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8.3. Pregătirea clerului
8.3.1. Condiţii speciale de ordin intelectual. Necesitatea pregătirii inte-

lectuale a clerului era nu numai o problemă a Bisericii, ci şi a statului însuşi. 
Liniile directoare în această privinţă le dăduse curentul iosefinist. Toate relele 
şi conflictele sociale erau socotite drept o consecinţă a inculturii poporului, a 
necunoaşterii legilor şi mecanismelor sociale, a necunoaşterii învăţăturii şi 
moralei creştine. Procesul de educare al maselor trebuia făcut mai întâi prin 
Biserică şi în al doilea rând prin şcoală. Biserici existau, preoţi existau aproape 
în fiecare sat. Şcoli şi învăţători nu erau în fiecare localitate şi de aceea era un 
proces de durată devenirea Şcolii ca prim factor în educarea şi culturalizarea 
maselor. Pentru ca preoţii să aibă capacitatea necesară ca să facă instrucţia 
religios-morală, cetăţenească şi politică, trebuiau ei înşişi să fie pregătiţi cores-
punzător. Episcopul Maxim Manuilovici al Vârşeţului scria în 1830 într-o 
pastorală: ,,Cunoscut iaste de obşte, că poporul românesc din părţile acestea 
, încât să atinge de cultură, de învăţături, de cunoştinţa credinţei şi de ştiinţa 
datorinţălor moraliceşti, pre lângă celelalte neamuri împreună lăcuitoare în 
mare întunecime să află, nu rareori călcarea legilor d(um)nezăeşti, necredinţa 
cătră monarhul său, neîmplinirea datorinţălor creştineşti şi cetăţeneşti, neiubirea 
aproapelui şi alte primejdioasă  de cinste şi de suflet pierzătoare urmări purced 
şi să nasc. Pricinile întunericului şi neştiinţăi aceştia,întru înţălegerea mai 
îndepărtată, pot fi multe, însă de obşte s-au văzut a fi cea mai de aproape 
pricină necultivirea şi neştiinţa clerului celui parohialnic, carele însuşi nefiind 
luminat cu învăţătura, nu au fost în stare poporul cel lui încredinţat pre cărările 
moraliceşti şi mântuitoare a-l îndrepta. Pricina aceasta de adevărat cunoscându-
o şi stăpânirea cea mai înaltă ocârmuitoare bine au voit la anul (1)822 a întro-
duce sistemiziruită (sistematică - n.n.) şcoală clericească pre limba românească 
, ca prin acelea feţele(persoanele-n.n.) care doresc sarcina preoţească pre sine 
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a primi, să să înveţe temeiurile credinţei, datorinţăle păstoreşti şi moraliceşti 
şi apoi învăţăturile acestea prin datorinţă prin via cuvântare răsfirându-le întră 
poporul cel purtători de grijă a lor încredinţat să sesârguiască a-i face oameni 
cinstiţi şi prin aceia întreg neamul la oareşcareva  treaptă a cultiviri(i) să să 
rădice” 1. Drept urmare, putem spune că preoţimea sfârşitului de veac al XVIII-
lea şi începutului de veac XIX avea următoarele căi de a se pregăti pentru 
slujirea preoţească:

8.3.1.1. Instruire practică pe lângă preoţi mai vârstnici sau mai iscusiţi. 
Nu întotdeauna a existat un seminar teologic în eparhie. Până atunci, candidaţii 
la preoţie învăţau cele cuvenite de la preoţii mai vârstnici şi, când se considerau 
destul de bine pregătiţi, se prezentau la episcop, acesta le făcea o examinare, 
eventual îi trimitea la o mănăstire, ori pe lângă un preot cu experienţă să capete 
mai multă îndemânare în oficierea slujbelor, după care îl hirotonea. Cu trecerea 
timpului, după înfiinţarea seminarului eparhial, erau obligaţi şi aceşti preoţi 
să  urmeze cursurile seminarului, mai ales că ele durau doar câteva luni, de 
toamna până primăvara 2.

8.3.1.2. Absolvirea unei şcoli teologice. Un moment important în pregătirea 
intelectuală a candidaţilor la preoţie l-a constituit înfiinţarea Seminarului 
Teologic de la Vârşeţ sub tutela episcopiei.  Episcopul Iosif Şacabent anunţa 
deschiderea cursurilor acestui seminar la 8 octombrie 1792 şi îndemna pe toţi  
preoţii şi credincioşii care ar fi avut copii cunoscători de limba germană şi 
latină să-i trimită la acea şcoală. Învăţătorii care ar fi dorit să devină preoţi 
puteau fi primiţi, dar numai după ce îşi găseau înlocuitor la şcoală. În seminar 
predarea se făcea în limbile latină şi germană. Acolo învăţau nu numai să 
citească şi să scrie, ci şi gramatică latinească şi nemţească 3. Dându-şi , probabil, 
seama că sunt condiţii prea grele pentru candidaţii la preoţie, iar nevoia de 
cadre era astringentă, episcopul Petru Vidac restructurează programa de studii 
seminariale, făcându-o mult mai accesibilă candidaţilor. Vom observa de data 
aceasta că limbile străine nu mai existau în programă, dar exista limba română, 
cu gramatica ei şi caligrafia. Dintr-o circulară a acestui episcop  din 3 mai 
1815, aflăm că până la acea dată, la seminarul de Vârşeţ cursurile începeau la 
1 noiembrie şi se terminau la 15 aprilie, timp în care un candidat la preoţie 
putea să-şi însuşească toate cunoştinţele de care avea nevoie pentru a putea fi 
hirotonit. Începând din 1815, cursurile se prelungeau, în sensul că începeau 
de la 15 septembrie şi la ele erau obligaţi să participe şi acei clerici, care fuse-
seră hirotoniţi fără şcoală. În timpul pregătirii seminariale, elevii învăţau, în 
prima parte a anului,  ,,gramatica rumânească cu bună cetire şi scriere frumoasă, 
bogoslovia dogmaticească(învăţătura dogmatică-n.n.), tălcuirea Evangheliei, 
cântarea şi socoteala (matematica-n.n.)” . În partea a doua a anului învăţau 

1  Arhiva Prot. Mehadia,  Dos. III, f. 132 v. -134 r.
2  Ibid., f. 61 v. -62 r.
3  Idem, Dos.I, f. - v.



,,Istoria Bisericii, pastoralnica bogoslovie (Pastorala-n.n.) sau învăţătura pentru 
trebile preoţăşti şi cetire, cântare, scrisoare, tipicul, rânduieli bisericeşti, 
socoata(matematica-n.n.) în toată vremea şcoalei neîncetat  să vor învăţa în 
fieştecarele treaptă a preoţiei”.  Pe timpul şcolarizării, elevul  trebuia ,,să fie 
grijit cu trebuincioasele lucruri pentru hrana şi vieţuirea lui pănă când va şedea 
în şcoală”. Se făcea chiar un inventar cu cele necesare şi anume: ,,cărţile ceale 
trebuincioasă, precum Psaltirea, Ceaslovul, Catehisisul, Trebnicul (Molitfelnicul 
- n. n.)”. Între actele necesare pentru şcoală, mai ales la cei care veneau  din 
zonele de graniţă,  se numărau: ,,slobozenie de la stăpânirea sa”, recomandare 
că ştie scrisul,  cititul şi cântarea ,,destul de iscusiţi şi învăţaţi”. De asemenea, 
îi mai trebuiau recomandări că este născut din părinţi buni şi cu purtare bună 
şi că el însuşi are purtări bune în localitate. În timpul şcolii şi mai ales la sfâr-
şitul cursurilor, ,,nici unul la ale sale nu va fi slobozit, pănă atunci când învă-
ţăturile ceale înainte zisă nu va săvârşi şi pentru aceia pentru slobozenia sa a 
lucra să nu îndrăznească, nici nouă supărare a aduce” 4. În octombrie 1822, 
arhimandritul Sinesie Radivoevici, locţiitorul episcopului de la Vârşeţ, spunea 
într-o circulară că la Seminarul Teologic de la Vârşeţ se preda numai în limba 
română. Cei ce ar fi vrut să li se predea în limba sârbă erau îndrumaţi să se 
prezinte la   ,,şcoala clericală”  din Timişoara 5. Peste numai o lună, protopopul 
Nicolae Stoica de Haţeg le comunica celor interesaţi că la seminarul din Vârşeţ 
se predă atât în româneşte, cât şi în sârbeşte 6. Episcopul Maxim Manuilovici 
instituia câteva reguli pentru primirea candidaţilor la Seminarul de la Vârşeţ, 
menite a ridica nivelul şcolii şi al elevilor:

Candidaţii să aibă peste 18 ani;
Candidaţii să provină din familii cu bună comportare morală şi socială. Cei 

ce aveau părinţi cu condamnări, chiar preoţi fiind, nu erau primiţi;
Candidaţii înşişi să aibă o bună comportare atestată prin recomandări  de 

la obşte, de la preotul paroh şi de la protopop;
Să cunoască citirea, scrierea şi rânduielile bisericeşti;
Să nu fie căsătorit; 
Aveau prioritate cei ce absolviseră în prealabil şi alte şcoli şi mai ales cei 

ce cunoşteau şi alte limbi;
Să fie sănătos fizic şi psihic;
Să fie prezent la seminar, la anului şcolar, la 1 noiembrie. 7.
E posibil ca la un moment dat exigenţele seminarului de la Vârşeţ să fi 

devenit prea mari. Aşa se explică faptul că, în 1831, episcopul era alarmat că 
mulţi tineri din satele bănăţene se duc la Seminarul de la Arad. Îi ameninţa pe 

4  Idem, Dos. II, f. 65 r. -67 r.
5  Idem, Dos. III, f. 61 v. -62 r.
6  Ibid.,f. 65 v.
7  Ibid., f. 132 v. -134 r



toţi cei care erau în această situaţie şi prevenea pe eventualii amatori de studii 
arădene, că nu-i va preoţi, dacă au absolvit la Arad, ci nu la Vârşeţ 8.

În 1837 se făcea referire şi la Seminarul Teologic din Sebenic(?). Aveau 
două posturi de profesor libere şi se anunţa concurs pentru  acele posturi. Orice 
preot cu pregătirea necesară se putea prezenta la concurs. Un profesor la acel 
seminar avea salariul de 300 de florini pe an, la care se adăugau 120 florini 
pentru hrană şi lemne 9.

Prin 1841 numărul absolvenţilor de seminarii teologice depăşea necesarul 
de cadre al eparhiei. De aceea erau sate în care, pe lângă preotul paroh, existau 
mai mulţi ,,clerici”, care, în momentul în care se vacanta un post, dădeau 
examen la consistoriul eparhial din Vârşeţ şi-l ocupau. Erau sesizări că unii 
din aceşti ,,clirici” nu frecventează biserica, drept pentru care se introduceau 
la biserică un fel de condici de prezenţă pentru aceşti ,,clirici”. Anual, la sfâr-
şitul lui octombrie, fiecare preot paroh trebuia să raporteze protopopului situaţia 
acestor cadre, comportarea lor şi activitatea în cadrul cultului. Aceste situaţii 
se treceau la dosarul fiecărui preot în vederea examenului de numire 10. Mulţi 
dintre absolvenţii de seminar nu se preoţeau imediat şi rămâneau mai multă 
vreme să se ocupe ,,cu economia casei sau a pământului”, ceea ce determina 
autorităţile eparhiale să rânduiască pentru ei ca, atunci când se hotărăsc să se 
hirotonească să fie supuşi unui examen, care să cuprindă subiecte din toate 
obiectele de studiu în faţa unei comisii formată din profesori de seminar sub 
preşedinţia protopopului Vârşeţului 11. Surplusul acesta de cadre făcea ca în 
anul şcolar 1849/1850 să nu mai fie primit nici un elev în  anul întâi 12. În 
noiembrie 1850 se reluau aceste cursuri, după o întrerupere de doi ani 13.Nu 
erau primiţi însă decât candidaţii care aveau recomandarea protopopului 14.

Necesităţile Bisericii făcea ca să se schimbe condiţiile impuse candidaţilor 
la admiterea în seminarul de la Vârşeţ după cum era cazul, uneori de la an la 
an. În 1845, spre exemplu, se impunea că la seminar  nu pot merge decât 
românii din zona grănicerească, care ştiu şi limba germană, iar cei din zona 
provincială numai dacă ştiu bine şi ungureşte 15.         

8.3.1.3.Absolvirea unei şcoli normale. În circulara din 28 aprilie 1792, 
episcopul Iosif Şacabent dădea dezlegare  ca acei ce ar dori să devină la preoţi  
sau  diaconi pot să fie şi  absolvenţi de şcoală normală. Această rânduială avea 
în vedere două aspecte:

8  Ibid, f. 151 v. -152 r.
9  Idem, Dos.III, f. 201 r. -v.; Dos. X, f. 4 v. - 5 r.
10  Idem, Dos.III, f. 226 v.
11  Idem, Dos.III, f. 273 v. -274 r; Dos. X, f. 32 r. -v.; f.105 r.
12  Idem, Dos.III, f. 267 r.
13  Idem, Dos.III., f. 272 r.; Dos.X, f. 103 v.
14  Idem, Dos. III, f. 273 v.; Dos.X, f. 104 v.
15  Idem, Dos.III, f. 253 r.; Dos. X, f. 72 r.



Preoţii trebuiau să fie ,,inşpectori de şcoală locală” şi să predea atât în 
şcoală, cât şi în biserică cele de învăţătură  tineretului;

În cazul în care nu ar fi avut parohie liberă, puteau fi încadraţi ca dascăli 
de şcoală, fiind retribuiţi de stat după cuviinţă, până la eliberarea unei 
parohii 16.

8.4. Bunurile şi averile bisericeşti constituie un capitol important în 
iconomia arhivei analizate. Bunurile  proveneau în cea mai mare parte de la 
credincioşi, fiind folosite pentru întreţinerea locaşului şi a personalului deser-
vent, pentru lucrări pastoral-misionare şi de caritate. Averile bisericilor de 
graniţă erau în grija preotului paroh şi a comunităţii, dar erau supravegheate 
şi controlate cu atenţie atât de către organele bisericeşti, cât şi de cele militare-
grănicereşti din zonă, aşa cum vom vedea pe parcurs. Şi în acest domeniu 
intervenţia brutală a statului în viaţa Bisericii era mai mult decât vizibilă. 
Aşadar,  bunurile bisericilor din zona grănicerească a Banatului proveneau din:

8.4.1.Donaţii. Cea mai mare parte a patrimoniului unităţilor bisericeşti şi 
în special al parohiilor provine din donaţii ale credincioşilor din parohie şi din 
afara ei. În Banat erau reglementate aceste donaţii prin ,,ştolele” Mariei Tereza 
de la 1770. Ele aveau menirea de a asigura întreţinerea locaşurilor de cult şi 
a deservenţilor acestuia, cât şi împlinirea unor acte de caritate şi de asistenţă 
socială. Nu toţi membrii unei parohii aveau obligaţia să contribuie prin donaţiile 
lor la susţinerea cultului din care făceau parte, respectiv la susţinerea parohiei. 
Erau scutiţi cei ce slujeau în armată, săracii, bolnavii şi cei aflaţi în dificultate. 
Cei ce slujiseră în armată, chiar şi după pensionare,  erau scutiţi de ,,ştolă”  17.

8.4.2.Cumpărături. Întâlnim numeroase  documente, în care se fac reco-
mandări de bunuri, spre a fi cumpărate de preoţi, respectiv de parohii. Cele 
mai multe sunt pentru cărţi, apoi pentru veşminte, Sfintele Vase, steaguri şi 
prapuri, clopote 18 etc. Nu avem documente, care să vorbească de moşteniri, 
patronat sau alte forme de sporire a patrimoniului bisericesc.

8.4.3. Organele competente de administrare a averii bisericeşti:
8.4.3.1. Episcopul este cel care administrează patrimoniul centrului 

eparhial. Nu el este proprietarul bunurilor parohiilor din subordine, ci el are 
numai rol de inspecţie, îndrumare şi control. Chiar propriile sale bunuri devin 
bunuri ale centrului eparhial după moartea titularului lor şi centrul face cu ele 
ceea ce găseşte potrivit. Aşa întâlnim cazul episcopului Ştefan Avacumovici 
al Timişoarei, ale cărui lucruri personale s-au vândut prin licitaţie publică la 
moartea lui 19.

16  Idem, Dos.I, f. 113 r. - 114 r.
17  Idem, Dos.III, f. 101 r.
18  Ibid., f. 69 v.
19  Ibid., f. 60 v.



8.4.3.2. Preotul. La nivelul parohiilor de sat, preotul era  administratorul 
şi responsabilul cu averea bisericească. În caz de pericol, respectiv invazie 
turcească, preoţii din apropierea graniţei aveau însărcinarea să aibă pregătită 
în permanenţă o ladă metalică, în care să fie depozitate Sfintele Vase, odăjdiile, 
registrele şi evidenţele contabile, banii şi orice alte bunuri care ar mai fi putut 
fi salvate. Această ladă trebuia încuiată cu mai multe lacăte, dintre care pe 
unul îl putea deschide preotul, una epitropul, iar a treia un om de încredere 
desemnat de obşte.  Lada era purtată de credincioşi în timpul bejeniei lor 20. 
Mai târziu, lada era încuiată cu trei lacăte, dintre care unul era la preot, altul 
la epitrop, iar altul la comandantul regimentului grăniceresc din zonă. Preotul 
era retribuit fie în natură de către credincioşi, fie în bani. Este interesantă 
circulara din 18 decembrie 1791, în care se reglementează că, dacă moare un 
preot, alt preot să-l suplinească, dar acesta să fie obligat a da jumătate din 
veniturile sale  familiei preotului decedat. Aceasta se urmează până la numirea 
legiuită a unui alt preot 21. Şi preoţii aveau propriile lor proprietăţi, bunuri 
mobile şi imobile, provenite din cumpărări, moşteniri etc. În 1796,  episcopul 
Iosif Şacabent folosise contextul politic intern şi internaţional şi făcuse demer-
surile necesare către stăpânire, ca urmare a plângerii multora dintre preoţii 
ortodocşi, iar  aceste demersurile acestea fuseseră rezolvate favorabil. Episcopul 
ceruse pentru preoţi  câte ,,un sesion” de pământ, aşa cum aveau şi preoţii din 
celelalte confesiuni, conform înaltului aşezământ” şi se aprobase. În cazul în 
care nu exista terenul disponibil necesar în hotarul unei localităţi, stăpânirea 
era obligată să despăgubească pe preot în bani 22.

8.4.4. Dreptul de control. Averile bisericeşti şi evidenţele contabile erau 
întotdeauna ţinute la zi de către preoţi şi epitropi. Puteau fi controlate oricând 
de către:

8.4.4.1. Organe bisericeşti. Protopopi, consistoriul eparhial, reprezentanţi 
ai centrului eparhial şi chiar de către ierarhul locului poate fi făcut controlul. 
Deoarece, în 1833, se semnalaseră câteva nereguli financiare în eparhie, se 
reglementa ca fiecare preot paroh, la sfârşitul fiecărui an, împreună cu epitropul 
parohiei, să prezinte bătrânilor obştei situaţia veniturilor şi ,,risipitului”  paro-
hiei pe timpul anului expirat, urmând a veni apoi protopopul să facă revizia 
anuală şi să raporteze episcopului. În cazul în care parohiile ar fi dat bani ,,cu 
interes” (cu dobândă - n.n.) unor anumiţi oameni şi aceia încă nu i-au restituit, 
parohiile să-i cheme în judecată. Epitropul şi preotul trebuiau să ţină evidenţă 
dublă. Fiecare trebuia să deţină câte un ,,maculatori”, în care să treacă toate 
veniturile şi cheltuielile parohiei. Pentru sumele mai mari ce ar fi trebuit să le 
cheltuiască parohiile, trebuiau să ia aprobare în prealabil de la organele supe-
rioare bisericeşti. Când urma să se mai dea bani ,,cu interes”, trebuia să fie de 

20  Arh. Prot. Mehadia, Dos. I, f 73 r. -v.
21  Idem, Dos. I, 105 v.
22  Ibid., f. 146 v.



faţă preotul paroh, epitropul bisericii şi cel puţin doi oameni din parohie ca 
martori. Trebuia să i se ceară primitorului să garanteze restituirea sumei cu 
averea sa şi cu doi giranţi 23.

8.4.4.2. Organele grănicereşti. În afară de organele bisericeşti, puteau fi 
controlate oricând de către organele militare din zona de care aparţineau. 
Comandantul garnizoanei celei mai apropiate ţinea o cheie de la lada de bani 
a parohiei şi tot el sau reprezentanţi ai lui puteau să controleze oricând gesti-
unea parohiei şi preotul era obligat să-i pună la dispoziţie toate actele. Orice 
neregulă semnalată de aceste organe ale statului trebuia raportată episcopului 
şi acesta lua măsurile cuvenite 24 . În 1841, spre exemplu, protopopul Lazăr 
Radac al Mehadiei, împreună cu ,,domn major”  făcuseră o vizită la toate 
parohiile din protopopiat. Ca urmare, dădea instrucţiuni că preoţii sunt obligaţi 
să aibă mare grijă de inventarele bisericilor, de cărţi, odăjdii etc 25.         

8.4.5. Întrebuinţarea averii bisericeşti. Bunurile bisericeşti erau folosite 
pentru:

8.4.5.1. Întreţinerea clerului;
8.4.5.2. Ajutoare pentru construirea de locaşuri de cult. De  nenumărate 

ori se făcea apel la credincioşi, prin Biserică, de a sprijini diferite comunităţi 
aflate în dificultate, ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze. Se 
organizau colecte  pentru construirea unor locaşuri de cult noi. A se vedea în 
acest sens biserica din Târnave şi Medaria 26.

8.4.5.3. Întreţinerea locaşurilor de cult. În circulara din 11 noiembrie 
1815 episcopul Petru Vidac obliga preoţii să ia toate măsurile, ca să îngrădească 
cu zid sau gard curţile bisericilor şi cimitirelor, ca să nu mai umble vitele pe 
acolo. Făcuse apel şi la autorităţile civile, ca să dea sprijin preoţilor, ca să 
realizeze acest obiectiv 27;

8.4.5.4. Ajutoare pentru persoane bolnave sau aflate în dificultate;
8.4.5.5.Ajutoare pentru construcţia şi întreţinerea unor spitale şi insti-

tuţii de asistenţă socială. Majoritatea apelurilor veneau din cadrul regatului 
ungar, iar apoi din cadrul Imperiului habsburgic sau Austro-Ungar. În 1826 se 
construia un ,,institut”(azil-n.n.) pentru ,,cei smintiţi la minte şi cei 
schimonosiţi” 28. Se cereau ajutoare. În 1827 se construia la Pesta un ,,institut” 
pentru orbi. La el puteau merge toţi cei orbi, indiferent de neam şi lege. Acolo 
puteau învăţa carte şi meserii 29. Colecta avusese rezultate peste aşteptări, fiindcă 
se strânseseră fondurile necesare construirii şi întreţinerii institutului, ba chiar 

23  Idem, Dos. III, f. 173 r. - 174 r.
24  Ibid., f. 162 r.
25  Idem, Dos. III, f. 227 r.; Dos.X, f. 33 r..
26  Idem, Dos.III, f. 188 r.
27  Idem, Dos.II, f. 85 v. -86 v.
28  Idem, Dos.III, f. 97 r. -v.; f. 124 v. -125 r.; f. 125 v. -126 r.; f. 195 r. -v.
29  Idem, Dos.III, f. 110 r. -111 r.; f. 148 r.



mai rămăsese şi o rezervă substanţială. În 1835, episcopul Iosif Raiacici făcea 
din nou apel la populaţia ortodoxă din eparhia sa să mai strângă o sumă pentru 
institutul de orbi de la Pesta, fiindcă sunt mulţi handicapaţi de acest gen şi 
institutul e foarte solicitat. ,,Iar fiindcă după socotinţa pătimirii neamului ome-
nesc dorit lucru ar fi ca acest mântuitoriu institut mai puternic să fie şi spre 
mai bun temei răzimat. Mai deplin să poată răspunde hotărârii sale şi ca mai 
mulţi nenorociţi orbi din toate părţile crăirii să să poată primi într-însul” 30. În 
1830 se construia la Vaţi(?) un ,,institut” pentru surdo-muţi 31. Se cereau ajutoare 
de fiecare dată;

8.4.5.6.Ajutoare pentru creştinii din străinătate , atât din ţări europene, 
cât şi din ţări aflate în special sub stăpânire turcească. De cele mai multe 
ori se dădea curs acestor solicitări şi prin  biserici se adunau sume mari de 
bani, cereale sau îmbrăcăminte. Când relaţiile politice cu ţările din care veneau 
solicitările erau  ostile, nu se dădea curs unor asemenea solicitări. Oricum, din 
lectura  circularelor pe această temă reiese concepţia potrivit căreia creştinismul 
este asemenea unei familii, căci, la nevoie, indiferent de etnie, de apartenenţă 
politică sau confesională, oamenii rămân oameni şi-şi întind o mână de ajutor. 
Pe de altă parte, se făcea apel la preoţi, credincioşi şi biserici, ca să sprijine 
pe alţii din alte ţări aflaţi în dificultate. Aşa se întâmplă în 1799, când se făcea 
apel de către împărat prin episcopul de la Vârşeţ ca să se strângă urgent ajutoare 
în bani. Nu întotdeauna se putea face în voie o astfel de ajutorare. Întâlnim o 
circulară din 18 Noiembrie 1787, când ecourile războiului austro-turc  erau 
încă proaspete şi alte conflicte armate se întrevedeau la orizont, că guvernul 
ungar interzicea  preoţilor şi călugărilor  din ,,ţările turceşti” de a mai cere 
milă prin satele şi oraşele regatului. Oriunde s-ar fi aflat vreun astfel de  preot 
sau călugăr, care ar fi venit să ,,înşele norodul”, să fie deferit de îndată  orga-
nelor de ordine 32. Vom urmări, pe rând, astfel de forme de asistenţă socială 
prin  Biserică şi, în acelaşi timp, forme de întrebuinţare a averii bisericeşti în 
plan social. În 1832  patriarhul Ierusalimului făcea apel la toţi creştinii din 
Imperiul Habsburgic, ca să-l ajute să răscumpere biserica Sfântului Mormânt 
din Ierusalim de la turci 33.

8.4.5.6.Ajutoare în caz de secetă. În 1822 fusese secetă mare , care pusese 
în pericol peste 200 de regimente de graniţă, ceea ce determinase stăpânirea 
să recurgă la ajutoare sub formă de bani şi bucate din satele mai puţin afectate. 
Preoţii erau cei care trebuiau să organizeze aceste colecte şi să înainteze apoi 
comenduirii militare prinoasele şi banii adunaţi 34.

30  Ibid., f. 187 v. -188 r.
31  Ibid., f. 140 v.
32  Arh. Prot. Mehadia, Dos. I, f. 65 v . - 66 r.
33  Idem, Dos.III, f. 165 r. -v.
34  Ibid., f.  69 r. -v.



8.4.5.7.Ajutoare în caz de incendii. În circulara din 8 iunie 1813, protopopul 
Nicolae Stoica de Haţeg vesteşte preoţii şi credincioşii, că în urma unui mare 
incendiu 27 de case din satul Dolova au fost distruse. Erau case grănicereşti, 
iar locuitorii au rămas cerşetori. Erau solicitaţi toţi credincioşii şi preoţii să 
strângă ajutoare, pe care să le predea autorităţilor militare în ziua de Sânziene(24 
iunie), spre a fi date sinistraţilor 35; în 1819 în Caransebeş fusese mare incendiu, 
care mistuise mai multe case. Pentru refacerea lor dăduseră ajutoare sate sâr-
beşti, nemţeşti şi ungureşti 36;  biserica ,,Sf. Nicolae” din Seghedin fusese jefuită 
şi incendiată în  1821. Se cereau ajutoare pentru refacerea ei 37. La 14 august 
1824 preotului Gheorghe Popovici din Senta, asesor consistorial, îi arsese casa 
şi anexele. Cerea ajutor de la parohii să le refacă 38. În 1825 satul Miclăuş arsese 
împreună cu biserica. Se făcea apel la toţi cei ,,de-o credinţă” să ajute la refa-
cere 39. În 27 octombrie 1832  avusese loc în Sasca un mare incendiu, care 
mistuise numeroase case şi biserica satului. ,,În afară de ziduri, toată în pulbăr 
şi cenuşă o au prefăcut” 40. În iunie 1840 se cereau ajutoare pentru reconstruirea 
cetăţii Baia. Focul mistuise 2101 case, magazii, magazine şi alte obiective, 
,,nenumărate grânare, toate boltele neguţătoreşti cu toate într-însele aflătoare”, 
inclusiv bisericile. Paguba era estimată la 4.224.568 florini ,,în valută” 41. În 
1841 ,,bisăricile creştineşti” din Lugoj arseseră, fapt ce necesita o colectă 
generală în Banat pentru reconstruirea lor 42. În acelaşi an arsese biserica din 
Lăţunaş 43. În 1842 se făcea apel să se strângă ajutoare pentru rezidirea 
Hamburgului, care fusese mistuit de flăcări 44. În anul următor, 1843, arsese 
oraşul Mişcolţ în bună parte(cca. 1500 case) 45.

8.4.5.8. Ajutoare în caz de inundaţii. În luna august a anului 1813 se abătuse 
peste o bună parte din imperiu un potop puternic se dezlănţuise şi apele se 
revărsaseră peste malurile multor râuri, aducând pagube însemnate locuitorilor. 
,,Multe sate cu case mari de gazde s-au înecat şi s-au îngropat, aşa cât nici 
urmă de ială (ele nu să cunoaşte şi cum că multe mii de oameni din alea sate 
şi hotare, care cu ceva mai înainte bună gazde erau, acuma goi, despuiaţi, 
neavând  unde a-şi pleca  capitile din loc în loc rătăcesc. Amară-i fală şi sărăcie 
de tot prăpădiţi sunt” 46. Se mobilizau toţi preoţii pentru a strânge ajutoare  

35  Idem,Dos.II, f. 39 v. -40 r.
36  Idem, Dos.III, f. 53 v.
37  Ibid., f. 35 r
38  Ibid.,  f. 82 v.
39  Ibid, f. 90 v.
40  Ibid.,, f. 164 r. -165 r.
41  Idem, Dos. III, f. 220 r. - v.; Dos. X, f. 25 r. - 26 r.; f. 34 v.
42  Idem, Dos.III, f. 228 r. - v.
43  Idem, Dos.III, f. 229 v. -230 r.; Dos. X, f. 36 r. -37 r.
44  Idem, Dos.III, f. 237 r.; Dos. X, f. 49 v. -50 r.
45  Idem, Dos.III, f. 244 r.; Dos. X, f. 61 r.
46  Idem, Dos.II, f. 45 r. - v.



pentru sinistraţi; în 1819 satul Şviniţa fusese puternic afectat de inundaţii. Se 
cereau ajutoare 47. Când era stare de necesitate nu mai conta confesiunea din 
care proveneau cei ce erau în nevoie sau pericol. Se făcea apel la toţi locuitorii, 
indiferent de confesiunea din care făceau parte. Aşa, bunăoară, în 1840,  fuse-
seră mari inundaţii în Lombardia - Ventică, făcând distrugeri puternice şi mari 
pagube locuitorilor din zonă. La indicaţia împăratului, se făceau colecte în tot 
imperiul pentru ajutorarea sinistraţilor 48.

8.4.5.9. Ajutoare în caz de grindină. În circulara sa din 16 ianuarie 1813, 
protopopul Nicolae Stoica de Haţeg făcea apel la preoţi şi credincioşi să dea 
ajutoare pentru sinistraţii din varmeghia Vizilburg(?), unde bătuse piatra în 
zilele de 27 iunie şi 9 iulie 1812, distrugând recoltele în 21 de sate, făcând o 
pagubă estimată la 2.065.498 florini 49;

8.4.5.10. Ajutoare în caz de cutremure.
8.4.5.11. Ajutoare pentru săraci. În 1828 se făcea apel la parohii să strângă 

ajutoare pentru susţinerea celor săraci, care ar fi avut nevoie de tratament la 
apele termale de la Băile Herculane, ,,având milă, iubire creştinească către 
aproapele nostru cel mişăl şi sărac şi bolnav, cu o părticică din binele vostru 
cel de Dumnezeu voao dăruit către ajungerea prea folositoriului acestuia scop 
şi voi însuşi să vă înduraţi şi pre poporănii voştri către aceia să-i îndemnaţi” 50. 
În 1837 se făcea colectă pentru ajutorarea văduvei ,,directorului naţional” din 
Oradea Mare, Ioan Pişpechi, ajunsă în grea sărăcie, fără casă şi fără mijloace 
de întreţinere 51. Patriarhul Iosif Raiacici al Karloviţului îndemna pe toţi creştinii 
din eparhia sa să se într-ajutoreze unii pe alţii şi mai cu seamă  cei bogaţi să 
- i ajute pe cei săraci 52.

8.4.5.12. Construcţii de locaşuri de cult şi case parohiale. În 1818, epi-
scopul Petru Vidac rânduia ca toţi preoţii care funcţionează în parohii în care 
nu este locul naşterii lor, să construiască, din banii bisericii şi cu ajutorul 
enoriaşilor, case parohiale, în care să locuiască pe timpul cât sunt în funcţie, 
iar după aceea, când se retrag don activitate să elibereze aceste case şi să 
meargă la casele lor din locurile de naştere sau acolo unde au avut familiile 53. 
În 1833 se solicitau ajutoare pentru construirea unei case parohiale în Băile 
Herculane, în care să poată fi cazaţi şi preoţii care se duceau la apele termale 
de acolo pentru tratament. ,,Câtă mulţime de norod pentru ajutori şi tămăduire, 
nu numai din părţile aceştia , ci şi din părţi străine în tot anul să adună la Băile 
Herculane” 54. În  18 martie 1840 se făcea apel către toţi protopopii, preoţii şi 

47  Idem, Dos.III, f. 53 v.
48  Idem, Dos.III, f. 217 r. -v.; Dos. X, f. 22 v. -23 r.
49  Idem, Dos.II, f. 34 v. -35 r.
50  Idem, Dos.III, f. 119 r.
51  Idem, Dos.III, f. 204 r. -v.; Dos. X, f. 7 v.
52  Idem, Dos.III, f. 271 r. -272 r.; Dos. X, f. 102 r. -103 r.
53  Idem, Dos.III, f. 6 v.; Dos.II, f. 102 r. -v.
54  Idem, Dos.III, f. 170 r. -v.



credincioşii din eparhia Vârşeţului să facă donaţii pentru a se construi o nouă 
biserică în Rusova Noua. Biserica veche era aproape dărâmată şi fusese dez-
afectată cultului din cauza pericolului ce-l prezenta. Satul era mic, locuitorii 
puţini şi săraci, astfel că nu puteau săşi construiască singuri biserică 55.

8.4.5.13. Susţinerea unor fundaţii  menite să slujească unor interese publice. 
Cităm aici cazul Fundaţiei Naţionalelor Şcoale, pentru care, în 1820, se insti-
tuise al treilea tas, care să fie folosit în toate bisericile din eparhie şi în el să 
se strângă ajutoare pentru susţinerea acestei fundaţii. În 1824 se cereau ajutoare 
pentru susţinerea unei şcoli şi a fundaţiei înfiinţată de ea din Lugoj, care-şi 
propunea să pregătească tineri cunoscători ai limbilor clasice, în special limba 
latină 56. Cunoaşterea limbii latine dădea perspective mari celui în cauză. Până 
atunci funcţionase o asemenea şcoală la Beci(Viena). Chiar în 1824 se ceruseră, 
prin poruncă împărătească şase tineri din zona de graniţă a Caransebeşului şi 
Mehadiei, cât de puţin cunoscători ai limbii latine, care să studieze acolo latina 
şi alte discipline spre a ajunge apoi ofiţeri superiori ai armatei imperiale, medici 
şi chiar preoţi. Din păcate, comenduirea militară a zonei nu găsise asemenea 
tineri 57.  

8.4.5.14. Ajutoare pentru obiective de interes public. Criza economică 
prin care trecea Imperiul Habsburgic se poate  sesiza şi din cercetarea arhivei 
Protoieriei Mehadiei. Este uşor de înţeles acest lucru, dacă ţinem seamă că în 
1831 se făceau colecte prin biserici în tot imperiu, în vederea construirea unui 
Institut (de Învăţământ Superior - n.n.) la Pesta pentru pregătirea ofiţerilor 
armatei 58.

8.4.5.15. Ajutoare pentru familiile celor morţi în Revoluţia din 1848. 
Acestea se  stabileau, de la caz la caz, indiferent dacă era vorba de familie de 
preot sau mirean şi se plăteau lunar membrilor acelor familii până la sfârşitul 
vieţii lor 59.

55  Idem, Dos.III, f. 216 r.; Dos. X, f. 22 r.
56  Idem, Dos.III, f. 78 r. -v.
57  Ibid., f. 80 r.
58  Ibid., f. 146 v.
59  Ibid., f. 265 r.


