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STAREA MATERIALÃ A CLERULUI DIN MOLDOVA ÎN TIMPUL 
DOMNIILOR FANARIOTE 

 
 

           Mirela Beguni  
    

Deºi instaurarea regimului fanariot a reprezentat pentru principatul moldav intrarea într-
o perioadã de crizã, istoria ecleziasticã a acestuia a înregistrat, în perioada ce face obiectul 
studiului, menþinerea structurilor instituþionale anterioare, cu unele discontinuitãþi marcând 
impactul noului regim.  

Cu toate cã societatea era organizatã pe baza stãrilor
1, deºi fãrã rigiditatea ºi claritatea 

structurilor similare din Europa centralã ºi de vest2, statutul juridic al fiecãreia nu era reglementat 

în mod sistematic, el depinzând mai curând de obiceiul pãmântului
3. Nici o scriere politicã a 

vremii nu considera clerul o stare distinctã, aproape toþi autorii incluzându-l în cea boiereascã
4, 

chiar dacã o mare prãpastie despãrþea clerul înalt de treptele inferioare lui, mai ales în privinþa 

educaþiei ºi a nivelului de trai. 
 Sfinþit prin hirotonire, clerul

5 superior era reprezentat de episcopi, preoþi ºi diaconi, cel 
inferior6, instituit prin hirotesie7 (punerea mâinilor), pãstrând doar treptele de ipodiacon ºi 

anagnost (citeþ), rãmase obligatorii mai mult ca etape necesare tranziþiei spre diaconat
8.  

Departe de a constitui o stare omogenã, diferenþe semnificative de clasã, de instrucþie ºi 

de putere îi despãrþeau pe mitropoliþi ºi episcopi de aparatul lor birocratic ºi, mai ales, de 

numerosul cler parohial9. Recrutaþi cu precãdere dintre boieri
10, prelaþii împãrtãºeau cu aceºtia 

concepþia de viaþã, precum ºi obiectivele politice ºi economice, consecinþã fireascã a 

provenienþei ºi a educaþiei comune, realizatã adesea, datoritã absenþei unei ºcoli teologice 

superioare, în academia domneascã. 
Mãnãstirile erau, ºi în aceastã perioadã, instituþii economice de mare importanþã, ce 

posedau, ca urmare a generoaselor danii ale domnitorilor, ale boierilor ºi ale altor persoane, 

numeroase proprietãþi11, pãmânt arabil, pãduri, vii ºi mori, producþia lor având o contribuþie 

însemnatã la comerþul intern ºi extern, precum ºi la vistieria statului, careia îi aduceau o treime 

din venituri12. Privilegiile fiscale ºi economice
13 de care se bucurau erau deosebite ºi contribuiau 

la prosperitatea lor, ele fiind scutite de vamã14 ºi de dãri cãtre stat
15, în plus beneficiind de 

dreptul de monopol asupra vânzãrii vinului, zarzavaturilor, cãrnii ºi chiar a pâinii pe moºiile lor, 

de cel de a construi ºi exploata mori ºi pive cu ciocane, precum ºi de cel de a reglementa 

pescuitul16, iar adesea ºi de mile domneºti
17, ceea ce fãcea ca starea materialã a clerului monastic 

sã fie înfloritoare. 
Spre deosebire de ierarhia înaltã, clerul de parohie, provenit în marea lui majoritate din 

straturile de jos ale societãþii, chiar ºi dintre clãcaºi
18, numãra doar arareori în rândurile sale un 

membru al clasei mijlocii sau al boierimii mici19. Constituind o categorie oarecum închisã, 

preoþia era transmisã din tatã în fiu
20, mai ales la sate, doar în cazurile în care nu dispuneau de fii 

sau de gineri de preoþi, þãranii alegând pe unul tânãr dintre ei. Oferind numeroase avantaje pe 
termen lung21, hirotonia era foarte cãutatã de cãtre þãrani, ea constituind singura modalitate ce le 
permitea ascensiunea socialã, chiar ºi deschiderea porþilor clasei boiereºti pentru fiii lor

22. 
În general, preoþii aveau viaþa ºi nivelul de trai asemãnãtoare cu ale credincioºilor în 

mijlocul cãrora trãiau: locuiau în case modeste din lemn, aveau diferite ocupaþii
23, se hrãneau ºi 

se îmbrãcau la fel, în privinþa portului ierarhii reuºind, abia la sfârºitul secolului al XVIII-lea, 
mai ales la oraºe, impunerea purtãrii veºmintelor preoþeºti

24. Totuºi, clericii au avut o situaþie 

privilegiatã în acest timp
25, chiar de la începutul secolului invocându-se �dreptãþile�

26 obþinute de 

ei de la domnii anteriori, deºi depindeau de bunãvoinþa acestora, perioadele de scutiri27 alternând 

cu cele în care aveau obligaþii fiscale faþã de stat
28. 
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 Cu Nicolae Mavrocordat, domnitorii fanarioþi ºi ierarhii au inaugurat un proces de 

reformare vizând ridicarea nivelului cultural, material ºi moral al clerului ºi îmbunãtãþirea 

administrãrii mãnãstireºti ºi a vieþii spirituale, în general. Astfel, în anul 1712, slujitorii altarului 

erau scutiþi de goºtinã, iar în 1715 de dãri, dar discontinuitatea cârmuirii, precum ºi esenþa 

regimului, ce nu permitea decât mãsuri limitate, chiar ºi acestea greu de aplicat29, au conferit 
procesului un traseu destul de sinuos. 

În anul 1733, socotind cã �iaste lucru necuviincios ºi mai vârtos nedrept ca cinul 

preoþesc sã fie supus dãjdiilor ºi supãrat de mâna mirenilor�, Constantin Mavrocordat acorda 

clerului scutirea de dãrile la care fusese impus de cãtre Grigore al II-lea Ghica (1726-1733)30, 
hotãrând ca �de acum înainte ceata bisericeascã din toatã þara Moldovlahiei care dã de douã ori 

într�unu anu dajde la Visterie, sã fie de tot nesupãratã�
31, revenirea, însã, a fostului domn 

aducând �dãjdii grele pe preoþi ºi diaconi�
32. Anul 1741 îl readucea pe tron pe Constantin 

Mavrocordat ºi, odatã cu el, ºi privilegile clerului, având a plãti dãrile doar cei hirotoniþi 

necanonic ºi rãspopii
33; el hotãra ca preoþii ºi diaconii �sã fie slobozi de bir în veci�, considerând 

cã �mai mult dupã dreptate sã cade dela noi sã ia, dupã cum ºi sfânta Scripturã zice, iarã nu sã ºi 

dea�34, situaþia menþinându-se, în general, ºi mai târziu. Astfel, Constantin Racoviþã dispunea, în 
1756, ca preoþii sã fie scutiþi de bir ºi de alte dãri în naturã, Grigore al III-lea Ghica, în 1765, �sã 

se erte ajutorinþa preoþilor sau cea de iarnã sau banii mucarelului de varã�
35, în 1808 Gavriil 

Bãnulescu vestindu-le scutirea de orice dare cãtre stat36. 
În anul 1747, Grigore al II-lea Ghica le ierta preoþilor darea anualã cãtre stat, de 4 

galbeni, impunându-le, însã, sã plãteascã 1 galben (4 lei vechi) pe an pentru ºcoli, în 1750 chiar 

ºi cele strãine fiind sprijinite din aceºti bani
37. Întreþinerea ºcolilor din �banii de pe preoþi� s-a 

menþinut ºi în timpul domnilor urmãtori, dar, în 1766, Grigore al III-lea Ghica, reorganizatorul 
lor, uºura aceastã contribuþie la 4 lei noi, celor iubitori de învãþãturã promiþându-le, chiar, cãrþi 
domneºti de milã ºi de scutealã ca nici de cum sã nu se supere nici cu aceastã puþinã dajdie�

38. 
Totuºi, aceastã sumã se încasa cu greutate, unii cãutând sã scape de achitarea ei prin obþinerea de 

scutiri domneºti, astfel încât au existat ani în care ea nu s-a putut obþine
39.  

În afarã de banii pentru întreþinerea ºcolilor, care constituiau principala obligaþie fiscalã 

a clericilor faþã de stat, ei mai erau impuºi ocazional la diverse contribuþii, acestea neatingând, 

însã, cuantumul birnicilor de rând. Astfel, la 23 iunie 1767, Grigore Callimachi îi scutea de 

dajdia domneascã, de banii ajutorinþei ºi de cei ai mucarerului pe preoþii din Iaºi, pe care Grigore 

al II-lea Ghica îi pusese sã dea �oareºcare ajutoriu�, în 1777 Constantin Moruzi (1777-1782) 
cerându-le preoþilor ºi diaconilor sã plãteascã fiecare câte un leu la �cheltuiala þãrii�

40. Dar, 
constatând ulterior cã aceºtia �se aflã în mare sãrãcie ºi în foarte proastã stare� ºi cã cei mai 

mulþi, neavând posibilitatea de a achita suma, erau �ocãrâþi ºi traºi de cãtre strângãtorii de bani 
cu învãluiri ºi închisoare ºi cu vãtãmarea cinstei lor�, ºi considerând cã este �necuvios lucru a se 

defãima slujitorii Celui Preaînalt�, domnul revenea asupra hotãrârii în 1780 ºi îi scutea de toate 
dãrile cãtre stat, acestora rãmânându-le sã plãteascã doar banii ºcolilor, tot 4 lei noi ºi în 1785

41. 
Dintr-o anafora a mitropolitului Iacov Stamati reieºea cã, pânã la sfârºitul secolului, clerul a 
contribuit cu precizata sumã la sprijinirea instituþiilor de educaþie ºi culturã

42, un hrisov din 1803 
al lui Alexandru Moruzi (1802-1806) menþionând cã ea va fi plãtitã de cãtre toþi preoþii ºi 

diaconii, chiar ºi de cãtre cei care aveau cãrþi de scutire de la domni, episcopi sau mitropoliþi
43. 

În afarã de aceste obligaþii fiscale, clerului îi erau impuse diferite alte contribuþii, mai 

ales în timpul rãzboaielor ruso-turce, cum s-a întâmplat în 1780, în timpul domniei lui 

Constantin Moruzi (1777-1782), în 1810, când a fost obligat sã plãteascã 76 640 de lei pentru 

întreþinerea armatei ruseºti de ocupaþie
44, sau în 1821, când caimacamul ªtefan Vogoridi a 

ordonat sã fie vãrsatã la vistieria statului darea extraordinarã a preoþilor pentru plata hranei 

turcilor staþionaþi în þarã
45.  

Deºi aveau o situaþie privilegiatã în privinþa dãrilor cãtre stat, care au crescut necontenit 
între anii 1775 ºi 1819

46, preoþii ºi diaconii aveau obligaþii fiscale specifice ºi faþã de superiorii 

lor ierarhici47, ei trebuind sã plãteascã o taxã la hirotonire ºi la procurarea unui nou antimis
48, 

darea cârjei la instalarea unui nou episcop sau mitropolit, care era de 4 lei la mijlocul secolului al 
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XVIII-lea49, ploconul vlãdicesc
50, havaeturi ºi darea bastonului cãtre protopopi

51, ceea ce fãcea 

ca starea lor materialã, deºi mai bunã, sã nu fie prea diferitã de cea a pãstoriþilor lor. 
Constând în principal în pãmânturi, stupi, vii, case ºi animale, averile preoþilor erau 

similare celor ale credincioºilor, în privinþa dãrilor pe acestea clericii beneficiind, ca ºi cei din 

principatul vecin, de un regim mai blând decât cel al altor contribuabili
52. Deºi în majoritate 

proprietãþile lor erau modeste, existau ºi unii bogaþi, care aveau însemnate suprafeþe de pãmânt, 

turme de oi ºi chiar þigani, dar ºi alþii care lãsau dupã moarte familii foarte sãrace
53.  

Documentele vremii oferã informaþii despre alte diverse îndeletniciri ale clericilor, pe 

lângã slujirea la altar ºi muncile din propria gospodãrie, acestea fiindu-le necesare pentru 
asigurarea existenþei lor ºi a familiilor lor. Cei mai mulþi erau plugari, dar se întâlneau între ei ºi 

unii cu ocupaþii mai apropiate de menirea lor sacrã, precum construirea ºi pictarea de locaºuri 

sfinte, sculptarea de iconostase ºi de mobilier bisericesc sau tipãrirea, scrierea ºi legarea de 

cãrþi54. Alþii, însã, prestau pentru comunitate servicii cu totul profane, de dulgheri, fierari, 
cizmari, croitori, tãbãcari, cãrãuºi, morari, dogari, abagii, ciubari, ciubotari, tâmplari, þesãtori, 

lingurari, prisãcari, vieri, argintari ori negustori, sau participau la arendarea pãmântului, unii 

fiind chiar ºi zarafi sau cãmãtari
55, în pofida interdicþiilor canonice

56. 
 Venituri semnificative avea clerul ºi din plata serviciilor religioase � botezuri, molitve, 

cununii, spovedanii, sfeºtanii, paraclise, panaghii, înmormântãri, etc. � în bani sau în naturã, 

mitropolitul Iacob Putneanul cerându-le creºtinilor, în Cereasca floare (Iaºi, 1757), sã-l respecte 
ºi sã-l ajute pe preot, cãci acesta �nimic nu ia în dar de la om, ci tot cu slujbã ºi cu ostenealã... �. 
Totuºi, împãrþitã mai mult sau mai puþin frãþeºte între preoþi, diaconi ºi cântãreþi, �milostenia cea 
cãtrã sãracii preoþi� devenea neînsemnatã când numãrul slujitorilor era mare, deºi locuitorii 

cãutau întotdeauna sã-i întreþinã pe clericii lor, cãrora le ofereau, dupã putinþã, bani ºi prinosuri 

din roadele pãmântului
57.  

Ca ºi în secolele anterioare, þãranii fãceau câte o zi sau douã de clacã pentru preoþi, 

exemplu stând, în acest sens, un document din 28 august 1800, în care mitropolitul Iacov Stamati 

binecuvânta mutarea unui preot din satul Mãºcãteni în satul Truºeºti, cerându-le sãtenilor �a-i da 
cuviinciosul ajutor ºi de tot cãsaºul câte douã zile de clacã pe tot anul�

58. 
De obicei, bisericile erau întreþinute de proprietarii satelor (mai ales boieri), care le 

ofereau în mod frecvent preoþilor pãmânt, lemne ºi alte lucruri necesare traiului, precum ºi o 

poziþie privilegiatã faþã de cea a restului locuitorilor. O �rânduialã pintru preuþii di pi la sati� 

semnatã de mitropolitul Gavriil Bãnulescu în anul 1811 stã mãrturie a avantajelor de care aceºtia 

se bucurau pe pãmânturile boiereºti: la 50 de case erau scutiþi un preot, un diacon ºi un þârcovnic, 

preotul neplãtind nimic pentru 16 vite, pentru livezi ºi pentru o parte din vii ºi din semãnãturi, ºi 

primind pãºune fãrã a oferi ceva în schimb
59. 

Nu toþi preoþii aveau acelaºi statut, existând între ei ºi unii care se bucurau de privilegii 
deosebite, de exemplu protopopii ºi preoþii domneºti

60, care beneficiau adesea de scutiri acordate 
atât de domnitori, cât ºi de episcopi sau mitropoliþi, precum ºi de alte avantaje. Ca urmare a unor 
intervenþii, ºi unii preoþi de þarã puteau primi diverse scutiri, chiar ºi de toate dãrile cãtre vistierie 

ºi chiriarh, un exemplu constituindu-l o carte de la 7 decembrie 1771 a episcopului Leon al 
Romanului, care acorda scutire de ploconul vlãdicesc unui preot din satul Mãscurei, �fiind acea 

bisericã cu puþin popor pentru chivernisealã�. Foarte favorizaþi erau mai ales preoþii domneºti din 

Iaºi, ei având diferite privilegii ºi prerogative de la toþi domnitorii, în plus neplãtind nimic 

statului ori mitropolitului. Astfel, documentele aratã cã, în 1762 �toatã hrana ºi îmbrãcãmintea 

lor razimã numai asupra milii domneºti�, ei primind ºi 739 de lei ºi 12 bani pe an de la visterie, 

Grigore al III-lea Ghica oferindu-le, în 1764, venitul vãdrãritului de la Odobeºti, iar Mihai ªuþu, 

în 1793, câte 20 de lei lunar fiecãruia
61. 

Putem, aºadar, concluziona, cã pe tot parcursul perioadei studiate, clerul moldovean, 

atât cel monahal, cât ºi cel laic, s-a bucurat de diferite privilegii economice ºi fiscale din partea 

domnitorilor fanarioþi, a ierarhilor, a boierilor ºi chiar a unor persoane din clase sociale de jos, 
ceea ce i-a conferit o situaþie materialã în general mai bunã decât cea a altor contribuabili. 
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Résumé 

 
Tout le long de la période étudiée, le clergé de Moldavie, tant celui monachal, que celui 

laïque, a joui de divèrs privilèges économiques et fiscals de la part des princes régnants 

fanariotes, des prêtres et des boyards, ainsi que de la part de certaines personnes provenant de 
classes sociales inférieures; a cel a lui a conféré une situation matérielle, en général, meilleure 

que celle des autres contribuables. 
 
 
NOTE: 
 

                                                
1 Un text din 1791 al unui cãlãtor strãin enumera cele trei stãri: nobilii, clerul ºi starea de jos, 

incluzând negustorimea ºi þãrãnimea, iar aºezãmântul din 1802 pentru birul Moldovei, deosebeºte starea 

boiereascã, neguþãtoreascã, bisericeascã ºi mazileascã�, vezi Nicolae Iorga, Istoria românilor prin 

cãlãtori, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1981, p. 405; A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traianã., 
vol.X, Ed. Cartea Româneascã, Bucureºti, p. 154. 

2 Dupã 1800, preponderenþa meritelor ºi culturii faþã de nume, avere ºi origine devine tot mai 

frecventã. (vezi Vlad Georgescu, Ideile politice ºi iluminismul în Principatele Române 1750-1831, Ed. 
Academiei R.S.R., Bucureºti, 1972, p.121). 

3 Keith Hitchins, Românii, 1774-1866, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1998, pp. 80, 81. 
4 Vlad Georgescu, op. cit., pp. 88, 89. 
5 Pidalion, Ed. Institutului de Arte Grafice �Speranþa�, Bucureºti, 1933, pp. 15, 343. 
6 Ene Braniºte, Liturgica generalã, Ed. Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 

Române, Bucureºti, 1993, pp. 102-106. 
7 Pidalion., pp. 15, 340 
8 Dovadã stã o carte de preoþie din 1787, în care epicopul Iacov al Romanului spunea despre un 

candidat �l�am povelit [orânduit] învrednicindu-l stepenii [treptei] ceteþuluiºi ipodiaconului, pe urmã l�am 

hirotonitu diaconu ºi preotu desãvârºitu�. Vezi ºi Nicolae Iorga, Istoria Bisericii româneºti ºi a vieþii 

religioase a românilor, Ed. Junimea, Iaºi, 2001, p. 391. 
9 Vlad Georgescu, op. cit., pp. 88, 89., Keith Hitchins, op.cit., p. 81. 
10 În general, ei proveneau din boieri mici ºi mijlocii, dar existau ºi excepþii: de exemplu, 

mitropolitul Gavriil Callimachi se trãgea dintr-o veche familie de rãzeºi, Iacob Stamati dintr-una de þãrani 

sau de preoþi, în timp ce Veniamin Costache era fiu de mare boier, lucru rar întâlnit. 
11 La Huºi episcopia stãpânea moºia târgului, orãºenii refuzând, din anul 1759, sã achite dijma, 

iar în 1803, din cele 1711 sate ºi târguri, 215 aparþineau mãnãstirilor. Vezi P. Constantinescu-Iaºi, Emil 

Condurachi, º.a. (coordonatori), Istoria României, vol.III, Ed. Academiei Republicii Populare Române, 

Bucureºti, 1964, p.389, ºi Keith Hitchins, op. cit, pp. 55, 99. 
12 Keith Hitchins, op. cit pp. 57, 100, Neagu Djuvara, Între Orient ºi Occident, Ed. Humanitas, 

Bucureºti, 1995, p. 144. 
13 De exemplu, Scarlat Callimachi sporea veniturile episcopiei Huºilor prin acordarea dreptului 

de a percepe unele taxe de la locuitorii vetrei, pe lângã dijma din vii ºi livezi. Vezi A. D. Xenopol, op. 
cit., vol. X, p. 26, ºi Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Ed. Institutului Biblic ºi 
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti, 1981, p. 569. 

14 Keith Hitchins, op. cit., p. 136. 
15 P. Constantinescu-Iaºi, Emil Condurachi, º.a. (coordonatori), op. cit., p. 436, Mihai 

Bãrbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins, º.a., Istoria României, Ed. Enciclopedicã, Bucureºti, 1992, 

p. 256., A. D. Xenopol, op. cit., vol. IX, p. 80. 
16 Keith Hitchins, op. cit., pp. 108, 133. 
17 Între acestea, ºi transferarea taxelor asupra vânzãrilor, pe care domnitorul le ceda de multe ori 

moºierului ecleziastic pentru a-i câºtiga bunãvoinþa, ibidem, p. 133, P. Constantinescu-Iaºi, Emil 

Condurachi, º.a. (coordonatori), op. cit., p. 657 
18 Nicolae Stoicescu, Regimul fiscal al preoþilor din Þara Româneascã ºi Moldova pânº la 

Regulamentul Organic, în �Biserica Ortodoxã Românã�, an. LXXXIX, nr. 3-4, 1971, p. 353. 
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19 Keith Hitchins, op. cit., p. 89. 
20 Ion Spiru, Biserica ºi satul românesc, în «Biserica Ortodoxã Românã», an. XCVII, nr. 3-4, 

1979, p. 516. 
21 Keith Hitchins, op. cit., pp. 90, 91. 
22 Un exemplu elocvent este cel al fiului de preot Gheorghe Asachi, ajuns agã, aºadar mare 

boier. Vezi A. D. Xenopol, op. cit., vol. XI, pp. 246, 247. 
23 Cu toate cã Noul Testament ºi canoanele Bisericii prevãd ca cei ce slujesc altarului sã se 
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