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Lucrarea de față completează și continuă preocupările de istorie bisericească pe care leam avut în timpul facultății și masteratului, concretizate în lucrările necesare pentru obținerea
diplomei. Schimbarea tematicii, care până acum a fost axată mai mult pe subiecte din istoria
artei, a fost determinată de descoperirea unor documente în fondurile arhivistice bistrițene care
prezentau aspecte legate de comportamentul și viața privată a preoților greco catolici, un
domeniu neexplorat suficient, care mi-au stârnit interesul și curiozitatea. Pentru a înțelege mai
bine aceste aspecte și pentru a mă familiariza cu subiectul am avut nevoie de consultarea unor
lucrări dedicate vieții private, a constituirii familiei și evoluției ei, precum și asupra posibilelor
influențe care au adus modificări în structura ei de-a lungul timpului.
Lucrarea este împărțită în două părți. Prima parte este dedicată familiei restrânse (familiei
nucleare sau elementare), iar în a doua parte am avut în vedere familia extinsă, adică genealogiile
familiilor care au dat slujitori mai multe generații de-a rândul.
Primul capitol analizează, după modelul de studiu al familiei propus de Xenia Costaforu,
sistemele de înrudire prin căsătorie, adopție și înrudirea rituală sau spirituală. Individul,
indiferent dacă era intelectual sau om de rând, a avut la bază anumite nevoi, de pildă afecțiunea
în cazul căsătoriei sau asigurarea unui urmaș în cazul adopției, pe care a trebuit să le suplinească.
Chiar dacă rolul înrudirii rituale este diferit și are legătură cu interesul Bisericii și nu cu nevoia
directă a individului, acesta este important pentru că amplifică relațiile din cadrul familiei căci
nașii copilului sunt considerați și tratați ca părinți, iar finii ca și copii.
Am insistat și asupra relațiilor din cadrul cuplului. De bună seamă trebuia să se urmeze
modelul familiei creștine, conform cu normele scripturistice, însă societatea, nevoile, interesele
au influențat până și structura acesteia. Activitatea preotului se împărțea între familie, biserică,
școală sau oriunde era nevoie de sfatul și implicarea sa. Chiar și în cadrul bisericii nu era scutit
de ispite și greutăți, dovadă fiind desele conflicte înregistrate de documentele Vicariatului
Rodnei pe tema împărțirii banilor, prescurilor, a pământului parohial și a altor beneficii, toate
acestea afectând și viața intimă a familiei. Relația dintre soți sau relația dintre părinți și copii a
fost de asemenea influențată de societate. De pildă, deși Biserica interzicea clar recăsătoria
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preoților văduvi, întâlnim cazuri în care aceștia au încheiat alte alianțe, unii trăind chiar în
concubinaj.
În capitolul dedicat familiei extinse am analizat în primul rând factorii care au dus la
întemeierea acestor familii. Starea materială, pregătirea intelectuală, fidelitatea față de tradiția
bisericii orientale sau prestigiul de care se bucurau preoții în rândul comunității au fost factori
care au contribuit într-o anumită măsură ca preoția să fie lăsată din tată în fiu, mai multe
generații. Desigur că nici unul din acești factori nu a avut un rol decisiv, ci mai degrabă au fost
precumpănitori în anumite perioade. Ca exemplu amintim că pregătirea intelectuală a fost
determinantă până în prima jumătate a secolului al XIX-lea, când tinerii învățau cum să slujească
în primul rând de la tatăl lor, chiar și autoritățile bisericești recomandând ca fiii preoților să
urmeze la slujire în parohiile vacante. După instituționalizarea învățământului și mai ales după
acordarea de burse din Fondurile grănicerești, tinerii aveau posibilitatea să urmeze orice carieră
își doreau, iar ca să ajungă preoți era necesar să aibă studii teologice superioare. Un rol mai
însemnat l-au avut veniturile materiale. De-a lungul secolului al XVIII-lea, preoțimea s-a luptat
pentru recunoașterea și acordarea drepturilor și beneficiilor promise, demersuri îngreunate de
implicarea sașilor bistrițeni, de frământările religioase din zonă și chiar de împotrivirea unor
săteni. După militarizare acestea au fost reconfirmate și completate de alte prevederi, iar în
decursul secolului al XIX-lea unii vicari năsăudeni, au încercat să asigure autonomia parohiilor
prin construirea de case parohiale și acordarea de pământ, prin care preotul să nu mai fie
dependent de moștenire sau avere proprie, iar traiul să-i fie asigurat prin stolă, beneficii și
venituri parohiale. Primii care s-au împotrivit acestor măsuri, au fost chiar preoții care pierdeau
astfel șansa să lase parohia „moștenire” fiului sau ginerelui. O astfel de situație era mai comodă
și pentru săteni care nu mai erau presați să construiască edificiile parohiale, casa și anexele
gospodăriei, ori să cedeze din terenurile comunale o parte în folosul preotului.
Tot în acest capitol am demonstrat că aproape fiecare comună a avut la un moment dat
cel puțin o familie de preoți și majoritatea slujitorilor au aparținut unei astfel de familii. Ca
exemplificare am prezentat genealogia celor mai reprezentative familii de preoți, de pildă Anton
din Năsăud, Avacom din Telciu, Coșbuc din Hordou, Mălai din Leșu, Familiile Pop din
Sângeorz, Rebrișoara și Feldru, Cornea din Romuli, Feti din Suplai, etc.
Fără a avea pretenția de a fi o lucrare perfectă, meritul cercetării este acela de a deschide
o altă perpectivă asupra vieții religioase din Țara Năsăudului. Dacă până acum au primat
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analizele fie la nivel instituțional a Bisericii unite fie asupra vieții private și a mentalităților, ne
propunem să întrepătrundem cele două sfere și să analizăm viața socială și privată a preoților
greco catolici din această zonă. Desigur că în multe cazuri și aspecte, traiul slujitorilor altarului
s-a identificat cu cel al locuitorilor de rând, fiind preocupați după slujbă să-și asigure veniturile și
bunăstarea familiei, alții însă s-au remarcat și ca mari oameni de cultură, implicați în problemele
religioase, sociale și politice ale zonei.
Familia preoțească greco catolică din Țara Năsădului a avut, în primul rând, misiunea
spirituală de a fi un model, un exemplu pentru sătenii în mijlocul cărora locuia. Importanța
acestei meniri poate fi dedusă ușor din documentele vremii, care îl au în prim plan pe preotul
greco catolic, conducătorul familiei.
În zona studiată sunt foarte puține cazurile în care slujitorii decideau să rămână celibatari,
de pildă între 1848 și 1948 am întâlnit cinci preoți necăsătoriți, printre care și cei doi vicari din
familia Pop din Sângeorz. Prin urmare preotul înainte de toate, din perspectiva idealistă, trebuia
să fie un soț bun, un tată grijuliu, unde era cazul, un priceput gospodar și administrator al averii
personale, aceste calități urmând să fie reflectate și în mediul bisericesc, căci dacă un preot nu-și
putea face rânduială în propria familie, atunci ce șanse avea să țină în frâu, să conducă, să
îndrepte o comunitate? Totuși, documentele arată uneori stările tensionate cu care preoții s-au
confruntat de-a lungul celor două secole și jumătate, atât în familie cât și în parohie. Mare parte a
acestora pot fi puse pe seama slabei pregătiri a slujitorilor, dar și a ignoranței, aspecte sesizate și
de vicarii năsăudeni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea care și-au concentrat eforturile de
reformare a parohiilor năsăudene punând mai mult accent pe pregătirea intelectuală a preoților.
Viața familială a preoților greco catolici a putut fi surprinsă cu greu, documentele fiind
sărace în acest sens. Cazurile prezentate au fost semnalate de săteni autorităților bisericești, în
majoritatea situațiilor pe un fond conflictual, așadar trebuie să fim atenți când elaborăm ipoteze.
Una dintre problemele frecvente cu care se confrunta preoțimea năsăudeană a fost problema
văduviei. Rămași singuri încă de tineri, uneori cu copii de crescut, preoții greco catolici au
sesizat acest risc în mai multe rânduri, propunând Episcopiei acceptarea recăsătoriei în cazul
preoților văduvi. Răspunsul negativ a fost însă ferm și tranșant, astfel încât unii slujitori s-au
văzut nevoiți să încalce prevederile Bisericii Unite în mod conștient, trăind în concubinaj sau
căsătorindu-se civil. În aceste condiții, majoritatea situațiilor întâlnite concubinajul a fost o
urmare a văduviei.
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Numărul membrilor familiei preoțești diferă de la cele fără copii, unde probabil
procrearea nu era posibilă, până la cele cu până la 15 copii, fiind în contrast cu familiile
evanghelice în care numărul copiilor se limita la doi. Desigur, în majoritatea familiilor cel puțin
unul dintre băieți era îndreptat spre preoție, iar dacă nu erau urmași pe linie bărbătească atunci
fetele se orientau spre încheierea unui mariaj cu un teolog. Această practică avea la bază faptul
că tânărul urmă să slujească în parohia tatălui sau a socrului. Cutuma „succesiunii levitice”, după
cum se exprima vicarul Macedon Pop, a fost determinată de câțiva factori. În primul rând până
spre începutul secolului al XIX-lea educația preoților era destul de precară încât unii știau doar
citi și după 1800. În aceste condiții era mult mai ușor ca fiul sau ginerele, care până atunci
probabil slujise ca făt sau diac și era familiarizat cu tainele bisericii, să urmeze la preoție. În
acest context chiar și autoritățile bisericeși au acordat întâietate fiilor de preoți ca să fie ordinați
pentru ocuparea parohiilor vacante. Un alt factor important a fost situația materială a preoțimii
care prin veniturile, drepturile, beneficiile și scutirile acordate aveau un trai mai bun și se
bucurau de mai multă siguranță decât majoritatea sătenilor din comunitățile în care slujeau, prin
urmare preoția era una din „meseriile bune”. Desigur că și comunitatea a avut un rol în
asigurarea continuității acestor familii. În primul rând, dacă tot trebuiau să se ocupe de
construirea casei parohiale, să cedeze preotului din pământurile comunale, să-i plătească diferite
contribuții, atunci doreau ca măcar să le slujească cineva din rândul lor, care îi cunoștea și pe
care îl cunoșteau, un fiu de-al satului, fiind de obicei retincenți față de preoți străini. În al doilea
rând, dacă era preotul din sat atunci probabil avea casă proprie și ceva avere, așadar presiunea
asigurării traiului preotului nu mai era atât de apăsătoare. În aceste condiții, cel mai viabil
candidat la preoție era chiar unul dintre fiii/ginerii preotului. Desigur, această cutumă s-a păstrat
și datorită faptului că preoțimea din Vicariatul Rodnei a rămas fidelă tradiției bisericii orientale,
care implica și comunitatea în alegerea viitorului slujitor.
Studiile genealogice prezentate, vin să confirme două ipoteze. Prima este că în perioada
studiată în Țara Năsăudului, fiecare așezare a avut la un moment dat cel puțin o familie de preoți.
Din cele 28 de comune pentru 15 am identificat cel puțin o familie de slujitori, iar în satele mai
mari au existat și două sau trei. A doua ipoteză este că aproape fiecare slujitor a aparținut de o
astfel de familie, fie prin descendență fie prin înrudire prin alianță. Aceste alianțe au închegat
mai puternic aceste familii, mărindu-le. De pildă dacă avem în vedere famila Anton din Năsăud
observăm că s-a înrudit cu familia preoțească din Leșu, care la rândul ei s-a înrudit cu familia
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Balu din Ilva Mare și cu familia Pop din Poiana Ilvei. La fel și familia Avacom. Știm că se
înrudea cu vicarul Ioan Marian, apoi cu familia Coșbuc din Hordou, care la rândul a încheiat
alianțe matrimoniale cu alte familii preoțești, de pildă Groze din Sebiș sau Zagrai din Mititei. O
altă familie încuscrită cu Avacom a fost Pop din Feldru, din care au descins cinci generații de
slujitori. Un alt exemplu, și ultimul pe care amintim, este al familiei Pop din Poiana Ilvei unde
trei din fiii lui Maftei Pop au fost preoți, iar două fete, Maria și Catirina, s-au căsătorit după
preoți care proveneau din alte familii preoțești.
Contribuția lucrării este aceea de a deschide o altă perspectivă privind atât viața
religioasă a zonei cât și cea privată. Preoții se numărau printre oamenii de seamă ai comunității,
printre elitele locale, iar comportamentul lor, atât în viața privată cât și în cea publică, era
observat și cântărit de credincioși. În plan bisericesc, erau responsabili de bunul mers al parohiei,
trebuia să fie un bun administrator și gospodar. Preotul stabilea și standardele de moralitate în
rândul credincioșilor, fiind un reper pentru cei în rândul cărora locuia. Tot el era asigura
legătura/comunicarea, dintre credincioși și autoritățile bisericești.
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