STAREA MATERIALĂ A BISERICII ÎN VICARIATUL
GRECO-CATOLIC DE HAŢEG ÎN ANII 1850-1860
Văzând primejdia care ameninţa unirea din ţara Haţegului, primejdie care venea din partea
ierarhiei sârbe şi a calvinilor, din partea călugărilor din principate, Ioan Bob propune la 21 aprilie 1782
ridicarea protopopiatului din Haţeg la demnitatea de vicariat foraneu1• Urmând această propunere, prin
decretul aulic din 29 august 1786 No. 961411172 protopopiatul s-a ridicat la demnitatea de Vicariat
Foraneu cu dotaţiunea canonică de 300 fl2.
Din actul de numire al vicarului Ciril Czopa la 18 iunie 1805 aflăm că jurisdicţia vicariatului era
mai mare decât cea a protopopiatului, apoi s-a restrâns3•
In perioada asupra căreia ne-am oprit numărul parohiilor din vicariat era de 584 iar al filiilor 18,
protocoalele vizitaţiunilor canonice ale lui Ştefan Moldovan şi conscripţia din 1855 arătînd că la
Înfiinţarea diocezei Lugojului În parohiile vicariatului se aflau 5578 case cu 7119 familii şi 32230
suflete5•
Nimic nu poate caracteriza mai bine epoca deschisă de 1848/49, numită În actele ţărăneşti "lumea
începută de la slobozenie Încoace", ca eforturile de Îndreptare a moştenirii iobăgeşti ce apasă
colectivitaţile rurale. Acestea sunt decenii pline de mişcare, de alcătuire a bisericilor, şcolilor, caselor
parohiale, porţiunilor canonice.
Aspectul, mărimea, poziţia bisericilor, locul unde oamenii se roagă lui Dumnezeu este reflectarea
cea mai directă a condiţiei economice, sociale culturale a comunităţii umane pe care o deserveşte.
Ridicate în general pe câte o înălţime joasă, întunecoase, mici ca dimensiune, odată cu sporul
demografic ele devin neîncăpătore şi cu ocazia marilor sărbători mulţi credincioşi ascultă evanghelia de
afară, de pe la uşi şi ferestre, iar preoţii nu pot cădelniţa potrivit canoanelot'. În vicariatul de Haţeg
existau în deceniul 1850-186042 biserici de zid În satele cu statut de parohie. Dintre acestea doar 19 sunt
construite În secolul al XIX -lea, sau cu adăugiri la vechea construcţie. Celelalte au o vechime ce coboară
în timp până În secolul XV (cazul bisericii din Paroşi-Peşteră care are altarul şi biserica bărbaţilor
construite în acest secol şi cea de la Sălaşul de Sus), bineînţeles refăcute periodic. Ele sunt în general nu
prea mari, construite În două etape, În prima fiind construit altarul şi biserica bărbaţilor, iar apoi
adăugânduli-se biserica femeilor şi turnuF. Biserici de lemn continuă să existe în 14 parohii, unele
construite în acest deceniu, ca cea de la Stei, construită în 1854.
Există şi cazuri de parohii în care lipsesc bisericile, exemple fiind parohiile de la Serel, care vor
construi biserica abia în 1898, sau Câmpul lui Neag ridicată la rang de parohie în 1854, ca şi cazuri în
care atât parohia cât şi filiile au doar biserici de lemn - parohia de la Lunea Cernii şi a filiilor ei.
Situaţia filiilor este cam aceeaşi: unele au biserici de zid, în această categorie intrând doar patru,
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I.Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al Halegului, Lugoj, 1913, p.114-115.
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Dieceza Lugojului.Şematism istoric, Lugoj 1903, p.420; În continuare Şematism .
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Conform Conspec/ului parohiilor şifilialelor Greco-Catolice române�1i din vicariatul Halegului, C.R Preture a Halegului şi a

..

Puiului din 1858, atlat în Arhivele Statului Deva, Fond Vicariatul Greco-Catolic Haleg.Acestea sunt: Baru Mare- filiala Baru Mic, Băieşti,
Balomir, Barbătenii de Jos, Boutiarul de Jos. Boutiarul de Sus, Brezova, Bucova, Câmpul lui Neag, Cârneşti, Ciula Mare-Ciula Mică,
Clopotiva, Coroieşteni,Iscroni-Bărbăteni, Coroieşti, Crivadia Vulcanului, Densus, Fărcădinul de Jos-Fărcădinul de Sus-Găuricea, Galati,
Grădiştea, Hăţegelu, Haleg, Hobila Grădiştei Livadia de Câmp, Livadia de coastă, Lunca Cernii, Macesci, Merişoru-Băniţia, Ohaba
Sibişelu, Ostrovelu-Gureni, Ostrov, Pâc\işa, Paroşi-Pescera, Paroşeni şi Lupeni-Macesceni, Paucinesci, Pesceana, Pescenita, Petrosu
Crivadia, Ponor-Ohaba, Ponor, Pui, Răchitova, Râu Alb-Vaidei, Râu Bărbat-Hobila Uricu-Uricu, Râu de Mori-Şuşeni, Sălaşiu de Jos,
Sălaşiu de Sus, Sânta Mărie, Stei, Sierelu, Silvaşu de Jos, Silvaşu de Sus, Subcetate, Toteşti, Tustea, Uricani, Valea Dilsii, Valea Lupului,
Vălioara-Boiţa, Zăicani-Poieni.

5 Şematism... ,

6 Vătăşianu,

p 425
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Vechile biserici de piatră româneşii din judeftt! Hunedoara, în Anuarul Comisiei Monumentelor Istorice, Secţia pentru

Transilvania, Cluj 1929, II p.88.

7 Privitor la aceasta se pot da ca exemple următoarele: biserica de la Livadia de Câmp in care prima etapă datează din 1790, iar cea de
a doua din 1842; biserica de la Păroşi Peştera; biserica de la Matesci În care turnul se adaugă în 1845; Coroeşti, unde a doua etapă este
desăvârşită În ) 844; Răchitova- prima etapă se desfăşoară În sec. XVII, iar a doua În sec. XVIII etc.
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cele mai multe au biserici de lemn8 şi chiar fiiii fără biserici până spre sfârşitul secolului al XIX lea
-

(anume două).

.
În deceniul asupra căruia am insistat se aflau în construcţie bisericiîh comunităţile din Tustea,
..

'

care termină în 1851 construcţia începută în 1842 şi care costă 3000 fi., şi Bucova între anii 1856-1857
ce costă 2500 fi., ambele construite pe spesele comunităţii.

Construcţia de biserici era un efort greu resimţit de Întreaga comunitate, de la cei bogaţi până la
cei săraci. Comunităţile cer autorităţilor scutirea de obişnuitele munci la drumurile publice, contractează
împrumuturi, cedează cote din împrumuturile date statului, cedează drepturile şi veniturile lor din
crâşmărit, păşunat, pădurit şi pescuie. Construcţia bisericii era o povară enormă, cele mai multe dintre
comunităţi fiind copleşite de acest efort.
Prin cedarea aceloraşi drepturi se orânduiesc şi alte treburi ale bisericii: achiziţionarea unei case
parohiale, localul unei şcoli, porţiunea canonică. În acest sens, iată ce spun reprezentanţii comunităţii
Paroşi-Peştera: "Noi subsemnaţii posesorii nobili din Comunitatea Paroşi-Peştera... cunoscând cum că
biserica noastră greco-catolică locală este În stare foarte dezolată şi fără nici un venitu şi cum că
citirimulu nostru pe lîngă biserică e plin încâtu trebuie să cumpărăm altulu şi pruncii noştrii au lipsă de
crescere crescinească în scola sau loculu de Scola şi facereu aceia şi plătirea Dascălului poftescu spese
multe fără de carele nu putemu fi noi nici fii noştrii, nici următorii lor oameni onoraţi carii se pota purta
nobilitarea amesuratu alegerii sale, ba nici casă Parohială nu avemu, nici pOliie canonică, deplinita de a
tâne un parochu respectuate asia cu toţii astăzi în 17 Dec. 1854 adunându-ne la olaltă după o serioasă şi
bună înţelegere preavută amu hotărâtu cu o voie şi cu o inimă, că dreptulu nostru Regale şi totulu venitulu
dintru acela precum din Cresmuitu, Păşunatu, Păduritu şi Pescuitul sel dămu şi sel donămu Maicei nostre
Bisericii locale Greco-Catholice "Iure perpetua si irrevocabiliter", precum prin aceasta îl şi dăruim,
donamu şi conferimu cu aceea putere că nici noi nici fiiluru noştrii, nici nimenea altulu ori de ce
demnitate şi deregătorie se nu-I poată înfrânge or strămuta aciastă hotărâre a noastră ... "lO•
Înzestrarea interioară a acestor biserici este în linii mari aceeaşi!!.
Există un minimum indispensabil pe care îl regăsim în toate bisericile: cărţile liturgice socotite
ca indispensabile de Consfătuirea de la Viena din 1 martie-24 aprilie 177312: Evangheliar, Liturghier,
Minei, Molitvenicul Apostol, Cazanie, Octoih, Psaltire, Triod, Catavasier; vase simple de cult, veşminte,
cruci, icoane, clopote care poartă uneori înscrisă o dată anterioară construcţiei bisericii prezente şi deci
data unei biserici anterioare, dărâmată sau distrusă13•

O listă a cărţilor vechi româneşti din vicariatul Haţegului ne oferă Ştefan Moldovanl4• Această
listă este alcătuită la cererea lui T.Cipariu. Ea este făcută În cursul anului 1856, fiind primită de către
acesta în scrisoarea din 29 iunie 185715•
Lista oferă 191 titluri identificate în 786 exemplare tipărite începând cu secolul XVII, excepţie
făcând Evanghelia cu Învăţăturătipărită la Braşov în 1581, păstrată într-un exemplar. Aceste cărţi sunt
tipărite fie în Transilvania, fie venite din Ţările Române din tipografiile de la Râmnic, Bucureşti,
Târgovişte, Buzău, Iaşi fie tipărite la Viena, Buda şi Timişoara. Toate cărţile intrate din Ţările Române
sunt ortodoxe. Existenţa acestora În Transilvania este o dovadă de solidaritate naţională. Aceleaşi biserici
8

Datele referitoare la biserici din confruntarea datelor oferite de Şematism... , p.429-527 şi Gh. Naghi, Un manuscris inedit a lui Ştefan

Moldovan privitor la Ţara Hafegului la mijlocul secolului al XIX, În Sargefia, XX, 1986-1987, p. 306-326; A.A. Rusu, Un Manuscris
inedit a lui Ştefan Moldovan privitor la Ţara Hafegului la mijlocul secolului al XIX lea (II), În Sargefia, XXI-XXIV, 1988-1991, p.253281.
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9 Arhivele Statului, Deva, Fond Vicariatul greco-catholic Hateg,
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1858, dosar 2, file 1-2, 2-8, În continuare AS.D.,F.V.

AS.D., F.V., 1855, dosar 2 file 1-2.
ASD., F.V.,1855, dosar 2.
S.Retegan Parohii, biserici şi preofi din protopopiatul greco-cato/ic al Bistrifei la mijlocul secolului al XIX lea, În Revista BistriJei,

VII, 1993, p.16S.
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L.Patachi, eărfi vechi religioase din Ţara Hafegului de pe o listă din /857, în Milropolia Ardealului, 1959, nr.7-8, p.526.

Şematism . , p.429-527.
. .

Problematica listei este obiectul unor studii, Între Care: Florian Dudaş, eărfi vechi româneşti din Ţara Hafegului în lumina

catalogului lui Ştefan Moldovan (1857),În Banaticu, v, Reşita 1979, p.485-510; L.Patachi, Op.cit,p 522-538; Idem, Studii şi cercetări
bibliologice, III, 1960, p.284-287.
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unite din Ţara Haţegului au În dotare şi cărţile marilor figuri transilvănene Gh. Şincai, Samuil Micu, Petru
Maior, Vasile Aron, Ioan Bob, S. Pop, Timotei Cipariu, toate Într-un număr destul de mare de parohii16.
Pe lângă toate acestea sunt înregistrate şi un număr de 47 tipărituri neidentificate sau incomplete
şi 22 manuscrise 17.
"Conscrierea Fundului şi a Reatatilloru Vicariale aflătoare în 25 martie 18571811 ne scoate în
evidenţă şi alte "proprietăţi vicariale", cum ar fi: Biblia în 41111 tipărităla Veneţia în 1797, Dicţionarul
Franţuezescu tip în 400 la Frarifurtu în 1733, Predicaţiile lui Simon typ Augusta Vindilicorum a 1774 În
IV Tomuri în �o, Sistema Religiunei morale a lui Fridicu Barth typ în Berlin la 1790 în 800, Meditationes
S.Augustini typ în Vienna 1755 în 8')(), Morala lui Barth typ: 1789 în 8°°, Iustinis Istoria vechefărăparte,
Gramatica Latinătyp în Clusius la 1750.

Aceste cărţi ajung În proprietatea bisericilor prin cumpărare, donaţii, lăsate prin testament de
către preoţi sau persoane particulare, istoria unora dintre ele putând fi aflată din memoriile lapidare scrise
pe ele.
Dotarea bisericilor cu obiecte de cult şi veşminte nu era dintre cele mai bune, lucru constatat în
1858 de Antoni de Lucca; acesta, în numele "Prea-Santitului şi Prea-Fericitului Patriarhu a toată lumea
şi a Romei Piu IX - lea" a vizitat episcopiilor de Gherla şi Lugoj. Întors la Viena caută mijloacele
necesare pentru ridicarea bisericii, găsindu-Ie prin "Reuniunea catholică de la Viena", care trimite un
ajutor considerabil : "Două Potyre şi două discose, stele, linguri şi copii provedinte, tate de argintu
Înauritu şi şaisprezece libarii de argintu iarăşi Înauritu pentru păstrarea Sf. Cuminecături destinate pe
lângă acestea şase rânduri de odăşdii Preotescu cu diere procovetie şi Epatrafire ce cu totu-le lipsescu
numai breulu şi stitariulu - dintre acestea unu e rându e de mătase roşie în ape, altulu de matase albă, al
treilea de mătase galbenă, al patrulea de mătase verde cu flori şi al cincilea de borsiau negru, tote cu
posonanta înavutu şi cu cruci de sârmă din argintu sin auru cusute şi Înfrumuseţate"19. Aceste obiecte
constituie [inventarul] împărţirii pe care o face vicarul pe seama parohiilor lipsite sau celor dotate cu
obiecte mai puţin valoroase, acestea din urmă fiind transferate altor parohii20•
Mari sau mici, de lemn sau piatră, vechi sau noi, bisericile au un anumit patrimoniu funciar,
uneori şi mici sume de bani, care, deşi modeste, asigură bisericii şi slujitorilor ei o oarecare autonomie
materială.
Cele mai importante sunt pământurile numite "porţiune canonică" sau "eclejie", alcătuită dintr-un
teren intravilan pe care era amplasată şcoala, biserica, casa parohială, cimitirul şi un număr variabil de
locuri de arătură şi fânaţ. Aceste porţiuni canonice erau fie cumpărate21, fie din donaţii testamentare22, mai
ales ale văduvelor fără urmaşi. Există cazuri când pe aceste pământuri pun stăpânire unele persoane cu
oarecare atribuţii în biserică. În cazul parohiei Haţeg au loc neânţelegeri cu fiul văduvei Maria Csaki
(Dragotă), care lăsase prin testament pe seama bisericii casa şi pământul. Dar chiar înainte de moartea
acesteia, survenită la 8 martie 1856, curătorii şi parohul local au cumpărat cu "contractu legiuitu casa şi
[ ] de pământu de dinsa tietoare cu 700 fl.w. W.'I23. Problemele apar În momentul în care fiul acesteia
cere plătirea în avans a celor 300 fl. rămaşi, dorind a-şi însuşi o parte din inventarul de la câmp, fără care

16 Cărţile din secolele XVI-XVII T. Cipariu le publică in volumul I al cărtii sale

CrestomaJia sau Analecte literare din cărJlle mai

vechi a nouă româneşti, tipărite şi manuscrise, începând de la secolul XVI pînă la al XIX-lea, cu notiţe literare, Blaj, 1858.

17 Gh.Şincai, Prima principia latinae gramatices, Blaj, 1783-1 exemplar; S. Micu, Propovedanie la îngropăciunea oamenilor morii,
Blaj, 1784-16 exemplare; Idem, Teologie morală, Blaj, 1796 -1 exemplar; P.Maior Didahii, adecă Invăţături pentru creştareafiilor, Buda,
1809-2 exemplare; Idem, Propovedanii la îngropăciunea oameni/or morJi, Buda, 1809-15 exemplare; I.Piuaru Molnar, Retorica,-1
exemplar; I.Bob, Carte de învăţătură creştineşti, Blaj, 1805-21 exemplare; T. Cipari u Istoria biblică, Blaj, 1855-7 exemplare; S.
Pop,Cuvântări bisericeşti, Pesta, 1847-5 exemplare.
,

18 FI. Dudaş, op.cit., p. 497-500.

1 9 AS.D., F.V., 1857 , dosar 4 file 5-8.

20

AS.D., F.V., 1859, ma 1.

21 AS.D., F.V , 1860, dosar 5.
22 AS.D., F.V., 1857, dosar 3, fila 22.
23 AS.D., F.V., 1855, dosar 2, fila 1-2, 5-6; 1860, dosar 4, fila
.
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casa nu face mai mult de 80 fl m.c.24• Până la urmă se ajunge la înţelegere, Teodor Csaki amânând plata
ce mai era de făcut de către biserică, obţinând în schimb jumătate din această porţiune. Refuzat, el acceptă
renunţarea la loc în favoarea bisericii, accelerând În schimb plata celor 300 fl.w.w. sau 126 fl.v.a.
Şemantismul diocezei Lugojului notează că la conscriptia din 1733 unele parohii aveau porţiune
canonică, aceasta dispărând însă în cursul anilor. în deceniul 1850-60 există parohii cărqra fondul parohial
le lipseşte, cum sunt: Băieşti, Băntarul de Sus, Bucova, Cârneşti, Levodia de Coastă, Merişor, Pescenita,
Râu de Mori, Coroisteni, Lupeni, Câmpu lui Neag25• Unele au doar fondul din interiorul satului, după cum
altele au doar fonduri exterioare. Mai mult, chiar atunci când fondul interior există, preotul este cel care,
de cele mai multe ori, îşi clădeşte casa.
Fondurile din afară, holdele şi fâneţele variau ca Întindere, În parohii conspectele "Fondului
parohial din lontru şi dinafară" menţionând terenuri Întinse. Dar trebuie luat în considerare folosirea
asolamentului bienal, faptul că până în 1873 o treime din eclejie aparţinea cantorului, precum şi calitatea
în general slabă a pământului. În fine, aproape toate parohiile aveau în lăzile bisericilor mici sume de
bani, pe care le. dau familiilor din sat cu împrumuţ26 sau altor sate cu împrumut pentru construcţia
bisericii, fie sunt folosite pentru achiziţii în propria biserică. Acestea se adună din daniile credincioşilor,
colecta de vin, bucatele adunate toamna, serviciile prestate în comune posesorilor, fân, oblatele străinilor,
veniturile comune ale păduritului, păşunatului, pescuitului, crâşmăritului. În Haţeg venitul bisericii se mai
adună şi din ajutorul primit anual din fondul Bobian, darea în arendă a curţii bisericeşti cu 23 f. pe an,
pulsatul campaniilor la morţi, iar după ogrăzi este o casă taxală a bisericii pe an cu 5 fmc.
Dar, oricare ar fi diferenţele de stare materială dintre parohii, ele sunt întruchipate în aceeaşi
măsură de preoţii lor27• Ca păstor sufletesc, preotul mediază Între demnitate şi credinciosii săi, între micul
său grup şi societate; el este un protagonist al satului "un tată Între fii săi", după cum spune istoricul
Simion Reteganu.
În Transilvania preoţii uniţi, la fel ca cei ortodocşi, nu erau sustinuţi de stat, nici de patroni nobili,
nu dispuneau de venituri şi averi, ci trăiau din "birul" săteni lor, taxele şcolare, lucrul lor.
Întrucât porţiunile canonice, dacă existau, erau insuficiente, povara bisericii apăsa asupra
credincioşilor, cărora astfel le revine un rol important în alegerea preotului, principala lor preocupare
fiind îndreptată asupra condiţiilor materiale ale executării funcţiei. [Înfeudaţi de lipsuri], uită interesul
spiritual de perspectivă28• Având posibilitatea de a-I alege, impun taxe mai mici, ceea ce pentru acea lume
precară însemna foarte mult.
Situaţia materială a preoţilor români întreţinuţi de parohiile lor era în general grea, fiind siliţi să
ţină ei însuşi o gospodărie, aproape în rând cu poporenii lor. Mai ales că în aceste familii trebuiau
asigurate fiilor condiţii cel puţin de acelaş nivel cu cel al părintelui. Astfel că mărturiile contemporane
ni-l înfăţişează arând, săpând, cosind, mergând la pădure, moară şi târg şi, pe bună dreptate scria Sionul

24 AS.D., F.V., dosar 3, fila 5.
25 AS.D., F.V., 1859, dosar 4, fila 6.
26

GH. Naghi, op.cit. p.306-326; A.A.Rusu, op.cit.

27 Ibidem.
28 Preoţii din vicariatul greco-catolic de Haţeg erau în deceniul 1850-1860, conform datelor oferite de arhiva vicariatului, următorii:
Baru Mare cu fii ia Baru Mic - Ştefan Traian; Băieşti -Andronic Nandra; Boutarul de Jos -George Albulescu; Boutarul de Sus - George
Bugariu; Bucova -Nicolae Albulescu;Cîrneşti - Ştefan Barbescu; Ciula Mare - Login Stoica; Clopotiva - George Casian; Coroeşti - Ion
Bora; Densuş - Visantie Macian; Fărcăduiul de Jos - Ioan Andreşan; Galaţi - Ştefan Suciu; Grădişte - Isaia Popa Vlpian; Hătăgel

-

1.

Vasiloiu (până 1n 1852) şi apoi administrată de parohul Pescenitei Ambrosie Popa; Haţeg - Athanasie Philip; Hobiţa Grădiştei - Nicolae
Popoviciu; Livadia de Câmp - Vasile Vladislav; Livadia de Coastă - Pavel Vladislav; Lunea Cernii - Crăciun Zepa; Mateşti - Ştefan Roşca;
Merişor - Nicolae Iştvan Ostrovu Mare - Ioan Nubita Ostrovel - Precup; Pâclişa - Sigismundu Pogan, Paroşi - Peştera - Ioan Lucaciu;i
Păucineşti -Ioan Cotatan (I 838-1853) şi apoi este administrată de parohul Ostrovului I.Hobiţa (1853-1860); Pescenita - Ambrosie Popa;
Petros - Nicolae Miclausiu; Ponor -Pavel Chirian; Pui - Mihai Palutiu; Răchitova - Matei Popovici; Râu Alb - Nicolae Andrăşianu; Râu
Bărbat - Ştefan Sora; Râu de Mori - Danciu, Sălaşu de Jos - Ghcorghiţa; Sălaşu de Sus -Salomon Raboi; Sântămărie Orlea - Ioan Lazăr;
Serel - Georgiu Voin; Silvaşu de Jos - Ioan Şiuşman; Silvaşu de Sus - A.Pop (1848- 1855) iar apoi administrată de parohul din Silvaşul de
Jos, Ştei - Nicolae Popovici; Subcetate - Ioan Cetăţianu; Toteşti -Nicolae Casianu; Tustea -Visantie Tusteanu, Valea Dâlji - Pavel
Iovănescu; Valea Lupului- Petru Voin; Vălioara - Euthimie OIărescu Zăicani - Zaharia Pop, Valea Jiului: Bărbăteni - Teodor Deatcu
Coroeşteni - Pavel Oneasa, Crivadia - Vulcan - Adam Stoicuţa; Lupeni - Ioan Todoran; Paroşeni - George Todoran; Vricani - Ilie Zugravu;
Câmpul lui Neag -Stanciu.
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că "Potirul şi sapa, Patrafirul şi coasa, Evanghelia şi furca sunt purtate de aceleaşi mâini'129.
Trei erau sursele de existenţă ale preoţilor: stola, birul şi eclesia. "Birul popesc" sau "lecticalul"
constă în mierţa de cereale şi ziua de lucru anuală obligatorie pentru fiecare familie. Aceste obligaţii
materiale suscită frecvente litigii, căci preoţii încearcă adesea trecerea de la o zi de lucru în sărbătoare
la o zi obişnuită, de la o zi cu mâncarea lui la una cu mâncarea poporenilor, mărirea numărului de merţi
de cereale sau trecerea la cereale superior calitative (grâu). Aceasta motivează lupta sătenilor pentru
dreptul de a-şi alege preotul, de a nu le fi impus.
În vicariatul de la Haţeg acest bir popesc este reprezentat în majoritatea satelor din 2 mierţe de
cucuruz cu tuleu şi o zi de clacă. Există şi excepţii de la această "regulă". Nu toate satele execută ziua de
dacă, între acestea fiind: Băieşti, Băntarul de Sus, Bucova, Haţeg, Merişor, Ostrovel, Petros, Silvaşu) de
Sus, Uricani. De asemenea, există parohii În care claca este doar de jumătate de zi: Levadia de Coastă,
Pui (unde În locul mierţelor de cucuruz datoria sătenilor este de a căra câte un car de gunoi), Râu Alb,
Râu de Mori, Lupeni. În unele parohii nobilimea refuză să facă ziua de clacă, dar şi să o răscumpere
(Ciula Mare, Livadia de Câmp).
Cazuri deosebite constatăm în parohiile de la Clopotiva unde se face doar cIaca (1 zi); Ohaba
Ponor, unde în locul celor două mierţe de cucuruz se pot face două zile de c1acă; Pui, Silvaşul de Sus,
unde se plăteşte 1 mierţă de grăunţe şi, de la toate familiile cu vie, o urnă cu vin.
La Haţeg nu se face dacă şi nu se dau cereale. Parohul primeşte în bani 40 f.m.c. din casa clerului
pentru că este ajutor de vicar, 4 f.m.c. de la fiecare casă. La Haţeg se află şi vicarul, al cărui venit, afară
de p011iunea canonică este de 120 f.m.c.
La toate acestea În fiecare parohie adună şi venitul epatrafirului. Stola era reprezentată de taxele
plătite pentru asistenţa religioasă acordată: botezuri, căsătorii, înmormântări, parastase, sfeştanii, botezul
de la Bobotează.
Condiţiile grele constituie mobilul pentru cererile preoţilor de a fi scutiţi de unele obligaţi şi de
a li se acorda ajutoare. Aşa spre exemplu, la 25 iulie 1858 Gavril Pop cere ca preoţii acestui decanat să
fie sc.utiţi de a plăti contribuţia echivalentului pentru porţiunile canonice, iar ceea ce au plătit să se
întoarcă şi să intre în fondul scolastic pentru şcoala din Haţeg.
În anul 1857 un număr de 34 de preoţi şi administratori din vicariat îndrăznesc a plânge "soarta
noastră cea tristă în care gemem pucin respectaţi şi multu apasaţi şi a ne descoperi manele noastre cele
dureroase În următorul modu.. .'I3O. Expun situaţia mizeră a preotului unit, greutatea cu care îşi plătesc
contribuţiile, aruncătorile statului, fără porţiune canonică, fără salariu. Acuza desele treceri de la unire
la mai liberele practici matrimoniale ale ortodocşilor. Cer vicarului a face cunoscut episcopului
Alexandru Dobra dorinţa lor de a convoca un Sinod în virtutea sfintelor canoane şi a articolului 4 din
Concordatul Pontifical de la Roma din 1855. Acest Sinod ar fi trebuit să conducă la îmbunătăţirea stării
preoţilor şi bisericilor.
De contribuţii, aruncăturile comunale vor fi scutiţi în 17 februarie 1860 când Ministerul de
Interne dă ordin, valabil şi pentru Banatul Timişan şi Transilvania.
Sunt foarte dese cazurile când preoţii cer vicarului să apeleze la episcop pentru a li se acorda
ajutoare din fondul Bobian31• Frecvente În această perioadă sunt cererile preotului Sălaşului de Sus,
Salomon Raboi, care În perioada 1850- 1857 primeşte câte 20 fl. anual din acest fond. Alţi protagonişti
ai acestor cereri sunt preoţii din Sânta Mărie-Ioan Lazăr, din Zeicani-Zaharia Pop, Ostrovel-Nicolae
Andreşan, Boutiarul de Jos-Ioan Albulescu, Paucineşti-Nicolae Popa Tiarina, Rîu Alb-Nicolae
Andreşianu, Băieşti-Andronicus Nandra. Invocă starea sănătăţii lor şi dotarea pe care o au, vorbind de
realizările lor în sat, achiziţiile funciare, alcătuirea unui mic capital bisericesc, clădirea de şcoli.
În perioada 1850 - 1857 un conspect mentionează 21 de parohi coperatori sau capelani care au
Românesc

29 S.Rete gan, Clerul rural românesc din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea: modalităfi de instituire, în Anuarul Institutului
de Istorie Cluj - Napoca, XXXI, 1992, p.1 06.
30

Sionul Românesc, Il, 1866, nr.16, p.190.

31

AS. D., F.V., 1857, dosar 1, t1le 21-24.
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primit beneficii de la ordinariatul Blaj şi Lugoj32 motivate de lipsa veniturilor sau de venituri mici din
porţiunea canonică33•
Sositîn sat, cu desagii În spate sau cu puţină avere, parohul rămâne în mijlocul turmei sale până
la moarte, când este îngropat lângă biserica in care a slujit. Mulţi dintre ei rămân timp îndelungat 20-3040 ani, cum este cazul parohului din Grădiştea, IosefUlpianu, care slujeşte 41 anp4.

AUNA MÂNJA
Universitatea "Babeş Bolyai"
Cluj Napoca

32 AS.D., F.V., cutiile la,!.
33 AS.D., F.V., 1857.
34
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doar Gavril Pop în 21

iunie 1857.

