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Pentru a înțelege preotul secolelor XVIII și XIX, trebuie să facem o analiză în con-
textul dublei fi liații: una ecleziastică, fi indcă el aparține unei Biserici care l-a educat 
după un model și o conduită specială și una istorică, fi indcă el aparține epocii sale și 
participă la toate schimbările ce survin mai ales odată cu implicarea Habsburgilor în 
viața religioasă a românilor. De fapt, pentru autoritățile de la Viena, preotul era un 
funcționar, căci sistemul birocratic austriac creat în secolul al XVIII-lea, s-a infi ltrat în 
toate domeniile vieții cotidiene.1

Rolul preotului în comunitate era unul complex și diversifi cat, fi ind implicat în toa-
te momentele importante din viața unui credincios: nașterea, căsătoria, moartea, dar și 
în viața social-culturală a comunității. Analiza relațiilor stabilite între enoriași și preot, 
ne aduc în prim plan mai multe imagini ale preotului, începând cu preotul duhovnic 
sau asistentul puterii divine și mergând până la obligațiile acestuia de a întocmi con-
scripții sau de a-i convinge pe oameni să adopte anumite schimbări sau măsuri venite 
de la Viena.2 Rolul preotului în comunitățile creștine este enunțat de către episcopul 
greco-catolic Vasile Erdeliy într-o circulară: „voi propovăduiți poporul”, „nu vă cru-
țați a învăța poporul și aveți răbdare cu toții, că sila mai tare depărtează”, „vă siliți 
pre fi ecare a-l lumina și a-l deștepta”.3 Implicarea directă în viața socială, religioasă 

1 William M. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală și sociala 1848-1938, Iași: Editura 
Polirom, 2000, p. 57.

2 Camelia Elena Vulea, „Conduita preotului greco-catolic din Hațeg în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea între teori și practică”, în Identitate și alteritate. Studii de istorie politică și 
culturală, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2007, p. 91.

3 A.N.D.J.BH., Fond Parohia greco-catolică Vășad, dos. 1, f. 58 v.
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și culturală a țăranilor, îi transformă în timp pe preoți în adevărate modele în cadrul 
comunității, ceea ce însemna că aceștia trebuiau să aibă o conduită de urmat. În anul 
1839 autoritățile ecleziastice din Oradea trimit preoților o circulară cu 14 „orânduieli” 
care ne fac o imagine despre modelul de comportament și ținuta morala care trebuia 
să o aibă un preot: să nu intre în cârciume, dar dacă totuși vrea să intre să o facă în 
locuri cu nume mai bun; nu trebuie să se îmbete sau să umble în tovărășie cu femei; 
haina preoțească trebuie purtată obligatoriu, iar cei care nu o au, să și-o facă, nu trebu-
ie să umble singur, ci „totdeauna cu sine un om sau un prunc să aibă”; „la petreceri și 
la nunți preotul să nu participe”, iară dacă totuși este prezent la astfel de evenimente, 
să se arate demn de funcția sa; să nu fumeze mai ales nu în public și să evite orice faptă 
compromițătoare pentru preoți; statisticile să le facă cu grijă și ordonat; să respecte 
toate rânduielile înalte precum și sfi ntele canoane bisericești; pe cei cărora căsătoria, 
prin ceva piedici canonicești este oprită sau nu li s-a făcut cele trei strigări în biserică, 
să nu îndrăznească preoții a-i cununa; când le sunt solicitate, să scrie „extracturile ma-
triculare” întotdeauna pe o jumătate de coală de hârtie și nu în ultimul rând, dacă se 
vor afl a în vizită în Oradea, să treacă în audiență pe la protopop.4 Afl ăm în continuare 
din Bibliografi a Veche Românească câteva dintre atribuțiile ce trebuiau să le posede preo-
ții: „nu mâniosu, nu bețivu, nu învrăjbitoru, nu pohtitoru lucrurilor grozave; ci primi-
toriul, blându, triazu, direptu, sfântu, răbdătoriu, coprinzătoriu cuvântului direptu de 
învățătură, ca să poată îndirepta și îndemna spre învățătura ce direaptă și a certa pe cei 
ce să punu împotrivă”.5

Cuvântările și pastoralele mai marilor Bisericilor sunt pline de sfaturi despre cum 
să se comporte preoții și cum să-i ducă pe credincioși pe calea cea bună. Un exemplu, 
în acest caz, îl găsim în pastorala din anul 1788 a mitropolitului Moise Putnic: „întru 
adevăr chipul cel bun a vieții creștinești care iaste la păstori, adecă la preoți, mai mult 
poate folosi turmii cei cuvântătoare decât împodobitul cuvântului”6... „știind că păs-
torii oilor celor necuvântătoare nu înaintea oilor ce după oi merg. Dară aicea Domnul, 
nu oile sale ceale cuvântătoare voiaște ca să să facă împotrivă, adecă ca păstorii înain-
tea lor, dară nu după oi să umble”.7. În numeroase circulare și pastorale venite de la 
episcopi, aceștia pun accentul pe comportamentul preoților și le transmit acestora un 
ghid de comportament ce trebuie urmat pentru a servi ca model comunității: „datoria 
cea preoțească este a împlini cele 10 porunci dumnezeiești, ferindu-se de tot rău și de 
tot păcatul..., părăsindu-vă de sudalme, de clevete, de hule, de minciuni, de strâmbă-
tăți, de curvie, de furtișag, de ucidere, de beție”.8 Persistența acestor sfaturi, precum și 
a regulilor de conduită ne sugerează faptul că preoțimea românească suferea la acest 
capitol. În paginile ce urmează vom analiza câteva exemple, care se abat de la imagi-

4 Idem, Fond Parohia ordotoxă Parfi da, dos. 1, f. 12-13.
5 Bibliografi a Românească Veche, IV, p. 226.
6 A.N.D.J.BH., Fond Parohia ortodoxă Buteni, dos. 1, f. 65.
7 Ibidem, f. 60.
8 Matei Voileanu, Momete din viața bisericească a românilor ortodocși din Transilvania 1780-1787, 

Sibiu, 1902, pp. 27-28.
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nea impusă preoților de către conducerea bisericii. Înainte să începem analiza propriu 
zisă a acestor exemple, trebuie să menționăm că aceste exemple nu prefi gurează ima-
ginea generală asupra preoțimii românești, ci doar a unei comunități asupra preotului 
lor. Cazurile de preoți cu o conduită exemplară există, însă se găsesc mai rar, dat fi ind 
faptul că sursele prezintă doar abateri de la norme, precum și faptul că pietatea creș-
tină condamnă lauda de sine. Cazuri în care găsim dovezi despre comportamentul 
exemplar al preoților sunt acelea în care un preot cere superiorului său mutarea într-o 
parohie mai bună sau ridicarea în grad, preotul făcând o argumentare a cererii: „spre 
împlinirea înaltelor porunci, spre folosul și îndreptarea clerului și norodului aceluiaș 
protoprezviterat, a o întoarce m-am deprins și nădăjduiesc cumcă cu purtarea mea 
cea bună și întogmirea lucrurilor mie încredințate, precum mai marii mei așa clerul și 
norodul mie încredințate cu toată îndestularea iastă”.9

Cel mai des păcat, care îi momește pe preoți, este cel al băuturii. Cele mai multe 
cazuri întâlnite în cercetarea noastră au în centru consumul de băuturi alcoolice, ce au 
dat prilejul săvârșirii și altor păcate sau fărădelegi. Un caz elocvent pentru această si-
tuație l-am identifi cat în plângerea făcută de sătenii din Sohodol în august 1833: „mer-
gând noi cu darul la sfânta biserică, uneori, când găsim pe preot în biserică dăm jărtva 
noastră în altariu și acolo stă câte patru-cinci săptămâni, iar după aceia să mucezește 
și în apă să aruncă; iar în alte rânduri, mergând noi la biserică, atunce pre nimene nu 
afl ăm acolo, numa pre sfăt și preotul îi la crâjmă sau la beutură în alt sat, adunce de 
frică așteptăm noi cu darul și cu jărtva noastră până la altă săptămână și atunce jertva 
și pomenire morților noștri la alte beserici să săvârșesc, precum e în Lazuri, în Roșie, 
Căbești, în Meziad..., în biserica noastră de la Paști până acum lărughie, în zilele de 
duminici, mai mult decât de 6 ori nu s-au slujit”.10 Mărturia aceasta ne face o imagine 
foarte clară despre drama spirituală a sătenilor din Sohodol accentuată prin nepăsarea 
preotului față de săvârșirea serviciului religios, față de sfi nțirea jerfei sau pomenirea 
morților. Acest lucru a făcut să apară o ruptură în comunitate, obligându-i pe creștini 
să apeleze la bisericile din satele vecine, pentru a-și săvârși obligațiile religioase. Un 
caz interesant îl constituie cel al preotului din Borșa, care i-a nemulțumit pe credin-
cioși, iar aceștia l-au chemat în Postul mare pe preotul din Rontău să le țină Liturghia. 
Preotul titular a refuzat însă să le dea cheia bisericii și a purtat-o cu el peste tot, chiar 
și la cârciumă. După o ultimă tentativă de a lua cheia, comunitatea s-a dus la preot în 
dimineața zilei de 4 aprilie „în timpul celei mai bune munci, ne-am adunat și am cerut 
cheia, dar tot nu ne-a dat-o ci a plecat cu judele la cârciuma din Tilecuș”, localnicii 
fi ind nevoiți să țină liturghia afară. Pe lângă acest episod, localnicii cer Consitoriului 
schimbarea preotului: vă rog să binevoiți să ne scăpați de el ca de păcatele noastre, că 
mai bine rămânem fără preot” învinuindu-l în continuare că nu a fost treaz nici două 
luni în ultimii doi ani, că își înjură credincioșii în biserică „Șade Draku în preszkura ta” 

9 A.N.D.J.BH., Fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. 21, f. 92 (cererea de numire ca protopop 
în Beliu a preotului Laurențiu Pașca).

10 Ibidem, dos. 18, f. 109v.
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i-a spus lui Țoca Toader. Pe lângă acestea, noaptea fură lumânări din biserică și le duce 
la o cârciumă din altă localitate.11

Preoții nu reușesc să atragă doar persecuția credincioșilor, ci și sancțiunile autorită-
ților laice, precum ne arată cazul preotului Gheorghe de la Albești, care beat fi ind i-a 
înjurat pe soldați, fapt pentru care a fost reținut. Acest fapt are antecedente, după cum 
ne mărturisește protopopul în scrisoarea adresată episcopului: „... și pe popa Ghiorghie 
dela Albești, că l-au găsit bat în Săbiș și au suduit cătanele, cu nu lasă Dumnezeu. Că eu 
am aratat la Domnul că acel popă nu s-au trezit de un an, nici ști beserica, au să slujeas-
că. Pentru aceea au arăt acuma... să-l țipe Domnul, să nu avem atâta bedă cu el”.12 Un 
alt caz îl găsim în scrisoarea trimisă de protopopul Gavril din Buteni prin care acesta 
îi cere sfat în legătură cu preotul Arsenie din Cued: „mă rog la Domnul pentru acesta 
lucru ce voi să fac cu popa Arsenie de la Cued. Nu vre să margă la popor la Săcaci și be-
serica stă pustie și oamenii fără ispravă.Si acum, în luna August în 4 zile, popa Arsenie 
au mers în birt și s-au îmbătat și au spart capul la ban Petru de la Cued și el tot în birt 
șade și când merge la beserică, tot batjocorește pe popa Medre dela Cued”.13

Confl ictele dintre preoți sunt dăunătoare, pentru că aceștia, preocupați să se certe 
între ei, își vor neglija atribuțiile de păstori, neglijându-și comunitatea sau chiar angre-
nându-i și pe credincioși în confl ict. Un astfel de caz în întâlnim în comunitatea din 
Oradea-Mare, unde cearta dintre preoții Ioan Clintoc și Dimitrie Fluturovic, au făcut 
să nu se mai țină Postul Paștelui: „aicea la noi, postul acesta n-au fost post, ce au fost 
zevistie și scandal.” Pe măsură ce scandalul se accentuează, credincioșii refuză să mai 
asiste la liturghie.14 Caz asemănător avem și în satul Chișineu, unde Nistor Toader se 
ridică împotriva preotului Simion care căzuse în patima alcoolului și dorește cu orice 
preț să îl înlocuiască cu un alt preot. Creștinii din localitate se împotrivesc argumen-
tând că preotul nou ce trebuia să vină din Lugaș e neînvățat, iar ei își manifestă atașa-
mentul față de popa Simion, rugându-l totodată pe episcopul ortodox în 1786 să-l ierte 
pe preot dacă se lasă de băutură.15

Nemulțumirea comunității față de preot se materializează cel mai des printr-o scri-
soare către superiorul acestuia prin care se cere schimbarea preotului. Prin urmare, 
Consistoriul cercetează cazul și dacă nu există cale pentru împăcare, preotul este mu-
tat într-o parohie mai îndepărtată. În Borșa comunitatea se plânge Consistoriului de 
preotul lor, acuzându-l că mai mult timp petrece în cârciumă, unde se îmbată, dansea-
ză și înjură, și din aceste cauze nu ține nici Sfânta Liturghie. Prin urmare, sătenii cer 
schimbarea preotului.16 Localnicii din Hidișel cer Consistorului în data de 14 Mai 1794 
să permită schimbarea preotului Popa Văsălie cu Mihincău Ioan, fi ul lui Mihincău 

11 Ibidem, dos. 3, f. 216.
12 I. Găvănescu, Mărturii românești din Eparhia Aradului în veacul al XVIII-lea, Arad: Editura 

Diecezană, 1940, pp. 34-35.
13 Ibidem, p. 27.
14 Ibidem, pp. 51-52.
15 Ibidem, p. 80.
16 A.N.D.J.BH., Fond Episcopia Ortodoxă Oradea, dos. 3, f. 217.
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Moise, fi indcă „localitatea îl urăște, deoarece nu și-a știut păstori oile și a încercat să 
le dea în gura lupului”.17 Preotul din Gurbești a atras atipatia sătenilor prin acțiunile 
sale, astfel că aceștia și-au luat avocat pe judele satului Duma Mitru pentru a le repre-
zenta pasurile în fața Consistoriului din Oradea. Acest preot se afl ă în satul lor de 10 
ani și este acuzat de fapte scandaloase și pline de rușine: înjură, frecventează cârciuma, 
este declanșator de scandaluri, are amantă pe care o ține în casa sa și își bate soția. 
Rușinea i-a oprit să facă plângere până acum, însă la ultima liturghie, preotul a anun-
țat că el a trecut la greco-catolici și le mărturisește că le va fi  preot doar dacă vor trece 
și ei la uniți. Oamenii cer ca preotul să fi e dat afară din rândurile bisericești și să li se 
aducă un preot nou.18

Problema alcoolului nu îi afectează exclusiv pe preoții ortodocși, acest fl agel îl gă-
sim și în rândul clericilor greco-catolici. Avem aici ca exemplu pâra împotriva preo-
tului Ioan Gyirtai din Giriș, înaintată Consitorului la 8 ianuarie 1795. Localnicii sunt 
nemulțumiți fi indcă „de când e preot în Giriș, la praznice a doua zi nu a slujit Sfânta 
liturghie, pentru că întru acelea zile au fost beat”.19 Mai mult, sătenii îl învinuiesc pe 
preot că în prima zi de Crăciun al anului 1794 „n-au putut sluji prentu beția sau pentru 
vreo boală cărea s-au tras din băutură multă”.20 În localitate a fost trimisă o comisie 
care să ancheteze cazul, moment în care afl ăm că preotul nu a putut sluji nici slujba 
de Crăciun fi indcă aceasta picase luni, iar duminică băuse toată ziua. La acestea se 
mai adaugă refuzul de a o îngropa pe Varbara Motoșan, soția lui Ioan Vădan, precum 
și faptul ca nu a spovedit doi bolnavi, fi ind plecat la Oradea, iar acești au murit fără 
asistența sufl etească. Preotul a găsit scuze pentru fi ecare caz în parte, însă comisia nu a 
fost convinsă, astfel ca la 16 aprilie 1796 îl găsim preot în Bogomir (Arad).21

Mutarea preoților dintr-o parohie în alta era o practică utilizată de Biserică pentru a 
aduce liniște în comunitate și pentru a evita dezbinarea credincioșilor. Un caz în acest 
sens îl are în prim plan pe preotul Ignație Pop din Aciad care acuzat de adulter, acte 
de indisciplină și încălcări ale canoanelor bisericești, este transferat din parohie la o 
mănăstire basilitană din Muncaci. Pe fi nal de secol XVIII, însă, pe motiv de defi cit de 
preoți greco-catolici, Episcopia Unită din Oradea ia măsuri mai blânde, marșând pe 
împăcarea dintre preot și comunitate.22 Astfel de cazuri trebuiau tratate cu atenție de 
autoritățile bisericești, deoarece de preot depindea dacă reușește să țină sătenii loiali 
Unirii și totodată să atragă alți credincioși la Unire. Pentru că birtul e locul de unde 
începea păcatul, în 26 iunie 1813, episcopul și consistoriul de Arad împuternicesc pu-
terea laică să aresteze și să-l închidă 24 de ore pe orice preot care este văzut că a intrat 

17 Ibidem, dos 3, f.263.
18 Ibidem, dos 38, f. 23, 23 v, 24. 
19 Idem, E.G.C.O., dos. 527, f. 4.
20 Ibidem.
21 Blaga Mihoc, Judecata cea dreaptă, Oradea: Editura Logos ’94, 2012, p. 210.
22 Ioan Horga, Contribuții la cunoașterea Jozefi nismului provincial. Debutul Episcopiei Greco-

Catolice de Oradea 1777-1784, Oradea: Editura Universității din Oradea, 2000, p. 181.
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în cârciumă pentru a bea. Însă, cârciuma nu era singurul loc unde preoții obișnuiau să 
consume băuturi alcoolice. După ce a constatat că „pe la târguri ca și acasă umblă din 
birt in birt, din șatră în șatră, toată zioa bând vin și răchie în soțietate cu oamenii ce 
mai proști și fără omenie, apoi în beție deacă aud zicând cu cimpoile cu higegile, spre 
defăimarea a tot clerului nostru să îndeamnă a juca, astriga, a bate în pălmi și pintini, 
a vorbi cuvinte de rușine”, administratorul eparhial al Aradului publica în 1820 o serie 
de norme ce le trimite preoților cu mențiunea să nu le citească în biserică. Aceste nor-
me formează un cod de conduită pentru preoții care ies în „soțietate”, interzicându-le 
chiar o cutumă, și anume să bea aldămașul după ce a încheiat o tranzacție în țărg: „să 
nu îndrăznească în oarece chip a intra în birt sau în șatră de răchie, ci îndată să se în-
toarcă înapoi la parohia sa”.23 În continuare se cere preoților să se poarte exemplar de 
fi ecare dată când vor fi  invitați la pomeni, prânzuri sau nunți, făcându-se apel la an-
tagonismul Întuneric-Lumină, obligându-l mental în felul acesta să aleagă lumina: „să 
dă grijă fi ește căruia preot, ca pe la așa feluri de locuri să nu se facă pe sine întunerec 
cu ceva fapte de ocară și de batjocură, ci în tot locul așa să se poarte, ca și în mâncare 
și în beutură și în tote lucrurile arătându-să pildă bună să lumineze înaintea lumii și 
înaintea poporenilor săi, ca o lumină strălucitoare”.24 După alcool și acțiunile ce derivă 
din consumul acestuia, următoarea problemă ce afectează imaginea preotului este îm-
brăcămintea. Iar celor care spun ca omul face haina și nu haina pe om, Episcopul Iosif 
Putnic le răspundea: „toate să fi e după rândul său, deci domnii cei de tabără nu s-ar 
conoaște că sânt tăberen fără uniformă sau haina lor, drept aceia să cuvine să umble 
în haina preoțească ca să se poată deschilini de alți oameni mireni și proști”. Tot ace-
lași episcop scria în 1819: „cu mâhnire am cunoscut și aceasta că partea ce mai mare a 
preoților nu poartă haine preoțești, ce și în beserică când împlinesc cele sfi nte și îna-
intea Domnilor când pentru vreun lucru la dânși să duc și în tot locu umblă, în nește 
căpeneșe unsă, sdrănțoasă, îmbrăcați în haine mirești, ba încă nici în cele mirești, ce 
numai în cămăși și izmene, nepeptănț, nespălaț, cu nește cisme care sânt pentru boori 
și pentru oamenii proști făcute, încălțați și li acelea necurățite și așa îmbrăcați fi ind 
nu numaica [mulari] [ce] ca pre nește jidovi îș asamănă a fi ”.25 În districtul bihorean, 
problema veșmintelor preoțești era de actualitate în 1835, când era dezbătută într-o șe-
dință a consistoriului din Oradea-Velența26. Rezoluția acestei ședințe sfătuia preoții ca 
la orice întâlnire cu autoritățile, cu sătenii, prin orașe sau prin târguri, să poarte mereu 
haina preoțească: „fără haina preoțească sub cel mai greu răspuns a umbla prin alte 
sate, prin târguri și alte locuri publice, sau a merge la sfânta biserică sau la altă slujbă 
desbrăcat de haina preoțească a sluji să nu îndrăznească ... care n-are haine preoțești 
acela îndată să și le facă, că sărăcia nici pre unul nu-l pote dezvinovăți”.27

23 A.N.D.J.BH., fond Parohia ortodoxă Buteni, dos. 1, f. 379, 382.
24 Ibidem, f. 382, 383. 
25 Ibidem, f. 369. 
26 Cristian Apati, „Preotul între nărav și icoană”, în Valorile lumii rurale. Perspective istorice și 

istoriografi ce, Cluj Napoca: Editura Accent,, 2013, p. 63
27 A.N.D.J.BH., fond Parohia ortodoxă Parhida, dos. 4, f. 12.
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Preotul nu era singurul care trebuia să aibă o imagine bună în interiorul comuni-
tății, ci și preoteasa trebuia să servească ca un model pentru femeile din sat. Enoriașii 
aveau în vedere exemplul cuplurilor de preoți atunci când se pune problema compor-
tamentului lor. Iar familiile acestor nu sunt cu mult deosebite de familiile obișnuite, 
fi ind atinse de aceleași păcate.28 Pentru a nu dăuna prestigiului bisericii, cazurile aces-
tea se rezolvau tacit, prin împăcare sau mutarea familiei preotului într-o altă parohie 
mai îndepărtată. Dacă nu se putea ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci se făcea apel 
la forurile laice, care desfășurau o ancheta în paralel cu cea a instituțiilor bisericești. 
Exponențial pentru această situație e cazul preotesei Maria Miklosi din Hoszu Palyi 
(azi în Ungaria), care în 31 octombrie 1827 este acuzată de desfrânare. Preotul Arhemie 
Gaborfi  a reclamat-o primarului și viceprimarului, care au demarat o ancheta, intero-
gând 12 martori. Aceștia au declarat că preoteasa întreținea relații extra-conjugale cu 
Nagy Sandor, căruțașul din comună. Din anchetă mai reiese că preoteasa își mai înșela 
soțul cu un căpitan pe nume Farkas. Când n-a mai putut suporta toate cele, preotul a 
alungat-o de acasă, iar aceasta l-a amenințat că îi va da foc la casă. Preoteasa se apără 
în fața episcopului Samuil Vulcan, spunând că martorii nu sunt credibili fi indcă au 
condiție socială precară și sunt invidioși. Nu se știe exact cum s-a soluționat cazul, dar 
știm că preoteasa nu a mai fost primită înapoi.29

Un alt caz e acel al soției preotului greco-catolic Alexandru Mican din Chereluș, ju-
dețul Arad, care ne este relatat de un preot mai tânăr, după moartea acuzatei. Dovada 
la acest caz stau 13 scrisori dintre el și preoteasa din satul vecin, ce au fost predate 
Consistoriului Greco-Catolic din Oradea de preotul Alexandru Mican ajuns la capătul 
puterilor. Preotul, acuzat ca i-ar fi  sedus soția colegului Alexandru Mican, se apără 
spunând că preoteasa avea o reputație în sat, după ce a fost prinsă în fapt cu notarul 
din sat chiar de către soția acestuia. Ba mai mult, el spune că s-ar fi  opus farmecelor 
preotesei și că din această cauză, ea a hotărât să se răzbune pe el și și-a pornit și soțul 
(Alexandru Mican) împotriva tânărului preot.30 Neavând alte dovezi, trebuie să tratăm 
cu suspiciune și această mărturie. Ce-i drept, cazul a fost clasat repede, din moment ce 
acuzata fusese deja trecută în nefi ință.

În lucrarea de față nu am dorit să prezentăm preoțimea românească într-o imagine 
negativă, dimpotrivă. Odată cu implementarea administrației habsburgice, rolul preo-
tului în comunitate crește exponențial, punându-l în fruntea direcției de modernizare 
a lumii rurale. Prin urmare, autoritățile ecleziastice se concentrează pe transformarea 
preotului și, implicit a familiei acestuia, în modele de urmat, pentru țăranii pe care îi 
călăuzesc. Exemplele prezentate mai sus au ca rol conturarea, în ansamblu, a imaginii 
preotului, atât ca reprezentant al puterii Divine pe pământ, cât și a om supus tentații-
lor.

28 Blaga Mihoc, op.cit., p. 48.
29 A.N.D.J.BH., E.G.C.O., dos. 534, f. 60-62.
30 Ibidem, dos. 535, f. 216-217.
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Imaginea preotului român între conduită și nărav (sec. XVIII-XIX)

Rezumat: Odată cu implementarea administrației habsburgice, rolul preotului în comunitate a cres-
cut, punându-l în fruntea factorilor de modernizare a lumii rurale. Rolul preotului în comunitate era unul 
complex și diversifi cat, acesta fi ind implicat în toate momentele importante din viața unui credincios: 
nașterea, căsătoria, moartea, viața social-culturală. Misiunea spirituală a preotului se desfășura în 
Biserică, dar acesta trebuia să fi e un model, pentru comunitatea în care trăia. Cazurile de preoți cu 
o bună conduită erau frecvente, dar se întâmplau și abateri de la normele clericale și sociale. Preoții 
greșeau prin atitudini de mândrie față de credincioși, prin consumul de alcool, prin folosirea veșmintelor 
bisericești, doar cu ocazia activităților liturgice. Confl ictele dintre preoți au fost dăunătoare, pentru că 
duceau la neglijarea atribuțiilor clericale și la alterarea relațiilor cu membrii comunității. În acest caz 
preoții riscau sancțiuni grave, cu era alungarea lor din parohie.

Cuvinte cheie: parohie, preot, morală, comunitate, alcoolism, disciplină clericală.

The image of the Romanian priest between conduct and vice (18th-19th centuries)

Abstract: Once with the implementation of the Habsburg administration, the role of the priest in 
the community has increased, putting him at the forefront of modernization factors in the rural world. 
The role of the priest in the community was complex and diverse, and he was involved in all important 
moments in a believer›s life: birth, marriage, death, social-cultural life. The spiritual mission of the priest 
took place in the Church, but it was supposed to be a model for the community in which he lived. Cases 
of good-faith priests were frequent, but there were also some who diverted from the clerical and social 
norms. The priests erred by pride attitudes towards the believers, through the consumption of alcohol, 
by the use of ecclesiastical vestments, only on the occasion of the liturgical activities. Confl icts between 
the priests were detrimental, because they led to the neglect of the clerical duties and the alteration of 
the relations with the members of the community. In this case the priests risked serious sanctions, as 
was their removal from the parish.

Keywords: parish, priest, moral, community, alcoholism, clerical discipline.
 


