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I. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 

 

”Cereți și vi se va da; căutați și veți afla; bateți și vi se va deschide” 

 (Matei, 7, 7) 

 

 

 Societatea modernă oferă omului – ca parte integrantă a sa – posibilitatea de a 

alege prin propria voință nivelul de cultură, instruire și cunoaștere pe care dorește să îl 

atingă. Astfel, spre diferență de Evul Mediu și chiar ulterior acestei perioade, accesul la 

învățătură este permis și chiar garantat oricui caută cunoașterea spre a-și defini 

caracterul, valorile, opiniile și nivelul de instruire, cu scopul de a recunoaște  adevărul, 

de a accede în ierarhia social-economică ori pur și simplu de a adăuga complexitate 

propriei persoane. Odată cu alegerea continuării studiului în treptele superioare ale 

educației, individul recunoaște dorința și necesitatea de a aprofunda anumite aspecte ale 

societății, dar dovedește și capacitatea de a emite întrebări, precum și nevoia de a filtra 

prin propria sa viziune atât aspectele discutate cât și răspunsurile primite. Prin urmare, 

întrebările studenților, răspunsurile profesorilor și analiza comună a aspectelor 

dezbătute dau naștere unor concluzii care construiesc valorile și nivelul de pregătire al 

noilor generații, contribuind astfel atât la evoluția socială cât și la transmiterea zestrei 

informaționale către generațiile următoare. Astfel, Toma de Aquino expune în Summa 

Theologica, “Chestiunea 16: Despre poruncile referitoare la credință, știință și 

înțelegere” - ” în privința științei și înțelegerii, pot fi luate în considerare trei lucruri: 

unul, primirea lor; al doilea, folosirea lor; al treilea, păstrarea lor. Într-adevăr, primirea 

științei sau înțelegerii se face prin transmiterea învățăturii și prin învățare”1.  

Fundamentul unei societăți unitar-dezvoltată, sănătoasă din punct de vedere 

moral și stabilă din punct de vedere spiritual,  este reprezentat de capacitatea acesteia de 

a-și educa urmașii și de a le transmite – corect și complet - valorile, identitatea și 

credințele, utilizând în acest proces toate nucleele care o compun: familia, școala, 

 
1 Toma de Aquino, Summa Theologica, I-II, q 16  a 2  r 4 
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adunările religioase, etc. Pentru a demonstra rolul și importanța fiecărui individ în 

propria-i societate, Catehismul Bisericii Catolice subliniază: ”O societate este un 

ansamblu de persoane legate în mod organic între ele printr-un principiu de unitate care 

le depășește pe fiecare. Adunare în același timp vizibilă și spirituală, o societate dăinuie 

în timp: ea moștenește trecutul și pregătește viitorul. Prin ea, fiecare om este constituit 

«moștenitor», primește «talanți» care îi îmbogățesc identitatea  și care trebuie 

fructificați. Pe drept cuvânt fiecare datorează devotament comunităților din care face 

parte și respect autorităților care au răspunderea binelui comun.”2 

 Omul, această ființă atât de complexă azi, a cunoscut în evoluția sa nenumărate 

provocări care au contribuit la dezvoltarea sa socială, economică și spirituală. Această 

ultimă componentă a ființei umane reprezintă însăși chintesența sa – prezentă în 

existența omului, indiferent de stadiile de dezvoltare ale celorlalte două.  

Primele ere ale umanității – paleoliticul și mezoliticul - au precedat intrarea 

strămoșului preistoric în societatea complexă. Urmărind descoperirile arheologice, 

analizele și interpretările lor, pe baza cunoștințelor multidisciplinare din epoca modernă, 

se poate observa uriașul pas făcut de umanitate în neolitic și eneolitic. Această etapă dă 

practic startul unei evoluții - desfășurată pe parcursul următoarelor mii de ani - către 

stadiul actual al omenirii. Omul vânător-culegător, dependent indubitabil de resursele 

variabile ale mediului sălbatic, s-a transformat în ființa umană capabilă să controleze 

subzistența și să supună natura. Organizarea oamenilor în comunități sedentare, 

adoptarea agriculturii și domesticirea animalelor au condus invariabil la modificări și 

dezvoltări cognitive, care au deschis drumul inovațiilor tehnice, sociale și economice. 

Cu alte cuvinte, omul a gândit, a comunicat și a trăit altfel, din neolitic și până astăzi. 

Nu se poate însă ignora preocuparea sa evidentă pentru spiritualitate, manifestată în 

diverse moduri și credințe. Dacă în zorii omenirii, aceasta  se manifesta limitativ prin 

reprezentări plastice - posibile simboluri ale unor forțe supranaturale - și preocupări 

evidente pentru tratamentele funerare, o dată cu  dezvăluirea existenței lui Dumnezeu, 

omul capătă o înțelegere profundă a întregului Univers. Împreună cu acest pas uriaș către 

descoperirea Credinței, iau naștere întrebările. Cine este El? Cum arată? Există cu 

adevărat? Cine suntem noi? Ce este Bine? Ce este Rău? În drumul său către aflarea lui 

 
2 CBC 1880 
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Dumnezeu, în educarea conștiinței sale și în definirea propriilor valori, omul a avut și 

are nevoie de îndrumare. Corectitudinea și claritatea răspunsurilor primite construiesc 

atât modelul după care acesta își va construi întreaga viață, cât și rolul pe care el și-l va 

asuma în societate. Din nou, Catehismul Bisericii Catolice oferă just o explicație: 

”Conștiința trebuie să fie informată și judecata morală să fie luminată. O conștiință bine 

formată este dreaptă și veridică. Ea își formulează judecățile urmând rațiunea, conform 

adevăratului bine voit de înțelepciunea Creatorului. Educația conștiinței este 

indispensabilă unor oameni supuși influențelor negative și ispitiți de păcatul de a-și 

prefera judecata proprie și de a respinge învățăturile autorizate.”3 Sensul Cuvântului lui 

Dumnezeu, sensul moralei creștine, sensul Binelui în esența sa este dat atât de preoți și 

teologi, cât și de școlile zidite în spiritul credinței, menite să modeleze caractere, să 

educe conștiințe, să formeze viitori dascăli pentru a perpetua Adevărul, dar mai ales să 

ofere răspunsuri.  ”Educarea conștiinței este o obligație pentru întreaga viață. Încă din 

primii ani, ea îl trezește pe copil la cunoașterea și practicarea legii interioare recunoscute 

de conștiința morală. O educație prudentă învață virtutea; ea apără sau vindecă de teamă, 

de egoism și de orgoliu, de resentimentele vinovăției și de atitudinile de complezență, 

născute din slăbiciune și din greșelile omenești. Educația conștiinței garantează 

libertatea și dă naștere la pacea inimii.”4 

Educația catolică, implementată încă de la începutul secolului al XVIII-lea de 

preoții misiunilor din Moldova, după modelul școlilor occidentale, reprezintă crâmpeiul 

de morală și cultură spre care, deseori, tind cei care caută desăvârșirea, indiferent de 

confesiunea religioasă. Într-o țară în care comunitățile catolice sunt minoritare și 

insuficient susținute de către stat, într-o țară în care învățământul și cultura primesc doar 

firimituri de atenție din partea celor aleși să conducă, într-o țară în care societatea în 

ansamblul ei dorește o instruire rapidă  și superficială, într-o astfel de țară sunt ei – cei 

mici – adevărații oameni mari. 

  

 

 

 
3 CBC 1783 
4 CBC 1784 
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II. ÎNFIINȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI CATOLIC ÎN MOLDOVA 

 

1. Cultura Moldovei în sec. XVI-XVIII 

După secole de zbucium, în care războaiele, tratatele de pace și răscoalele s-au 

succedat aproape obsesiv, în care lupta pentru supraviețuire și pentru păstrarea identității 

naționale a dominat clasele sociale deopotrivă, Țările Române au cunoscut - în secolul 

al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea – un răstimp de manifestări culturale.5 

Încă din secolul al XIV-lea, în cancelariile Țărilor Române au  început a fi 

redactate documente de stat în limba slavonă – considerată, de autorități și biserică, 

limba oficială. Alături de acestea, s-au identificat pe teritoriul românesc peste 2000 de 

manuscrise slavone reprezentând traduceri ale unor opere literare bizantine, literatură 

omiletică, dar și opere originale românești scrise în slavonă – îndeosebi cântări 

religioase.6  

Tot în slavonă a fost redactată și prima cronică românească, cu autor anonim, 

cunoscută sub numele de ”Letopisețul de când cu voia lui Dumnezeu s-a început Țara 

Moldovei” – o cronică de curte în care sunt prezentate, preferențial, evenimentele 

politice și militare din timpul domniei lui Ștefan cel Mare.  Letopisețul a fost urmat de 

o serie de alte cronici moldovene, redactate tot în slavonă, în care sunt redate  

evenimentele petrecute în perioada următoare domniei voievodului Ștefan, până în anul 

1551.7  

După ce, în perioada cuprinsă între secolele al XV-lea și al XVI-lea, limba 

română a reușit să înlocuiască treptat limba oficială a cancelariei, în Țările Române se 

conturează tiparul culturii naționale. Începând cu secolul al XVII-lea au luat  naștere  

cronicile în limba română, s-a stabilit limba literară și s-a dezvoltat arta bisericească și 

laică. O dată cu acestea, învățământul a început a-și ocupa locul cuvenit în procesul de 

dezvoltare și emancipare a societății. Astfel, în Moldova, unii dintre tinerii înstăriți – 

precum Grigore Ureche și Miron Costin - au avut șansa de a studia în școlile polone din 

Bar și Liov, iar alții chiar în Italia, la Veneția și la Padova. Pentru cei care nu aveau însă 

 
5 C. C. Giurescu, D. C. Giurescu, Istoria Românilor din cele mai vechi  timpuri până astăzi , București, 1975, 
451 
6 D.C. Giurescu, Istoria ilustrată a românilor, București, 1981, 298 
7 Giurescu, Giurescu, Istoria Românilor, 386 
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posibilitatea de a studia peste hotare, s-au deschis școli superioare și școli orășenești – 

de nivel mediu – înființate în mare parte de călugării iezuiți la Iași, Galați și Cotnari.8 

 În 1640, Vasile Lupu a înființat la Iași o instituție de învățământ superior, cu 

sprijinul mitropolitului de la Kiev – o Academie în care se studiau retorica, filosofia, 

poetica, precum și limbile latină, greacă, și slavă.9 Viziunea modernă asupra 

învățământului, care a înlocuit treptat concepțiile medievale, s-a evidențiat însă cu 

precădere la ”Academia Sf. Sava” întemeiată de Constantin Brâncoveanu în 1694, cu 

sprijinul stolnicului Constantin Cantacuzino. Instituția de învățământ a devenit, în scurt 

timp, un centru de cultură clasică,  atât pentru locuitorii Țărilor Române, cât și pentru 

tinerii din arealul Peninsulei Balcanice.10 

 Dezvoltarea culturii și a învățământului în secolul al XVII-lea a fost susținută în 

mod deosebit de apariția cărții tipărite. Recunoscând importanța acestui pas uriaș pentru 

cultura românească, istoricii Constantin C. Giurescu și Dinu C. Giurescu menționează: 

”Tiparul a ajuns la noi în secolul al XVI-lea, prin Macarie călugărul, care tipărise 

anterior la Cetinie, capitala Muntenegrului, șase cărți. (...) În Moldova, n-a existat o 

tiparniță în secolul al XVI-lea, primele cărți vor apare abia sub Vasile Lupu.”11 

Tipografiile nou înființate la Iași au oferit studiului cărți în limba greacă, latină și 

slavonă, română, maghiară și germană – atât studii cu conținut religios, cât și studii cu 

conținut laic din toate domeniile. Bibliotecile publice și private, înființate mai ales în 

preajma centrelor monastice - unde existau călugări specializați în caligrafierea 

manuscriselor - și ale școlilor înalte, ca cea de la Sf. Sava, și-au deschis porțile publicului 

larg, venind în întâmpinarea dorinței de emancipare și a avântului cultural.12  

Cărțile redactate în limba română, aparținând secolului al XVII-lea, au fost în 

marea lor majoritate religioase și istorice. Atât cele de ordin religios, cât și istoriografia 

au oferit creații literare de o importanța deosebită pentru cultura românească. În timpul 

domniei lui Vasile Lupu, limba română a devenit limba oficială a bisericii, iar din 

 
8  Giurescu, Giurescu, Istoria Românilor, 451 
9  M. Constantinescu, C. Daicoviciu, Ș. Pascu, Istoria României compendiu, București, 1970, 223 
10 Constantinescu, Daicoviciu, Pascu, Istoria României, 224 
11 Giurescu, Giurescu, Istoria Românilor, 387-388 
12 Constantinescu, Daicoviciu, Pascu, Istoria României, 224 
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ordinul domnitorului  au început a se tipări cărți în românește. Astfel, în anul 1643 

mitropolitul Varlaam a publicat prima carte tipărită în Moldova – ”Cartea românească 

de învățătură” sau ”Cazania”, o traducere răspândită apoi pe tot teritoriul românesc. 

Ulterior, acesta a adăugat scrierilor religioase ale vremii ”Răspunsurile împotriva 

catehismului calvinesc” – prima lucrare de dispută teologică redactată în limba română, 

care desfășura într-un limbaj comun problemele dogmatice.13 

Un  aport incomensurabil în îmbogățirea fondului de scrieri religioase l-au avut 

misionarii catolici din Moldova – cu precădere cei italieni – care, în încercarea lor de a 

transmite învățăturile Bisericii Catolice în limba română, au redactat o serie de 

catehisme și scrieri religioase de o valoare lingvistică și literară semnificativă. Unele 

dintre acestea au fost tipărite în același an cu ”Cazania” mitropolitului Varlaam și au 

contribuit incontestabil atât la nașterea primelor forme de educație religioasă, cât și la 

completarea paginilor de istorie a societății din Moldova - prin rapoartele și scrierile 

întocmite cu privire la Biserica Catolică din Moldova de către vizitatorii apostolici, 

episcopi ori misionari. Dintre aparițiile literare religioase romano-catolice, se remarcă 

”Catehismul” scris în limba română, în anul 1640, de către misionarul Bartolomeu 

Bassetti, lucrare considerată de unii cercetători drept cea mai veche din zona Moldovei. 

Alături de aceasta, misionarul a redactat în 1643 și ”Întrebări la Botez. Tatăl nostru. 

Crezul. Binecuvântări” – text conceput pentru a fi parte integrantă a lucrării „Speculum 

ordinis”, ce conținea cele mai importante decizii ale Sinodului diecezan al catolicilor 

din Moldova, organizat la Cotnari în 1642 cu aprobarea domnitorului Vasile Lupu. Din 

păcate, până în prezent, nu s-au descoperit documente care să ateste publicarea acestor 

două texte.14 

Șirul scrierilor religioase romano-catolice a fost continuat de misionarul Vito 

Piluzzio care a tipărit la Roma, în anul 1677, în cadrul tipografiei Congregației ”De 

Propaganda Fide”, ”Catehismul” considerat opera literară cea mai cunoscută a 

misionarilor italieni și unul din cele mai vechi texte românești cu caractere latine. În 

1714, prefectul Misiunii din Moldova – Felice Anton Zauli – a redactat un nou 

”Catehism”, în limba română, precum și o traducere a ”Evangheliilor duminicale de 

 
13 Giurescu, Giurescu, Istoria Românilor, 455 
14 E. Dumea, Teologia catolică în Moldova (secolele XVI-XX) în Ș Lupu (red.), Tradiții educativ-formative în 
Episcopia Romano-Catolică de Iași, Iași, 2016, 111-154, aici 114-115 
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peste an”. Demnă de amintit este și traducerea în limba română, realizată de prefectul 

Misiunii din Moldova – Silvestru D’Amelio - a catehismului călugărului iezuit Petru 

Canisius – ”Opus Catechisticum, sive de summa doctrinae christianae D. Petri Canisii”. 

Traducerea – intitulată ”Summa Envezaeturi Krestineszty” – cuprinde, la final, un 

vocabular italiano-român și, rămasă fiind în stadiul de manuscris, a fost descoperită în 

anul 1923 în Arhiva Franciscanilor Conventuali, fiind editată parțial, în 1924, de Ovidiu 

Densușianu.15 

Imposibil de omis sunt manuscrisele misionarului italian Anton M. Mauro - 

”Diverse Materie in lingua moldava” (1760) și faimosul ”Ash 223 din Göttingen” – 

apreciat de Nicolae Iorga, în 1898, drept o adevărată gramatică românească redactată în 

limba italiană.16 

Lucrările misionarilor romano-catolici – catehisme, vocabulare, gramatici, scrieri 

religioase – au contribuit din plin la dezvoltarea scrierii în limba română, dovedindu-și 

valoarea excepțională, dincolo de  hotarele confesionale. Cercetând cu atenție calitatea 

scrierilor și recunoscând fără echivoc importanța lingvistică și istorică excepțională, se 

poate afirma că acestea reprezintă primele forme de educație și cercetare a Bisericii 

Catolice. 

Valoarea creațiilor istorice din secolul al XVII-lea este dată de primele cronici 

redactate în limba română. Acestea nu mai sunt scrise de clerici, nu mai sunt cronici de 

curte, sunt alcătuite de erudiții vremii – boieri sau orășeni – și sunt redate aproape în 

totalitate în limba vorbită. Dintre acestea, de o importanță recunoscută până azi, se 

distinge ”Letopisețul Țării Moldovei” – scris de Grigore Ureche – care dezvăluie istoria 

Moldovei de la ”descălecatul” din 1359 până la domnia lui Aron Vodă (1595); 

depănarea evenimentelor istorice este continuată apoi  de Miron Costin într-un alt 

”Letopiseț al Țării Moldovei”, care continuă descrierea evenimentelor istorice din 

Moldova până la domnia lui Dabija Vodă (1661). 17 

 
15 Dumea, Teologia, 116-117 
16 Dumea, Teologia, 118 
17 Constantinescu, Daicoviciu, Pascu, Istoria României, 225 
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          Fig. 1 – Letopisețul Țării Moldovei de la Aaron Vodă (sursa: M. Costin, Opere, București, 1958, p. 145) 
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O figură remarcabilă a secolului al XVIII-lea, cronicar și făuritor de zestre 

culturală moldovenească a fost Dimitrie Cantemir. Despre acesta, sintetizându-i 

calitățile intelectuale și aportul adus culturii românești, istoricii relatează: ”Prin 

preocupările sale multilaterale, prin erudiția și concepțiile sale, prin metoda de 

investigație, Cantemir se ridică deasupra cronicarilor medievali, deschizând porțile 

culturii românești moderne în diferite domenii: muzică, filozofie, istorie, geografie, 

etnografie și chiar literatură. Lucrarea sa cu caracter filozofic «Divanul sau gâlceava 

înțeleptului cu lumea» este urmată de un roman, «Istoria ieroglifică», în care, în formă 

alegorică, descrie luptele politice din cele două țări românești. Activitatea cea mai 

bogată și mai valoroasă a lui Cantemir este, fără îndoială, în domeniul istoriei. «Istoria 

imperiului otoman» a fost lucrarea de căpătâi multă vreme cu privire la acest imperiu, 

tradusă în toate limbile de mare circulație. Superioară din multe puncte de vedere acestei  

istorii este «Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor», proiectat a fi o istorie a tuturor 

românilor de la origini până în vremea sa, dar care n-a putut fi îndeplinită decât până în 

secolul al XIII-lea, formarea Țării Românești și Moldovei. Un caracter aparte, mai 

complex, istoric, geografic, etnografic are lucrarea sa «Descrierea Moldovei», cerută de  

Academia din Berlin cu ocazia alegerii lui Cantemir ca membru al acesteia. Harta 

Moldovei, întocmită de Cantemir, întregește partea geografică a «Descrierii». Prin 

lucrările sale, traduse în limbile franceză, rusă, engleză și germană, Cantemir a intrat în 

șirul savanților lumii de mare prestigiu. De aceea numele său este înscris alături de al 

acestora pe frontispiciul bibliotecii Sainte Geneviève din Paris.”18.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Constantinescu, Daicoviciu, Pascu, Istoria României, 227 
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2. Comunități catolice în istoria Moldovei 

În estul României, comunitățile catolice sunt prezente în toate județele din 

teritoriul cuprins între Carpați și Prut, asigurând stabilitatea și continuitatea învățăturilor 

și tradițiilor creștine, moștenite de la înaintașii stabiliți în aceste zone încă din secolul al 

XIII-lea. Istoria  acestor comunități, deseori prea puțin cunoscută, dar de o importanță 

capitală pentru întreg neamul românesc, este totuși susținută de o serie de atestări 

documentare și descoperiri arheologice care amintesc de strădaniile acestor comunități 

de a străbate și de a se dezvolta de-a lungul secolelor, în ciuda tuturor frământărilor 

militare, politice, sociale și economice, care au compus de altfel trecutul Țărilor 

Românești. 

Prima mențiune documentară a unei biserici episcopale din zona Moldovei 

datează din secolul al XIII-lea și face referire la înființarea Episcopiei Cumanilor.19 

Rădăcinile acesteia se regăsesc în preajma anului 1000 când, o dată cu încreștinarea 

ungurilor de către călugării benedictini, Paulus Hungarus – provincialul ordinului 

dominican – inițiază misiunea de încreștinare a cumanilor – popor migrator și războinic, 

stabilit în arealul cuprins între munții Urali, Marea Caspică, Dunărea până la Porțile de 

Fier, Carpați și Nipru. Curajul cu care misionarii dominicani au înfruntat respingerile 

repetate și violente ale cumanilor a fost răsplătit în anul 1225,  când prințul cuman Bortz-

Membrok cere botezarea fiului său Burch și a nobililor cumani care îl însoțeau. Botezul 

acestora a avut loc în anul 1227, încreștinarea fiind făcută de către arhiepiscopul Robert 

– primatul Ungariei. Ținând seama de dorința prințului Bortz de încreștinare a poporului 

său, arhiepiscopul Robert este numit, de către papa Grigore al IX-lea, delegat apostolic 

în ținutul cumanilor, cu dreptul de  a predica, de a încreștina, de a ridica biserici, de a 

sfinți preoți și de a institui episcopi. Botezul numeroșilor cumani a avut loc pe râul 

Milcov, unde alături de arhiepiscopul Robert, a participat și prințul Bela al Ungariei, în 

calitate de naș al căpeteniilor cumane. Datorită numărului mare de proaspăt convertiți, 

arhiepiscopul Robert îl numește pe Theodoric  - episcop al acestora, iar ulterior, papa 

 
19 A. Despinescu, SAXA LOQUNTUR Mãrturii despre trecutul catolicilor din Moldova în Dialog Teologic DT147_A, 
87 
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Grigore al IX-lea înlocuiește denumirea de Episcopie a Milcovului cu Episcopia 

Cumanilor.20 

Catedrala Episcopiei Cumanilor a fost ridicată cu sprijinul regelui Bela al IV-lea 

al Ungariei, la solicitarea papei  Grigore al IX-lea, fiind însă distrusă aproape în totalitate 

de marea invazie mongolă, în anul 1241. Existența ruinelor vechii Episcopii a Milcoviei 

(cumane) a  fost confirmată și de episcopul Paul Sardi, vicar apostolic al Moldovei, cu 

ocazia vizitei pastorale din 1849. Studiile privind Episcopia Milcoviei continuă și astăzi, 

urmărindu-se identificarea completă a vestigiilor acesteia. Din cercetările efectuate până 

în prezent,  s-a stabilit că în arealul aparținând fostei Episcopii a Cumanilor, la curbura 

sud-estică a Carpaților, au luat naștere – pe parcursul secolului al XIX-lea comunitățile 

catolice din Focșani și Vizantea, devenite ulterior parohii cu biserici proprii.  Statistica 

diecezană din anul 2003 confirmă pentru parohia Focșani, cu filialele Garoafa, Odobești 

și alte câteva sate limitrofe, un număr de 379 de familii, din care doar în orașul Focșani 

– 261 de familii. Pe locul vechii biserici, construită în 1846, se află în prezent o 

impunătoare biserică ridicată în ultimul deceniu.21 

 
Fig. 2 – Biserica romano-catolică "Sfinţii Apostoli Petru şi Paul" din Focșani ( sursa  

http://www.mihaib.ro/bwg_gallery/focsani/, descărcat la 09.06.2022) 

 
20 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 22 
21 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 87 
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Dintre cele mai vechi episcopii romano-catolice înființate pe teritoriul Moldovei 

face parte şi episcopia Siretului. Întemeierea acesteia s-a aflat în strânsă legătură cu 

mişcările politice și militare care au avut loc în Europa de Est, în secolul al XIV-lea. 

După cucerirea oraşului Gallipoli (poarta Orientului) de către turci, în anul 1354, şi a 

Adrianopolului în 1360, statele catolice şi-au regrupat forţele armate, la solicitarea 

papilor, căutând sprijin către Vest. Pentru a obţine protecţia occidentalilor în faţa 

pericolului otoman, împăratul Bizanţului – Ioan al V-lea Paleologul a hotărât, în anul 

1369, unirea cu Biserica Catolică, mărturisind izvorârea Sfântului Duh de la Tatăl şi de 

la Fiul şi recunoscând supremația Papei. În statele dunărene, curentul unionist a fost 

susținut, în Bulgaria, de soția țarului bulgar Ivan Strașimir – doamna Ana, în Moldova 

de doamna Margareta (numită și Mușata), iar în Muntenia de doamna Clara.22 

În Moldova, îmbrățișarea catolicismului a fost  înlesnită de eforturile depuse de 

misionarii franciscani care aparțineau de vicariatul Ruteniei, cu centrul la Liov. Cea 

mai veche mănăstire a franciscanilor, subordonată Liovului, este cea din Siret, unde de 

altfel au fost și înmormântați călugării martiri Blasius și Marcu (în 1340), Luca și 

Valentin (în 1378), precum și alți cinci franciscani martirizați în Lituania.23 

Voievodul Lațcu al Moldovei (1365-1373) s-a dovedit a fi susținător al 

catolicismului. Acesta a mutat capitala voievodatului de la Baia la Siret și, ținând seama 

de sprijinul pe care Papa i l-ar fi putut oferi în fața expansionismului maghiar, a transmis 

acestuia – prin călugării franciscani Nicolae de Mehlasck şi Paul de Schweidnitz - 

disponibilitatea de a se converti alături de poporul său la catolicism. Voievodul a cerut, 

de asemenea, Romei trimiterea de misionari și ridicarea unei  episcopii catolice în Siret, 

la conducerea căreia să se afle Andrei de Cracovia - fost duhovnic al reginei Elisabeta a 

Ungariei. În 1370 papa Urban al V-lea a dispus trimiterea a 25 de călugări predicatori 

în Galiţia, Lituania şi Valahia, iar un an mai târziu Andrei Jastrzebiec a fost consacrat 

episcop de Siret. O dată  cu acesta au fost numiţi şi primii canonici ai catedralei. 

Convertirea lui Lațcu a avut loc, probabil, odată cu venirea episcopului Andrei  în 

capitală. Întrucât episcopia nou-înființată nu dispunea de o catedrală – cu domeniile 

aferente, canonicii au solicitat Romei ca să li se păstreze şi beneficiile anterior obținute 

 
22 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 32 
23 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 32-33 
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în Polonia Pentru ridicarea noii catedrale catolice, proaspătul episcop a cerut ajutorul 

voievodului Lațcu, însă, ca urmare a situației precare din familia domnească – datorată 

refuzului soției și a fiicei domnitorului de a se converti, cât și a pronunțatelor mișcări 

antiunioniste, solicitarea lui  Andrei Jastrzebiec a rămas fără răspuns.24 

Cu privire la statutul episcopiei de Siret, preotul și profesorul Emil Dumea 

menționează: ”La început, episcopia de Siret depindea direct de Sfântul Scaun. În 1412, 

când este înfiinţată arhiepiscopia de Liov, îi devine sufragană. Hotarele ei erau identice 

cu cele ale Moldovei, cu toate că activitatea propriu-zisă s-a desfăşurat în partea nordică. 

Juridic, cuprindea şi o parte însemnată din teritoriul diecezei de Milcov, dar aici de mult 

timp nu mai exista o organizare adevărată. Am văzut deja că, încă de la începutul ei, 

episcopia se confruntă cu grave probleme ce privesc însăşi existenţa ei. În  asemenea 

circumstanţe, cu siguranţă că episcopului Andrei i-ar fi convenit mai mult o altă 

destinaţie. La data de 17 ianuarie 1372, papa Grigore al XI-lea îi încredinţează 

administraţia episcopiei Haliciului, unde pleacă în grabă. Dar nici aici nu rămâne prea 

mult; în aceiaşi ani, îl găsim la Posen, unde o convinge pe regina Elisabeta să scrie papei 

şi să-i expună sărăcia lui. Venitul episcopiei de Siret fiind prea mic, ceru să i se acorde 

un alt beneficiu (probabil biserica Sfintei Fecioare na Piaskach din Cracovia), chiar de 

va trebui să mai aibă în grijă şi alte suflete, cerere ce îi fu aprobată în 23 iulie 13 72. 

Probabil că nu a mai venit niciodată la Siret. Neamul său i-a oferit multe onoruri în 

Polonia.”25 

După domnia lui Lațcu (decedat se pare în 1373), voievodatul Moldovei a trăit o 

perioadă tulbure. Conducerea țării a fost preluată, în 1375 de Petru al II-lea care a 

restabilit capitala la Suceava. Mama acestuia, Margareta Mușata, creștină catolică și – 

așa cum s-a specificat anterior – susținătoare unionistă convinsă -  a zidit la Siret, cu 

sprijinul călugărilor dominicani chemați din Ungaria, o biserică pe lângă vechea 

mănăstire a franciscanilor. Biserica, purtând hramul „Sfântul Ioan Botezătorul”, a fost 

oferită de către papa Grigore al IX-lea, în anul 1378, vicariatului dominicanilor 

peregrini, urmând ca în 1388 să devină  catedrala episcopală de Siret. Principesa 

Margareta a fost înmormântată în această biserică, osemintele sale fiind ulterior mutate 

 
24 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 34 
25 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 34 
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în baptisteriul bisericii catolice din Baia, ridicată în anul 1418 de către domnitorul 

Alexandru cel Bun. 

Deși renumitã datorită unui corporal-antimis miraculos și devenită astfel un loc 

de pelerinaj atât pentru creștinii catolici, cât și pentru cei ortodocși, episcopia de Siret a 

fost distrusă la porunca domnitorului Bogdan al III-lea cel 

Orb (1504-1517), ca urmare a refuzului primit în ceea ce privea căsătoria sa cu 

principesa catolică Elisabeta a Poloniei. Renașterea comunității catolice din Siret a fost 

împiedicată în secolele al XV-lea și al XVI-lea de mișcarea husită, respectiv protestantă, 

însă – odată cu ocuparea Bucovinei de către austrieci în anul 1775 – numărul locuitorilor 

catolici din Siret a început să crească. Astfel, în anul 1777 a luat ființă prima parohie 

catolică din teritoriul ocupat, subordonată Arhiepiscopiei de Lemberg. În jurul anului 

1800, la Siret s-a ridicat o nouă biserică, pe locul fostului edificiu dominican, biserică 

ce poate fi vizitată și astăzi. Statistica diecezană a Iașiului confirma, în 2003, în orașul 

Siret, un număr de 207 familii catolice, totalizând 635 de credincioși.26 

 
Fig. 3 – Biserica "Naşterea Sfintei Fecioare Maria" din Siret (sursa - http://ercis.ro/dieceza/parohii/foto.asp?id=siret1, 

descărcat la 10.06.2022) 

 
26 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 88 
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În partea de nord a Moldovei, o altă localitate cu rădăcini străvechi se remarcă 

printre cele care au pus bazele catolicismului în această zonă. 

Baia, a cărei denumire provine din cuvântul slavon ”bania”, ce desemnează o 

mină de metale care se extrag prin spălare, a fost înfiinţată de către saşi în preajma anului 

1200. Oraşul a primit ulterior, de la ctitorii săi, denumirea de Moldova – Civitas  

Moldaviensis, după râul cu acelaşi nume care îl traversează. Din punct de vedere istoric, 

Baia reprezintă cel  mai de seamă şi cel mai vechi oraş existent în timpul întemeierii 

Ţării Moldovei - un adevărat centru comercial şi un important punct vamal, fiind de 

altfel şi prima sa capitală. Aici, întemeietorii saşi au construit o biserică franciscană cu 

hramul ”Sfânta Maria” – ctitorie care exista deja în anul 1377 când principesa Margareta 

Muşata a ridicat o mănăstire încredinţată tot franciscanilor. În acesta din urmă s-a stabilit 

şi reşedinţa provincialului vicariatului Ruteniei din ordinul franciscan.27 

În secolul al XIV-lea, datorită frământărilor politice stârnite de feudalii locali din 

Moldova, domnitorul Alexandru cel Bun s-a căsătorit cu Maria Rimgailla - verişoara 

regelui Vladislav Jagiello al Poloniei şi a recunoscut suveranitatea acestuia, în 

încercarea de a stabili o alianţă cu Polonia. În ciuda acestor eforturi, conducătorul 

Moldovei nu a reuşit să obţină sincera bunăvoinţă a lui Vladislav – a cărui intenţii reale 

erau să împartă Ţara Moldovei între Polonia şi Ungaria, astfel încât domnitorul s-a văzut 

nevoit să caute sprijinul Ungariei.  

Solicitarea de înfiinţare a unei episcopii catolice la Baia a venit din partea regelui 

polonez şi a soţiei sale Ana, în anul 1413. Drept urmare, după cercetări amănunţite, 

antipapa Ioan al XXIII-lea a aprobat în anul 1418 înfiinţarea episcopiei de Baia şi a 

numit episcop pe dominicanul Ioan Ryza – conform dorinţelor regalităţii polone. 

Căutând să se arate conciliant faţă de toate confesiunile din Moldova, Alexandru cel 

Bun a construit catolicilor o biserică episcopală în manieră gotică, realizată din piatră, 

cu o arhitectură deosebită şi dimensiuni considerabile. Cu toate acestea, în pofida 

insistenţelor soţiei sale, domnitorul nu s-a convertit la catolicism.28 

 
27 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 40 
28 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 41 
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În cadrul episcopiei nou înfiinţate, medierea relaţiilor dintre dominicanii proaspăt 

sosiţi şi franciscanii de la Siret a reprezentat o provocare pentru dominicanul Ioan Ryza. 

Acordul încheiat cu aceştia din urmă, care confirma recunoaşterea drepturilor ambelor 

ordine, nu a reuşit să restabilească pacea, franciscanii solicitând Romei autonomie şi 

independenţă faţă de episcopul dominican, câştigând în final procesul deschis în acest 

sens.   

O altă problemă care a destabilizat episcopia de la Baia a fost invazia husită. Cu 

episcopul Ryza reţinut în cea mai mare parte a timpului la Liov, clerul catolic al 

Moldovei s-a dovedit a fi insuficient organizat şi impropriu provocării ridicate de husiţi 

- toleraţi de altfel de domnitorul Alexandru cel Bun. Organizaţia husită, înfiinţată în 

preajma unui refugiat polonez numit Iacob, ale cărei erezii puteau fi auzite mai ales în 

comunităţile catolice din nordul şi centrul ţării, a fost denunţată de episcopul de Baia la 

Cracovia, solicitându-se – inutil - intervenţia regelui Vladislav pentru a se obţine de la 

domnul Moldovei extrădarea ereticilor.29 

 Activitatea husită a pierdut din intensitate după trecerea în nefiinţă a lui 

Alexandru cel Bun întrucât conducătorii care i-au urmat la tron au urmărit reconcilierea 

cu Polonia catolică. Cu toate acestea, la scurt timp, mişcarea husită, urmată de cea 

protestantă, au reuşit să nimicească viaţa catolică din Baia.30 

 Tronul Moldovei a fost ocupat de Ştefan cel Mare începând cu anul 1457. Noul 

domnitor a tolerat mişcarea husită, Moldova fiind invadată de eretici în număr tot mai 

mare. Ca urmare a jocurilor politice iniţiate de predecesorul său – Petru Aron - cu scopul 

de a-l înlătura pe Ştefan, Matei Corvin - regele Ungariei, a atacat Moldova ocupând  

târgurile Bacău, Roman, şi Trotuş, stabilindu-se la Baia. La 5 decembrie 1467, 

domnitorul moldovean a incendiat oraşul Baia, distrugând apoi oastea ungurească şi 

rănind grav pe Matei Corvin. Flăcările stârnite cu ocazia acelei lupte au cuprins şi 

biserica episcopală catolică, zidită de Alexandru cel Bun, din care nu au mai rămas decât 

zidurile. Victoria lui Ştefan cel Mare a atras atenţia lui Mahomed al II-lea care a trimis 

împotriva domnitorului 120.000 de oşteni. După o înfrângere suferită la Vaslui, în 1475, 

 
29 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 42 
30 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 43 
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sultanul a hotărât să conducă personal oastea împotriva Moldovei. În faţa acestui pericol, 

domnitorul moldovean a căutat sprijinul papei Sixt al IV-lea, prin intermediul lui Petru 

Fenesi – numit episcop de Baia în 1476 – şi a reclădit biserica episcopală distrusă în 

incendiu. Sprijinul papei nu a întârziat să apară, acesta acordând indulgenţa plenară 

tuturor celor care se vor spovedi, se vor ruga, vor vizita biserica din Baia şi vor contribui 

financiar la sprijinirea armatei moldovene. Însă până la întoarcerea noului episcop de la 

Roma, Ştefan incendiază pentru a doua oară biserica – acţiune tactică obişnuită în timpul 

domniei sale, în faţa unui pericol militar.31 

 După moartea domnitorului Ştefan cel Mare, în anul 1504, tronul i-a revenit fiului 

său - Bogdan al III-lea, care, din dorinţa de se căsători cu Elisabeta – prinţesa Poloniei, 

a acceptat atât numirea unui nou episcop de Baia, cât şi primirea preoţilor catolici meniţi 

să restaureze viaţa catolică în oraş. Refuzat fiind însă de Elisabeta, domnitorul a distrus 

biserica catolică din Siret, iar episcopia de Baia a rămas fără conducere timp de şapte 

ani. După moartea ultimului episcop menţionat de istorie – Mihai Marinoschi – 

episcopia de Baia a devenit simplă parohie. Călugării franciscani din Bacău, atestaţi 

pentru prima dată în anul 1535, alături de cei dominicani, au continuat propovăduirea 

credinţei catolice în zona Moldovei şi au refăcut biserica din Baia, unde au reînhumat-o 

pe principesa Margareta Muşata. 32 

Numeroasele războaie, luptele pentru putere, jafurile, bolile au condus la 

decăderea oraşului Baia, împingându-l spre dispariţie. Din catedrala episcopiei de Baia 

au rămas doar ruine, iar credincioşii catolici au dispărut în timp din oraş, o parte dintre 

ei relocându-se în Fălticeni – oraşul din apropiere. Actualmente, parohia catolicã din 

Fălticeni, alături de câteva mici filiale se compune din 92 familii care totalizează 201 

credincioşi.33 

 
31 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 44 
32 E. Dumea, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iași, 2005, 45 
33 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 90 
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Fig. 4 – Ruinele catedralei catolice din Baia 

(sursa:https://ro.wikipedia.org/wiki/Catedrala_Catolic%C4%83_din_Baia#/media/Fi%C8%99ier:Catedrala_Catolic
%C4%83_din_Baia.jpg, descărcat la 10.06.2022) 

 

Una dintre cele mai mari şi mai vechi parohii aparţinând Diecezei de Iaşi este cea 

de la Săbăoani. În prezent însumează peste 13800 de credincioşi, grupaţi în peste 3100 

de familii. Despre aceasta, preotul misionar Ioan-Botezătorul Bărcuţă a comunicat 

Cogregaţiei De Propaganda Fide, în secolul al XVII-lea, convingerea populară potrivit 

căreia biserica veche a localităţii a fost zidită de principesa Margareta Muşata, la 

sfârşitul secolulul al XIV-lea. Relatărilor acestuia s-au adăugat cele ale misionarului 

Bartolomeo Bassetti, în 1641, şi ale celor doi vizitatori apostolici - episcopul Petru-

Deodat Baksiè, în 1642 şi arhiepiscopul Marcul Bondulovici, în 1648. Cercetările şi 

săpăturile arheologice iniţiate la finele secolului al XX-lea de către Arhiepiscopia 

Romano-Catolică de Bucureşti, împreună cu Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, cu 

sprijinul Muzeului de Istorie şi Arheologie din Roman, au avut drept scop descoperirea 

necropolei şi a bisericii ctitorită de Margareta Muşata. Într-o primă etapă, săpăturile au 

scos la iveală – în locul cunoscut sub denumirea ”la cruci” sau ”la bisericuţă” – şapte 

locuinţe şi cuptoare casnice situate în exteriorul locuinţelor. Împreună cu acestea, s-au 
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descoperit obiecte casnice şi vestimentare, monede vechi şi ceramică datând de la 

sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea. În anul 1995, cercetările 

arheologice au dezvăluit existenţa a două cuptoare pentru ars var, utilizate în zidirea 

bisericii, descoperirea fiind urmată de aflarea şi datarea bisericii din piatrã menţionată 

în relatările misionarilor. Săpăturile arheologice au scos la iveală două ctitorii, datând 

din perioade diferite, precum şi urmele unei a treia biserici – a cărei datare incertă – pe 

baza scheletelor descoperite sub fundaţia bisericii de piatră - ar putea-o plasa chiar 

anterior celei ridicate de principesa Margareta.34 Ţinând seama de însemnările 

cercetătorilor, preotul profesor Anton Despinescu relatează: ” Biserica orientatã Est-

Vest, avea fundaţia lată de 0,90 m, iar adâncimea de la 0,50 m în faţa intrării la 2,15 m 

în zona altarului, deoarece terenul era în pantă. Construcţia era prevăzută cu cinci 

contraforturi interioare şi opt exterioare, cu dimensiuni diferite, dintre care patru în 

zona unde panta era mai înclinată şi impunea un plus de siguranţă, iar 

altele două, plasate oblic la extremităţile laturii unde se afla intrarea. Din 

cauza terenului în pantă, constructorii au plasat în patru puncte diferite piloni puternici, 

realizaţi prin săparea unor gropi circulare cu diametre variabile şi adâncime ce depăşea 

un metru faţă de cea a fundaţiei, pe care  le-au umplut cu crengi de copaci şi peste care 

au turnat var şi nisip. Ei au fost plasaţi în zona de curbură a absidei altarului, atât pe 

mijlocul fundaţiei, cât şi a contraforturilor. Biserica, lungă de 18 m, şi lată de 7,5 m,  

cu absida altarului curbată în laturi hexagonale, avea pereţii construiţi din piatră simplă, 

iar soclul şi ancadramentele uşilor şi ferestrelor erau frumos fasonate cu profile, cum 

dovedesc fragmentele de piatră descoperite. Zidurile erau tencuite şi la 

exterior. Pardoseala iniţială a fost făcută din bârne din lemn, iar într-o 

altă fază, biserica a fost pavată cu cărămidă, fapt dovedit de o porţiune 

păstrată la o adâncime de 1,20 m faţă de actualul nivel de călcare şi de 

prezenţa fragmentelor de cărămidă în umplutura unor morminte ulterioare demantelării 

bisericii.”35 Cercetările arheologice au oferit, de asemenea, informaţii despre acoperişul 

bisericii, iluminatul acesteia, şi au confirmat totodată existenţa similitudinilor 

arhitecturale dintre aceasta şi bisericile ridicate la Baia şi Cotnari. Datarea bisericii s-a 

 
34 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 90-91 
35 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 91 
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realizat pe baza unei monede pusă în circulaţie în timpul domniei lui Petru Muşat, 

descoperită într-un mormânt din interiorul construcţiei şi întăreşte relatările misonarilor 

din secolul al XVII-lea care au atribuit ctitoria Margaretei Muşata.36 

Necropola dezvăluită de săpăturile arheologice de la Săbăoani este considerată 

cea mai mare din ţară, studiată până acum. Aici s-au descoperit 1455 de morminte a 

căror oseminte au fost cercetate de antropologi ai Institutului de Antropologie a 

Academiei Române – Filiala Iaşi. Concluziile acestora au confirmat faptul că necropola 

aparţine poporului românesc, elementele străine reprezentând o cotă infimă, şi au 

consolidat presupunerea că în perioada secolelor XIV-XVII, localitatea Săbăoani a fost 

ocupată de populaţie românească, de confesiune catolică. Studiile efectuate asupra 

necropolelor învecinate, respectiv a celor 64 de morminte de la Gherăești și a celor 164 

de morminte descoperite la Răchiteni au oferit aceleași concluzii.37 

Demnă de menționat în acest capitol este și localitatea Cotnari din județul Iași, un 

important centru viticol, a cărui comunitate catolică datează din anul 1400. La începutul 

secolului al XV-lea bunăstarea tărgului și producția viticolă au atras comunitățile husite 

și pe cele protestante - sprijinite de voievodul Iacob-Heraclide Despotul, care  s-au 

stabilit la Cotnari. Începând cu anul 1574, pe parcursul celor trei domnii ale sale (1574-

1577, 1578-1579, 1582-1591), domnitorul catolic Petru Șchiopu a eliberat Moldova de 

protestanți și a permis călugărilor iezuiți să întoarcă în sânul bisericii pe catolicii 

ademeniți de husiți și protestanți.38 

Comunitatea catolică de la Cotnari este menționată în toate relatările misionarilor. 

Bunăstarea comunității, poziționarea geografică favorabilă și reputația morală 

recunoscută au contribuit la desemnarea Cotnariului spre a găzdui mini-sinodul diecezan 

din 6 noiembrie 1642. Pe parcursul secolului al XVII-lea, dezvoltarea comunității 

catolice de la Cotnari a culminat cu desprinderea din rândul acestei comunități a unor 

preoți misionari de seamă: Ioan-Botezătorul Bărcuță, Valentin Bărcuță, Dominic Capră 

și Petru Wolf.39  

 
36 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 92 
37 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 93 
38 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 93 
39 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 94 
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Rapoartele misionare din perioada medievală menționează, la Cotnari, existența 

a patru biserici dintre care trei construite din piatră și una din lemn. Astfel, documentele 

vremii amintesc de biserica ”Sf. Urban” - menționată de misionarul Bartolomeo Bassetti 

în 1643, construită în afara orașului, biserica ”Sfântul Leonard”, biserica din lemn 

„Sfânta Treime” și biserica principală, cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului”. 

Aceasta din urmă este atribuită de către tradiția locală tot principesei Margareta Mușata, 

însă realizarea sa arhitecturală în manieră gotică o încadrează mai curând în rândul 

ctitoriilor zidite în timpul lui Ștefan cel Mare.40 Pe baza consemnărilor medievale, 

preotul profesor Anton Despinescu realizează o descriere concisă a bisericii principale 

din Cotnari: ”Rapoartele misionarilor ne dau numeroase detalii și despre această 

biserică. Benedict Emanuel Remondi ne-o prezintã astfel: «e așa de bine 

închisă de jur împrejur și înconjurată de copaci, că în cimitirul său pare 

propriu-zis un castel cu turn mare ce slujește drept clopotniță.» 

Acest turn-clopotniță are contraforturi mari alipite. Dimensiunile 

turnului sunt de 6,5x6,5 m. Ușa lui are un cadru de piatră cioplită, cu 

partea superioară în semicerc, iar portalul bisericii este în cerc frânt cu 

profiluri cilindrice specific gotice. Nava bisericii este de 12,5x9,5 m și 

prezintã o anomalie: peretele răsăritean este drept, cel de apus este frânt. 

Imediat lângã portal, lățimea bisericii este de 9,5 m, iar la aproximativ 2 

m se îngustează cu 80 de cm, continuând mai departe drept. Devierea s-a 

făcut, probabil, din cauza drumului foarte apropiat. Nava se încheia cu un 

arc în semicerc de 4,3 m. Prezbiteriul era mare, de 9,2x6,2m. De o parte și de alta a 

prezbiteriului, în nava bisericii, era câte un altar lateral. Pereții bisericii sunt în medie de 

un metru grosime. Corul bisericii era cam la 2,5 m înălțime susținut de două grinzi 

longitudinale. În partea stângă a portalului navei se mai vede, încadrată 

în zid, o bucată de grindă de 45x20 cm. Intrarea în cor se fãcea pe o scară 

exterioară și printr-o ușă gotică. Din cor se pătrundea și în turnul-clopotniță.”41 

Către sfârșitul secolului al XVII-lea, ca urmare a luptelor turco-polone, a 

înrăutățirii situației economice și a conflictelor ivite între misionari, comunitatea 

 
40 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 95 
41 Despinescu, SAXA LOQUNTUR , 96 
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catolică din Cotnari, asemeni altor comunități catolice din Moldova, a intrat în declin.  

Majoritatea  familiilor catolice au ales calea pribegiei lăsând atât Cotnariul, cât și 

Săbăoani, Tămășeni, Mănești și Trebeș aproape pustii. În anul 1745 în Cotnari mai 

viețuiau doar 9 familii catolice, iar în biserică mai existau doar trei icoane. În 1803, 

biserica de la Cotnari, împreună cu restrânsa comunitate catolică, a fost încredințată  

misionarului Dominic Brocani – preotul paroh din Hălăucești. Acesta a renovat biserica 

schimbându-i hramul în ”Înălțarea Sfintei Cruci” – prezent și astăzi. Vechea biserică din 

Cotnari și-a găsit sfârșitul în 1872, când a căzut pradă focului, nelăsând posibilitatea 

reconstrucției. Pe locul capelei mortuare s-a construit ulterior o biserică modestă, 

redevenită parohie după anul 1946. Statistica diecezană din 2003 consemnează la 

Cotnari existența a 110 familii, totalizând 293 de enoriași.  

 
 

 

.Fig. 5 – Ruinele Bisericii Catolice de la Cotnari (sursa: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_catolic%C4%83_din_Cotnari#/media/Fi%C8%99ier:RO_IS_Biserica_catolic%C4%83
_din_Cotnari.JPG, descărcat la 10.06.2022) 
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3. Primele școli catolice 

Însuflețirea învățământul românesc din zona Moldovei a început, așa cum s-a 

arătat mai sus, în secolul al XVII-lea. Termenul ”școală” provine din latinescul ”schola” 

şi, asemeni altor cuvinte dedicate educației - provenite din limba latină (”a scrie”, 

”carte”, ”a învăța”, ”a aduna”, ”a scădea”, ”a înmulți”, ”a împărți”, etc), constituie încă 

o dovadă a continuității culturale românești.42 

 Primele proiecte de organizare educațională în comunitățile catolice au fost 

schițate de misionarii Paul Banci – în 1632, Bartolomeo Basseti – între anii 1642-1644 

și Anton Renzi – în anul 1697. În urma Sinodului diecezan din 6 noiembrie 1642 de la 

Cotnari, în cadrul căruia s-a discutat deschiderea unui seminar pentru formarea clerului 

catolic autohton, călugării iezuiți au înființat la Iași  o școală elementară, coordonată de 

secretarul episcopului Marcu Bandini – Paul Beke. Continuându-și proiectele scolastice, 

iezuiții au fondat, în anul 1700, prima școală românească de confesiune catolică, 

deschisă în capitala Moldovei. Aceasta, înființată sub forma unei școli primare 

parohiale, dedicată elevilor catolici cu posibilități financiare reduse, a fost frecventată și 

de copiii marilor boieri care au studiat aici disciplinele elementare predate de doi 

călugări iezuiți polonezi.43 

 În anul 1710, călugării iezuiţi au primit aprobarea principelui Nicolae 

Mavrocordat pentru a extinde clădirea şcolii din Iaşi, permisiune condiţionată de 

intensificarea predării limbilor latină şi greacă. Parcursul ulterior al unităii de 

învăţământ a fost puternic influenţat de neînţelegerile ivite între iezuiţi şi franciscani, 

aceştia din urmă susţinând interzicerea îndeplinirii activităţilor pastorale de către iezuiţi. 

Ca atare, în 1723, prefectul misiunii franciscane – Giovanni Bossi – a solicitat 

Congregaţiei „De Propaganda Fide” să li se ateste iezuiţilor exclusiv activităţile 

didactice. În 1730, congregaţia a primit o solicitare similară, din partea următorului 

prefect al misiunii franciscane – Romualdo Cardi Damiani – cerere motivată prin 

 
42 Giurescu, Giurescu, Istoria Românilor, 381 
43 Ș Lupu, Școli și instituții de învățământ promovate de Biserica Catolică în Moldova în Ș. Lupu (red.), Tradiții 
educativ-formative în Episcopia Romano-Catolică de Iași, Iași, 2016, 9-32, aici 11 
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acuzaţiile aduse iezuitului Giuseppe Bielicki cu privire la lipsa sa de implicare în bunul 

mers al şcolii. 44 

 Un an mai târziu, iezuiţii din Iaşi au fost, pentru scurt timp, arestaţi şi apoi 

eliberaţi de domnitorul Moldovei – Grigore Ghica, eliberarea lor fiind condiţionată de o 

implicare adecvată în organizarea instituţiei de învăţământ. După acest eveniment, între 

iezuitul polonez Gasparo Niezolynski şi prefectul franciscan Romualdo Cardi Damiani 

au avut loc negocieri cu privire la continuarea funcţionării şcolii din Iaşi şi acordarea – 

pentru iezuiţi - a dreptului de a desfăşura activităţi pastorale. Departe de a fi soluţionat, 

conflictul dintre iezuiţi şi franciscani a continuat şi în anul 1732, când prefectul Cardi a 

înaintat generalului Ordinului Iezuit – Francesco Retz - o serie de acuzaţii aduse 

iezuiţilor de la Iaşi, potrivit cărora aceştia erau mai degrabă doritori să predea fiilor de 

aristocraţi decât elevilor catolici săraci. Cu intenţia de dezamorsa conflictul, 

Congregaţia „De Propaganda Fide” a cerut iezuiţilor, în 1734, să se preocupe cu 

precădere de educaţia copiilor catolici nevoiaşi. În acelaşi an, situaţia creată la Iaşi a fost 

discutată şi în colegiul cardinalilor, în cadrul căruia cardinalul Bardi a subliniat faptul 

că iezuiţii s-au stabilit în Moldova cu scopul fondării unei şcoli dedicată copiilor catolici 

nevoiaşi, în timp ce franciscanilor conventuali le fusese rezervată misiunea.  

 Din anul 1763 datează ultima atestare documentară a şcolii înfiinţată de iezuiţi – 

document conform căruia aceştia au primit acordul prefectului Congregaţiei „De 

Propaganda Fide”  pentru continuarea procesului de învăţământ în cadrul Şcolii Catolice 

de la Iaşi. Activitatea unităţii de învăţământ a fost suspendată în anul 1773, o dată cu 

desfiinţarea Ordinului Iezuiţilor, însă şcoala a fost redeschisă în anul 1817 cu sprijinul 

cardinalului Berardi şi misiunii franciscane.45  

 La începutul secolului al XIX-lea, după tiparul școlilor parohiale italiene, 

misionarii franciscani au clădit temelia sistemului școlar de doctrină creștină. Sprijinul 

financiar de care a beneficiat Vicariatul Apostolic al Moldovei pentru materialiazarea 

acestor proiecte a venit de la instituții de caritate occidentale – în special de la Operele 

Pontificale din Lyon, de la parohiile de proveniență ale misionarilor și vizitatorilor 

apostolici, precum și de la unele guverne apusene, prin intermediul consulatelor de la 

 
44 D. Doboș, P. Ciobanu, I. Gabor, Biserica și școala – Din istoria învățământului catolic în România, Iași, 2020, 
64 
45 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 65 
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Iași și Galați. Astfel, școlile parohiale care au deschis drumul învățământului în 

comunitățile catolice au luat ființă la Săbăoani, Focșani, Huși, Luizi-Călugăra, Grozești, 

Iași și Galați – acestea din urmă funcționând până în anul 1948.46 

 Sistemul școlar fondat de misionarii franciscani cu scopul de a reduce deficitul 

de instruire religioasă în rândul tinerilor catolici, a fost cu succes integrat în societatea 

românească a secolului al XIX-lea și în strădaniile acesteia de susținere a limbii române. 

În ciuda situației financiare precare a misiunii, școlile catolice s-au extins cu 

repeziciune, fiind cunoscute mai ales ca instituții de caritate - adresate copiilor catolici 

nevoiași.47 

 Organizația principală care a coordonat înființarea și funcționarea sistemului de 

învățământ catolic din Moldova a fost Congregația „De Propaganda Fide”. Deciziile 

sale, secondate de cele ale unor vizitatori apostolici sau preoţi parohi, de a suspenda 

activitatea educațională în unele școli catolice, au survenit ca urmare a imposibilității de 

a asigura fondurile necesare procesului de învățământ și a personalului didactic calificat.  

 În Moldova, şcolile catolice au fost înfiinţate cu predilecţie în mediul rural, 

confirmând astfel şi apartenenţa socială a comunităţilor catolice din acea vreme. Fondat 

într-o perioadă în care şcolile ortodoxe erau rare, iar instituţiile de învăţământ luterane 

nu apăruseră încă, învăţământul catolic a atras, pe lângă oprobriul bisericii ortodoxe, şi 

susţinerea unor familii aristocrate care doreau a oferi educaţie propriilor copii în şcolile 

catolice, considerându-le moderne.48 

 Şcoala parohială primară din Iaşi a fost refondată, se pare, în anul 1817. 

Cercetările istoricului Dănuţ Doboş au arătat că ideea redeschiderii şcolii a venit pentru 

prima dată în 1815, din partea lui Giovanni del Negro – capelanul ducelui Francesco al 

IV-lea de Modena, fiind preluată ulterior de episcopul Iosif Berardi, în 1816. Acesta din 

urmă a susţinut, pe parcursul anului următor, reluarea procesului de învăţământ în cadrul 

şcolii parohiale de la Iaşi, obţinând de la Roma fondurile necesare instruirii celor 34 de 

elevi înscrişi în unitatea de învăţământ. 49 

 
46 Lupu, Școli și instituții, 11 
47 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 22 
48 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 23 
49 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 68-69 
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 Cel dintâi învăţător al şcolii parohiale din Iaşi a fost preotul Emeric Deene. 

Acesta a avut rolul de a-i învăţa pe cei 34 de elevi ai şcolii să scrie şi să citească în limba 

germană şi latină şi să le predea învăţăturile catehismului în germană, ungară şi română. 

Datorită lipsei de personal şi a fondurilor insuficiente, activitatea şcolii a fost suspendată 

în repetate rânduri, începând cu anul 1819. Această situaţie nedorită a luat sfârşit o dată 

cu vizita apostolică în Moldova a preotului Carol Magni care, în 1833 a redeschis şcoala. 

Ulterior, Vicariatul Apostolic a depus toate eforturile pentru a o dota corespunzător şi 

pentru a susţine buna desfăşurarea a activităţilor educative.50 

 Pe parcursul anilor numărul materiilor de studiu a crescut astfel încât dacă, în 

anul 1835 elevilor li se preda religia, limba germană, limba română, citirea şi 

matematica, în anul 1912 s-a adăugat istoria, ştiinţele naturale, geografia, gimnastica şi 

cântul. Numărul celor înscrişi a evoluat şi el, ajungând în anul 1937 la 166 de elevi. În 

perioada cuprinsă între anii 1918 şi 1931, şcoala parohială primară din Iaşi şi-a 

desfăşurat activitatea într-o locaţie aparţinând Congregaţiei ”Notre Dame de Sion”, 

motiv pentru care a primit denumirea de ”Şcoala primară parohială de băieţi « Notre 

Dame de Sion». La 20 august 1930, instituţia de învăţământ a primit dreptul de 

publicitate, adică recunoaşterea de către statul român a diplomelor de studiu eliberate. 

Şcoala a fost închisă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, reluându-şi activitatea 

doar până în anul 1948, când a fost desfiinţată în baza Decretului 175 din 3 august 1948, 

asemeni tuturor şcolilor din învăţământul particular şi confesional, cu excepţia 

seminariilor.51 

 
50 Lupu, Școli și instituții, 12 
51 Lupu, Școli și instituții, 13 
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Fig. 6 – Şcoala parohială din Iaşi (sursa: D. Doboș, P. Ciobanu, I. Gabor, Biserica și școala – Din istoria învățământului 
catolic în România, Iași, 2020, 70 
 
 

 Atestată încă din anul 1622, comunitatea catolică din Galaţi - alcătuită în cea mai 

mare parte din negustori – a cunoscut, la începutul secolului al XIX-lea acelaşi impas 

spiritual, identificat de Vicariatul Apostolic în majoritatea comunităţilor catolice urbane 

de la acea vreme. Drept urmare, pentru corecta deficienţele de educaţie şcolară şi 

religioasă, existente în rândul populaţiei de confesiune catolică, acesta a susţinut 

deschiderea, la Galaţi, a unei şcoli catolice.52 

 Fondată în anul 1835, şcoala parohială primară din Galaţi a fost destinată elevilor 

nevoiaşi şi a fost proiectată astfel încât să răspundă nevoilor caracterului multicultural 

al oraşului.53 

 Confruntându-se cu aceleaşi neajunsuri care au afectat bunul mers al tuturor 

şcolilor catolice din acea epocă, şcoala parohială din Galaţi a cunoscut suspendarea 

periodică a cursurilor – datorită lipsei fondurilor şi a personalului calificat, lipsa unui 

sediu de funcţionare corespunzător şi, nu în ultimul rând, persecuţia Eforiei Şcolilor 

Publice din Moldova. Între anii 1838 şi 1848, şcolile private confesionale s-au aflat în 

pericol de desfiinţare ca urmare a eforturilor depuse de eforii Gheorghe Asachi şi 

mitropolitul Veniamin Costache. Datorită acuzaţiilor acestora, conform cărora aceste 

şcoli ar fi reprezentat o concurenţă nesănătoasă a învăţământului public, Guvernul 

Moldovei a refuzat recunoaşterea şcolilor catolice şi eliberarea autorizaţiilor de 

 
52 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 82 
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funcţionare pentru acestea. În aceste împrejurări, călugării Mensuet Lukotya şi Corneliu 

Iosif Konya au înaintat domnitorului Mihail Sturdza, în 1838, o plângere la adresa 

guvernului.54 

 În anul 1843, episcopul Paul Sardi – în timpul vizitei pastorale în Galaţi – a 

constatat pericolul reprezentat de închiderea şcolii parohiale. Elevii catolici, datorită 

absenţei unei şcoli confesionale proprii, începuseră să frecventeze instituţia 

”schismatică” de învăţământ public din oraş. Astfel, pentru bunăstarea spirituală a 

comunităţii catolice din Galaţi, episcopul a considerat oportună deschiderea unei şcoli 

cu predare în limba franceză. Pentru a reorganiza şcoala parohială şi pentru a asigura 

conducerea acestei instituţii, a fost chemat de îndată de la Constantinopol preotul Filip 

Nicola. Acesta avea experienţă în domeniul şcolar şi al asistenţei spirituale şi vorbea 

fluent limbile solicitate la Galaţi: poloneza, germana, greaca, româna, maghiara şi 

franceza. Respectând directivele primite de la Vicariatul Apostolic al Moldovei, preotul 

Filip Nicola a reuşit să-şi îndeplinească dificila misiune de apostolat şi să soluţioneze 

situaţiile complicate existente în parohia şi comunitatea catolică din Galaţi. Studiile 

efectuate până în prezent nu dezvăluie informaţii privind parcursul şcolii parohiale în 

perioada cuprinsă între 1846 şi 1869.55 

 Prin strădaniile preotului Pietrobono şi cu sprijinul financiar asigurat de guvernul 

Italiei, şcoala parohială din Galaţi a fost reînfiinţată în anul 1869. Numărul elevilor 

înscrişi aici a fluctuat anual, situându-se între minim 78 de elevi (în 1919) şi maxim 124 

(în 1912). Educaţia oferită în cadrul şcolii a fost gratuită pentru elevii nevoiaşi şi taxabilă 

pentru cei înstăriţi. Sumele colectate din taxele de şcolarizare (4 franci pe lună de elev) 

au fost utilizate pentru asigurarea salariilor personalului didactic laic şi întreţinerea 

clădirilor. Programa şcolară a respectat indicaţiile Ministerului Instrucţiunii Publice, 

astfel încât, în anul 1881, elevii au studiat citirea, scrierea, istoria sacră, catehismul, 

istoria profană, aritmetica, geografia, desenul, limba română, germana, italiana şi 

franceza.56 

 
54 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 82-83 
55 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 83 
56 Lupu, Școli și instituții, 14 
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 Odată cu construirea unui nou sediu de către preotul paroh de Galaţi - Francisc 

Orlando, în anul 1914, la şcoala parohială au putut fi înscrişi peste 200 de elevi. Studiile 

au fost împărţite în două secţii: maghiară – care în 1912 pregătea 56 de elevi, toţi catolici,  

şi o secţie a mai multor naţionalităţi – unde studiau 68 de elevi.57 

 În perioada cuprinsă între anii 1917 şi 1918 – perioadă marcată de lupte pe frontul 

moldovean, cursurile şcolii au fost suspendate. Reluarea acestora a avut loc începând cu 

1919. Recunoscută de stat în anul 1922, şcoala primară din Galaţi a intrat sub autoritatea 

Episcopiei de Iaşi în 1926, fiind redenumită ”Şcoala Episcopală Catolică de Băieţi”. 

Dreptul de publicitate şi, implicit, recunoaşterea diplomelor acordate, i-a fost acordat în 

1928, fapt ce a condus la creşterea considerabilă a numărului de elevi înscrişi. 

Activitatea sa a încetat, asemeni şcolii parohiale din Iaşi, o data cu apariţia – în 1948 – 

a Decretului 175.58 

 

 
 Fig. 6  - Casa parohială și școala veche din Galați (sursa: http://www.catolicagalati.ro/prez/isto/istoric.php, descărcat 
la 11.06.2022) 
 
 
 
 
 

 
57 Lupu, Școli și instituții, 15 
58 Lupu, Școli și instituții, 15-16 
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De o importanţă incontestabilă, aflate printre cele mai vechi şcoli fondate în 

secolul al XIX-lea, sunt şcoala din Săbăoani şi cea din Hălăuceşti – ambele fiind şcoli 

de dascăli. 

 Începând cu secolul al XVII-lea, dascălii prezenţi în parohiile catolice moldovene 

s-au dovedit a fi un real sprijin pentru misionarii însărcinaţi cu educaţia elevilor ori 

săvârşirea funcţiilor liturgice. Urmărind dezvoltarea acestei laturi confesionale de mare 

ajutor, misionarii italieni au depus eforturi pentru fondarea unor şcoli specializate în 

acest sens.59 

 La Săbăoani, şcoala de dascăli a luat fiinţă în anul 1835, cu sprijinul preotului 

Carol Magni, în timpul vizitei sale apostolice în Moldova. În cadrul acesteia, deschisă 

oficial în 1837, s-a studiat scrierea şi citirea limbii române, catehismul şi aritmetica şi, 

secundar, maghiara şi latina. De-a lungul existenţei sale, instituţia de învăţământ s-a 

confruntat cu aceleaşi provocări  - suişuri şi coborâşuri - întâmpinate şi de celelalte şcoli 

catolice contemporane. Daca dezvoltarea sa i-a adus, în 1874, un număr de 35 de elevi, 

în perioadele următoare cursurile au fost suspendate din lipsa personalului didactic 

specializat.  Rigiditatea guvernului român în raport cu învăţământul catolic a afectat, 

deopotrivă, şi şcoala de dascăli din Săbăoani. În 1859, acesteia i s-a refuzat autorizaţia 

de funcţionare, răspunsul fiind motivat de faptul că elevii din satele învecinate care 

dispuneau de şcoli publice preferau şcoala din Săbăoani. Odată cu închiderea acestei 

şcoli, o mare parte din viitorii dascăli au învăţat meseria de părinţi ori de la rude, sau au 

fost instruiţi de preoţii parohi şi dascălii din parohiile din Bacău, Cleja, Horgeşti, 

Hălăuceşti, Pustiana, etc.60 

 Şcoala de dascăli din Hălăuceşti a fost fondată în anul 1898, la insistenţele 

preotului paroh Iosif Corradini. Această şcoală a deţinut, încă de la înfiinţare, autorizaţie 

de funcţionare şi a beneficiat, începând cu anul următor, de o subvenţie de la bugetul 

statului în valoare de 6000 lei. În primul an de la deschidere, aici a studiat un singur 

elev, în anii următori numărul lor ajungând la 15. Sediul unităţii de învăţământ a fost 

ridicat lângă casa parohială a localităţii şi a fost extins în anul 1910. Iniţial, disciplinele 

studiate (catehismul, caligrafia, cântul Gregorian, armoniul, liturgica şi ştiinţele naturii) 

 
59 Lupu, Școli și instituții, 21 
60 Lupu, Școli și instituții, 22-23 
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au fost organizate pe durata a doi ani, ulterior însă perioada de şcolarizare s-a extins la 

patru ani. Predarea materiilor s-a făcut exclusiv în limba română, iar cursurile au fost 

absolut gratuite pentru elevi. Şcoala şi-a încetat activitatea în anul 1916, iar edificiul său 

a fost preluat de parohie cu scopul de a fi transformat în casă parohială. 

 În contextul reformelor inițiate în domeniul învățământului de către domnitorul 

moldovean Grigore Alexandru Ghica, a luat naștere – în 1851 – Așezământul pentru 

reorganizarea învățăturilor public -  instituție a cărei principală țintă a fost dezvoltarea 

educației la sate. Ca atare, la 1 septembrie 1858, au fost deschise 25 de școli în satele 

din Moldova, între acestea fiind fondate și școlile elementare din satele catolice 

Răchiteni și Gherăești. Stabilirea localităților-gazdă pentru înființarea acestor instituții 

de învățământ a avut drept fundament caracterul mănăstiresc al celor două sate, 

populația numeroasă, poziția geografică centrală în cadrul comunităților extinse, precum 

și existența posibilităților pecuniare și locative pentru construirea și amenajarea 

adecvată  a școlilor. În același an, la solicitarea Ministerului Cultelor și Instrucțiunii 

Publice, Vicariatul Apostolic al Moldovei a desemnat preoți și dascăli catolici pentru 

predarea disciplinei ”religie”.61 

 În ceea ce privește școala elementară din Săbăoani, aceasta a fost fondată în anul 

1859, la insistențele lui Mihail Kogălniceanu, care susținea în mod eronat că misionarii 

nu aveau capacitatea de a administra școlile elementare de la sate, iar educația oferită în 

acestea ar fi fost superioară celei din instituțiile confesionale. Kogălniceanu a obținut de 

la Monseniorul Iosif Tomassi aprobarea de a transforma vechiul edificiu al școlii de 

dascăli în sediu pentru școala statală, cu condiția ca pentru disciplina ”religie”, postul să 

fie rezervat unui catehet desemnat de vizitatorul apostolic.62  

 Ulterior, începând cu anul 1860, școli elementare au fost deschise în satele 

catolice Pildești, Pustiana și Grozești. Odată cu reforma învățământului inițiată de 

Alexandru Ioan Cuza în anul 1864, școlile elementare și-au deschis porțile în majoritatea 

satelor din Moldova, pentru a respecta obligativitatea frecventării cursurilor, impusă de 

domnitor.63 

 
61 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 130-131 
62 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 132 
63 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 133 
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 Judecând după cele arătate mai sus - de altfel o foarte concisă prezentare a 

primelor școli catolice - se poate afirma că valoarea educației catolice, oferită 

comunităților din Moldova într-o perioadă în care analfabetismul și lipsa instruirii 

culturale încă dăinuiau mai ales în societatea rurală românească, așadar valoarea 

educației catolice a fost incomensurabilă și de necontestat. Lucrarea de față însă nu ar 

fim completă dacă nu ar sublinia deosebita contribuție adusă învățământului confesional 

catolic de către Congregația ”Notre Dame de Sion”. 

   Congregația a fost înființată de preotul Teodor Simon Ratisbonne, fiind 

aprobată de Sfântul Scaun în anul 1863.64  

 Fondarea, în Moldova, a institutelor ”Notre Dame de Sion” s-a realizat cu 

eforturile susținute ale episcopului Iosif Salandari – vicar apostolic între anii 1864-1873 

– convins fiind de faptul că doar instruirea religioasă a viitoarelor generații și pregătirea 

unui corp didactic specializat pentru institutele catolice aveau să asigure viitorul 

catolicismului. Proiectele monseniorului Salandari au urmărit înființarea unor școli 

elementare pentru fete și băieți, un pension de fete, un orfelinat, un seminar de preoți și 

instituții de pregătire a profesorilor de confesiune catolică.65 

 Cu acordul congregației „De Propaganda Fide” și încurajată de preotul Teodor 

Ratisbonne, Congregația ”Notre Dame de Sion” a trimis la Iași, la 14 martie 1866, patru 

surori din Constantinopol. Ajunse în Moldova, acestea au inițiat de îndată demersurile 

pentru înființarea unei instituții de învățământ, primind de la Constantin Rosetti – 

ministrul Cultelor de la acea vreme – autorizația de a fonda o școală elementară.66 

 În august 1866, la Iași s-a deschis Școala Externă de Fete și orfelinatul ”Sfântul 

Apostol Andrei”, ambele conduse de sora Electa Valentin. În același an a fost înființat 

și pensionatul ”Sfântul Anton de Padova” – condus de sora Teodorina Randon. Sediile 

în care aceste instituții au funcționat au fost asigurate de vicarul apostolic al Moldovei 

și au cuprins o parte din clădirile Misiunii, precum și Casa ”Baston” – închiriată de 

episcop  și situată în vecinătatea casei episcopale. În corespondența purtată în anul 1866, 

între episcopul Salandari și prefectul Congregației „De Propaganda Fide”, s-a specificat 

 
64 F. Doboș, Congregația ”Notre Dame de Sion” – 150 de ani de activitate în Moldova (1866-2016), Iași, 2016, 18 
65 Doboș, Congregația ”Notre Dame de Sion”, 20 
66 Doboș, Congregația ”Notre Dame de Sion”, 24-25 
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faptul că școala de fete instruia 100 de eleve, orfelinatul adăpostea 10 fete catolice, iar 

la pensionat erau înscrie 45 de fete.67 

 Pe lângă școală, pension și orfelinat, surorile Congregației ”Notre Dame de Sion” 

au fondat la Iași o școală de ucenicie, un liceu de fete, o grădiniță, un cămin pentru 

studente și un dispensar policlinic.68 Locațiile în care s-au  deschis instituțiile ”Notre 

Dame de Sion” au fost reorganizate într-un singur edificiu, respectiv Casa ”Balș” – 

achiziționată de către episcopul Salandari, în anul 1878, de la Ecaterina Ghica. Clădirea 

și terenul aferent au fost transformate de surori într-un remarcabil complex educațional, 

edificiul fiind actualmente sediul Filarmonicii din Iași.69 

 

 
 Fig. 7 – Institutul ”Notre Dame de Sion” Iași (sursa: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iasi,_Notre_Dame_de_Sion_Institute.jpg, descărcat la 12.06.2022) 

 
67 Doboș, Congregația ”Notre Dame de Sion”, 26-27 
68 Lupu, Școli și instituții, 18 
69 Lupu, Școli și instituții, 18-20 
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 Fig. 8 – Casa ”Balș” – fostul complex educațional ”Notre Dame de Sion”, actualmente Filarmonica din 
Iași (sursa: http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/wp-content/uploads/2012/05/Filarmonica.jpg, descărcat la 12.06.2022) 

 

 La Galați, surorile Congregației ”Notre Dame de Sion” au deschis prima școală 

în 1867. Fiind, de asemenea, sprijinite de Monseniorul Salandari și având 

binecuvântarea Sfântului Scaun, acestea au solicitat acordul statului român și au primit 

autorizația de funcționare – condiționată însă de aceleași elemente ca și la Iași, respectiv 

aplicarea programei școlare publice și angajarea unui profesor ortodox pentru predarea 

disciplinei ”religie” elevelor de confesiune ortodoxă. În primul an, activitatea s-a 

desfășurat în casa parohială, apoi - din donațiile acordate de familiile înstărite din Galați, 

precum și din cele ale consulilor Austriei, Franței și Italiei la Galați – surorile au 

cumpărat o casă în vecinătatea parohiei. Necesitatea unui nou edificiu, care să asigure 

un spațiu suficient procesului de învățământ, a condus la proiectarea și începerea 

lucrărilor pentru o nouă clădire. Deși sprijinit financiar de Operele Pontificale din Lyon, 

proiectul a fost întârziat de moartea episcopului Salandari, survenită în 1873, finalizarea 

sa fiind consemnată abia în 1878.70 

 Institutul ”Notre Dame de Sion” de la Galați a coordonat activitatea a șase școli 

de fete – școli primare și secundare, pensionate și secții externe. Liceul de fete ”Notre 

 
70 Doboș, Congregația ”Notre Dame de Sion”, 30-31 
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Dame de Sion” a fost fondat în anul 1923, primind dreptul de publicitate șase ani mai 

târziu.71  

 Urmând calea deschisă de cei doi întemeietori – Monseniorul Iosif Salandari și 

preotul Teodor Ratisbonne – Institutele ”Notre Dame de Sion” din Iași și Galați au 

urmărit să păstreze natura caritabilă a educației oferite. Astfel, instruirea elevelor 

catolice urma să fie gratuită, în timp ce elevele ortodoxe și evreice - înscrise la pension 

- urmau sa plătească taxă. Educația oferită de surorile ”Notre Dame de Sion” a urmat 

tiparul pensionatelor italiene și franceze, desfășurând însă activitățile didactice în mai 

multe limbi – conform solicitărilor congregației și naturii multiculturale a catolicilor din 

comunități.72 

 Activitatea școlilor deschise de Congregația ”Notre Dame de Sion” la Iași și 

Galați a încetat în 1948, edificiile acestora fiind preluate de statul român. După 1989, 

activitatea surorilor a fost reluată în Iași, Săbăoani și Satu Mare.73 

 

 

  
Fig. 9 – Institutul catolic ”Notre Dame de Sion” din Galați (sursa: http://www.catolicagalati.ro/prez/isto/istoric.php, descărcat 
la 12.06.2022) 

 
71 Lupu, Școli și instituții, 20 
72 Lupu, Școli și instituții, 19 
73 Lupu, Școli și instituții, 21 
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Fig. 10 – Pensionul ”Notre Dame de Sion” din Galați (sursa: http://www.catolicagalati.ro/prez/isto/istoric.php, descărcat la 
12.06.2022) 

 
 
 
 

III. ÎNVĂȚĂMÂNTUL CLERICAL ÎN ESTUL ROMÂNIEI 
 
 

1. Necesitatea 

 

Dintre deciziile de importanță capitală, adoptate în cadrul Conciliului de la Trento 

(1545 – 1563), una se deosebește prin calitatea sa de a schimba cursul istoriei Bisericii 

Catolice: hotărârea de a deschide seminarii destinate instruirii tinerilor pentru primirea 

sacramentului Preoției. Astfel, ulterior încheierii Conciliului sus-amintit, s-au fondat o 

serie de seminarii în Italia, urmate de deschiderea – în 1565 – a Seminarului Roman, de 

către papa Pius al IV-lea. În vederea pregătirii viitorilor misionari destinați țărilor în care 

seminariile nu puteau fi înființate, Congregația „De Propaganda Fide” a creat, la 

începutul secolului al XVII-lea, un seminar aparte. În cadrul acestei instituții au fost 

pregătiți inclusiv tineri moldoveni hotărâți a îmbrățișa sfânta Preoție.74 

 
74 F. Doboș, Itinerar Sinodul de la Cotnari 06 noiembrie 1642 <http://ercis.ro/cateheza/sinod.asp?id=21>, 
descărcat la 12.06.2022 
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 În teritoriile în care își desfășurau activitatea misiunile catolice, necesitatea 

deschiderii seminariilor și formarea unui cler autohton a rezultat din nevoia de a 

transmite învățăturile creștine în limba autohtonă, facilitând și susținând astfel crearea 

unei comuniuni spirituale și materiale cu membrii comunităților.75 

 Înființarea unui seminar catolic în Moldova a stăruit în viziunea misionarilor cu 

mult înainte de apariția Seminarului diecezan din Iași. Primul proiect de fondare a unei 

astfel de instituții clericale s-a făcut remarcat în prima jumătate a secolului al XVI-lea 

și a aparținut iezuitului Stanislau Warszewicz. Aprobat de cardinalul Aldobrandini și 

susținut de domnitorul Moldovei – Petru Șchiopu – planul acestuia urmărea înființarea 

unei episcopii și a unui seminar la Cotnari. Odată cu înlăturarea de la domnie a lui Petru 

Șchiopu, proiectul a fost abandonat.76 

 Alte două proiecte de înființare a unui seminar pentru clericii autohtoni au fost 

expuse în secolul al XVII-lea, odată cu stabilirea misionarilor franciscani conventuali în 

Moldova și fondarea Episcopiei de Bacău. Preotul Paul Bonici a propus, în anul 1632, 

deschiderea unui seminar la Suceava, ideea înființării unei astfel de instituții de 

învățământ fiind reluată, un deceniu mai târziu, în cadrul Sinodului de la Cotnari. 

Nevoile materiale ale comunităților catolice din Moldova și  turbulențele politice din 

zonă au împiedicat însă materializarea acestor proiecte. Drept urmare, tinerii din 

Moldova care doreau să devină preoți au fost trimiși să studieze la seminariile 

Congregației „De Propaganda Fide” din Roma. Aceste neajunsuri s-au perpetuat până 

în secolul al XIX-lea, când încă existau tineri moldovenimcare studiau la Roma (spre 

exemplu: Carol Andro și Francisc Cagno din Săbăoani, Ioan Eugen Zapolski din Iași).77 

 În anul 1843, episcopul Paul Sardi a deschis la Iași un mic seminar, adresat inițial 

preoților misionari, în vederea desăvârșirii monahale a acestora și pregătirea lor în toate 

limbile solicitate activităților din Moldova. Seminarul a fost deschis cu sprijinul 

financiar al Asociației ”De Propaganda Fide” din Lyon și a școlarizat șase copii 

proveniți din familii corespunzătoare, cunoscători ai limbilor română, polonă, germană 

 
75 F. Doboș, Istoria Seminarului ”Sfântul Iosif” din Iași în B. Lucaci (coord.), Seminarul Diecezan ”Sfântul Iosif” din 
Iași – 125 de ani de la înființare, Iași, 2012, 36-65, aici 37 
76 Lupu, Școli și instituții, 24 
77 Lupu, Școli și instituții, 25 
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și ungară.78 Inițiativa vizitatorului apostolic Paul Sardi a luat sfârșit în anul 1848, odată 

cu moartea acestuia, fără a avea ca rezultat formarea vreunui preot.79 

 Strădaniile de înființarea a unui seminar clerical catolic - continuate în anul 1849 

de episcopul Antonio di Stefano, s-au dovedit și ele zadarnice. După unirea Principatelor 

Române din 1859, vizitatorul apostolic în Moldova – Iosif Tomassi a primit din partea 

noului guvern propunerea fondării unui seminar clerical la Săbăoani. În urma discuțiilor 

purtate între Misiune și reprezentanții guvernului român, s-a stabilit Iașiul ca locație 

pentru viitorul seminar – decizie motivată de faptul că instituția de învățământ ar trebui 

să fie deschisă în vecinătatea reședinței episcopale pentru a putea fi vegheată 

corespunzător. Cu toate acestea, Monseniorul Tomassi a tergiversat constant realizarea 

acestui proiect, pentru a evita favorurile statului român și, implicit, amestecul acestuia 

în activitățile Bisericii Catolice. În 1864, noului vicar apostolic – Iosif Salandari – i s-a 

adus la cunoștință decretul semnat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza cu privire la 

înființarea unui seminar în Moldova. Datorită regulamentului de funcționare întocmit de 

guvern, care însoțea decretul, și care permitea accesul guvernamental în deciziile 

Bisericii Catolice, episcopul a refuzat propunerea. 80 

 

2. Revelația 

Odată cu înființarea, în 1884, a Episcopiei Romano-Catolice de Iași s-a reluat și 

propunerea înființării unui seminar pentru clerul autohton, proiect susținut cu fervoare 

de noul episcop -– Nicolae Iosif Camilli. Acesta prezentase deja, cu doi ani înainte, în 

audiența acordată de papa Leon al XIII-lea, neajunsurile cu care se confrunta Misiunea 

din Moldova ca urmare a lipsei de instruire religioasă a tinerilor locali și necesitatea 

imperioasă de fondare a unui seminar clerical pentru aceștia. Discursurile sale din 1882 

au avut ca rezultat sprijinul nemijlocit al papei, precum și susținerea cardinalului 

Giovanni Simeone – prefectul Congregației ”De Propaganda Fide”. Un an mai târziu, în 

1883, cardinalul l-a îndemnat pe Monseniorul Camilli să susțină cu insistență cauza 

fondării unui seminar sau colegiu dedicat instruirii unui cler indigen și să creeze – pentru 

 
78 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 192 
79 Doboș, Istoria Seminarului, 38 
80 Doboș, Istoria Seminarului, 38 
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realizarea acestui obiectiv, un fond la care să participe toate parohiile înstărite din 

Moldova.81 

 

 
Fig. 11 – Episcopul Nicolae Iosif Camilli (sursa: http://ercis.ro/actualitate/viata.asp?id=202012111, descărcat la 12.06.2022) 

 
81 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 206 
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Entuziasmul înființării unui seminar pentru clerul autohton nu a fost însă 

împărtășit de toți misionarii din Moldova. Majoritatea dintre aceștia, în frunte cu preotul 

Daniel Pietrobono, și-a exprimat neîncrederea în capacitatea episcopului de a obține 

autorizația de funcționare pentru acest proiect. Ba mai mult, chiar și după deschiderea 

seminarului, misionarul Ioan Botezătorul Occhipinti a dezaprobat clerul autohton, 

acuzându-l de starea religioasă precară a diecezei, și a solicitat desemnarea, de către 

Roma, a noi misionari pentru Moldova.82 

 Pentru întregirea ambițiosului și nobilului său proiect, monseniorul Camilli a 

solicitat prijinul părintelui iezuit Henric Jackowski din Galiția, respectiv desemnarea 

unor preoți ai ordinului, capabili să preia conducerea viitorului seminar.  După o serie 

de tratative, în 1885 cei doi au semnat un pact în urma căruia superiorul iezuiților a 

aprobat trimiterea în Moldova a clericilor solicitați.83  Conform contractului încheiat la 

1 august 1885, conducerea școlii parohiale de băieți revenea preoților iezuiți, aceștia 

urmând a transforma instituția în colegiu, la momentul potrivit. De asemenea, contractul  

preciza scopul existenței  școlii și a  colegiului ce urma a fi înființat, respectiv de a instrui 

elevii doritori a îmbrăca haina clericală, și de a-i crește și educa potrivit specificului 

școlii – indiferent dacă aceștia sunt cazați în internat, ori sunt  externi. Prevederile 

contractuale permiteau episcopului Camilli să fondeze în orice moment un seminar, a 

cărui direcțiune să fie decisă de acesta – iezuiți ori alți preoți sau călugări.84 

În manuscrisul redactat în anul 1986, preotul Iosif Gabor relata: ”În toamna 

aceluiași an – așa cum era prevăzut în contract – au venit la Iași 4 iezuiți: pr. Francisc 

Habeni, viitorul rector al seminarului, pr. Ernestus Herden, pr. Augustin Wagner și un 

magistru. Ei au preluat conducerea școlii parohiale din Iași, pentru anul școlar 

1885/1886.”85  

Porțile Seminarul ”Sfântul Iosif” de la Iași s-au deschis la 29 septembrie 1886. 

Cu privire la această deosebită izbândă, Curia Generală a Ordinului Fraților Minori 

Conventuali s-a arătat neîncrezătoare și nemulțumită. În 1888, procuratorul ordinului a 

 
82 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 207 
83 Doboș, Istoria Seminarului, 39-45 
84 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași.1886-1986, Luizi Călugăra, 1986, 24 
85 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 26 
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sugerat că Seminarul de la Iași a fost creat pentru a instrui următorii misionari 

franciscani din Moldova, în timp ce Definitoriul General al Ordinului a propus ca acesta 

să fie închis ori transformat într-un seminar destinat clerului regular. Monseniorul 

Camilli a respins aceste provocări, însă a convenit ca în următorul deceniu activitatea 

Misiunii din Moldova să fie susținută de misionari externi, până la finalizarea pregătirii 

primei generații de clerici seculari.86  

Conform manuscrisului părintelui Iosif Gabor, activitatea Seminarului a început 

în clădirea utilizată anterior de episcopul Paul Sardi pentru micul seminar de la 1843 – 

respectiv în clădirea veche a școlii parohiale de lângă biserica catedrală. Conducerea 

Seminarului a fost preluată de preoții iezuiți veniți din Galiția, director fiind numit 

preotul Francisc Habeni.87 

Francisc Xaveriu Habeni, sosit la Iași în luna august a anului 1885, în calitate de 

superior al Misiunii iezuiților din Moldova, prezenta toate calitățile necesare pentru a 

primi o asemenea provocare. Format într-o epocă în care tentaculele antireligioase ale 

Iluminismului suprimau orice încercare de dezvoltare religioasă – vădită fiind ostilitatea 

împotriva evangheliei și a normelor morale bisericești, și deprins fiind cu rezistența 

împotriva intervențiilor incisive ale statului în educația viitoarelor generații, Francisc 

Habeni a preluat în anul următor rectoratul Seminarului de la Iași.88 

Activitatea sa de superior al Seminarului de la Iași a presupus o implicare directă 

în instruirea elevilor și o supraveghere atentă a acestora. În regulamentele constituite 

pentru buna funcționare a instituției, rolul său a fost subliniat în repetate rânduri; astfel, 

rectorul era responsabil cu verificarea corespondenței elevilor și a bunurilor primite de 

aceștia de la familie, cu stabilirea mustrărilor și a pedepselor menite să îndrepte 

comportamentul elevilor, cu suplinirea autorității episcopului în învoirea elevilor nevoiți 

să își viziteze părinții bolnavi și, în situații aparte, cu eliminarea elevilor din Seminar, 

precum și cu acordarea derogărilor în ceea ce privește limbile vorbite de elevi.89 

 
86 Doboș, Ciobanu, Gabor, Biserica și școala, 208 
87 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 26 
88 W. Dancă, Francisc Xaveriu Habeni și Anton Trifaș, Dialog Teologic – Seminarul Diecezan ”Sfântul Iosif” din 
Iași la ceas aniversar: 50 de ani de la redeschidere. 120 de ani de la înființare, 18 (2006), 79-91, aici 80-81 
89 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 36-37 
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Manuscrisul părintelui Gabor menționează – pentru primul an de activitate a 

seminarului – școlarizarea a trei elevi: Julius și Emil Schvirschi din Bacău, și Matei 

Ulivi din Hălăucești. Acestora li se adaugă, în primăvara anului 1887 : Iosif Duhodny, 

Iosif Letange, Carol Rist și Julius Abeska – toți din Siret,  Emil Begej din Galați și Julius 

Weber din Pașcani. În vara anului 1887, numărul seminariștilor a sporit cu: Iosif 

Borovetz din Galați, Petru Albert-Pal din Pildești, Dumitriu din Sulina, Ioan Poglut din 

Roman și Mihai Hellon din Pașcani. Dintre aceștia, cu excepția elevilor Dumitriu și 

Duhodny (care au părăsit seminarul), toți ceilalți au ajuns preoți.90   

În următorul an școlar încă patru elevi au fost înscriși la seminarul de la Iași. 

Creșterea numărului de elevi a ridicat problema posibilităților de cazare și instruire a 

instituției de învățământ. Sediul în care își desfășura activitatea seminarul necesita 

renovare și reorganizare, cheltuieli pe care dieceza nu ar fi  putut să le acopere. Drept 

urmare,  Monseniorul Camilli, împreună cu rectorul Habeni, au solicitat sprijin financiar 

în afara granițelor. În 1890,  activitatea seminarului s-a dovedit a fi promițătoare: 23 de 

elevi studiau aici, îndrumați de 7 preoți iezuiți. Un an mai târziu, 11 seminariști devin 

preoți, iar în 1892, încă 9 seminariști sunt consacrați vieții clericale.91 

Încă de la deschiderea seminarului, s-a adus în discuție naționalitatea elevilor 

acceptați la studiu. Datorită numărului redus de aspiranți, în primii ani de funcționare, 

la seminar au fost acceptați și elevi străini stabiliți pe teritoriul românesc. Totodată, 

pentru a asigura stabilitatea și continuarea sistemului diecezan, episcopul Camilli a 

solicitat declarații scrise din partea părinților elevilor, conform cărora aceștia acceptau 

admiterea fiului lor la seminar, îl vor reprimi în sânul familiei dacă se va dovedi că nu 

are vocație ori este bolnav, vor oferi preoților toată libertatea creșterii copilului și nu îl 

vor vizita în vacanțe, și – în sfârșit - nu îi vor solicita ajutorul după ce va îmbrăca haina 

clericală. Cheltuielile de școlarizare a elevilor au fost, în totalitate, suportate de 

episcopie. Viitorii preoți – absolvenți ai seminarului – urmau să primească, pentru 

activitățile de pastorație, o sumă fixă pentru îmbrăcăminte și cheltuieli mărunte – cu 

titlul de ”vestiar”, în timp ce toată întreținerea lor era asigurată de parohie.92 

 
90  I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 26-27 
91  Dancă, Francisc Xaveriu Habeni, 84 
92  I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 27-29 
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Regulamentul care instituia normele de desfășurare a activităților în cadrul 

Seminarului de la Iași a fost stabilit de Monseniorul Camilli, redactat în limba latină și 

compus din două secțiuni. Prima dintre acestea – ”Constitutiones” – a fost deschisă cu 

afirmarea  subordonării directe a instituției la Ordinariatul Iași și stabilirea patronatului 

Sfântului Iosif a Seminarului. În această secțiune s-au consemnat actele necesare 

înscrierii elevilor la Seminar, condițiile de îndeplinit pentru admitere (deținerea 

cetățeniei române și susținerea unui examen de admitere), precum și condițiile generale 

de respectat pentru păstrarea calității de elev al instituției. Dintre acestea din urmă, se 

amintesc condiția păstrării și educării chemării preoțești, dovedirea obedienței față de 

superiorii Seminarului, primirea și respectarea profundă a regulilor spirituale, evitarea 

prieteniilor nepotrivite vocației, păstrarea virtuții curățeniei, practicarea smereniei, 

depunerea eforturilor necesare studiului, menținerea tăcerii și a unei atitudini 

corespunzătoare în capelă, sacristie, dormitor și sala de clasă, folosirea unui limbaj 

adecvat, a unui comportament decent și a unei ținute modeste în public, etc. A doua 

secțiune – ”Regulae” – a reglementat normele de conversație, regulile comune, cerințele 

de respectat în școală, îngrijirea sufletului, regulile impuse în dormitor, și alte reguli. 

Astfel, în a doua parte a regulamentului, eleviilor li s-a comunicat că limba oficială a 

Seminarului este limba română, iar folosirea unei limbi necunoscută de toată lumea era 

interzisă chiar și în recreații; în timpul prânzului se vorbea doar în franceză, iar la cină 

se folosea germana; era interzisă folosirea numelui de botez și a poreclelor, iar adresarea 

către clerici presupunea apelativul ”Domnia Ta”; elevilor nu le era permis să-și schimbe 

locul atribuit de prefect, nici să își treacă numele pe cărțile seminarului; obligația lor 

principală era de a studia cât mai mult, iar timpul rămas liber să fie ocupat cu 

îndeletniciri stabilite de superiori; notele sub 5 trebuiau îndreptate cu îndrumarea 

profesorilor și cu efort susținut în timpul liber; problemele de teologie și filozofie 

trebuiau acceptate fără critici sau îndoieli; consultarea cărților suplimentare fără acordul 

rectorului sau profesorului era interzisă. În capitolul privind îngrijirea sufletului, elevilor 

li s-a comunicat obligativitatea participării la Sfânta Liturghie, vizitarea Sfântului 

Sacrament de trei ori pe zi, mărturisirea lunară la duhovnicul elevilor și împărtășirea în 

prima duminică a fiecărei luni. Intrarea în dormitor fără acordul superiorilor era 

interzisă; camerele trebuiau menținute în perfectă ordine, ghetele curățate de trei ori pe 
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săptămână, iar comunicarea între elevi se făcea doar în șoaptă. La vorbitor nu era 

permisă relatarea celor întâmplate în Seminar, iar în Seminar nu se povesteau cele auzite 

la vorbitor; nerespectarea acestei regului se comunica de îndată superiorilor; discuțiile 

cu profesorii se rezumau strict la materiile predate, iar împrumutarea cărților de la preoți 

– fără acordul superiorilor – era interzisă.93 

Aprobarea administrării centralizate a parohiilor, de către Congregația ”De 

Propaganda Fide” și episcopul Camilli a condus la deteriorarea relațiilor dintre 

Monsenior și misionari, aceștia din urmă nedorind să renunțe la caracterul administrativ 

”a solo”. În acest contesxt, la 10 mai 1894, episcopul Nicolae Iosif Camilli a 

demisionat.94 

În anul 1895, la conducerea Episcopiei de Iași a fost numit Monseniorul Dominic 

Jaquet. Episcopul elvețian cu viziune progresistă s-a arătat deosebit de interesat de 

Seminarul din Iași, urmărind cu precăderea calitatea educației oferite în cadrul acestei 

instituții. La scurt timp după numirea sa, Dominic Jaquet i-a hirotonisit pe primii diaconi 

- absolvenți ai Seminarului de la Iași (Iuliu Svirschi, Emil Svirschi, Diomede Matei 

Ulivi, Iosif Letange, Iosif Borowetz și Petru Pal), urmând ca – la 29 septembrie 1895 - 

Monseniorul să-l hirotonisească pe Petru Pal – primul preot autohton format la Iași.95 

Îngrijorat de situația financiară precară a Diecezei de Iași și cu care, implicit, se 

confrunta și Seminarul ”Sfântul Iosif”, episcopul Jaquet a informat Congregația ”De 

Propaganda Fide” cu privire la neajunsurile care afectează funcționarea instituției de 

învățământ, precum și cu privire la intenția sa de a solicita sprijin statului român.96 

Ca urmarea a eforturilor depuse de episcop pentru a obține autorizațiile de 

funcționare a Seminarului și sprijin material pentru acesta, statul a aprobat funcționarea 

Seminarului și l-a încadrat îm sistemul național de educație. De asemenea, primul-

ministru  Dimitrie Sturdza  a decis, prin adresa nr. 1/1899, subvenționarea institutelor 

de preoți și dascăli cu 41 000 lei pe an.97 

 

 
93 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 30-38 
94 Dancă, Francisc Xaveriu Habeni, 84 
95 Doboș, Istoria Seminarului, 47 
96 Doboș, Istoria Seminarului, 48 
97 Lupu, Școli și instituții, 27 
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 Fig. 12 – Episcopul Dominic Jaquet, înconjurat de seminariști și profesori (1895) (sursa: I. Gabor, Seminarul Catolic 
Iași.1886-1986, Luizi Călugăra, 1986) 
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3. Dezvoltarea 

 

Monseniorul Iosif Camilli a revenit la conducerea Episcopiei de Iași la 30 august 

1904 – mandat pe care l-a finalizat la moartea sa, în 1915. În anul 1906 reprezentanții 

ordinului Iezuit s-au retras de la conducerea Seminarului, fiind înlocuiți de preoții 

diecezani, sub conducerea preotului Diomede Ulivi. Un an mai târziu, activitatea unității 

de învățământ a fost transferată în clădirea aflată în vecinătatea Copoului – edificiu  

ridicat între anii 1901-1902 de episcopul Dominic Jaquet, cu scopul de a  găzdui 

activitatea Colegiului Cipariu.98 

 Despre noua locație a Seminarului din Iași preotul Iosif Gabor mărturisea: 

”Localul seminarului de lângă grădina publică Copou are o istorie mai îndelungată și 

complicată. Edificiul s-a construit și a fost destinat pentru Colegiul Cipariu și un 

gimnaziu particular deschis de episcopul Dominic Jaquet în Iași.”99  Construcția a 

început în anul 1901 cu fonduri obținute prin Creditul Urban din Iași. Proiectul clădirii 

a fost realizat de inginerii Vignale și Gambara și a fost evaluat la suma totală de 150 000 

lei. În 1906 însă, ca urmare a desființării Institutului Cipariu, edificiul a rămas fară 

utilizare. După o încercare nereușită de a vinde clădirea, episcopul Camilli a aprobat 

transferul Seminarului în locația din Copou începând cu 18 iunie 1907.100 

 În august 1916, o dată cu intrarea  României în Primul Război Mondial, 

Seminarul din Iași și-a suspendat cursurile.101 Seminariștii au fost înrolați în armată, iar 

clădirea a fost ocupată de Crucea Roșie până în toamna anului 1918. Cu un an înainte, 

Monsenoirul Camilli acordase permisiunea ocupării locației, condiționându-și decizia 

prin a nu se aduce în clădire bolnavi contagioși, două camere ale edificiului să fie 

rezervate bibliotecii și păstrării bunurilor seminarului, iar pe timpul ocupării întreținerea 

să fie suportată de Crucea Roșie. Începând cu 10 septembrie 1918 edificiul a fost 

închiriat de Ministerul de Război cu scopul de a o transforma în sediul Marelui Stat 

Major al Armatei. Contractul de închiriere – semnat inițial pe o perioadă de un an – a 

 
98 Doboș, Istoria Seminarului, 50 
99 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 39 
100 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 39 
101 Lupu, Școli și instituții, 28 
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fost prelungit până în 1920 pentru a găzdui Corpul IV de Armată Iași. O nouă 

prelungirea a contractului a fost refuzată de Episcopie, armata fiind nevoită să evacueze 

clădirea. Aceasta a fost însă ocupată abuziv de Universitatea din Iași, care a transformat-

o, pentru următorul deceniu, în ”Căminul Latin”. Abuzul înfăptuit de Universitatea din 

Iași pe parcursul următorilor 9 ani de la ocupare – respectiv refuzul de plăti chiria și de 

a retroceda imobilul – a fost soluționat abia în 26 octombrie 1929, ca urmare a 

protestelor înaintate de Nunțiatura Apostolică de la București Ministerului de Externe.102 

 

 
Fig. 13 – Sediul Seminarului din Iași începând cu 1907 (sursa: https://www.allnumis.ro/catalog-carti-postale/romania/iasi/iasi-

seminarul-catolic-17044, descărcat la 12.06.2022) 

  

 După încheierea Primului Război Mondial, la 31 octombrie 1918 Seminarul și-a 

redeschis porțile sub conducerea preotului Grigore Enariu, desfășurându-și, provizoriu, 

activitatea în clădirea veche de lângă catedrală. La scurt timp însă, seminariștii au fost 

 
102 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 40-41 
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trimiși peste hotare, în vederea absolvirii studiilor superioare, iar activitatea Seminarului 

a fost din nou suspendată.103 

 Procesul educativ a fost reluat la 18 octombrie 1920, după desemnarea – la 

conducerea Episcopiei de Iași – a Monseniorului Alexandru Th. Cisar. O nouă 

revigorare a Seminarului s-a constatat după numirea episcopului Mihai Robu (1925-

1944), care i-a reintegrat pe iezuiți în conducerea instituției, numindu-l rector pe preotul 

Felix Wiercinski. Aceștia au părăsit definitiv Seminarul în 1939, conducerea fiind 

acordată exclusiv preoților diecezani. Preluarea de către Episcopia din Iași a parohiilor 

catolice din Bucovina și Basarabia a avut drept rezultat creșterea numărului de 

seminariști.104 În pofida atenției pe care Monseniorul Robu a acordat-o Seminarului, el 

însuși fiind un absolvent al său, situația economică nu i-a permis acestuia, în 1925, să 

admită nici un elev la cursurile organizate de instituție. În 1927 însă, la Seminar au fost 

primiți 57 de copii, iar în 1930 – 60 de elevi. În total, între anii 1925 și 1944 s-au înscris 

la Seminar 241 de tineri, dintre care 73 au îmbrăcat haina clericală.105 Susținerea  

financiară a numărului mare de seminariști a fost asigurată, pe lângă ajutorul extern, de 

contribuțiile parohiale din dieceză, strânse sub forma colectelor organizate de Paște și 

de Crăciun.106 

 Chiar  dacă Al Doilea Război Mondial a chemat la arme o mare parte din 

seminariști, instituția de învățământ și-a continuat activitatea până la începutul anului 

1944 când, datorită pericolului reprezentat de înaintarea frontului de luptă, a fost 

relocată în cadrul Liceului „Mihai Pavel” din Beiuș. Edificiul seminarului din Iași a 

cunoscut daune considerabile în urma bombardamentelor aviației americane din data de 

5 iunie 1944, astfel încât – în urma incendiului – din cladirea instituției au rămas doar 

zidurile. În anul 1945, cursurile Seminarului au fost reluate, din nou în vechea clădire a 

școlii parohiale, în timp ce Episcopia depunea eforturi pentru a strânge fondurile 

necesare reclădirii edificiului principal. Reforma învățământului din anul 1948 a adus 

naționalizarea Seminarului, cu toate imobilele sale. Clădirea  din Copou a fost 

reconstruită cu fonduri din bugetul statului și dată în folosință Facultății de Medicină 

 
103 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 41 
104 Lupu, Școli și instituții, 28 
105 Doboș, Istoria Seminarului, 51 
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spre a o transforma în cămin studențesc.107 Seminarul și-a suspendat activitatea, iar 

educația teologică a fost restrânsă într-un singur institut teologic, la Alba-Iulia.108 

  Ca rezultat al eforturilor Monseniorului Petru Pleșca – la acea vreme ”ordinarius 

substitutus”, în anul 1956 edificiul din Copou s-a redeschis cursurilor teologice. Condus 

de rectorul Anton Trifaș, Seminarul a fost redenumit ”Secția Română a Institutului 

Teologic Romano-Catolic (de Grad Universitar) Alba Iulia”. Această denumire a fost  

folosită până la apariția - în anul 1965 – a Regulamentului ”Institutului Teologic 

Romano-Catolic de grad Universitar din Republica Socialistă România”, aprobat de 

Departamentul Cultelor și Ordinariatele de Iași și Alba Iulia. În 1974, Seminarul i s-a 

modificat denumirea în ”Institutul Teologic Romano-Catolic de Grad Universitar Iași 

(secția română)”.109 

 Perioada care a urmat Celui de-al Doilea Război Mondial și regimul totalitarist 

instaurat în România au afectat în egală măsură toate Bisericile din țară. Turbulențele 

acelor vremuri se regăsesc astăzi și în istoria Seminarului de la Iași și mai cu seamă în 

biografiile oamenilor care au scris această istorie. 

 Părintele Anton Trifaș a primit conducerea instituției de învățământ – pentru 

prima oară – în 1946, când – așa cum s-a arătat anterior – clădirea Seminarului era făcută 

scrum, iar elevii studiau în pribegie la Beiuș. Începând cu anul școlar 1946-1947, 

seminariștii s-au întors la Iași pentru a-și continua studiile în vechea casă parohială, 

reușind să-și desfășoare activitatea, alături de rectorul lor, până în 1948. Obligat de 

Decretul 175/1948 să închidă unitatea de învățământ și să predea autorităților atât 

imobilele, cât și bunurile Seminarului, preotul Anton Farcaș a ales să tergiverseze 

îndeplinirea acestor obligații, motiv pentru care a fost arestat și închis pentru  următorii 

doi ani la Galata și Aiud. În anul 1956, acesta a fost numit – pentru a doua oară – la 

conducerea Seminarului din Iași, devenit – așa cum s-a ilustrat anterior - ”Secția 

Română a Institutului Teologic Romano-Catolic (de Grad Universitar) Alba Iulia”110 

  

 
107 I. Gabor, Seminarul Catolic Iași, 42 
108 Lupu, Școli și instituții, 29 
109 Doboș, Istoria Seminarului, 54 
110 Dancă, Francisc Xaveriu Habeni, 86-90 
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 Fig. 14 – Episcopul Petru Pleșca cu superiorii și seminariștii (1957) (sursa: F. Doboș, Istoria Seminarului ”Sfântul 

Iosif” din Iași în B. Lucaci (coord.), Seminarul Diecezan ”Sfântul Iosif” din Iași – 125 de ani de la înființare, Iași, 2012, 36-

65, aici 55) 

 

 După 1989, noul rector al Seminarului diecezan, părintelui Aurel Percă - susținut 

de conducerea Diecezei de Iași, a redeschis tratativele privind recunoașterea și 

apartenența instituției de învățământ. Prin urmare, statului român i s-a înaintat o petiție 

în care se solicita integrarea Institutului Teologic Romano-Catolic în sistemul de 

învățământ public – menținându-și însă autonomia și forma de funcționare, 

recunoașterea diplomelor absolvenților acestuia începând cu anul 1948 și acordarea 

drepturilor egale cu absolvenții învățământului de stat mediu și superior, acordarea 

dreptului de colaborare cu Universitatea din Iași pentru fondarea catedrelor teologice, 

precum și dreptul de relaționare cu instituții asemănătoare de peste hotare. În urma 

aprobării acestui memoriu, în aprilie 1991, rectoratul Seminarului a cerut Secretariatului 

de Stat pentru Culte acordul în vederea înființării Facultății de teologie-litere-asistență 

socială, în cadrul Institutului Teologic de grad universitar Iași. Totodată, s-a solicitat și 

aprobarea deschiderii Facultății de Teologie pentru laici, înființată de altfel în octombrie 

1991, cu funcționare pe lângă Institutului Teologic de grad universitar Iași. 111 

 
111 Doboș, Istoria Seminarului, 58 
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 Fig. 14 – Institutul Teologic Romano-Catolic Sfântul Iosif (sursa: https://www.bzi.ro/seminarul-mare-diecezan-

sfantul-iosif-din-iasi-isi-deschide-pentru-a-doua-oara-portile-o-noua-sesiune-de-admitere-va-avea-loc-intre-6-si-8-

septembrie-2021-4259250, descărcat  la 12.06.2022) 

 

 

Proiectele de dezvoltare a învățământului clerical mediu și superior din Moldova 

au fost completate, în 1990, de fondarea Seminarului mic de la Bacău. Activitatea 

acestuia a început, sub conducerea preotului Alois Bulai, în același edificiu în care își 

desfășura cursurile și Seminarul diecezan. Avizul pentru înființarea Seminarului Liceal 

”Sfântul Iosif” din Bacău a fost acordat de către Secretariatul de Stat pentru Culte în 

anul școlar 1992-1993, instituția deschizându-și larg porțile în 1994. Sub conducerea 

neîntreruptă a părintelui Anton Săboanu, Seminarului mic i s-a dedicat un edificiu nou, 

construit în anul 2006, în cartierul Gherăiești din Bacău.112 Prin Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr. 3732/2013, Seminarul Liceal ”Sfântul Iosif” din Bacău a primit 

titulatura de colegiu, redenumindu-se Colegiul Național Catolic ”Sfântul Iosif” Bacău. 

Actualmente, instituția școlarizează 402 elevi, de confesiune catolică și ortodoxă, 

împărțiți în două filiere – vocațională și teoretică – situându-se pe locul 4 la nivel 

județean, din punct de vedere al rezultatelor școlare. 

 
112 Doboș, Istoria Seminarului, 58 
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Fig. 15 – Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău (sursa: h https://www.facebook.com/Colegiul-National-Catolic-

Sf-Iosif-Bacau-558212870958748/photos/a.730627907050576/730627467050620 , descărcat  la 13.06.2022) 

 

 

 

 

Fig. 16 – Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău și ”familia” (2022) (sursa: Andreea Niță, festivitatea de premiere iunie 

2022) 
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IV. CONCLUZII 

 

Istoria comunităților catolice din Moldova reprezintă o parte integrantă a cronicii 

întregului neam românesc. Dovezile arheologice, arhivistice și etnologice, care confirmă 

continuitatea acestor comunități pe teritoriul est-carpatic, întăresc convingerea că ele au 

contribuit realmente la formarea și dezvoltarea societății românești.  

Încă din secolul al XVII-lea, misionarii catolici au sprijinit dezvoltarea scrierii în 

limba română, aportul lor fiind remarcat prin lucrările și traducerile redactate în această 

limbă – scrieri care depășeau hotarele confesionale, reprezentând adevărate pagini 

istoriografice ori manuale de gramatică și lingvistică.  

Episcopiile catolice, începând cu cea a Cumanilor – atestată încă din secolul al 

XIII-lea – motivează și astăzi arheologii să descopere informații cu privire la înaintașii 

acestor comunități în contextul năvălirilor barbare din teritoriile Moldovei, a convertirii 

acestora la catolicism și a relațiilor externe din acele vremuri.  

Începuturile Episcopiei Siretului se regăsesc, potrivit atestărilor documentare, în 

domniile învolburate ale voievodatului Moldovei din secolul al XIV-lea, comunitățile 

catolice și ajutorul oferit de Sfântul Scaun contribuind la înrădăcinarea și dezvoltarea 

statului românesc. 

 În secolul următor, Episcopia de la Baia a reprezentat în repetate rânduri moneda 

de schimb pe care domnii Moldovei au folosit-o pentru a-și proteja țara în fața 

invadatorilor. Alexandru cel Bun a construit Episcopiei o deosebită catedrală din piatră, 

pentru a îndeplini dorința regelui Vladislav al Poloniei, pe care Ștefan cel Mare a ars-o 

din temelii pentru a întârzia armatele ungare, iar apoi a reconstruit-o pentru a îndupleca 

Sfântul Scaun să-l sprijine împotriva turcilor.  

Săpăturile arheologice din Săbăoani au dezvăluit informații deosebite privind 

societatea rurală a secolului al XIV-lea. Descrierile arheologilor și concluziile 

antropologilor cu privire la locuințele și traiul comunității catolice din secolul al XIV-

lea, construcția bisericii, necropola și organizarea satului, au acoperit goluri din 

memoria colectivă a României.  

Cercetările efectuate asupra comunității de la Cotnari, atestată încă din anul 1400, 

au arătat bunăstarea unui târg cu specific viticol, trăsătură menținută de altfel până azi, 
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cu o reputație morală recunoscută și patru biserici catolice. Tot documentele istorice au 

confirmat și declinul comunității, asemeni altor comunități catolice din Moldova, care  

datorită luptelor turco-polone de la sfârșitul secolului al XVII-lea și  a înrăutățirii 

situației socio-economice, au ales calea pribegiei lăsând atât Cotnariul, cât și Săbăoani, 

Tămășeni, Mănești și Trebeș aproape pustii. 

În domeniul învățământului, misionarii catolici au inițiat primele proiecte 

educaționale în secolul al XVII-lea. Astfel, aceștia au fondat, în comunitățile catolice, 

instituții de învățământ considerate moderne într-o epocă în care analfabetismul și lipsa 

de cultură caracterizau societatea românească. În anul 1700, călugării iezuiți au înființat 

în capitala Moldovei prima școală de confesiune catolică, fiind urmați, în secolul al XIX-

lea, de misionarii franciscani care au clădit temelia sistemului școlar de doctrină creștină 

deschizând școli parohiale la Săbăoani, Focșani, Huși, Luizi-Călugăra, Grozești, Iași și 

Galați.  

Tot din secolul al XIX-lea datează școlile de dascăli de la Săbăoani și Hălăucești, 

înființate de misionarii italieni  pentru dezvoltarea acestei laturi confesionale de mare 

ajutor. 

 De o importanță deosebită pentru istoria învățământului catolic din Moldova sunt 

institutele ”Notre Dame de Sion”, înființate între anii 1866 și 1867 la Iași și Galați, de 

către congregația cu același nume. Școlile și pensioanele dedicate exclusiv fetelor, au 

școlarizat la standarde înalte atât eleve catolice cu posibilități materiale reduse, cât și 

fiice de alte confesiuni, provenite din familii înstărite, înscrise la studii taxabile. 

 În spiritul Conciliului de la Trento (1545 – 1563), care a decis înființarea de 

seminarii destinate instruirii tinerilor pentru primirea sacramentului Preoției, misionarii 

catolici au stăruit asupra fondării unei instituții de învățământ clerical în Moldova. Dacă  

între secolele al XVI-lea și al XVIII-lea, aceste proiecte au rămas fără finalitate, în 1843 

episcopul Paul Sardi a deschis la Iași un mic seminar destinat inițial preoților misionari. 

Proiectul final a fost însă desăvârșit de episcopul Nicolae Iosif Camilli care, la 29 

septembrie 1886, a deschis porțile Seminarului ”Sfântul Iosif” de la Iași, în clădirea 

veche a școlii parohiale, sub conducerea iezuitului Francisc Xaveriu Habeni. Activitatea 

Seminarului a parcurs atât perioade favorabile, în care numărul elevilor înscriși era în 

creștere, iar cursurile au fost relocate în edificiul mareț din Copou, cât și perioade de 
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declin – în traversarea celor două războaie mondiale și a regimului totalitarist care a 

urmat acestora. Privind atât documentele care vorbesc despre parcursul instituției de 

învățământ, cât și biografiile oamenilor implicați în istoria sa, se poate spune că viața 

Seminarului de la Iași reprezintă o oglindă a societății din Moldova ultimei sute de ani.  

După 1989, Seminarul din Iași a recuperat o parte din identitatea pierdută între 

războaie și dominație comunistă, reluându-și drumul ascendent către dezvoltare și 

perfecționare. Seminarul mic din Bacău, deschis în 1994, continuă să ofere profesorilor 

teologi din Iași, tineri absolvenți ai studiilor liceale, doritori de a îmbrăca haina clericală. 
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