. 

Muncile de pe „porţiunea canonică”/sesia parohială le răpeau mult timp preoţilor, 
aceştia reuşind să se dedice biserici doar în duminici şi sărbători. Ajuns la Galtiu, 

15 Ibidem, p. 39.

16 Ibidem, p. 42-43.
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mărturiseşte preotul Iosif Pop, unde m-am trezit cu o porţiune canonică de 32 de 
iugăre, cu toate că cea mai mare parte am dat-o să o lucreze credincioşii, totuşi 
grija gospodăriei mi-a ocupat aproape tot timpul şi am ajuns ca din cauza acestor 
griji lumeşti, apoi grija celor trei copilaşi ai mei, să nu-mi rămână aproape deloc 
timp pentru îndeletnicirile preoţeşti, absolut necesare. Rugăciunile de dimineaţă, de 
seară, servicii pe care mi le cereau credincioşii, pregătirea predici, orele de religie, 
serviciile de duminică atâta tot. Pentru lectura spirituală, meditaţie, studiu, adoraţie, 
cercetarea bisericii în cursul săptămânii...nu mai aveam timp. Eram nemulţumit cu 
această stare sufletească, dar nu întreprindeam nimic pentru a o schimba. Trebuia 
să intervină o zguduitură, care să mă pună pe calea cea bună.17 Vizita unor călugări 
asumţionişti din Blaj, foşti colegi, îi provoacă un sever examen de conştiinţă şi o 
schimbare radicală a vieţii de paroh, modificându-i programul zilnic: În programul 
fixat erau cam următoarele puncte: scularea la timp fix, oferta zilnică, rugăciunea de 
dimineaţă, meditaţia, celebrarea Sfintei Liturghii, adoraţia, lectura spirituală, studiu, 
rozarul, barem o oră canonică, citirea din Sfânta Scriptură, examinarea conştiinţei, 
rugăciunea de seară, notarea foii de control în fiecare seară, exerciţii spirituale de 
cinci zile pe an, culcarea la timp, mărturisirea lunară. Ziua următoare am început 
programul. A venit schimbarea prevăzută atât în viaţa mea preoţească particulară, 
cât şi în ce priveşte credincioşii şi biserica.

Preotul şi comunitatea

Educaţia din timpul anilor de studiu, o întreagă literatură teologică, nume-
roase circulare transmise de episcopi şi mitropoliţi, revistele şi ziarele, atât ale 
Arhiepiscopiei Greco-Catolice de la Alba Iulia şi Făgăraş (Unirea şi Cultura 
creştină, Tinerimea nouă, Calendarul de la Blaj), cât şi ale Arhiepiscopiei de Sibiu 
(Telegraful Român), transmiteau preotului sfaturi privind viaţa pastorală. O mare 
responsabilitate i se încredinţa preotului pentru îngrijirea bolnavilor. Preotul are 
să cerceteze bolnavii pentru a-i mângâia şi ajuta după putinţă în situaţia lor de 
durere, dar mai ales a-i reînnoi şi întări în privinţa sufletească prin demna primire 
a sfintelor sacramente, anume a Mărturisirii, Cuminecării şi Ungerii.18 Îndatoriri 
enorme îi reveneau preotului şi în educarea tineretului în spiritul moralei creştine, 
o grijă specială acordându-se predării religiei în şcoli: Moralitatea, religiunea nu e 
o ştiinţă, care s-ar putea învăţa dacă i se asemnează şi ei loc în împărţirea orelor. La 
1 martie 1892 se emite Epistola cerculară a Mitropolitului şi Episcopiilor Provincii 
bisericeşti de Alba Iulia şi Făgăraş către tot clerul şi poporul credincios al acelei 
provincii despre crescerea religioso-morală a tinerimii,19 semnată de mitropolitul Ioan 
Vancea şi episcopii Mihail Pavel de Oradea, Victor Mihaly, episcop de Lugoj şi Ioan 
Szabo, episcopul de Gherla. Preoţilor greco-catolici li se aduce aminte că ascultând 

17 Iosif Pop, op.cit., p. 31.

18 Dr. Isidor Marcu, Îngrijirea pastorală a bolnavilor, Cultura Creştină, An XI, iulie-august 
1922, nr. 7-8, p. 215.

19 Unirea
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de cuvintele lui Isus adresate apostolilor, Mergând învăţaţi toate popoarele, biserica 
nu numai că a predicat cuvântul lui Dumnezeu la toate popoarele, dar a întemeiat 
şi „şcoli publice” pentru a-i putea învăţa pe oameni atât adevărurile religiei cât şi 
alte cunoştinţe folositoare. Cu deosebire s-a îngrijit Sfânta Biserică de înfiinţarea 
aşa numitelor şcoli populare sau elementare, în care pruncii primesc învăţături 
folositoare atât pentru viaţa pământească, cât şi cele de lipsă pentru dobândirea 
fericirii cereşti. Cu aceste gânduri şi cu mari jertfe, se spunea, s-au creat sutele de 
şcoli greco-catolice în Transilvania. Ca urmare Mântuirea şcoalelor noastre greco-
catolice este pentru biserica noastră şi pentru poporul nostru credincios o chestiune 
de viaţă, care pre nici un fiu al bisericii noastre nu-l poate lăsa, să fie nepăsătoriu... 
Cu un cuvânt, instrucţiunea şi crescerea în şcoalele noastre greco-catolice este 
aşezată pe temeiul neclătit al religiunii şi moralei creştine-catolice, pe care trebuie 
să se razime toată viaţa sufletească a omului, dacă vrea să fie membru folositor al 
societăţii omeneşti şi să-şi poată câştiga binecuvântarea Domnului în această viaţă 
pământească şi fericirea eternă în cealaltă. Epistola înalţilor ierarhi insista asupra 
importanţei frecventării de către elevi a şcolilor greco-catolice, pentru că în şcoalele 
noastre greco-catolice, pe lângă fidelitatea şi alipirea neclintită cătră strălucitul tron 
al Maiestăţii Sale Preagraţiosului nostru Rege Apostolic, pe lângă iubirea adevărată 
de patrie şi ascultare de legile ţării, şi pe lângă cunoscinţele prescrise de lege, pruncii 
trebuie să înveţe, cum se cuvine, şi limba bisericii noastre, care este totodată şi limba 
lor maternă; ceea ce este lucru de mare însemnătate pentru biserica noastră şi binele 
credincioşilor noştri.

Epistola, ca de altfel şi numeroasele circulare transmise de la Blaj, le cerea 
preoţilor să-i atragă pe credincioşi la Sfânta Biserică, să se îngrijească de fiecare 
dată ca biserica să fie curată şi înzestrată cu tot ce formează podoaba ei, să ţină cultul 
dumnezeiesc cu toată gravitatea, demnitatea şi pietatea cuvenită faţă de Domnul 
cerului şi al pământului, ai căruia şerbitori sunteţi. Acolo unde oficiul de cantor 
este separat de cel de docent, să se propună cantori oameni temători de Dumnezeu, 
cu viaţă nepătată şi cântăreţi buni, care cu viaţa lor cuvioasă şi cu cântările lor 
melodioase să îndulcească şi edifice, şi să alipească pre poporul nostru de sânta 
noastră biserică, aşa încât nici un interes lumesc, şi nici o încercare contrarie să nu-l 
poată înstrăina, desface şi scoate din sânul Sântei noastre biserici, şi prin aceasta 
să-l ducă spre perire; ceea ce dacă preoţii noştri vor face conform chemării lor, atunci 
pot fi liniştiţi, că şi-au împlinit datorinţa sântă, pentru care au să dea mare seamă 
înaintea lui Dumnezeu, şi deodată au promovat şi fericirea temporară şi eternă a 
popoarelor încredinţate păstoririi lor. 

Ţinuta vestimentară, comportament public 

Recomandări precise erau impuse în privinţa purtării în societate şi a ţinutei 
vestimentare. Încă în secolul al XVIII-lea, la urcarea în scaunul episcopal al Aradului, 
Vichentie Ioanovici (1725-1731) recomanda preoţiilor să umble îmbrăcaţi în haine 
preoţeşti nu ca până acum, în cămăşi ca oamenii cei proşti, preoţii să fie spălaţi 
şi pieptănaţi...să-şi radă capul cunună şi să-şi tundă mustăţiile. Haine noi să nu-şi 
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facă până nu vor vedea pe ale protopopului, pă aceea formă să-şi facă: dulamă cu 
care să meargă la biserică şi când merg undeva sau în treaba bisericii. La lucru pot 
umbla îmbrăvaţi mireneşte dar cu chitie pe creştet, pe care şi în biserică o scot numai 
când cădesc20. Preoţii ortodocşi, ca ţinută, purtau barbă, pe care şi-o tundeau. Ca 
îmbrăcăminte, aveau reverenda, căptuşită cu albastru, şi un brâu albastru. Preoţii 
distinşi de către arhiereu pentru merite deosebite purtau în loc de brâu albastru un 
brâu roşu. Pe cap purtau pălărie preoţească. Îmbrăcămintea preoţească nu o purtau 
însă permanent, numai la anumite ocazii, când mergeau la adunări, la conferinţe 
preoţeşti, la oficiul protopopesc sau la Consistoriu. 

Preoţii greco-catolici purtau reverendă, brâu şi grecă de culoare neagră, iar 
deasupra pardesiu sau palton. Administratorii protopopeşti purtau brâu roşu. 
Protopopii purtau brâu roşu şi grecă cu căptuşeală roşie, şnur pe grecă, iar pe 
pălărie colar negru. Canonicii şi vicarii foranei purtau anumite „insignii capitulare”, 
aprobate de însuşi regele. De asemenea purtau o decoraţie atârnată de o panglică, 
a cărui culoare varia după dieceză. Canonicii şi chiar unii protopopi şi preoţi 
purtau uniformă asemănătoare catolicilor, cu pelerină scurtă peste umeri la haina 
obişnuită. Preoţii nu purtau permanent haina preoţească, purtând haine civile, 
de obicei redingotă cu vesta încheiată până sus peste gulerul întărit ca la soldaţi. 
Această ţinută era numită „civil-canonică”. Mitropolitul purta la biserică potcap. 
Era singurul ierarh greco-catolic care purta potcap, după obiceiul ortodox.

În ceea ce priveşte formula de adresare, preoţilor greco-catolici li se cuvenea 
titulatura de onorat, protopopilor, administratorilor protopopeşti şi asesorilor 
consistoriali mult onorat, vicarilor foranei şi canonicilor prea onorat, profesorilor 
de teologie clarissime. Protopopilor şi canonicilor, în multe ocazii li se spunea 
Reverendissime, episcopilor Ilustritate, iar mitropolitului Excelenţă. Mitropolitul 
era pomenit la slujbele din toate diecezele, alături de episcop şi de Papă. El avea 
dreptul proëdriei în sinoadele ecumenice (provinciale), înaintea tuturor episcopilor, 
precum şi dreptul de a purta paliul căpătat de pe capul Sfântului Petru, ca semn al 
jurisdicţiunii arhiepiscopale. Episcopii îşi ziceau: Din îndurarea lui Dumnezeu şi 
graţia Sfântului Scaun Apostolic al Romei21. 

20 P. Vesa, op.cit., p. 292.

21 Onisifor Ghibu, op.cit., p. 79.


