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Motto: 
  

Istoria, spunea N. Iorga, trebuie 

scrisă “cu grijă de adevăr, cu 

compătimire pentru suferinţe, cu 

bucurie pentru triumfurile scump 

cîştigate şi înainte de toate, cu ceea 

ce învie orice naraţiune: cu 

iubire”.                  

  
( Şt. S. Gorovei, Dragoş şi Bogdan, Ed. 
Militară, Bucureşti 1973, 7 )  
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 PREFAŢA 

 

 

Sub titlul Istoria Bisericii Catolice din Moldova , ne-am propus să redăm în linii generale 

evoluţia catolicismului local, începând cu secolul al XIII-lea până în prezent. 

Lucrarea începe cu prezentarea primei episcopii din Moldova, la curbura munţilor 

Carpaţi, episcopia cumanilor. Naşterea acestei episcopii a constituit o necesitate, ca urmare 

a dorinţei Ungariei de a se apăra de năvălirile tătăreşti. De aceea, cînd Ungaria fa fi înfrîntă, 

va dispărea şi episcopia sub loviturile hoardelor lui Ginghiz-Khan. Totuşi, elementul catolic 

va fi mereu prezent la est de Carpaţi, deoarece Ungaria va căuta neîncetat să deţină poziţii 

strategice bine întărite în aceste zone.  

In nordul Moldovei, influenţa polonă se va face simţită din ce în ce mai mult începând cu 

secolul al XIV-lea, iar statul muşatinilor va avea nevoie adesea de monarhul polonez. În 

aceste condiţii, iau naştere cele două episcopii, de Siret şi de Baia, în care au slujit călugării 

franciscani şi dominicani. Marea majoritate a catolicilor erau saşi şi unguri. Bunul mers al 

acestor două episcopii era adesea tulburat de influenţa husiţilor şi, ulterior a protestanţilor, 

faţă de care, de multe ori, domnitorii vor avea atitudini conciliante, deşi ei erau ortodocşi. 

În secolul al XVI-lea, Despot Vodă, domn cu vederi umaniste, –concepţii ce au fost 

împrumutate din Europa Occidentală– vrea să schimbe faţa culturală a Moldovei, motiv 

pentru care înfiinţează la Cotnari o şcoală latină şi aduce profesori din Occident. Spre 

sfârşitul secolului, pentru a-şi întări legăturile cu Polonia, Petru Şchiopul îi favorizează pe 

catolici, dar rezultatele obţinute au fost reduse.  

La începutul secolului al XVII-lea, ia fiinţă episcopia de Bacău. Din cei 19 episcopi pe 

care i-a avut în fruntea sa, 16 au fost numiţi la propunerile regilor polonezi. În timpul 

primului secol de existenţă, episcopia a mers într-un continuu declin, fapt datorat 

războaielor dintre marile puteri: Turcia, Rusia şi Polonia. În prima jumătate a secolului 

următor, se poate observa o uşoară ameliorare, pentru ca apoi, în a doua jumătate, statisticile 

alcătuite de misionarii italieni ce slujeau aici să indice o creştere considerabilă a populaţiei 

catolice. Cea mai mare parte dintre noii veniţi, nemulţumiţi cu situaţia existentă în 

Transilvania, s-au stabilit în vechile aşezări catolice din judeţele Bacău şi Neamţ, sau în 

jurul lor, formând noi comunităţi. Ei au contribuit la refacerea demografică a ţării, atât de 

necesară în urma pierderilor din nenumăratele lupte şi conflicte armate desfăşurate în 

această regiune. Comunităţile catolice încep astfel să se structureze, să participe la viaţa 

economică şi politică a Moldovei. Ultimile decenii ale secolului al XVIII-lea şi primele 

patru ale secolului următor sunt marcate de opoziţia clerului ortodox local şi de împotrivirea 

boierilor faţă de restaurarea episcopiei de Bacău. La aceste dificultăţi, se mai adaugă cele 

ridicate de clerul şi autorităţile maghiare, care voiau să-i îndepărteze pe misionarii italieni. 

Perioada următoare ce se extinde în acest studiu până la începutul secolului nostru, este 

caracterizată de existenţa diferitelor proiecte, de realizări ce aveau drept scop rezolvarea 
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problemelor interne, evitarea unor pericole externe (de exemplu, exageratul protecţionism 

maghiar) şi fructificarea avantajelor oferite de  reformele politice şi civile de după unirea 

Principatelor. 

În secolul al XX-lea, episcopia de Iaşi, înfiinţată în timpul episcopului N.I. Camilli, va 

face progrese uimitoare: o viaţă spirituală profundă, mai mulţi preoţi autohtoni formaţi în 

noile seminarii locale, construcţii de biserici, înfiinţarea de noi parohii, dezvoltarea 

scrierilor şi publicaţiilor religioase etc. În perioada actuală catolicii din Moldova împreună 

cu păstorii lor îşi păstrează neştirbită credinţa şi fidelitatea faţă de Roma, ca şi dragostea faţă 

de întregul popor şi faţă de pământul lor străbun. Purtând amprenta prefacerilor sociale şi 

politice de după caderea regimului comunist, se poate lesne observa un continuu progres 

spiritual şi material, dar şi o serie de simptome şi probleme îngrijorătoare cauzate de noul 

context social, politic, economic, cultural de după anul 1989. 

Pentru a urmări cu uşurinţă succesiunea evenimentelor, le-am tratat într-o ordine strict 

cronologică, insistând asupra unor fapte mai importante sau asupra activităţii unor episcopi, 

prefecţi ori vizitatori apostolici, de care depindea într-o măsură mai mare progresul 

catolicismului local. Nu au fost omise nici exemplele pozitive sau uneori negative, oferite de 

unii credincioşi, preoţi sau autorităţi locale. Am încercat să inserăm viaţa religioasă catolică 

în cea ortodoxă, predominantă în legăturile ei cu viaţa politică şi socială a Moldovei, sau în 

relaţiile cu puterile limitrofe şi cu cele protectoare. Nu am pus un accent prea mare pe 

raportul dintre biserică şi stat, considerînd necesar un studiu aparte asupra acestei probleme.  

Lucrarea de faţă intenţionează să fie o mică contribuţie la o mai bună înţelegere a is toriei 

catolicilor din Moldova, despre care s-a scris puţin, iar uneori nu cu cele mai bune şi curate 

intenţii. Este un prinos de recunoştinţă adus celor care ne-au precedat, care şi-au trăit 

credinţa lor simplă, dar puternică, în Dumnezeu, care ne-au lăsat moştenire în pofida 

vicisitudinilor vremurilor, o biserică vie, dându-ne exemplu şi curaj pentru a merge mai 

departe.  

Mulţumesc tuturor acelora care într-un fel sau altul m-au ajutat în elaborarea acestui 

compendiu, în special lui Manuela Mihoci, d.lui Dănuţ Doboş şi pr. Alois Moraru.  
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CAPITOLUL I 

CUMANII ŞI EPISCOPIA LOR 

 

 

1. Înainte de încreştinare – 1227 

Creştinii periodei antice din stânga Dunării şi urmaşii lor au fost antrenaţi şi înglobaţi în 

masa poporului slav, ce a urmat migraţiei gepizilor şi avarilor. Acest fapt  a avut pe plan 

religios drept consecinţă mai întâi adoptarea unor superstiţii şi obiceiuri păgâne, iar apoi, 

după încreştinarea bulgarilor, încreştinare începută în secolul al IX-lea, transformarea 

creştinismului latin al localnicilor într-unul de limbă şi cultură slavă ce-şi va lăsa definitiv 

amprenta în mijlocul poporului de dincolo de Dunăre. ”Creştinismul în forma ritului latin, şi 

deci sub jurisdicţia Papei de la Roma, a dăinuit pe pământul românesc, fără întrerupere, de 

când s-a ivit în Dacia Traiană şi până la întinderea stăpânirii bulgare peste Români în veacul 

al IX-lea. Sub dominaţia bulgară, poporul român a fost îndepărtat cu forţa de Roma, şi 

înstrăinat cu totul de ritul latin ce-i era cel mai firesc.”
1
  

Ne lipsesc informaţiile clare şi precise referitoare la viaţa politică şi socială a locuitorilor 

Moldovei din acest timp. Avem cunoştinţă despre existenţa a două populaţii: brodnicii sau 

locuitorii de la vaduri (brod-vad, brodnic-locuitor pe vad sau lîngă un rîu mai mare), 

învecinaţi în partea de miazăzi cu ţinutul rutenilor, şi bolohovenii, în partea de miazănoapte, 

în sudul Moldovei. Cât priveşte viaţa politică şi socială a acestor populaţii din Moldova 

acelui timp, se poate vorbi despre  posibila existenţă a unor formaţiuni politice, deoarece ele 

apar bine închegate în secolul al XIII-lea, încât tătarii nu le-au putut desfiinţa mulţumindu-

se numai cu birurile pe care le luau de la localnici
2
. 

La început cumanii ocupau teritorii între Urali şi Volga. Puterea lor militară creşte între 

anii 1050-1206, pentru ca mai apoi să cadă brusc sub loviturile hoardelor mongole conduse 

de Ginghiz-Khan. Poporul era, prin excelenţă, războinic şi migrator. Despre religia lui 

cunoaştem foarte puţine lucruri. Avem unele referinţe despre modul cum îşi îngropau 

căpeteniile. Astfel, împreună cu stăpânul era înmormântat de viu şi cel mai bun ostaş al său 

care lua cu dânsul scrisori pentru conducătorul anterior, precum şi mulţi bani. Mormântul 

era acoperit, iar deasupra lui era ridicată o mare movilă de pământ în memoria celor 

                                                                 

 
1
 XENOPOL A. D., Istoria românilor, vol. II, 116, ed. III, Apud. PAL IOSIF PETRU M., Originea 

catolicilor din Moldova şi franciscanii păstorii lor de veacuri, Ed. Serafica, Săbăoani- Roman 1942, 
reeditată 1997, Bacău, 22. 
2 GIURESCU C.-D. GIURESCU, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, Bucureşti 
1971, 172-173. 
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răposaţi
3
. Urme ale cultului lor se găsesc la sciţii iranieni. Acest popor va pricinui 

numeroase necazuri tuturor vecinilor: ruşi, bizantini, maghiari. Vor învinge şi vor fi învinşi, 

iar atâta timp cât vor reprezenta o forţă, vor fi şi un pericol pentru vecini. 

Profitând de războiul civil care o face vulnerabilă în faţa lor, ei vor ataca Rusia de 

nenumărate ori. Se aliază ulterior cu pecenegii de la gurile Dunării pentru a pătrunde în 

imperiul lui Alexios Comnenul (1081-1118), iar când aliaţii lor vor slăbi, nu-i vor cruţa, 

învingându-i pentru totdeauna. Armata maghiară va fi mai organizată şi, ca atare, şansele lor 

vor fi mai mici la vest de Carpaţi.  

De trei ori vor năvăli în împărăţia lui Alexios, iar cu urmaşul lui Ioan Comnenul (1118-

1143), vor da o aprigă luptă în 1124, întorcându-se apoi în stepele lor; în afară de hanul tătar  

care, cu armata sa,  va lua drumul Ungariei recunoscând suveranitatea regelui Ştefan al II-

lea (1114-1131) şi devenind privilegiatul său; ceilalţi cumani vor continua să at ace Rusia, 

vlăguită deja de războiul civil fratricid.  

Cumanii din stepe vor năvăli de trei ori în imperiul bizantin aflat sub domnia lui Manuil 

Comnenul (1143-1180). Prima invazie este respinsă de împăratul bizantin, la a doua(1154) 

trupele bizantine sunt zdrobite, iar într-a treia n-a avut loc nici o luptă.” (...) cumanii fură 

bătuţi cumplit de împăratul bizantin Manuil Comnen şi siliţi prin aceasta să se ţină câtva 

timp mai departe de Dunăre”
4
. La întoarcerea din imperiul bizantin, cumanii se abat din nou 

asupra ruşilor şi continuă să-i hărţuiască sub marele han Conceac.  

Cumanii, împreună cu supuşii lor din stânga Dunării: brodnicii şi oastea bulgară ,  îi ajută 

pe cei doi fraţi valahi, Petru şi Asan, să scuture jugul bizantin impus de Vasile 

Bulgaroctonul (Bulgarocton- ucigaş de bulgari)cu un secol mai înainte. Renaşterea statului 

vlaho-bulgar nu poate fi împiedicată nici de retragerea cumanilor, nici de moartea celor doi 

capi ai armatelor, căci se ridică fratele lor, Ioniţă (1197-1207), care, la sfârşitul secolului al 

XII-lea, realizează idealul naţional al poporului şi al fraţilor lui; această înfrângere a puterii 

bizantine se datorează în mare parte şi cumanilor. În cele din urmă, bizantinii sunt nevoiţi să 

recunoască independenţa statului Asaneştilor. 

Ioniţă realizează o apropiere mare de Roma şi probabil că alta ar fi fost soarta 

catolicismului dunărean dacă armatele latine cruciate, după ce au dat o lovitură puternică 

Bizanţului în 1204, ar fi recunoscut independenţa statului creat de Ioniţă şi nu s -ar fi purtat 

plini de orgoliu faţă de dânsul. Acesta ar fi  fost un moment prielnic de apropiere între 

bizantini şi latini, însă această ocazie a fost respinsă fără a se anticipa consecinţele ei.  

În 1206, cumanii sunt iarăşi chemaţi în Rusia, patria sfâşierilor fraterne. Ei sunt chemaţi 

în ajutor de trei prinţi aliaţi pentru a cuceri Galiţia. Şi ar fi continuat să intervină în 

problemele Rusiei, dacă nu s-ar fi opus sultanul Mahomed, conducătorul Imperiului 

                                                                 
3 HAŞDEU B., Craiul Ion în Joinville, în „Columna lui Traian”, 1876, 438-439. 
4
 ONCIUL D., Originile principatelor române, Bucureşti, 1899, 81, Apud. FERENŢ I., Începuturile bisericii 

Catolice din Moldova, Ed. Sapientia, Iaşi 2004, 134  
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Chorezmian ridicat pe ruinele Selgiucizilor. Acesta ciunteşte în 1208, pentru prima dată, 

graniţa din răsărit a cumanilor (graniţele erau: Ural, Marea Caspică, Dunărea până la Porţile 

de Fier, Carpaţi şi Nipru) şi face eforturi pentru a-şi muta centrul mai spre apus, pentru ca 

ulterior să mai sufere o înfrângere. 

Cumanii îşi dau seama că de acum trebuie să fie în relaţii bune cu ruşii; în acelaşi timp ei 

devastează graniţa Transilvaniei: Ţara Bârsei. Regele Andrei al II-lea (1205-1236) este silit 

să plaseze pe cavalerii teutoni în această regiune, pentru a o  apăra de invaziile cumane. 

Teutonii trec munţii cucerind teritoriul din arcul carpatic, delimitat cu probabilitate între 

Buzău, Râmnicu Sărat şi Focşani. Cu timpul, mulţi saşi şi secui se vor stabili în această 

zonă. În perioada 1211-1223 sunt construite cetăţi de către aceşti cavaleri-soldaţi, unele în 

interiorul arcului carpatic, altele în exteriorul lui: Feldioara, Codlea, Cetatea Crucii, 

Milcovia (lângă Odobeşti). ”(...) în documentele privitoare la cavalerii teutoni din Ţara 

Bârsei, se spune că cruciaţii aceştia stau ca un zid despărţitor între unguri şi ţara Cumanilor 

şi că Ţara Bârsei se mărgineşte cu cea a cumanilor.”
5
 Cumanii recunosc că, de acum calea 

lor spre Ungaria este închisă şi toate încercările lor se vor sfărâma de piepturile vitejilor 

cruciaţi-călugări. 

Năvălirea tătarilor din 1241 reprezintă, fără îndoială, un eveniment important în istorie, 

iar pentru cumani este lovitura de graţie dată armatelor lor, slăbite deja în lupta cu 

conducătorul Imperiului Chorezmian, imperiu ce va cădea foarte  uşor sub loviturile lui 

Ginghiz-Khan, care se întorcea victorios din China. În 1223, cumanii aliaţi cu ruşii sunt 

distruşi la Kalga. Trei ani mai târziu, moare Ginghiz-Khan şi-i urmează fiul său, Ogodai 

(1229-1241), care-şi împarte armata în mai multe corpuri, cu care cucereşte fulgerător 

Rusia, Polonia, Moldova, Muntenia şi Ungaria. Acest cumplit uragan s-a întâmplat în anul 

1241. În anul următor, armatele se întorc înapoi în răsărit purtând prăzi imense şi robi.  

Moldova şi Muntenia vor rămâne sub dominaţia tătarilor până la întemeierea 

Principatelor, plătind dijmă. Dar, se pare că tătarii n-au locuit aici, în mod efectiv ci au venit 

numai până la nordul Deltei, viitorul Bugeac. Prin lovitura dată „regatului apostolic” 

maghiar, ei au oprit înaintarea feudalilor unguri spre răsărit
6
. 

 

 

                                                                 
5
 HURMUZAKI E.-DENSUŞIANU, Document I, 1, 146 şi 149. Apud. FERENŢ I., Începuturile bisericii 

Catolice din Moldova, Ed. Sapientia, Iaşi 2004, 151.  
6 FERENŢ I., Cumanii şi episcopia lor, Blaj 1931, 1-85.  
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2. Episcopia cumanilor (1227-1241)
 7
 

 

Ungurii au fost încreştinaţi în jurul anului 1000, sub regele Ştefan (997 -1038), iar primii 

călugări care au activat în ţara lor au fost benedictinii. Au fost create mai multe episcopii 

dependente de două mai importante: Strigoniu (Esztergom) şi Kalocsa. Un rol decisiv în 

încreştinarea lor îl are şi ungurul Paulus Hungarus, fost profesor de ştiinţe juridice la 

Bolonia. El devine provincialul ordinului dominican şi, din iniţiativa lui are loc prima 

misiune de încreştinare a cumanilor, misiune în cadrul căreia nu s-a realizat nimic; cumanii 

i-au respins pe misionarii dominicani, silindu-i să se întoarcă acasă. Suntem în 1222, în 

plină epocă teutonă, perioadă în care oamenii din Moldova primesc lovituri puternice din 

partea călugărilor cruciaţi, cuceririle lor se întind spre Siret şi spre nordul Munteniei. Un 

motiv al nereuşitei misiunii credem că l-a constituit şi faptul că misionarii au coborât în 

Moldova însoţiţi de cavalerii teutoni, cavaleri ce erau atât de urâţi de cumani.  

Predicatorii, liberi de orice intenţie şovină, se întorc plini de curaj în mijlocul cumanilor 

în acelaşi an îndreptându-se de această dată nu spre Dunăre, ci spre Nipru. Ei au slujit în 

mijlocul lor timp de mai mulţi ani, suportând nenumărate şi mari necazuri; câţiva au fost 

duşi în robie, iar doi dintre ei, Dominic şi Albert, au fost ucişi. Jertfa lor nu a fost lipsită însă 

de roade. În 1225, Burch, fiul prinţului Bortz-Membrok, care era al patrulea dintre mai marii 

cumanilor, este trimis de tatăl său ca să ceară botezul pentru el şi pentru nobilii cumani care -

l însoţeau. Botezul trebuia să fie administrat de către arhiepiscopul Robert, care era şi 

primatul Ungariei. Burch îi mai aminteşte arhiepiscopului Robert că tatăl său, împreună cu 

2000 de cumani, vor să primească botezul. Încreştinarea lui Burch şi a însoţitorilor săi are 

loc la începutul verii anului 1227. 

Această primă încreştinare este făcută de către arhiepiscopul amintit, Robert. El scrie 

îndată papei Grigore al IX-lea despre acest fapt cerându-i totodată ajutoare pentru a duce la 

îndeplinire dorinţa lui Bortz, şi anume, încreştinarea neamului său. Papa îi răspunde în iulie, 

acelaşi an, dându-i voie să plece în ţara Cumanilor şi în ţara vecină în care locuiau 

brodnicii
8
, numindu-l astfel delegat apostolic cu dreptul de a predica, a boteza, de a zidi 

biserici, de a sfinţi preoţi şi de a institui episcopi. Pentru arhiepiscopul Robert, drumul 

apostolatului era, din punct de vedere teoretic, deschis complet. Adăugăm că un motiv al 

dorinţei cumanilor de încreştinare îl reprezenta şi năzuinţa lor de a se apropia de Ungaria, 

dându-şi seama de numeroasele pericole ce-i ameninţau din partea hoardelor tătare.  

Robert pleacă în misiune însoţit de trei episcopi: Bartolomeu de Pécs, Bartolomeu de 

                                                                 
7
 Episcopia Cumaniei sau a cumanilor este identică cu cea de Milcov sau a Milcoviei. Identitatea a dovedit-o 

N.Iorga care a susţinut că reşedinţa ei era orăşelul Milcov, Cf.C.Auner, Rev. Catolică 1912, 542. 
8 Hotarul lor răsăritean era Siretul inferior. Ca naţionalitate era un trib din neamul turcesc al berendicilor, în 
general migratori, şi care au jucat un oarecare rol în războaiele civile din Rusia. Numele lor dispare în secolul 
al XIII-lea. 
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Vesprim şi Rainald de Transilvania. Împreună cu ei, pleacă şi prinţul de coroană Béla, rex 

junior, apoi regele Béla al IV-lea, fratele viitoarei sfinte Elisabeta. Pe de altă parte, şi Bortz-

Membrok se apropie de Moldova, plecat fiind din părţile Niprului. Nu se cunoaşte locul 

întâlnirii lui Bortz cu delegaţia condusă de arhiepiscopul Robert. Probabil că s -au întâlnit 

undeva pe Milcov, unde se va ridica centrul episcopiei. Împreună cu Bortz, s-au botezat 

mulţi din neamul cumanilor
9
. Béla a asistat la botez în calitate de naş al căpeteniilor 

cumane. Cu această ocazie, el a dăruit prinţului cuman teritoriul pe care teutonii îl 

cuceriseră de la ei, donaţie întărită mai târziu de Andrei al II-lea şi de papa Grigore al IX-

lea, în 1229
10

. O cronică a timpului ne spune că s-au botezat 15.000 de cumani. Tatăl şi fiul 

vor continua să ducă o viaţă exemplară. Burch moare după câţiva ani, primind Sfânta 

Împărtăşanie din mâinile fraţilor predicatori şi este înmormântat în capela Sfintei Fecioare, 

pe care o clădiseră în mijlocul acestui neam, misionarii dominicani. În aceeaşi capelă va fi 

înmormântat şi tatăl său. 

Perspectivele ce-i surâdeau misiunii precum şi necesităţile pastorale, îl determină pe 

Robert, arhiepiscopul de Strigoniu, să numească un episcop  pentru cumanii convertiţi. 

Folosindu-se de împuternicirile primite de la Grigore al IX-lea, în iulie 1227, el numeşte 

episcop pe dominicanul Theodoric, care fusese superiorul provincial al dominicanilor din 

Ungaria. În anul 1227 papa Grigore al IX-lea informează pe călugării predicatori din 

Ungaria că arhiepiscopul de Strigoniu (Esztergom) a numit pe Theodoric ca episcop al 

cumanilor şi-i invită să lucreze împreună pentru convertirea cumanilor:  

 

„Gregorius episcopus. Dilecto filio... Priori ordinis Predicatorum de Ungaria salutem etc. 

Cum Venerabili fratri nostro ... Strigoniensi Archiepiscopo, apostolicae sedis legato, iuxta 

suum desiderium dominus fructum dederit, conversionem videlicet non parve multitudinis 

Cumanorum; et in partibus illis idem Archiepiscopus venerabilem fratrem nostrum 

Theodoricum de ordine tuo per Christi gratiam in episcopum iam prefecerit: tu et fratres 

ordinis tui, qui es ordine ipso tenemini salutem querere animarum, parati esse debetis toto 

mentis affectu in partem sollicitudinis huius accedere, ac collaborando Archiepiscopo et 

episcopo supradictis tam pium et sanctum negotium promovere. Quare devotioni tue per 

apostolica scripta mandamus, quatenus in mittendis ad Cumanos fratribus, qui magis idonei 

videbuntur secundum conscientiam eiusdem Archiepiscopi, nec non et ipsius episcopi, qui 

cum fere per quinquennium. Prior fuerit eiusdem ordinis in Ungaria, magis utiles plene 

novit, et eorum, qui se ad hoc offerunt, voluntates, te non difficilem, sed facilem debeas 

exhibere; maxime cum ad hunc laborem, sicut accepimus plures pro Christo se offerant ex 

fratribus supradictis. Datum Laterani XII. Kal. Aprilis, Pontificatus nostri Anno Secundo”
11

 

                                                                 
9 HURMUZAKI E., Documente I, Bucureşti 1887, 102.  
10

 HURMUZAKI E., Documente I, 113, documentul nr. LXXXIII. 
11 HURMUZAKI E., Documente I, Bucureşti 1887, 107.  
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(Traducere: „Deoarece Domnul a binevoit să îndeplinească dorinţa venerabilului nostru 

frate, a superiorului Ordinului predicatorilor din Ungaria, arhiepiscop şi legat al Sfîntului 

Scaun apostolic, dăruindu-i ca rod al muncii sale, convertirea unui mare număr de cumani 

din acele regiuni, şi deoarece acelaşi arhiepiscop l-a hirortonisit întru episcop, prin harul lui 

Christos, pe fratele nostru Theodoric din Ordinul tău, tu şi fraţii tăi ai acestui Ordin, care 

aveţi obligaţia de a vă interesa de mîntuirea sufletelor, trebuie să fiţi pregătiţi, îndemnaţi de 

afecţiunea sufletelor voastre, de a lua parte şi de a colabora cu amintitul arhiepiscop şi 

episcop la promovarea unui scop pios şi sfînt. De aceea, prin prezenta scrisoare apostolică, 

poruncim pietăţilor voastre ca, în privinţa trimiterii la cumani a fraţilor care, după părerea 

arhiepiscopului cît şi a episcopului –care a fost superior în Ungaria timp de cinci ani-, par a 

fi mai capabili pentru această muncă, cît şi a celor care se vor prezenta în viitor, să nu te 

arăţi dificil ci dimpotrivă, fii îndemînatic, mai cu seamă că am aflat că mulţi dintre fraţi i mai 

sus amintiţi se oferă pentru Christos. Dat în Lateran, în ziua a 12 -a înaintea calendelor lunii 

aprilie, în anul al 2-lea al serviciului nostru papal. )”
12

 

Nu se ştie data exactă a numirii, însă poate fi delimitată între 31 iulie 1227 şi 21 martie a 

anului următor. ”(...) schimbă numele Episcopiei Milcovului în Episcopatul Cumanilor. 

(Episcopatul cumanilor cuprindea şi pe secuii şi saşii de peste Carpaţi, până dincolo de 

Braşov) .”
13

 Sfântul Scaun  a fost înştiinţat despre situaţia noii episcopii.  

La 21 martie 1228, Sfântul Scaun trimite trei scrisori: una către arhiepiscopul Robert, alta 

provincialului din Ungaria şi a treia prinţului Béla
14

. Reconstituim conţinutul scrisorii lui 

Robert pe baza răspunsului papei. Înţelegem că Theodoric este bine pregătit  intelectual şi de 

o conduită exemplară. Cumanii sunt un popor nomad. Acum însă s-au stabilit şi încep să-şi 

construiască case şi biserici, iar delegatul apostolic cere papei să-i dea voie să acorde 

indulgenţă celor ce vor acorda ajutoare materiale. Arhiepiscopul  menţionează şi despre 

necesitatea altor misionari în câmpul de convertire. Aceştia sunt însă împiedicaţi în munca 

lor de apostolat de către provincialul lor din Ungaria.  

În răspuns, papa îl felicită pe Robert şi aprobă numirea lui Theodoric ca episcop al 

cumanilor. De asemenea, îi dă voie să acorde indulgenţe de câte 100 de zile pentru cei ce 

vor contribui la dezvoltarea materială a episcopiei, iar pentru cei ce vor pleca la luptă 

împotriva sultanului din Iconium şi a celorlalţi care-i tulbură pe cumanii convertiţi, le 

acordă indulgenţe până la doi ani. Provincialului îi atrage atenţia că nu e bine să împiedice 

binele sufletesc al cumanilor şi să nu-l forţeze pe Theodoric în alegerea misionarilor, căci el 

îi cunoştea foarte bine ca unul care le-a fost provincial aproape cinci ani. În a treia scrisoare 

                                                                 
12

 HORVAT A., Strămoşii catolicilor din Moldova, documente istorice 1227-1702, Ed.Trisedes Press, Sf. 
Gheorghe 1994, 11.  
13

 XENOPOL, Istoria românilor, vol. II, p.116, ed. III, Apud. PAL IOSIF PETRU M., Originea catolicilor 
din Moldova şi franciscanii păstorii lor de veacuri, Ed. Serafica, Săbăoani- Roman 1942, reeditată 1997, 
Bacău, 24 
14 HURMUZAKI E., Documente I, 107-108, 111.  
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papa îl felicită pe Béla pentru aportul ce şi l-a dat la încreştinarea cumanilor şi îl îndeamnă 

ca şi pe viitor să lucreze la încreştinarea  completă a acestui neam.  

Am amintit mai sus pe sultanul din Iconium şi pe alţii care tulburau liniştea cumanilor 

convertiţi. Aceştia îi atacau pe noii botezaţi şi nu lăsau nici pe alţii să primească credinţa 

catolică. Credem că este vorba de ţarul româno-bulgar Asan al II-lea (1218-1241) căruia nu-

i conveneau aceşti noi supuşi ai coroanei Ungariei ce se stabiliseră pe un teritoriu pe care el 

voia să-l înglobeze în statul bulgar de mai mult timp. Pe lângă acest motiv politic mai exista 

şi unul ecleziastic: Ioniţă încercase o apropiere de Roma, dar aceasta nu s -a putut realiza din 

cauza latinilor. Asan avusese o atitudine duşmănoasă faţă de imperiul latin din 

Constantinopol, iar acum situaţia se înrăutăţise şi mai mult. Înţelegem astfel de ce Asan s -a 

opus propagării catolicismului roman
15

. 

La 1 octombrie 1229 papa scrie poporului cuman şi conducătorilor lui luându-i sub 

ocrotirea sa pe ei, ale căror drepturi au fost călcate de cineva care le -a impus jugul robiei din 

cauza întoarcerii lor la Cristos
16

. Cei care încălcaseră acum drepturile cumanilor erau 

maghiarii, care îi voiau vasali, cu scopul de a-şi întări puterea militară. Acesta este motivul 

politic pentru care casa regală a Ungariei îşi dă tot interesul pentru convertirea lor. Principii 

cumani nu suportă încălcarea drepturilor lor şi de aceea au scris papei, cerând confirmarea 

bulei din partea sa. Ei se plâng, după cum vedem din răspunsul papei, că făcându-se creştini, 

îşi pierd libertatea de care se bucură ceilalţi cumani.  

Arhiepiscopul Robert se întoarce în Ungaria fără a pretinde ca noua episcopie să intre sub 

jurisdicţia lui. Noul episcop, Theodoric, vrea să fie sigur de aceasta şi cere o declaraţie din 

partea Romei, declaraţie trimisă la 13 septembrie 1229  în care se specifică că noua dieceză 

şi conducătorii ei vor fi sub directa jurisdicţie a Sfântului Scaun
17

.  

Cu toate acestea, liniştea noii episcopii este tulburată de episcopul Rainald
18

care dorea ca 

şi credincioşii unguri şi saşi ce vor trece arcul carpatic, să fie tot sub jurisdicţia lui. Cumanii 

nu acceptă aceasta şi se adresează primatului Ungariei, Robert, cu rugămintea să revină la ei 

pentru a clarifica situaţia. Însă arhiepiscopul, prudent, scrie mai întâi papei care,  în 27 

februarie 1231 îl numeşte pentru a doua oară delegat apostolic
19

. Prima grijă a lui Robert 

este să delimiteze  hotarele  noii dieceze: Carpaţi, Olt, Dunăre, Siret, iar limita spre nordul 

Moldovei nu poate fi stabilită cu certitudine. Deci, teritoriul ei este identic cu cel cucerit de 

cavalerii teutoni şi donat de Andrei al II-lea cumanilor convertiţi. Centrul diecezei este 

Milcovia (lângă Odobeşti), unde exista şi o capelă a Sfintei Fecioare; aici era reşedinţa 

călugărilor dominicani. Încă de la început noua episcopie se loveşte de multe lipsuri, 

intervenţii arbitrare. 
                                                                 
15 AUNER C., Episcopia Milcoviei, în RvC. 4(1912), 547 
16 HURMUZAKI E., Documente, 112-113. 
17 HURMUZAKI E., Documente, 112, documentul nr. 87. 
18 HURMUZAKI E., Documente, 136, documentul nr. 106.  
19 HURMUZAKI E., Documente, 113-114.  
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Am menţionat încălcarea drepturilor din partea casei regale a Ungariei. Arhiepiscopul 

Robert este silit să ia măsuri contra laicilor unguri şi saşi ce-şi arogau anumite drepturi  care 

periclitau autonomia şi libertatea de acţiune a păstorului local. Comercianţii şi bogătaşii 

veneau cu capelanii lor, sau forţau pe episcop să primească preoţi pe care el nu-i cunoştea 

îndeajuns. Aceşti puternici ai ţinutului erau susţinuţi şi de episcopul Transilvaniei. Bunul 

mers al noii şi fragilei episcopii se lovea, aşadar, de situaţia politică, economică şi religioasă 

care era net favorabilă Ungariei. Deşi în 1241 episcopia va fi distrusă de tătari, acest conflict 

va dura (cu o intensitate mai redusă) până la apariţia protestantismului. Mult timp de acum 

înainte regii maghiari îşi vor adăuga la titlurile lor şi pe acela de rege al Cumaniei . 

Susţinerea preoţilor era o problemă delicată. Arhiepiscopul Robert dispune ca ei să 

primească a patra parte din dijmele bisericeşti. Multe au fost problemele dezbătute de 

delegatul apostolic împreună cu noul episcop, toate fiind trecute în actul oficial încredinţat 

lui Theodoric şi confirmat de Roma în 11 octombrie 1234
20

.  

Valahii nu erau păstoriţi de clerul eparhiei cumanilor. Ei îşi aveau păstorii lor greco -

bulgari veniţi de peste Dunăre şi separaţi de Roma şi pe care documentele timpului îi 

denumesc pseudo-episcopi
21

. Pentru atragerea valahilor la religia romano-catolică Roma dă 

dispoziţie în 1234 ca arhiepiscopul Theodoric şi Béla al IV-lea regele Ungariei să susţină în 

noua dieceză un arhiereu-vicar din neamul valahilor, conform directivelor conciliului al IV-

lea din Lateran (1215); însă aceasta nu s-a realizat niciodată
22

. Se ridica problema bisericii 

episcopale. La început noul episcop s-a folosit de capela închinată Sfintei Fecioare. Apoi a 

apelat la Iacob de Praeneste, delegatul Sfântului Scaun în Ungaria, pentru ca acesta să-l 

determine pe regele Béla al IV-lea să urmeze exemplul înaintaşilor şi să clădească o biserică 

în Milcovia. Întrucât Béla nu se grăbea, Roma intervine la 25 octombrie 1234, iar biserica 

este înălţată
23

. La năvălirea tătarilor aflăm că noua episcopie avea catedrală cu  posesii, 

bunuri şi drepturi, iar episcopul era înconjurat de un capitlu de canonici. Se afirmă că a 

existat lângă catedrală şi un palat episcopal, probabil mai modest. Clerul cumanilor era 

format în cea mai mare parte din călugări dominicani şi din preoţii pe care îi aduceau 

ungurii, saşii şi secuii ce coborau dincoace de munţi. Dintre aceştia erau aleşi şi canonicii 

catedralei de pe Milcov. În perioada 1221-1241 documentele nu ne vorbesc de activitatea 

călugărilor franciscani în dieceza cumanilor.  

După 14 ani de existenţă episcopia cade sub invazia tătară. Un număr de 90 de călugări 

au murit de săbiile mongolilor, iar cei care au putut scăpa, clerici şi credincioşi, au fugit în 

Ungaria. Despre Theodoric nu ştim dacă a murit la această dată sau a reuşit să fugă şi el. 

                                                                 
20 HURMUZAKI E., Documente, 130, documentul nr.103.  
21

 Din cîte cunoaştem pînă acum, pentru zonele nord-dunărene, denumirea de „pseudo-episcopi” dată 
păstorilor ce activează aici, reprezintă prima atestare documentară din partea papalităţii a faptului că aceste 
regiuni nu mai sunt în comuniune cu Biserica Romei. 
22 HURMUZAKI E., Documente, 132 
23 HURMUZAKI E., Documente, 622. 
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Teritoriul şi drepturile episcopiei atâtea câte au mai rămas, au fost luate de către puternicii 

ţinutului, ţinut care va deveni loc de misiune mai târziu pentru călugării dominicani şi 

franciscani.   

În 1254, regele Béla al IV-lea căuta ajutoare contra tătarilor care reprezentau un 

permanent pericol. Cu toate acestea, formaţiunile politice în Moldova sunt mereu prezente 

în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. În 1256 cumanii de aici ajută pe ţarul Mihail Asan 

şi mai târziu pe împăratul Mihail al VIII-lea în lupta contra puterilor latine din Grecia şi 

împotriva Constantinopolului. Ei vor trece la ortodoxie dispărând în masa poporului valah: 

ca document istoric anexăm următoarea epistolă a papei Grigore al IX-lea către Bela al IV-

lea, rege al Ungariei; datată 14 noiembrie 1234, Perugia: ” În episcopia cumanilor - după 

cum am fost informaţi- trăieşte un oarecare popor cu numele de valah.. şi mulţi, atît unguri 

cît şi germani din regatul Ungariei au venit aici. Trăind amestecaţi cu ortodocşi, în vremea 

aceea au fost asimilaţi formând un popor cu valahii, primind sfintele sacramente de la 

ortodocşi prin care faptă au negat credinţa creştină şi au scandalizat pe credincioşii 

ortodocşi.”
24

         

Regele Ladislau al IV-lea promitea papei în 1279 o nouă încreştinare a lor, ceea ce nu s-a 

realizat. Şi papii următori s-au interesat de recatolicizarea cumanilor, însă tot fără rezultat. 

Aproximativ de-a lungul a două secole au fost numiţi diferiţi episcopi pentru această 

episcopie a cărei existenţă mai era menţionată doar în documente. Cunoaştem 14 episcopi 

care au purtat titlul acestei episcopii de la Milcov. Dintre toţi Theodoric singur a activat în 

dieceză, ceilalţi fiind simpli titulari, deşi unii dintre ei au mai avut legături cu acest teritoriu.  

Mult timp tătarii vor ataca graniţele Ungariei pătrunzând în Transilvania, prădând, arzând 

şi luând robi. Regii maghiari au purtat războaie dese cu ei. Unul dintre ele este cel din anul 

1343. Din armata regelui Ludovic făceau parte şi românii maramureşeni aflaţi sub comanda 

lui Dragoş. În Moldova tătarii au fost învinşi, iar în anul următor regele polon Cazimir i -a 

împins mai spre răsărit. Românii lui Dragoş, stabiliţi în Moldova, s-au întins astfel 

nestingheriţi până la teritoriul brotnicilor locuind aici cu populaţia băştinaşă. În 1352 sau 

1353 probabil că regele Ludovic a hotărât să întemeieze această nouă provincie sub 

conducerea lui Dragoş care însă să-i fie vasal regelui maghiar. Provincia reprezenta un scut 

de apărare în faţa năvălirilor tătare spre Ungaria. Reşedinţa era la Baia unde exista şi o 

importantă colonie săsească. Dragoş a domnit puţin, la fel şi fiul lui, Sas.  

În acelaşi timp cu Sas şi Dragoş locuia în Maramureş un voievod, Bogdan, care era în 

duşmănie cu regele Ungariei din cauză că acesta încălca drepturile autohtonilor români. În 

1359 nemaiputând sta în Maramureş vine în Moldova, unde are de luptat cu fii lui Sas, 

pretendenţi la tron. Aceştia, deşi ajutaţi de Ungaria, au fost înfrânţi de Bogdan căruia i s -au 

alăturat mulţi dintre locuitorii Moldovei, provincie care forma  marca de Răsărit a Ungariei. 
                                                                 
24

 Originalul latin în Urkundenbuch zur Geschichte der deutschen in Siebenbürgen. von Franz Zimmermann 
und Carl Werner, I, 60, Hermannstadt 1892.  
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Anul descălecatului lui Bogdan, 1359, reprezintă începutul statului independent moldovean. 

Este al doilea stat independent, după Ţara Românească,  în urma războiului din 1330
25

. 

De la cumani ni s-a păstrat un manuscris numit Codex Cumanicus sau (Codicele lui 

Petrarca). După o însemnare din acest manuscris rezultă că a fost scris la 11 iulie 1303. A 

fost găsit de călugării franciscani din Crimeea. El cuprinde un fragment din Evanghelie, cele 

zece porunci, Crezul, cele şapte păcate capitale, toate scrise în limba cumană. Pe lângă 

textele religioase mai găsim un vocabular trilingv: latin, cuman şi persan, conţinând circa 

3.000 de cuvinte, o listă de medicamente, date  despre cele 4 elemente, metale, informaţii 

despre negoţ, unelte, despre meşteşugurile blănăriei, tâmplăriei, bărbieritului, noţiuni despre 

demnitari, slujitori, pietre preţioase etc. Acest manuscris conţine 82 de file
26

.           

3. Episcopul Theodoric  

 

Prin decizia din 21 martie 1228 Grigore al IX-lea a confirmat numirea episcopului 

Theodoric ca episcop al cumanilor, cu precizarea că el nu va depinde decît de Sfîntul Scaun: 

„...luăm sub ocrotirea noastră persoanele voastre şi toate bunurile pe care le stăpîniţi pe 

dreptate acum sau în viitor, oprind cu tărie ca cineva să cuteze a se face stăpîn peste voi sau 

peste ţara voastră, ori să vă pună jugul robiei pentru faptul că v-aţi întors spre Hristos, 

hotărînd să vă bucuraţi în totul de vechea voastră libertate, păstrînd însă frica lui 

Dumnezeu”.
27

 Acelaşi papă printr-o decizie legală a decis reunirea mai multor dieceze 

sărace în una singură, „contopind dieceze de rit grec din teritoriul cumanilor într -un singur 

vicariat, condus de un vicar ales de episcopul titular...”
28

 Prin aceasta, episcopul Theodoric 

îşi întregea misiunea, lucrînd nu numai pentru evanghelizarea cumanilor, dar pentru 

administrarea vicariatului de rit grec. Interpretările asupra acestui episod sunt numeroase în 

istorie, mai ales în ce priveşte raportul de mai tîrziu cu Ungaria. Numele lui Theodoric apare 

apoi consemnat într-un document de la anul 1212, cînd ar fi fost însărcinat să se ocupe de 

administrarea în Ţara Bîrsei a proprietăţii ordinului său.  

Activitatea dominicanilor în mijlocul poporului cuman, convertirea lui Bortz, a fiului 

acestuia şi a numeroşilor cumani ce au solicitat botezul, aduce o nouă consemnare 

documentară despre „crearea unui episcopat al cărui titular devenea priorul dominican din 

Ungaria, Theodoric.”
29

  Misionarii dominicani se dovedesc a fi legătura directă dintre Roma 

şi acest „nou posibil stat creştin cuman” 

                                                                 
25 GIURESCU C. – GIURESCU D., Istoria românilor din cele mai vechi timpuri şi până astăzi,  220-225.  
26 KUUN G., Codex Cumanicus, Budapesta 1880. 
27

 DIRC,vol.I, p.236, Apud. TURCUŞ Ş., Sfîntul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea, Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti 2001, 159. 
28

 Idem nota 27, 163.  
29

 GERAUD F. de., Vitae fratrum ordinis..., 38, 305; vezi şi Acta Honorii III et Gregorii IX, 206. Apud 
TURCUŞ Ş., Sfîntul Scaun şi românii în secolul al XIII-lea, Ed. Enciclopedică, Bucureşti 2001, 292.  
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4. Lista episcopilor cumani 

 

1. Theodoric 1227-1241 

2. „Th. Cumanorum humilis minister” 1283 

3. Vitus de Monteferro (consacrat?), capelan al regelui Carol Robert. 1332 

4. Toma de Nympti, călugăr augustinian 1347-1348 

5. Bernard de Mazovia, călugăr dominican polonez 1352-1357 

6. Albert de Usk, călugăr dominican  1364 

7. Nicolae de Buda, călugăr augustinian, vicar general la Egger  1371-1375 

8. Gobelinus, fost paroh la Cristian (Sibiu), apoi episcop la Alba Iulia 1386 

9. Emeric Zechel 1431 

10. Grigore Jaurini, vicar general la Strigoniu (Esztergom)  1433-1462(?) 

11. Mihai Turon, episcop auxiliar de Strigoniu (Esztergom)  1468-1493 

12. Paul Ilsine, paroh la Strigoniu (Esztergom) 1501-1504 

13. Ladislau (de Ondola ?) 1510 

14. Mihai  1512-1526(?) 
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CAPITOLUL AL II-LEA 

EPISCOPIA DE SIRET 

 

 

1. Prezentare generală 

 

Înfiinţarea acestei episcopii este strâns legată de evenimentele petrecute în Europa 

orientală, în secolul al XIV-lea. În 1354, turcii intră în Europa, cucerind oraşul Gallipoli, 

poarta Orientului. În 1360, cade Adrianopolul. Pericolul otoman a făcut ca nu numai statele 

catolice să-şi strângă forţele la chemarea papilor dar, mai mult, chiar şi ţările de dincolo de 

Dunăre să se îndrepte spre Apus după ajutoare militare. În 1369 o veste zgudui şi scandaliză 

bisericile ortodoxe din Răsărit: împăratul Bizanţului, Ioan al V-lea Paleologul, aflându-se la 

Roma, abjură schisma şi primeşte unirea cu Biserica Catolică, recunoscând purcederea 

Duhului Sfânt de la Tatăl şi de la Fiul ca şi primatul Papei, în faţa a trei cardinali şi aceasta 

deoarece avea neapărată nevoie de sprijinul occidentalilor împotriva turcilor. În Bulgaria, 

centrul unionist este condus de doamna Ana, soţia lui Straşimir. În Moldova , acest curent 

este reprezentat de Margareta, numită şi Muşata (pentru frumuseţea ei), iar în Muntenia de 

doamna Clara. 

Evenimentele politice ale Moldovei au generat acelaşi curent de apropiere, de alianţă cu 

forţele mari catolice. Bogdan Descălecătorul nu  era în relaţii bune cu regele maghiar şi, de 

aceea, caută sprijinul Poloniei. În această tendinţă a lui îl avantaja şi vecinătatea directă ce o 

avea cu această ţară, prin cucerirea Galiţiei de către regele Poloniei Cazimir cel Mare, în 

1340. Pe de altă parte, şi Polonia căuta prietenia Moldovei pentru a avea cale liberă spre 

porturile de la Marea Neagră şi Crimeea, unde să-şi desfacă mărfurile la negustorii italieni, 

care deţineau monopolul comerţului în porturile Levantului şi ale Mării Negre. Drumurile 

comerciale ale Moldovei tăiau ţara, venind din Polonia (Liov, Cameniţa) şi îndreptându-se 

spre Chilia şi Cetatea Albă, peste Siret spre Brăila. Se exportau materii prime, în general 

produse agricole cu volum mare şi preţ mic, şi se importau produse finite cu volum mic şi 

preţ mare.  

Orientarea spre catolicism o slujesc în Moldova misionarii franciscani ce făceau parte din 

vicariatul Ruteniei, cu centrul la Liov. Aceştia, împreună cu călugării dominicani, al căror 

vicariat este înfiinţat de papa Ioan al XXII-lea în 1324, se ocupau cu apostolatul în 

provinciile poloneze şi ungureşti. Mănăstirea cea mai veche a franciscanilor, aparţinând de 

Liov, este cea din Siret, unde în 1340 au fost înmormântaţi doi martiri: Blasius şi Marcu. 

Alţi doi martiri franciscani, Luca şi Valentin, au fost înmormântaţi aici la 12 februarie 1378. 
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Lor li se alătură alţi cinci franciscani martirizaţi pentru credinţa lor, în Lituania
30

. Urmaşul 

la tron al lui Bogdan este Laţcu (1365-1373), care mută capitala de la Baia la Siret. El 

favorizează catolicismul, fapt care îl avantajează în trei direcţii: îl protejează de 

expansionismul maghiar, are mult de câştigat apropiindu-se de Polonia iar dacă cumva 

aceasta ar fi încercat să-i ştirbească autonomia sau libertatea, atunci ar fi apelat la Papa, în 

care ar fi găsit oricând un apărător. 

Laţcu are intenţia de a generaliza ritul latin în Moldova, iar pentru aceasta trimite la 

Roma pe franciscanii Nicolae de Mehlasck şi Paul de Schweidnitz. Prin ei, transmite papei 

că el şi poporul sunt dispuşi să îmbrăţişeze credinţa catolică; cere apoi papei Urban al V-lea 

să ridice în oraşul său de reşedinţă centrul unei episcopii catolice, care să fie organizată în 

mod canonic; să i se trimită misionari, iar episcop să fie numit Andrei de Cracovia, fost 

duhovnic al reginei Ungariei, Elisabeta. La 24 iulie 1370, papa scrie arhiepiscopului de 

Praga şi episcopilor de Breslau (Wroclaw) şi Cracovia ca măcar unul din ei să cerceteze 

cazul. Dacă totul este în ordine, atunci să-i ceară lui Laţcu şi celorlalţi care vor să se 

convertească jurământul de fidelitate de credinţă;  să declare oraşul Siret ca reşedinţă 

episcopală şi să transforme una din biserici în catedrală, iar dacă nu este, să ia măsură să se 

construiască; în sfârşit, episcop să fie sfinţit Andrei de Cracovia
31

. Câteva zile mai târziu, 

Urban al V-lea îi scrie lui Nicolae de Mehlasck, vicarul provinciei rutene a franciscanilor 

pelerini, ca să trimită 25 de călugări predicatori în Galiţia, Lituania şi Valahia.  

Însă, cel care va duce la îndeplinire cele scrise de papa va fi episcopul Cracoviei, Florian, 

care în 9 martie 1371 îl consacră pe Andrei Jastrzebiec episcop de Siret, fiind asistat de 

episcopii Dreslaus de Elaten şi Nicolae de Sven
32

. Acum au fost numiţi şi primii canonici ai 

catedralei. La data de 9 mai, Andrei semnează mărturisirea de credinţă pe care o trimite la 

Roma
33

. Laţcu s-a convertit probabil când a venit Andrei la Siret, iar Jastrzebiec este 

episcop şi are un capitlu, dar îi lipseşte catedrala şi domeniile ei. Canonicii au scris deci la 

Roma ca să li se păstreze şi beneficiile lor de până acum din Polonia
34

. Credem că, în 

asemenea situaţie, noul episcop a cerut ajutorul lui Laţcu, însă acesta era jenat de faptul că 

soţia şi fiica lui rămăseseră ortodoxe iar el nu ştia cum să procedeze. De aceea, el l -a 

întrebat pe papa, printr-o scrisoare, dacă trebuie să se despartă de soţie sau nu. În răspunsul 

său din 25 ianuarie 1372, Grigore al XI-lea îl felicită pentru convertirea lui şi-i dă de înţeles 

că e validă căsătoria lor
35

. În 1370, moare regele Poloniei, Cazimir al III-lea, iar ţara trece 

sub conducerea regelui Ungariei, Ludovic I de Anjou (1342-1382). Convertirea lui Laţcu 

                                                                 
30

 EUBEL K., Bullarium franciscanum, 5, Roma 1898,  602, nota 323.  
31 HURMUZAKI E., Documente, I2, Bucureşti 1893, 163.  
32 HURMUZAKI E., Documente, 171. 
33 HURMUZAKI E., Documente, 168-174.  
34

 THEINER A., Vetera monumenta Poloniae et Lituhaniae Gentiumque Finitimarum historiam ilustrantia, 1, 
Roma 1860, 671.  
35 HURMUZAKI E., Documente, 197. 
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este şi o concesie făcută acestor două mari puteri. Interesele spirituale se împleteau strâns cu 

cele politice. 

Laţcu ar fi putut clădi o biserică catedrală şi să o doteze cu bunuri, însă puternica mişcare 

antiunionistă ca şi drama despărţirii din familia domnească au stins încă din faşă iniţiativele 

atât de promiţătoare ale unirii cu Roma. Exista la Siret o biserică închinată Sfintei Tre imi, 

construită de Sas în curtea palatului. De ea depindeau călugării franciscani, semnalaţi aici 

din 1349
36

. Elementele conservatoare ale ţării, susţinute de familia prinţilor Koriatovici din 

Lituania, vor lua măsuri pentru păstrarea ortodoxiei. În anul 1373, Laţcu moare şi este 

înmormântat în cripta bisericii din Rădăuţi, alături de tatăl său.  

Nu avem amănunte despre credincioşii acelei episcopii. Ceea ce este sigur, este faptul că 

exista o tendinţă generală de apropiere de Roma. Pentru teritoriul României , intră în această 

mişcare vicariatele Ruteniei şi Bosniei (pentru mănăstirile din Banat), vicariate ce aveau 

numeroase mănăstiri
37

. 

În anul în care este înfiinţată episcopia de Siret, este numit episcop al Milcoviei Nicolae 

de Buda, care trebuie astfel să aibă grijă de clerul şi poporul cetăţii şi diecezei de Milcov
38

. 

Aceasta ne arată că încă mai existau credincioşi catolici în episcopia cumanilor. La început, 

episcopia de Siret depindea direct de Sfântul Scaun. În 1412, când este înfiinţată 

arhiepiscopia de Liov, îi devine sufragană
39

. 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
40

, 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
41

. 

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

Sărăcia şi propaganda anticatolică ce s-au iscat după moartea lui Laţcu i-au purtat paşii 

departe de sărmana lui episcopie. În 1388, este numit episcop de Wilna, în Lituania. 

                                                                 
36 ROSETTI R., „Despre ungurii şi episcopiile catolice din Moldova”, în Analele Academiei Române, istorie, 
seria a II-a, vol. 27(1905), 46.  
37 EUBEL K., Bullarium Franciscanum, 602. 
38 ROSETTI R., Despre ungurii şi episcopiile catolice din Moldova, 45. 
39 HURMUZAKI E., Documente, 489. 
40 ABRAHAM W., Biskupstwa lacinskie w Moldawii w vieku XIV i XV, Liov 1902, 12, nota 3.  
41 AUNER C., Episcopia de Siret, în RvC. 2(1913), 243-244.  
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După moartea lui Laţcu, (datele istorice nu sunt sigure; ar fi murit la anul 1373, fiind 

înmormîntat în biserica ortodoxă din Rădăuţi, care era gropniţa domnească, alături de tatăl 

său), urmează o perioadă confuză. Nici măcar persoana urmaşului la tron nu este cunoscută 

prea bine. Se admite că a domnit Costea (cca. 1373-1375), căsătorit cu Margareta Muşata, 

fiica sau a lui Laţcu, sau a lui Bogdan. Ea este mama neamului muşatinilor. Petru, fiul 

Muşatei şi a lui Costea, domneşte 16 ani (1375-1391). El mută capitala la Suceava. Creştina 

catolică Margareta cheamă în 1377 un număr de călugări dominicani din Ungaria şi le 

clădeşte o biserică la Siret, pe lângă mănăstirea franciscanilor. Această biserică avea hramul 

„Sfântul Ioan Botezătorul”
42

. La data de 28 ianuarie 1378, Grigore al IX-lea va dărui această 

biserică vicariatului dominicanilor peregrini. După aproximativ zece ani, aceasta va deveni 

catedrala episcopilor de Siret. Se spune că Margareta Muşata a clădit la Baia, în 1377, o 

mănăstire pentru călugării franciscani. În acest oraş mai exista o biserică construită de 

coloniştii saşi
43

. Fiul ei, Petru Muşat, a dăruit bisericii „Sfântul Ioan”, în ziua de 1 mai 1384, 

venitul cântarului din oraşul Siret
44

. Margareta Muşata a fost înmormântată în biserica din 

Siret, iar după dărâmarea acesteia de către Bogdan Orbul, osemintele ei au fost reînhumate 

sub baptisteriul bisericii catolice din Baia, construită de Alexandru cel Bun în jurul anului 

1418. 

Andrei Jastrzebiec (cunoscut în istoriografia română sub numela greşit de Andrei Wasilo) 

a fost numit în 1388 episcop de Wilna. Urma să-i fie numit un succesor. Cu toate că 

franciscanii erau în număr mai mare la Siret, n-au reuşit să aleagă un urmaş din ordinul lor, 

întrucât unica biserică din oraş era a dominicanilor. Ca urmare, a fost ales Ioan Sartorius. El 

se intitula: „Ioan, din pronia dumnezeiască, episcop de Siret şi sufragan de Cracovia şi vicar 

peste tot Ierusalimul şi în valea Iozafat, penitenciar al Domnului Papa şi duhovnic al 

Domnului Rege şi al Reginei Poloniei”. Cum putea să locuiască un atare personaj în săraca 

lui dieceză?
45

 A preferat, aşadar, să fie episcop auxiliar. Vizitele lui la Siret au fost făcute 

graţie unor fapte miraculoase întâmplate în mănăstirea dominicanilor. Este vorba despre un  

corporal în jurul căruia sunt consemnate o serie de minuni. Mănăstirea dominicanilor a 

devenit astfel loc de pelerinaj atât pentru catolici, cât şi pentru ortodocşi. 

Murind episcopul Ioan, papa Bonifaciu al IX-lea a numit drept succesor la 8 iunie 1394 

tot un dominican: Ştefan Martini. În actul numirii, se specifică că trebuie să stea în dieceză, 

cu o singură excepţie, dacă nu poate să celebreze: „ ... tu te duci la biserica ta, tu vei rămâne 

acolo şi nu vei sluji în altă parte decât în oraşul şi în eparhia de Siret”
46

. Însă, nu peste mult 

timp, îl întâlnim ca şi pe succesorul său, episcop auxiliar de Cracovia. Noul episcop era tot 

                                                                 
42 IORGA N., Studii şi documente, Bucureşti 1901,  XLIX.  
43 EUBEL K., „Zur errichtung des episcopatus Moldaviensis”, în Römische Quartalschrift, Roma 1903, 189.  
44 AUNER C., Episcopia de Siret , idem nota 35, 244-245.  
45  IORGA N., Studii şi documente,  XXX; XLVII. 
46 IORGA N., Studii şi documente, XXIX. 
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din familie nobilă şi fusese lector în teologie. 

În acest timp, urcă pe tron Alexandru cel Bun (anul 1400), care clarifică situaţia tulbure şi 

încurcată a bisericii ortodoxe locale, făcând să fie numit mitropolitul Iosif, fost episcop de 

Cetatea Albă. După moartea episcopului, în acelaşi an, Ştefan, mută centrul mitropoliei 

latine la Liov, iar Siretul va deveni sufragan noii mitropolii. Domnitorul Muşat mută 

capitala Moldovei la Suceava, iar Siretul va pierde din importanţă.  

La 5 martie 1413, Ioan al XXIII-lea (antipapă) a numit episcop pe paulinul Nicolae 

Venatoris
47

, care însă nu le fu pe plac dominicanilor. Generalul lor se grăbi  să-l propună 

papei pe dominicanul Toma Gruber, pe care papa îl va numi la 31 iulie 1413
48

. Roma uitase 

că mai numise un episcop cu patru luni în urmă. Este posibil ca să fi rămas Venatoris, iar 

Gruber să fi fost trimis în altă episcopie. Ultimul episcop de  Siret a fost franciscanul Ioan. 

El a fost numit la 29 iulie 1434. Nu se cunosc amănunte despre el. Nu a fost niciodată în 

episcopia sa, devenită o simplă episcopie titulară.  

În tendinţa de unire caracteristică acestor timpuri, are loc al XVI-lea conciliu ecumenic la 

Konstanz, Elveţia (1414-1418). Sinodul se preocupă şi de condamnarea noilor erezii şi a 

capilor lor: John Wyclif şi Jan Hus. Alexandru cel Bun trimite la conciliu pe Chirilă, ca 

reprezentant al Moldovei, şi pe mitropolitul Kievului, Grigore Ţamblac, reprezentant al 

Ţărilor Române. Cu toate acestea, Moldova n-a avut prea mult de câştigat, căci problema 

unităţii religioase nu a fost dezbătută atât cât ar fi trebuit, iar mişcarea antiunionistă din ţară 

a contribuit la pătrunderea definitivă a slavo nismului
49

. 

     

2. Episcopii de Siret 

 

1. Episcopul  Andrei Jastrzebiec  1371-1388 

2.  Episcopul Ioan Sartorius (Ioan de Cracovia)  1388-1394 

3.  Episcopul Ştefan Martini (Zajaczek)  1394-1412 

4.  Episcopul Nicolae Venatoris   1413-1434 

     Toma Gruber  1413 - (?) 

5.  Episcopul Ioan 1434-(?) 

 

 

                                                                 
47

 FILITTI I., „Din Arhivele Vaticanului”, în RvC 3(1913), 374-376.  
48 FILITTI I., „Din Arhivele Vaticanului”, în RvC 3(1913), 376-377.  
49

 AUNER C., „Moldova la Soborul de la Florenţa”, în RvC 4(1915), 272-285; 379-408; 552-565. 
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3. Andrei, episcop de Siret 

 

În anul 1371, Florian, episcopul Cracoviei, împreună cu alţi doi episcopi din Polonia, 

sfinţeşte pe călugărul minorit Andrei, ca episcop de Siret. Iată un fragment extras din actul 

de numire: 

„... Hodie, siquidem per vos accepto, quod nobilis vir Laczko Dux Moldaviensis ac 

populus sui ducatus qui licet christianitas nomine glorietur, tamen scismatici fuerant 

hactenus at adhuc erant, quorundam fratrum ordinis Minorum predicacionibus induct i 

abnegare volebant omne scisma et profiteri sanctam fidem, quam Apostolica et Catholica 

tenet Ecclesia, ac pro parte ipsius duci nobis humiliter supplicatio, ut opidum suum 

Czerethense Halecensis dyocesis in civitatem erigere et civitatis vocabulo insignire, ac ipsi 

Episcopum katholicum, qui ipsos ducem et populum in dicta fide instrueret et nutrieret, 

preficere dignaremur (...) Harum igitur auctoritate litterarum er potestate nobis in hac parte 

tradita per easdem volentes mandatis apostolicis, ut tenemur, humiliter obedire, 

Venerabilem in Christo patrem dominum Andream Fratrem de ordine Minorum; virum 

scientia sacre pagine illustratum, in temporalibus providum, in spiritualibus circumspectum, 

moribus honestum, vita laudabilem famaque preclarum, assistentibus nobis Venerabilibus in 

Christo patribus et dominis Dreslao de ordine Predicatorum Elatensi et Nicolao de ordine 

Minorum Syensi Episcopi, in Episcopum promovimus ecclesie Czerethensis, nuper eadem 

apostolica auctoritate erecte et fidem orthodoxam suscipientis, Christi cooperante virtute, 

sibi iuxta formam ecclesie munus consecrationis, prout decuit, impendentes, perficientes 

ipsum eadem auctoritate eidem ecclesiae Czerethensi in Episcopum et pastorem, 

iuramentumque fidelitatis et obediencie iuxta formam i n litteris apostolicis interclusam 

recepimus nomine sedis apostolice, prout ab ea nobis iniunctum fuerat in mandatis, et quam 

idem dominus Andreas suis litteris suo sigillo signatis ad ipsam sanctam sedem apostolicam 

se missurum promptum abtulit et paratum.(...) Actum et datum Cracovie in ecclesia nostra 

Cathedrali die nona mensis Martii, Anno nativitatis domini M.CCC.LXXI. (...)”
50

 

Activitatea acestui episcop s-a făcut puţin simţită deoarece a preferat şederea în 

Polonia, fiind conducător doar cu numele, situaţie menţinută până  în jurul datei de 12 

martie 1388 când a primit ordin de mutare în scaunul Episcopiei catolice din Wilna, în 

Lituania. Nici acolo nu s-a dovedit prea activ, preferând să o însoţească pe regina Elisabeta 

a Ungariei în călătoriile sale prin Polonia. Făcându-se activ mai mult în biserica polonă, va 

primi o avansare din mîinile papei Urban al IV-lea, fiindu-i încredinţată Episcopia Wilnei, 

unde îşi va găsi odihna veşnică în jurul anului 1399.  

 

                                                                 
50

 Cfr. HURMUZAKI E., DENSUSIANU O., Documente, I, Bucureşti 1890, 168-171. 
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4. Episcopul Ioan Sartorius                                                                                       

 

A făcut parte din ordinul dominican, din Cracovia, iar numirea lui s-a făcut la scurt 

timp după ce episcopul Andrei a fost mutat. ”După sfinţire, nici Ioan Sartorius nu se îndură 

să părăsească Polonia, ci în loc să meargă la păstoriţii săi din Siret, el chibzui să rămînă tot 

la Cracovia, ca episcop ajutător, purtînd însă titlul falnic împodobit: Johannes divina 

providentia episcopus Cerethensis neconon suffraganus Cracoviensis et vicarius domini 

papae et confessor domini regis et regine Poloniae”.
51

  Cu o pregătire profesională 

deosebită, va fi solicitat să ţină ore la şcoala de la Siret, însă fiind şi confesorul regelui 

Poloniei, Wladislav al II-lea Jagello şi al soţiei acestuia, adesea va fi reţinut în Polonia.     A 

făcut puţine vizite în episcopia sa din Moldova; moare în anul 1394.  
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CAPITOLUL AL III-LEA 

EPISCOPIA DE BAIA 

 

1. Prezentare generală 

 

Baia (vine de la slavonul bania, cu sens de mină de metale ce se scot prin spălare) – 

Civitas Moldaviensis – este un oraş înfiinţat în jurul anului 1200 de către saşii (care iau dat 

denumirea de Moldova, după rîul cu acelaşi nume) veniţi în Moldova în perioadele 1114 -

1162 şi 1211-1225, în timpul colonizărilor ocrotite de cavalerii teutoni. Acesta este cel mai 

important şi mai vechi oraş existent în timpul descălecatului şi a reprezentat prima capitală a 

Moldovei. A fost şi un important centru comercial şi punct vamal. Saşii de aici şi -au păstrat 

autonomia până în secolul al XVII-lea. În prima jumătate a secolului al XV-lea, oraşul 

număra aproximativ 6.000 locuitori şi avem informaţii despre cinci studenţi care studiau la 

universitatea Jagellonilor din Cracovia. Coloniştii şi-au construit aici o biserică cu hramul 

„Sfânta Treime”, ce număra doar 6 paşi
52

 şi care exista deja când Margareta Muşata a ridicat 

mănăstirea pentru franciscani, în 1377
53

. Aici îşi avea reşedinţa provincialul vicariatului 

Ruteniei din acest ordin.  

Pentru evenimentul înfiinţării Episcopiei de Baia se pare că există inadvertenţe în date, 

„ar fi luat fiinţă între 11 XI 1417 -data alegerii papei Martin al V-lea, care a înfiinţat 

episcopia–şi anul1420 -data când episcopul Ioan Ryza, a scris papei în calitate de episcop de 

Baia.”
54

 Episcopul Bandini găseşte în 1646 o inscripţie în partea dreaptă a altarului bisericii 

mari din Baia: ”Anno 1410. Hoc templum in Honorem B.M.V. dedicatum est, ab Illmo 

Principe Alexandri Woyda Aedificatum est, una cum monasterio Moldavicen, cujus piae 

memoriae cujus Margareta sub fonte baptismatis sepulta est. Requiescat in vitae aeternae 

resurrectionem. Amen.”
55

 

Moldova secolului al XIV-lea a cunoscut numeroase turbulenţe în procesul politic, 

datorită feudalilor locali, din care motiv va fi îngreunat procesul de unificare a ţărilor care 

vor forma Ţara Moldovei. Ca o idee generală, putem afirma că Alexandru cel Bun (1400-

1432) a avut motive întemeiate pentru a se apropia de Polonia. De aceea, el s -a căsătorit a 

doua oară cu verişoara regelui Vladislav Jagiello, Maria Rimgailla, iar în anul 1402 a 
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 EUBEL K., „Zur Geschichte der Rőmisch - katholischen Kirche in der Moldau”, în Romische 
Quartalschrift, 12 (1898), 189 ş,u.  
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 AUNER C., „Cei din urmă episcopi de Siret”, în RvC 3 (1914), 567. 
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 GABOR I., Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Ed. Conexiuni, Bacău, 30.  
55

 „În anul 1410 s-a sfinţit această biserică în cinstea Prea Curatei Fecioare Maria; s-a clădit de ilustrul domn 
Alexandru-Vodă, împreună cu mănăstirea Moldavicen, pentru pomenirea soţiei sale Margareta, care este 
înmormîntată sub batister. Să se odihnească pînă la învierea spre viaţa veşnică.Amin.”  
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încheiat un tratat cu regele polon recunoscându-i suveranitatea. De asemenea, l-a ajutat în 

luptele cu teutonii la Grünwald (1410) şi Marienburg (1422). Nu tot aşa se va purta 

monarhul Vladislav. În 1412, acesta a încheiat la Lublin un tratat cu regele Ungariei, în care 

era prevăzut faptul că, dacă Alexandru nu îi ajuta pe unguri împotriva turcilor, urma să fie 

detronat, iar Moldova să fie împărţită în două: jumătatea vestică revenea ungurilor, iar 

cealaltă jumătate, polonilor. Domnitorul  va cunoaşte acest fapt mult mai târziu şi, prin 

urmare, va încerca o apropiere de Ungaria
56

. 

În anul 1413, an în care Roma numise din greşeală doi episcopi pentru Siret, regele 

polonez şi soţia lui, Ana, cer antipapei Ioan al XXIII-lea să înfiinţeze o episcopie catolică la 

Baia, care este populată cu creştini ortodocşi, iar episcop să fie numit dominicanul Ioan 

Ryza, superiorul ordinului pentru vicariatul Ruteniei. La data de 7 august 1413, Ioan al 

XXIII-lea încredinţează episcopului din Kaminec misiunea de a cerceta cazul şi, dacă se 

poate, să înfiinţeze episcopia, care să fie sufragană celei  din Liov, iar episcop să fie numit 

dominicanul Ryza
57

. Nu cunoaştem data exactă a înfiinţării; se poate vorbi doar despre o 

dată aproximativă şi anume, 1418
58

. 

Între anii 1417-1420, Alexandru a clădit catolicilor o frumoasă biserică din  piatră, în stil 

gotic, cu bolţi şi sculpturi frumoase ce măsura 30/10 paşi. De fapt, domnitorul avea o 

atitudine conciliantă faţă de toate cultele din Moldova.  

Este sigur faptul că, în 1420, Ioan Ryza era episcop de Baia. În acelaşi an, este însărcinat 

de către papa  Martin al V-lea cu cercetarea motivelor de anulare a căsătoriei dintre 

domnitor şi Rimgailla
59

. Toate încercările acesteia de a-şi converti soţul au rămas zadarnice. 

Deşi despărţirea s-a făcut în mod paşnic, ea a adus totuşi o încordare între Moldova şi 

Polonia. 

O problemă cu care se confruntă noul episcop o reprezintă reglementarea relaţiilor dintre 

dominicanii pe care-i adusese el şi franciscanii de la Siret, dar care activau şi la Baia şi care 

erau mai numeroşi. Lor li se datorează şi convertirea unor eretici husiţi, veniţi din părţile 

Transilvaniei. Cu toate că a încheiat cu ei o înţelegere, în care se prevedea respectarea 

tuturor drepturilor din partea ambelor ordine, situaţia nu s-a îmbunătăţit, iar franciscanii s-au 

plâns la Roma, încercând astfel să-şi câştige autonomie şi libertate de acţiune ca şi 

independenţa faţă de episcopul lor dominican. Se va ajunge la un proces între Ioan Ryza şi 

vicarul franciscan Marcus Sclavus, care până la urmă va câştiga. Trebuie să amintim şi o 

altă umbră din viaţa catolică locală în această perioadă: călugării franciscani din vicariatul 

Rusiei, Poloniei şi Moldovei dădeau scandal, unii apostaziau, iar mulţi nu respectau regula 
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monastică
60

, dând astfel câştig de cauză noilor reformatori, care se pare că pătrunseseră în 

toate comunităţile catolice din Moldova, fapt considerat a fi rod al muncii călugărilor 

pelerini. De aceea, se crede că Ryza, nemulţumit şi descurajat de toate acestea, a stat mai 

mult la Liov. 

În tot acest timp, husiţii au fost toleraţi de domn, în timp ce clerul catolic al Moldovei era 

în mare parte dezorganizat şi necorespunzător. În 1431, episcopul de Baia îl înştiinţează pe 

cel din Cracovia de existenţa unui nucleu husit, format în jurul unui refugiat din Cracovia pe 

nume Iacob, care şi-a asociat un apostat franciscan şi acum cutreieră Moldova predicând 

noua erezie. În această scrisoare, episcopul cere să fie înştiinţat regele Vladislav despre 

această problemă, iar el să-i propună lui Alexandru extrădarea husiţilor, iar capii lor să fie 

chemaţi în faţa tribunalului ecleziastic. Regele polonez îi scrie lui Alexandru, deşi ştia că 

husiţii sunt toleraţi chiar de dânsul. În acest timp, domnitorul intrase într -o alianţă împotriva 

tronului Poloniei, alianţă ce va avea un sfârşit negativ
61

. 

În ceea ce priveşte istoria apariţiei husiţilor, se poate spune că Jan Hus, întemeietorul 

acestei erezii, a fost condamnat la Konstanz pentru ereziile sale şi a pierit ars pe rug la 6 

iulie 1415. Elev al lui Wyclif, el a comis erori fundamentale. S-a ridicat împotriva 

misterului, proclamând libertatea umană şi preştiinţa divină. Totodată, el neagă 

transubstanţierea, nu respectă textele Scripturii şi nu acceptă Tradiţia. S-a ridicat împotriva 

autorităţii civile şi bisericeşti. Erezia s-a răspândit repede în Boemia, Silezia, Moravia, 

Austria, Ungaria şi Moldova. Autorităţile timpului, împărţite în diferite grupuri,  se vor 

ridica împotriva lor. În general anarhici şi revoluţionari, husiţii vor fi chemaţi mai mult în 

faţa tribunalelor militare decât în faţa celor bisericeşti. 

Ei au pătruns degrabă în Maramureşul românesc şi în Transilvania, reuşind să-şi câştige 

mulţi adepţi, chiar şi din rândurile clerului. Aceştia, imitând pe vecinii lor polonezi, vor 

încerca să traducă Sfinta Scriptură în limba poporului. Astfel, au apărut manuscrise 

româneşti într-o limbă destul de neîngrijită, conţinând psalmii, alte cărţi ale Vechiului 

Testament, Evangheliile şi Faptele Apostolilor. La acestea, se adaugă crezul catolic, legenda 

Sfintei Vineri şi a Sfintei Duminici, ultimile fiind pline de ereziile pe care preoţi bulgari 

bogomini le răspândiseră printre români. Doi studenţi de la universitatea din Praga, Toma 

Pécsi şi Valentin Ujlaki, au fugit din faţa inchizitorului Iacob Brandone din Kaminec şi, 

ajungând în Moldova, au tradus pentru prima dată Biblia în ungureşte. Din traducerea lor, ni 

s-a păstrat o copie scrisă la Târgul Trotuş în 1466
62

. Noua lor doctrină era cuprinsă în 38 de 

articole
63

. 

Husiţii, evitând satele ortodoxe, îşi predică ereziile în satele catolice din nordul şi din 
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centrul Moldovei. Care şi ce sunt aceste comunităţi? Originea lor istorică şi teritorială a fost 

luată ca punct de plecare pentru explicarea existenţei ceangăilor. Aceasta reprezintă o 

confuzie generată de polemici partinice. Aceste comunităţi atacate de husiţi reprezintă 

grupuri militare aduse de regele Béla al IV-lea, pentru a apăra graniţa regatului în faţa 

năvălirilor tătare de după 1241. Ele au fost aşezate pe valea Siretului, de la Adjud până la 

Roman, pentru a păzi văile Trotuşului, Bistriţei şi Moldovei cu ieşirile lor spre  Transilvania. 

Constatăm deci că scopul lor este identic cu cel al cavalerilor teutoni stabiliţi la curbura 

Carpaţilor
64

. Coloniile din Moldova erau formate din maghiaro-secui, amestecaţi cu români 

transilvăneni trecuţi la catolicism. Existau însă şi saxoni . Acest proces de colonizare a durat 

până în secolul al XVI-lea. Spre sfârşitul secolului următor, ele se găseau într-un proces 

înaintat de scădere numerică. Aceasta se datora nenumăratelor atacuri din partea tătarilor, 

atacuri care i-au silit pe mulţi să fugă înapoi în Transilvania sau Polonia
65

. 

După moartea lui Alexandru cel Bun, urmează patru ani de lupte fratricide. Propaganda 

husită slăbeşte în intensitate deoarece domnitorii se vor îndrepta din nou spre Polonia 

catolică. Dar această orientare nu va dura mult: husitismul va reînvia şi, împreună cu 

protestantismul, vor distruge viaţa catolică de la Baia.  

Între anii 1439-1442, are loc Conciliul Ecumenic de la Florenţa. Mitropolitul Damian al 

Moldovei a semnat decretul de unire, dar nu a acceptat  „Filioque” şi a rămas pe mai departe 

împreună cu poporul în religia şi tradiţia slavă ortodoxă.  

În 1438 moare episcopul Ryza, iar papa Eugen al IV-lea numeşte succesor tot un 

dominican, Petru Czipser care, până în 1452, nu a fost în episcopia lui. De la început, e l 

trimite la Roma o tristă relatare a situaţiei catolicismului moldovean: ereticii predică 

nestingheriţi atrăgând de partea lor călugări franciscani şi dominicani. Astfel, toţi contribuie 

la ruinarea credinţei şi a moravurilor
66

. La 28 noiembrie din acelaşi an, Papa Nicolae al V-

lea scrie episcopului de Esztergom, rugându-l să ia măsuri. Acesta îl înştiinţează pe 

inchizitorul general, viitorul sfânt Ioan Capistran, care-şi trimite călugării  minoriţi pentru a 

predica dreapta credinţă în  Moldova.  

În 1457, an în care urcă pe tronul Moldovei Ştefan cel Mare, moare Czipser şi este numit 

în locul său franciscanul Ioan Kaminez (8 iulie). Este o bună ocazie de comunicare cu 

franciscanii trimişi de Ioan Capistran, iar rezultatele nu întârzie să apară. În 1445 şi 145 6, 

Ioan Capistran a fost  în Moldova, predicând în tovărăşia interpreţilor cunoscuţi ai limbilor 

locale
67

.  Misionarii franciscani, datorită muncii lor apostolice intense, au reuşit să-i readucă 

pe mulţi dintre ruteni, valahi, armeni şi alţii la credinţa catolică. În anul următor, aceşti 

                                                                 
64 ROSETTI R., Despre ungurii şi episcopiile catolice din Moldova, 282-285.  
65 CĂLIMĂNESCU G., „Alcuni missionari catolici italiani nella Moldavia nei secoli XVII e XVIII”, în DI 
1(1925), 123-124, 128, 133, 137, 140-141. 
66 ROSETTI R., Despre ungurii şi episcopiile catolice din Moldova , 311-312.  
67 MANOLESCU R., Cultura orăşenească în Moldova în a doua jumătate a secolului al XV-lea, Bucureşti 
1964, 84. 



CAP. AL III-LEA: EPISCOPIA DE BAIA 
 

 44 

călugări trebuiră să părăsească Moldova întrucât au intrat în conflict cu clerul ortodox local.  

Ioan Kaminez, ca şi antecesorul său, n-a stat prea mult timp în dieceză şi, în cele din urmă, a 

fost numit episcop auxiliar în Ungaria. Ştefan cel Mare tolerează pe husiţi, care în acest timp 

vin în Moldova în număr din ce în ce mai mare
68

. Se crede că înaintaşul la tron, Petru Aron, 

trecuse la catolicism şi ar fi îndepărtat din Moldova pe husiţi. De aceea, putem interpreta 

atitudinea lui Ştefan cel Mare şi ca pe o contrareacţie la cea a predecesorului său
69

. 

Petru Aron se retrăsese la curtea regelui Ungariei Matei Corvin, de unde plănuia să-l 

înlăture pe Ştefan. Drept răspuns, acesta atacă deseori cetăţi şi regiuni stăpânite  de Ungaria. 

Matei Corvin trece munţii şi, rând pe rând, ocupă târgurile Trotuş, Bacău, Roman  (la 

ultimile dându-le foc) şi se stabileşte la Baia. În seara zilei de 15 decembrie 1467, Ştefan dă 

foc oraşului Baia, după care năvăleşte şi nimiceşte oastea lui Matei Corvin, el însuşi 

scăpând cu greu şi rănit. În luptă, domnul moldovean a luat mulţi prizonieri şi, astfel, 

populaţia ungurească a început s-o întreacă pe cea săsească din nordul Moldovei. În pârjolul 

acelei seri, din mănăstirea şi din splendida biserică a lui Alexandru cel Bun nu au mai rămas 

decât zidurile. Această dată reprezintă începutul unei scăderi vertiginoase a populaţiei din 

Baia
70

. În 1472, Kaminez a murit printre străini, departe de episcopia lui, care a rămas 

vacantă timp de patru ani
71

. 

Îndrăzneala lui Ştefan supărase foarte tare pe sultanul Mahomed II. Acesta a trimis în ţara 

Moldovei o armată de 120.000 de soldaţi, însă a suferit o înfrângere din partea domnitorului 

la Vaslui, în 1475. În anul următor, a hotărât însă să revină personal, pentru a se  răzbuna. 

Văzând pericolul, Ştefan intră în relaţii cu papa Sixt al IV-lea prin intermediul lui Petru 

Fenesi, care a fost numit episcop la Baia la 26 martie 1476
72

. Câteva zile mai târziu, papa 

acordă indulgenţa plenară tuturor acelora care se vor spove di, vor recita mai multe 

rugăciuni, vor contribui cu bani pentru armata lui Ştefan şi vor vizita „biserica mai mare din 

Baia”
73

. Papa nu cere credincioşilor să viziteze nişte ruine căci biserica fusese restaurată de 

domnitor. Când Fenesi se întoarce de la Roma, o găseşte din nou pradă flăcărilor
74

, căci 

Ştefan obişnuia să ardă totul în faţa duşmanilor. Noul episcop îşi mută reşedinţa la Cetatea 

Albă, unde, de frica turcilor, nu rămâne decât un an. În 13 decembrie 1477, îl găsim auxiliar 

episcopului de la Alba Iulia. În tinereţe, fusese bacalaureat în drept şi, probabil, misionar în 

Moldova. Acum se retrăsese în satul natal, activând ca paroh.  
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În vara anului 1484, turcii cuceresc Chilia şi Cetatea Albă, devenind de acum un 

permanent pericol pentru domnul moldovean. Acesta se umileşte la Colomeea în faţa 

monarhului polon, în speranţa că va obţine ajutoare, dar în zadar. Supărat, se îndreaptă spre 

Mateiaş, regele Ungariei, care-i dă două cetăţi în Transilvania: Ciceul şi Cetatea de Baltă. 

Aceste acţiuni au nemulţumit pe polonezi, care caută să nu-şi piardă influenţa asupra 

episcopiei de Baia. Ca urmare, Simon Dobriolanus a fost numit episcop la 14 noiembrie 

1488. În timpul lui, are loc emigrarea în masă a secuilor asupriţi de voievodul ardelean, 

Ştefan Bathory, şi de urmaşul acestuia, Dragfi
75

. Probabil, din acest motiv papa Alexandru 

al VI-lea l-a numit episcop, în 1497, pe călugărul dominican din Seghedin, Toma Batcha
76

. 

El a stat mai mult în Transilvania, vizitându-şi foarte rar episcopia. Într-una din aceste 

vizite, a fost ucis de sătenii din Orţăşti-Neamţ
77

. 

În luna iulie a anului 1504, moare soarele Moldovei, Ştefan cel Mare, iar urmaş la tron 

este fiul său, Bogdan al III-lea. Acesta vrea să se căsătorească cu Elisabeta, fiica regelui 

polon Alexandru. Pentru aceasta este de acord să fie numit un episcop de Baia şi să vină 

preoţi care să păstorească poporul
78

. Însă, căsătoria nu a avut loc deoarece Bogdan avea 

privirea încrucişată şi nu i-a fost pe plac logodnicei. Astfel, Baia a rămas fără episcop timp 

de şapte ani. Noul domnitor răzbunător, dărâmă biserica din Siret, pornind apoi într -o 

expediţie de jaf împotriva Poloniei. În 1510, este amintit ultimul episcop de Baia, Mihai 

Marinoschi. El nu a arătat nici un interes pentru episcopia devenită titulară. A murit în 

1525
79

. Baia a devenit astfel o simplă parohie.  

Ofensiva husită şi protestantă va slăbi foarte mult viaţa catolică din Moldova. În 1535 

este menţionată pentru prima oară mănăstirea franciscanilor din Bacău
80

. Aceştia, împreună 

cu dominicanii, se vor îngriji în lipsa episcopilor de cei rămaşi în religia catolică, încercând 

şi reuşind, de cele mai multe ori, să-i readucă pe cei căzuţi. Ajutaţi probabil de Petru Rareş, 

ei vor reface biserica din Baia, reînhumând-o aici pe Margareta Muşata. 

Ocaziile de întărire a relaţiilor cu Roma vor fi puţine şi cu rezultate reduse. Pe măsură ce 

va scădea interesul papilor pentru catolicii Moldovei, în aceeaşi măsură va creşte influenţa 

episcopului de Cameniţa. Catolicismul va lua un nou avânt prin predica şi zelul călugărilor 

franciscani din Pera (lângă Constantinopol) şi Polonia, care purtau în ei suflul nou de viaţă 

religioasă adus de Conciliul din Trento. Acestora li se datorează convertirea husiţilor din 

Huşi,  Trotuş, Roman şi din câteva sate din jurul acestuia din urmă. Ştirea este confirmată de 

un act din 20 august 1571
81

. Alături de ei, au muncit şi puţinii călugări de la Bacău şi 
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Târgovişte. Dintre călugării veniţi din Pera, se remarcă figura nobilă a lui Ieronim Arsengo.  

         

 

2. Episcopii de Baia 

 

1. Episcopul Ioan Ryza, dominican   1418-1438 

2. Episcopul Petru Czipser, dominican   1438-1457 

3. Episcopul Ioan Kaminez, franciscan polonez  1457-1472 

4. Episcopul Petru Fenesi     1476-1484 

5. Episcopul Simon Dobriolanus     1488-1497 

6. Episcopul Toma Batcha, dominican   1497-1503 

7. Episcopul Mihai Marinoschi    1510-1525 

 

3. Suplica întâiului episcop „Moldaviensis” 

 

La data de 1 iulie 1420, prin suplica întâiului episcop Moldaviensis (Ioan Ryza), adresată 

papei Martin al V-lea, episcopul cere înaltului pontif s-o dezlege pe Ringala (Rimgailla) de 

jurământul de căsătorie făcut lui Alexandru cel Bun. În continuare, episcopul notează:  

 

„...Item beatissime Pater! Cum in partibus Walachiae, quae temporali ditioni devotissimi 

Sanctitatis Vestrae Sigismundi Romanorum et Hungariae etc., regis illustris subditae ac de 

ritu Graecorum sive Gentilum ad christianam fidem conversae existunt, quaedam cathedralis 

ecclesia Moldavien nomine veluti nova plantatio ortodoxae fidei erecta fuerit et in ejus 

districtu seu diocesi, in quibus etiam adhuc nonnulli Graeci, Gentiles atque Pagani 

diversarum linguarum moram trahunt, nonnullae parochiales et aliae ecclesiae pro 

solidatione fidei praedictae et frequenti incremento de novo erectae, aliae, aliae vero adhuc 

erigendae et ordinandae dietim existant...” Deoarece oamenii şi credinţa lor este slabă şi au 

nevoie de sprijin, episcopul cere papei puterea de a da unele indulgenţe care trec peste 

prerogativele  lui. La sfârşit, Ryza mai cere papei să ia măsuri pentru punerea în aplicare a 

unei constituţii a lui Urban al V-lea, prin care se interzicea călugărilor să administreze 

sacramentele în diecezele ce aveau episcopi şi parohi
82

. 
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Numeroase au fost cererile episcopului către Sfântul Scaun fapt ce demonstrează o 

legătură vie între episcopie şi papalitate.  

 

4. Episcopul Petru Czipser 

 

Al doilea episcop de Baia este Petru Czipser (1438-1457). De la el ne-au rămas două 

cereri către episcopii Romei. În prima din 2 iulie 1438 el arată papei Eugen IV (1431-1447) 

că “biserica din Moldova, constituită din vechime, dar ridicată de puţin timp, are un venit 

mic, poporul fiind alcătuit în parte de catolici, în parte de ortodocşi”.
83

 Din a doua suplică 

din 28 noiembrie 1452, adresată papei Nicolae V (1447-1455), vedem că vechea ceartă a 

episcopilor cu călugării minoriţi şi dominicani era departe de a fi potolită şi, de altă parte, că 

activitatea acestor misionari era tot atât de vie ca altă dată
84

. În această scrisoare se 

menţionează şi unii eretici care  câştigă tot mai mult teren. Episcopul Petru Czipser îl roagă 

pe urmaşul apostolului Petru să ia măsurile ce le va crede de cuviinţă pentru a stăvili 

răspândirea ereziei. Papa hotărăşte în conformitate cu cererea şi-l însărcinează pe episcopul 

de Gran să cerceteze şi să ia măsurile de îndreptare ce la va crede de cuviinţă. De aici reiese 

că episcopul din Moldova nu putea să aibă decât o episcopie foarte restrânsă, neincluzând 

ungurii din teritoriile Roman, Bacău, Trotuş, Suceava, Siret, Cotnari, Hârlău. Se observă de 

asemenea că episcopul de Baia în nici un act nu arată pretenţia de a cuprinde întreaga 

Moldovă sub autoritatea lui.
85

 În acelaşi an cu numirea lui Petru Czipser de către papa 

Eugen IV (1438) începe a treia serie a episcopilor ce poartă titlul „Milkoviensis”, însă ei 

trăiesc în Ungaria. Benkö atribuie această restaurare a episcopiei Milcovului lui Sigismund, 

regele Ungariei, adăugând că a făcut-o cu puţin timp de moartea lui (+3 decembrie 1437).
86
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5. Episcopul Ioan Kaminez                                                                                   

  

De origine polonez,a fost ales de papa Calixt al III-lea, la 8 iulie 1457. A făcut parte din 

ordinul franciscan şi s-a dovedit deosebit de eficient pentru vremurile acelea tulburi, cînd 

relaţiile dintre călugării franciscani şi episcopii din alte ordine călugăreşti au dus la 

numeroase conflicte de interese. Ca şi predecesorii săi, Ioan de la Baia a stat prea puţin în 

mijlocul enoriaşilor săi, a teritoriului episcopal (1457-1472). Sunt cunoscute o serie de 

indulgenţe acordate de el în anul 1462 unei confraternităţi cu sediul la Liov; iar la 15 iulie 

1466 acordă indulgenţe la Hegen, împreună cu episcopul de la Alba-Iulia, proclamîndu-se 

auxiliar al acestuia. La anul 1472, fiind deja retras, i se pierde urma. Pînă în 1476, cînd se 

numeşte alt episcop de Baia, scaunul episcopal a rămas vacant.  

  

 

6. Episcopul Mihail Marinoschi  

 

Până la numirea ultimului episcop, în 1510, episcopia de Baia a rămas fără episcop 

propriu.  Despre acesta avem date doar până la 1523, informaţii luate din relaţiile 

comerciale ale Moldovei cu oraşul Braşov, între anii 1522-1523. Mihail Marinoschi a fost 

cel ce a încheiat seria episcopilor de la Baia. El moare la anul 1525, iar episcopia de Baia 

devine o simplă parohie. În perioada următoare, credincioşii au căzut tot mai mult pradă 

husitismului şi protestantismului.Aceasta se observă după inscripţiile sepulcrale care în 

perioada catolică erau latine, iar sub influenţa curentului reformist sunt în germană.    

 Franciscanii îi vor păstori mai departe pe locuitorii din Baia, şi chiar vor restaura 

biserica, închinând-o Maicii Domnului. În 1535, se menţionează pentru prima dată 

mănăstirea franciscană din Bacău. “Pe măsură ce slăbeşte interesul Scaunului Apostolic 

pentru menţinerea episcopiilor de Siret şi Baia, ierarhia poloneză este aceea care îşi extinde 

jurisdicţia asupra catolicilor moldoveni. Cu sau fără aprobarea Sf. Scaun, în a doua jumătate 

a secolului al XVI-lea se constată jurisdicţia episcopului polonez din Cameniţa asupra 

catolicilor din Moldova. În acest sens, într-o scrisoare a călugărului misionar Mihai Thabuk 

Fegedinus care reuşise să-i alunge pe husiţi din oraşele Huşi, Trotuş, Roman şi cinci sate din 

jurul Romanului, scrisoare prin care călugărul îi cere episcopului de Cameniţa misionari ca 

să-l ajute, menţionează : ” ...sunt enim dicta loca sub jurisdictione tua”
87

. 

 Neocolită de epidemii, ciuma din anul 1553, de foamete, de invazia lăcustelor din 

timpul domniei lui Ştefan Lăcustă (1538 - 1540) şi seceta din 1540,  strivită de povara 

impozitelor, Baia, neavând fortificaţii puternice de zid, ca oraşele din Europa centrală şi 
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apuseană, a fost supusă de-a lungul secolelor unor devastări repetate şi până la urmă a 

reintrat în rândul satelor
88

. 
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CAPITOLUL AL IV-LEA 

EPISCOPIA DE BACĂU 

1. VIAŢA CATOLICĂ PÂNĂ LA ÎNFIINŢAREA EPISCOPIEI DE BACĂU 

  

1.1 Un provi zorat „impus”  

 

În secolul al XVI-lea ca de altfel şi în următoarele secole, Moldova este vasală turcilor, 

iar domnii sunt schimbaţi foarte des de către Poarta otomană. Moldovenii nu au drepturi 

scrise şi se conduc după legea strămoşească. Regimul este feudal, boierii sunt mari posesori 

de pământuri şi de multe  ori contribuie la urcarea pe tron a unui domnitor sau la căderea lui. 

Alături de ei stă ierarhia bisericească, care citeşte Slujba din cărţile slavone şi are grij ă de 

întinsele pământuri lucrate de ţărani. Pe lângă unele mănăstiri, există şi „şcoli de chilie” 

pentru pregătirea clerului. În această Moldovă, catolicii trăiesc aceeaşi viaţă împreună cu 

ceilalţi ţărani, iar preoţii au grijă  mereu să le amintească că s unt catolici şi, deci, se 

deosebesc de ortodocşi. Relaţiile dintre credincioşi vor fi aproape întotdeauna paşnice.  

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Ştefăniţă Rareş (1551-1552) persecută aprig pe 

catolici şi pe armeni. Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561; 1564-1568), Ioan Vodă cel Viteaz 

(1572-1574) şi Iancu Sasul (1579-1582) au fost potrivnici catolicismului, favorizând  

pătrunderea protestantismului, erezie care, caz unic în istoria ei, a fost înlăturată total de pe 

aceste meleaguri. Poporul moldovean este foarte puternic înrădăcinat în tradiţiile lui 

religioase seculare. 

Iacob Heraclide Despotul (1561-1563), un  aventurier a cărui origine nu este cunoscută 

prea bine, a petrecut doi  ani în biblioteca Vaticanului, apoi s-a perindat pe la diferite curţi 

din Occident. Venind în Moldova, nutreşte mari aspiraţii umaniste (care nu-i erau proprii, ci 

ale timpului) şi este un inovator în istoria şi cultura Moldovei. El doreşte pace cu vecinii, o 

educaţie moral-religioasă profundă a maselor şi are o admiraţie puternică pentru litere şi 

artă. El deschide la Cotnari o şcoală latină, formată în mare parte din saşi şi unguri, pentru 

care aduce profesori din străinătate. Strânge de peste tot copii, de a căror  formare umanistă 

se preocupă personal. La şcoala lui se formează şi Deac Ferenc care, după ce a fost alungat 

din Moldova împreună cu ceilalţi protestanţi, a trecut în Transilvania şi aici a pus bazele 

sectei unitarienilor. Despot formează şi o grupare de profesori şi face eforturi deosebite 

pentru organizarea unei biblioteci. Prin aspiraţiile şi viziunile sale, Despot a fost considerat 

un eterodox, un eretic şi nu a fost ajutat de autorităţile Moldovei.  

Cotnariul reprezenta pe timpul lui o comunitate catolică în plină dezvoltare. Existau trei 

clase sociale: nobilii, măcelarii şi oamenii de rând. Localitatea avea mai multe biserici  
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catolice. Aici exista şi un episcop protestant, adus de Despot
89

. 

Vodă Lăpuşneanu are necazuri cu boierii şi retează capetele multora dintre ei. Se 

îngrijeşte însă de starea economică a Moldovei, înfiinţând zile speciale de târg, hanuri şi 

construind  biserici. El a silit, cu oarecare rezultate, toate naţionalităţile din Moldova să se 

boteze din nou în religia ortodoxă.  

În 1572 Ioan Vodă cel Cumplit alungă pe călugării franciscani de la Bacău iar, după doi 

ani, mănăstirea lor este distrusă de turci. Acest Ivonia şi-a îndreptat loviturile şi împotriva 

catolicilor de rând. Aproximativ 2.000 de oameni din oraşele Huşi şi Roman fuseseră 

readuşi la biserica catolică de călugărul Mihai Thabuk. Domnitorul nu-i putea suferi, însă  

Iancu Sasul va fi un adept convins a lui Luther. 

Petru Şchiopul, în cele trei domnii (1574-1577; 1578-1579; 1582-1591), pentru a-şi 

îmbunătăţi relaţiile cu regatul polonez, a ajutat şi a susţinut mult cauza catolică. Se crede 

totuşi că el era sincer şi în convingerile sale religioase filo -catolice. El invită pe protestanţi 

să părăsească ţara. Acest gest îi atrage simpatia papei Grigore al XIII-lea, care-i scrie de mai 

multe ori. În atitudinea sa filo-catolică este sprijinit şi sfătuit de marele postelnic 

Bartolomeu Brutti, un albanez italienizat, care era în legături bune cu Sinan-paşa. Brutti 

intră în legătură cu nunţiul apostolic din Polonia şi arhiepiscopul de Neapole, Anibal de 

Capua. În 1587 îi cere câţiva misionari iezuiţi cunoscători ai limbilor germană şi maghiară 

şi, dacă este posibil, să cunoască vreunul şi limba greco-latină (româna). În scrisoare, Brutti 

lasă să se întrevadă şi posibilitatea înfiinţării unui seminar pentru copiii catolici moldoveni, 

în număr de aproximativ 15.000. 

În anul următor sosesc preoţii iezuiţi (şi franciscanii) ceruţi de dânsul. Aceştia sunt trimişi 

de superiorul lor, Stanislaus Warszwicz, care este şi autorul unui plan de unire a întregii 

Moldove cu Biserica Romei, plan prezentat nunţiului Anibal. În realizarea acestuia, 

Warszwicz îşi pune mari speranţe şi în domnitorul muntean Mihnea, a cărui mamă era 

catolică. Interesant este faptul că acest plan anticipă cu 7 ani unirea rutenilor cu Roma la 

Brest-Litovsk (1595). La 3 octombrie 1588 Petru Şchiopul scrie papei şi nunţiului, 

mulţumindu-le pentru preoţii trimişi şi însărcinează chiar pe Ieremia Movilă şi pe Brutti să 

facă act de supunere faţă de Biserica Catolică în numele său, în faţa legatului Aldobrandini. 

Faţă de toate aceste aspecte optimiste, Sfîntul Scaun a rămas rezervat, aşteptând fapte, care 

însă au întârziat să vină deoarece iniţiativele erau particulare, iar poporul era adânc 

înrădăcinat în credinţa ortodoxă. 

Mai amintim o iniţiativă filo-catolică a lui Petru Şchiopul: în 1588, domnitorul dă un 

decret semnat şi de episcopii ortodocşi ai Moldovei, în care se spunea ca toţi foştii catolici 

să se reîntoarcă la religia catolică; altfel, va porni împotriva lor cu foc şi sabie. Nici în suita 

sa, în care erau peste 500 de unguri, nu va mai permite nici un eretic. 
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În anul următor, tot cu sprijinul domnitorului, călugării alungaţi din Transilvania de către 

principii lor, care aderaseră la protestantism, vin în Moldova, unde sunt primiţi cu 

bunăvoinţă de către domn. El îi trimite să predice  la toţi supuşii lor şi la toţi cei ce ascultă de 

autoritatea papală. Pentru dânşii el vrea să ridice un seminar la Cotnari. Dar toate planurile 

lui se destramă la plecarea sa în august 1591 şi, apoi, prin luarea în robie de către tătari a lui 

Brutti. Fostul domnitor pribegeşte în Occident şi, din diferite locuri, scrie deseori papei 

Clement al VIII-lea. Moare într-un castel din Tirol şi este înmormântat la Bolzano, lângă 

biserica franciscanilor
90

. 

 

1.2 Un sfânt moldovean printre italieni: Ieremia Valahul      

 

În acest timp îşi începe viaţa de călugăr în mănăstirea capucinilor din Neapole fericitul 

Ieremia Valahul (1556-1625), născut la Tzazo (Sasca?), în Moldova de Nord, „omul care nu 

dorea să meargă în infern”.
91

 Este un exemplu de sărăcie şi de dăruire totală lui Cristos prin 

slujirea celor săraci şi bolnavi
92

. Numeroase ar fi aspectele vieţii sale de călugăr capucin ce ar 

putea fi prezentate, bazîndu-ne, bineînţeles, pe mărturiile epocii. Ne vom opri doar la cîteva 

consideraţii privind grija şi dragostea pe care Ieremia le avea faţă de cei bolnavi. Din familie 

învăţase prin exemplul şi cuvintele părinţilor că toţi cei ce suferă de frig, foame, de boală, sau 

de orice altceva, trebuiesc ajutaţi cu generozitate şi spirit de sacrificiu. Fiind numit infirmier al 

conventului, Ieremia, care nici în Moldova şi nici în Italia nu a avut posibilitatea să înveţe să 

scrie şi să citească, a învăţat atît de bine să citească în sufletele oamenilor, să le cunoasă 

gândurile şi suferinţele ce-i frămîntau şi să-i aline; mai mult, pe majoritatea îi ajuta să-şi 

recapete curajul şi mai ales, prin comportamentul şi sfaturile sale, le inspira lumina 

supranaturală, forţa şi bucuria de a-şi transforma propriile suferinţe într-un izvor de mântuire. 

Prin viaţa şi harul pe care i-l dăduse Domnul, îi întărea în credinţă, le inspira o iubire filială faţă 

de Cristos, Sfînta Fecioară şi Sfîntul Francisc. Ne sînt cunoscute astăzi diferite minuni pe care 

Domnul le-a săvîrşit printr-însul. Pe fruntea bolnavului vizitat, Ieremia făcea semnul Crucii , 

recitînd aceste cuvinte: Potentia Dei Patris, Sapientia Dei Filii, Virtus Spiritus Sancti liberet te 
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ab omni malo, Jesus Maria Francisco , (Puterea lui Dumnezeu Tatăl, Inţelepciunea lui 

Dumnezeu Fiul, Virtutea Duhului Sfînt să te elibereze de orice rău, Isus, Maria, Francisc), 

după care, ne spun documentele şi mărturiile istorice, numeroşi bolnavi erau vindecaţi. 

 La sfîrşitul lunii februarie 1625, pe o vreme extrem de friguroasă mergea în îngrijirea 

unui bolnav la Torre del Greco. A rămas alături de el toată noaptea, îngrijindu-l şi rugîndu-se 

împreună, iar în zorii zilei, epuizat, s-a întors în convent unde a  căzut răpus de pneumonie. În 

după-amiaza zilei de 5 martie, fixîndu-şi privirea asupra Răstignitului şi a icoanei Sfintei 

Fecioare, “surîzînd, exclamă: Da, Isuse, vin! Mulţumesc!”
93

 Mergea să-l întîlnească faţă în 

faţă, în glorie, pe acel Isus care-l chemase şi pe care-l slujise întreaga viaţă. Vestea trecerii în 

veşnicie a fratelui Ieremia sa răspîndit cu iuţeală, iar prima exclamaţie a mulţimilor a fost 

aceasta: A murit sfîntul!. La fel strigaseră odinioară copiii din Assisi, cînd au aflat de moartea 

sfîntului Francisc. Era prima recunoaştere de sfinţenie din partea tuturor acelora în mijlocul 

cărora fratele Ieremia îşi trăise în modestie propria vocaţie de călugăr, slujitor devotat al lui 

Cristos. Din cauza mulţimii care nu vrea să se îndepărteze de lîngă trupul defunctului, cu greu 

reuşesc călugării să închidă porţile conventului. Temîndu-se că în ziua următoare lumea va lua 

din nou cu asalt mănăstirea, în timpul nopţii trupul său a fost înmormântat în capela mănăstirii, 

numită a Crucifixului. Pe o micuţă piatră de marmură e următoare inscripţie: “Hic iacet Fr. 

Jeremia a Valacchia-Q-Obyt die V Marty MDCXXV”.
94

 După trei secole de misterioasă 

tăcere, pe data de 30 octombrie 1983 papa Ioan Paul al II-lea îl declară fericit pe fiul adoptiv al 

Italiei şi conaţionalul nostru, al catolicilor Moldovei, care prin limbă şi credinţă împărtăşim cu 

el moştenirea credinţei.  

 

Poziţia Moldovei printre puterile catolice, Ungaria şi Polonia, a făcut din micile 

episcopate un permanent obiect de rivalitate. Centrele de la Liov şi Kalocsa îşi vor disputa 

întâietatea. Episcopia Milcoviei a fost prea fragilă, iar loviturile tătare prea dure. De aceea a 

căzut definitiv. Husitismul a găsit episcopiile nordice şi comunităţile din centrul Moldovei 

într-o stare şubredă, precară. După lupta de la Mohacs (1526), puterea catolică 

transilvăneană intră într-un puternic declin, făcând loc protestantismului, care pătrunde, ca 

şi husitismul, prin trecătorile Carpaţilor în Moldova, forţând pe mulţi catolici să-şi 

reformeze credinţa şi moravurile, alterând viaţa acestor simpli catolici şi, de multe ori, şi pe 

cea a păstorilor sufleteşti. Episcopii, fiind de neam străin, nu s-au interesat suficient de 

bunul mers al credincioşilor şi păstorilor sufleteşti.  

Mişcarea de contrareformă inţiată de Conciliul Tridentin îşi face simţită roadele, cu toată 

opoziţia unor domnitori şi a unor autorităţi locale. În climatul ecumenic specific secolelor al 

XV-lea şi al XVI-lea, au loc şi aici diferite iniţiative de unire. În exterior, avem informaţii 

despre unirea rutenilor cu Roma. Sfântul Scaun recompensează Polonia, acordându-i 
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protectoratul catolicilor din Moldova, protectorat care va dura mai bine de un secol şi 

jumătate.              

 

2. EPISCOPIA DE BACĂU 

 

2.1 Perioada marelui exod (1607-1737) 

 

 Data înfiinţării episcopiei de Bacău este controversată şi a fost confundată adesea cu cea 

de la Baia. Se susţine că episcopia Bacăului este continuarea celei de la Siret, fiind 

transferată aici de către Alexandru cel Bun în 1401 sau după 1510. Continuarea episcopiei 

de Siret în cea de Bacău este o afirmaţie susţinută de mulţi istorici
95

. Se afirmă astfel că, 

după o perioadă de două secole în care Moldova a fost răvăşită de eretici, episcopia de Siret 

a fost refăcută în cea de Bacău. Privind contextul epocii, argumentul este valabil, deşi nu se 

bazează pe un document clar şi definitiv. Mai clar, înfiinţarea ei se datorează Movileştilor şi 

polonezilor. Datorită lor, în 1607 este numit primul episcop care poartă titlul episcopiei de 

Bacău, Ieronim Arsengo. Documentar atestăm prin cele ce urmează: scrisoarea cardinalului 

Borghese către Rangono, nunţiul papal din Polonia. În anul 1606, printr-o scrisoare, 

cardinalul Borghese îl îndemna pe Rangono, nunţiul papal din Polonia, să facă el, sau prin 

curia episcopală din Liov, procesul informativ despre Ieronim Arsengo, numit de Simeon 

Movilă episcop de Bacău. Iată conţinutul acestei scrisori: 

 

Al molto III - mo e R-mo S, come fratello 

Qui si éffatta diligenza per avere minuta infirmazione del padre Girolamo Arsengo 

nominato dal principe de Moldavia al vescovato Bacconiense et si sono intesi altri pochi 

particolari de la sua persona in modo che N. S-re comanda che o V. S. faccia costi il 

proceso, o lo commetta all’Archivescovo di Leopoli per tirare innanzi il negozio, Si 

rispondere al principe a suo tempo, et intanto procuri lei di mandare qua cuanto prima le 

giustificationi necessarie et piú essenciali. Dara l’ordine subito di incaminar la speditione et 

col pregarle ogni felicita la salutto di core. 

Di Roma 17 di Giugno 1606 

D. V. S. come fratello aff-mo 

                                                                 
95 A. CISAR, Brevis conspectus historiae dioceseos Jassienis (manuscris), Iaşi 1923, 4; P.M. DAN, Cehi, 
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Card. Borghiese
96

. 

 

2.2 Episcopul Ieronim Arsengo (1607-1610)  

 

Episcopul Ieronim Arsengo este originar din insula Chios. Între anii 1580-1581 se află la 

Constantinopol, de unde este trimis de episcopul de Nona pentru a culege informaţii cu 

privire la paulinii din Bulgaria şi despre starea catolicismului în Ţara Românească. De aici a 

trecut în Moldova, unde a fost bine primit de Petru Şchiopul. Acesta l-a ajutat pe el şi pe 

confraţii săi franciscani să-şi construiască câteva camere pentru locuit, iar dintr-un grajd mai 

vechi au amenajat o bisericuţă. Ei au mai primit din partea domnitorului satul Trebeş, locuit 

de 50 de familii catolice, împreună cu două vii şi două mori
97

. În 1585 vin primii iezuiţi la 

Iaşi. 

Cu prilejul vizitei sale în Moldova (1586) legatul papal Alexandru Cumolovic îl numeşte 

pe Arsengo vicar apostolic şi-l sfătuieşte pe domnitor să-l ceară de episcop. În 1590 marele 

postelnic şi sfetnic catolic al domnului Bartolomeu Brutti îl trimite în Polonia pentru a fi 

numit episcop de către legatul apostolic şi pentru a-l informa pe acesta despre starea 

catolicilor din Moldova. Prin numirea lui Arsengo, Brutti urmărea de fapt înlăturarea tutelei 

episcopilor polonezi. La Roma însă alegerea era deja făcută, fără a se ţine seamă de 

dorinţele domnitorului moldovean. Cardinalul De Santa Severina nu-l voia pe Arsengo 

deoarece, spunea el, este capucin, iar regula lui severă îi interzicea onorurile
98

. În 

consistoriul din ianuarie 1591 a fost numit Bernardin Quirini, episcop de Argeş cu reşedinţa 

la Bacău
99

. Deoarece acesta nu a venit în dieceză până la sfârşitul anului 1597, Arsengo a 

rămas să-l suplinească, locuind retras la Bacău.  

În 1595 Movileştii se întorc din exil. Ieronim face o călătorie la Roma, de unde se 

întoarce cu scrisori papale pentru domnitorul Ieremia Movilă, care-l vrea, ca şi Şchiopul, 

episcop de Bacău. Însă, în 1598 legatul Comulovič scrie cardinalului San Giorgio că nu este 

nevoie, deoarece era numit deja Quirini, care acum se găseşte probabil la Candia, localitatea 

sa natală. Acesta va reveni în anul următor şi va trimite o relatare Sfântului Scaun, în care 

citim că în Moldova sunt 10.774 catolici în 1.691 familii răspândite în 15 oraşe şi 16 sate. În 

Bacău existau 216 familii catolice cu 1.692 de suflete. Existau două biserici catolice, una 

închinată Sfintei  Maria şi alta Sfântului Nicolae. Lângă aceasta din urmă, locuiau fraţii 

observanţi din Transilvania. Aici el celebrează Sfânta Liturghie în faţa a o mie de 

credincioşi şi dispune să se predice în ungureşte. De asemenea, episcopul vizitează în 
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această perioadă şi Baia. Aici numără doar 60 de familii catolice. Exista încă  vechea 

catedrală ce adăpostea mormântul Margaretei Muşata. Cealaltă biserică era foarte mică. În 

Trotuş erau 68 de catolici, iar în Huşi, 435. La Cotnari existau 4 biserici: 3 din piatră şi una 

din lemn; erau doar 198 de catolici, plus o şcoală laică. În Suceava este menţionată o gardă 

din 2.000 de mercenari catolici şi 150 de enoriaşi. La Roman 138 de catolici, care 

frecventau două biserici din lemn. În satele Săbăoani, Berendeşti, Tămăşeni, Lucăceni, 

Adjudeni, Luciani, Quirini numără 1.400 de catolici. În Săbăoani, era o biserică mare din 

piatră. Despre viaţa preoţilor, destul de puţini la număr, episcopul nu scrie multe cuvinte de 

laudă
100

. 

În diferite scrisori el se plânge la Roma de necazurile pe care i le creează superiorul 

călugărilor şi al mănăstirii din Bacău, polonezul Valerian Lubieniecki
101

, care va ajunge 

episcop după Arsengo. În 1604 episcopul îl trimite pe Arsengo la Roma pentru a face 

obişnuita vizită canonică. Cu această ocazie el trebuie să ceară şi ajutoare pentru misiunea 

din Moldova. Spre sfârşitul acestui an, Arsengo află de la Viena că Quirini a murit, ucis 

probabil de tătari
102

. Atunci se întoarce prin Polonia, unde cere sprijinul nunţiului apostolic. 

În acest timp moare şi papa Clement al VIII-lea, înainte de a se rezolva situaţia 

episcopatului din Moldova. 

Ieremia Movilă îi scrie de două ori lui Paul al V-lea, exprimându-şi devotamentul faţă de 

Sfântul Scaun şi cerând în acelaşi timp (în a doua scrisoare din 17.01.1606) să fie numit 

episcop Arsengo, care cunoaşte foarte bine limba ţării. În continuare nu-l mai vedem pe 

domnitor insistând direct pentru numirea episcopului deoarece nunţiul apostolic din Polonia 

voia să fie numit un episcop polonez. El a determinat mai multe voci să se ridice împotriva 

lui Ieronim, imputându-i-se ignoranţa cu care a făcut multe concesii schismaticilor
103

. 

În iunie, cardinalul Borghese comunică nunţiului din Polonia, Claudio Rangono, că poate 

să înceapă procesul informativ despre Arsengo, sau să-l delege pentru aceasta pe 

arhiepiscopul de Liov
104

, însă rezultatul a fost o nouă tărăgănare. O lună mai târziu, Ieremia 

Movilă moare şi-i urmează fratele său, Simeon Movilă, care, într-o scrisoare din 5 

noiembrie 1606 adresată papei Paul al V-lea, după ce îi anunţă urcarea la tron alături de 

asigurarea că doreşte să-l urmeze pe fratele lui în zelul şi devotamentul faţă de Sfântul 

Scaun, conclude cu cererea numirii lui Arsengo ca episcop de Bacău
105

. Papa îi răspunde în 

primele zile ale lui februarie 1607, promiţându-i că va fi numit Ieronim
106

. El era deja plecat 

în Polonia, unde după un lung proces informativ, nunţiul Si moneta îl admise la mărturisirea 

                                                                 
100 HURMUZAKI E., Documente, III, Bucureşti 1880, 546-547.  
101

 AA.VA., Călători străini despre Ţările Române, 3, Bucureşti 1971, 492-493.  
102 AUNER C, „Începutul epicopatului de la Bacău”, în RvC, 1(1912), 407.  
103 VASILIU V., „Il principato moldavo e la curia papale fra 1606-1620”, în DI, 2(1930),  6-7.  
104 AUNER C., „Episcopia de Baia”, în RvC, 4(1915), 54-55.  
105

 VASILIU V., „Il principato moldavo e la curia papale fra 1606-1620”, 54-55.  
106 HURMUZAKI E., Documente, VIII,  310, CCCCXLII. 



CAP. AL IV-LEA:  EPISCOPIA DE BACĂU  
 

 57 

simbolului conciliului din Trento, la 24 februarie
107

. Aici va aştepta bulele pontificale care-i 

dau dreptul să fie sfinţit episcop, ceea ce se întâmplă abia la 9 decembrie. În ianuarie, anul 

următor, îl găsim tot la Cracovia. Umil şi pacific, primul episcop de Bacău va  munci în 

continuare cu tot devotamentul până la moartea sa, în iunie 1610. 

Alegerea lui este o victorie a Movileştilor asupra ierarhiei poloneze. Ei au înţeles 

dedesubtul politicii lor: sub pretextul protecţiei religioase, se ascundea intenţia de a-şi 

impune cât mai mult punctul de vedere în politica şi conducerea Moldovei. De aceea, ei au 

propus la Roma episcopi care reprezentau interesele ţării şi erau devotaţi progresului 

spiritual al catolicilor. 

Lupta pentru tron purtată de urmaşii lui Simeon a oferit o ocazie monarhului polon să 

intervină în viaţa Moldovei. Se ajunge astfel până acolo încât Sigismund al III-lea Wasa 

creează precedentul ca episcopii de Bacău să fie polonezi şi numiţi de regele polon
108

. 

 

2.3. Episcopul Valerian Lubieniecki (1611-1617)  

 

Atitudinea Movileştilor, care nu voiau ca episcopul de Bacău să fie numit de Polonia, a 

creat o stare de tensiune între Sfântul Scaun şi Polonia. În ţară, soţia lui Ieremia Movilă, prin 

ambiţiile ei nelimitate de putere, a adus dezastrul casei sale, după care a urmat o perioadă de 

instabilitate politică, perioadă în care Poarta concura cu Polonia în a numi domni care să 

stea cât mai puţin pe tron
109

. În această atmosferă, Ieronim Arsengo, bolnav şi simţind că 

moartea îi este aproape, sub presiunea Poloniei, îl numeşte vicar general pe scandalosul şi 

certăreţul Lubieniecki (aprilie 1610). Numirea acestuia ca episcop de Bacău de către 

Sigismund al III-lea a stârnit un val foarte mare de proteste. 

Valerian Lubieniecki era originar din Polonia. În 1594 fuge în Transilvania la călugării 

franciscani, din rândul cărora făcea parte. De aici, este trimis la Bacău, unde nu stă prea 

mult datorită unor imoralităţi, şi fuge peste Milcov, apoi în Transilvania, unde falsifică nişte 

acte, dându-se drept superior al franciscanilor din regiune. În această pseudofuncţie stă aici 

12 ani. După o anumită perioadă, stârneşte o răzmeriţă printre secui şi se întoarce la Bacău, 

unde se împrieteneşte cu mercenarii din garda domnească, iar prin ei îl determină pe regele 

Poloniei să-l numească episcop de Bacău
110

. Numirea de episcop şi, probabil,  consacrarea 

sa, le-a primit în Polonia. În toamna aceluiaşi an, în drum spre Bacău este luat prizonier de 

turci, care îl aduceau ca domn pe Ştefan Tomşa. Astfel, a stat în robie până ce s-au adunat 
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400 de galbeni pentru a fi răscumpărat. Nu se ştie cât timp a stat la Bacău. Probabil că 

Tomşa îl credea agent polonez, iar el se va fi simţit mai bine în altă parte. Mai târziu, 

reluându-se legăturile dintre Polonia şi Tomşa, Lubieniecki cere papei scrisori de 

recomandare către temutul domnitor. Întorcându-se în Moldova, cere trei preoţi pentru 

pastoraţie
111

. Revenind la scaunul Moldovei Alexăndrel Moghilă (1615), episcopul speră 

într-o reînnoire religioasă şi politică a întregii ţări, dar speranţele lui se spulberă repede, căci 

Movileştii au fost duşi în robie, instalându-se domn Radu Mihnea, care era mai rece în 

raporturile cu catolicii. Valerian a murit la Bacău, la sfârşitul anului 1617 sau la începutul 

anului următor
112

. 

         

2.4. Episcopul Adam Goski (1618-1626).  

 

Fost custode al ordinului franciscan conventual din Liov, mai înainte superior provincial 

al Poloniei şi bine pregătit teologic, Adam Goski este numit în noiembrie 1618, în urma 

tratativelor dintre Polonia şi Sfântul Scaun. În martie 1619 se află la Bacău. Este perioada 

când Polonia îi mai cere încă consimţământul domnului Moldovei pentru desemnarea 

episcopului. Însă, nu peste mult timp, această conştiinţă a arbitrarului va dispărea din 

sufletul monarhului
113

. Este cunoscut faptul că în 1627 şi-a însuşit 200 de scuzi de la parohia 

Cotnari şi vasele sacre, cu care a încercat să fugă în Polonia. A fost prins la Nistru şi i s -au 

luat lucrurile furate. Din acel moment a fost privit ca fiind demis din postul său
114

. 

 

2.5. Înfiinţarea misiunii franciscanilor conventuali (1623).  

 

Problema misionarilor care să se ocupe cu pastoraţia credincioşilor din Ţările Române 

crea multe dificultăţi Sfântului Scaun. Roma îşi dădea seama că aceştia, trimişi în Moldova 

în număr mic şi lipsiţi de supraveghere şi îndrumare, nu vor satisface cerinţele poporului. Pe 

lângă această realitate tristă, se mai adaugă şi cea a lipsei de la reşedinţă a episcopului 

titular. Un exemplu îl reprezintă însuşi Goski şi vor urma şi alţii. De aceea, s-a crezut ca 

fiind oportun a se apela la franciscanii conventuali din Pera Constantinopolului. Aceştia mai 

prezentau şi avantajul de a nu fi suspectaţi de turci ca agenţi ai Poloniei. Această numire 

intră în problema largă ce frământă Biserica catolică: problema misionară. Şi pentru 

rezolvarea ei, papa Grigore al XV-lea înfiinţează Congregaţia De Propaganda Fide (1662). 
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La 25 aprilie 1623 se înfiinţează pentru Moldova o misiune canonică, iar primul ei misionar, 

care de fapt mai lucrase în Ţările Române, este preotul Andrei Bogoslavich. El vine în 

Moldova întovărăşit de părintele Paul Bonnici şi alţi 5 franciscani. În acelaşi an se duce la 

Roma şi prezintă un raport despre situaţia bisericilor catolice din Moldova
115

. Raportul 

acestui misionar franciscan consemna: „Bacău: aici este o mănăstire a călugărilor noştri, cu 

o biserică închinată Sf. Francisc; în acea mănăstire locuieşte episcopul de Bacău, călugăr din 

ordinul nostru, împreună cu alţi călugări; aici sunt o sută şi mai bine de case de unguri 

catolici, dar case sărace. Alte o sută de case sunt de greci schismatici, având biserica lor cu 

preot.(ortodox). În afara oraşului sunt două sate care ţin de sus numita noastră mănăstire, 

astăzi prefăcută în întregime în episcopie cu un număr 86 de case, tot de unguri catolici. În 

acea provincie mai este o localitate cu numele de Trotuş, aşezată la poalele munţilor 

Transilvaniei; acolo este o biserică de-a noastră şi sunt 70 de case de unguri catolici cu 

preotul lor. Mai sunt şi alţii, dar puţini, schismatici şi luterani. În apropierea acestui oraş este 

un sat de 28 de case de catolici, dar nu au preot...(sunt analizate şi alte localităţi...)”
116

 

Bogoslavich nu a avut comportări prea bune în Moldova şi, de aceea, a fost înlocuit în 

1627 cu Albert Chiritio. Acesta a venit însă pentru a remedia situaţia creată de antecesorul 

său. Superiorul general al ordinului este nevoit să-l numească în 1628 comisar general pe  

Grigore Polonul, despre activitatea căruia nu se cunosc prea multe lucruri. Între timp, aflând 

de scandalul dat de Bogoslavich, Propaganda Fide  scrie superiorului general, cerându-i să 

trimită misionari buni pentru a îndrepta situaţia
117

. Superiorul s-a gândit că este mai bine şi 

mai convenabil, din punct de vedere politic, ca noua misiune să intre în grija pro vinciei din 

Pera. 

 

 

2.6. Episcopul Gabriel Fredro (1627-1631).  

 

Gabriel Fredro a fost numit ca episcop la data de 10 august
118

. Printre obligaţiile lui de 

căpetenie se număra şi aceea de a sta la reşedinţă sau, cel puţin, de a-şi vizita teritoriul 

încredinţat
119

. 

În primele decenii ale secolului al XVII-lea, din cauza numeroaselor lupte, numărul 

parohiilor scade. În 1606 lipseau preoţii din marile comunităţi: Săbăoani, Huşi, Hotin, 
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Fărăoani, Trotuş. În 19 parohii activau doar 3 sau 4 preoţi, care călătoreau de  la o biserică la 

alta. Lipseau, de asemenea, veşmintele şi vasele liturgice. Credincioşii erau puţini, slab 

pregătiţi din punct de vedere religios, iar când li se cereau taxe puţin mai mari pentru 

susţinerea bisericilor şi parohiilor, ameninţau cu trecerea la ortodoxie. Mulţi chiar făceau 

acest lucru, deoarece li se promitea uşor iertarea păcatelor
120

. În 1630, Bonnici constată că şi 

la Iaşi lipsea preotul. La Cotnari era un preot luteran; la Galaţi slujea un preot ortodox şi, în 

multe comunităţi mari, luteranii şi calvinii erau destul de numeroşi
121

. 

 La 30 ianuarie 1629 prefectul apostolic Wilhelm Foca a fost investit de Propaganda 

Fide cu titlul de prefect al misiunii din Moldova şi Valahia. Dar, în timp ce se pregătea să 

vină aici împreună cu un alt preot, Grigore din Bari, se afla în conflict cu reprezentantul 

Veneţiei la Poartă şi, temându-se de acesta, nu mai vine în Moldova ci, explicându-şi 

situaţia Congregaţiei, se întoarce în Italia. Din acest moment începe o situaţie anormală, 

care va dura aproximativ 25 de ani: credincioşii şi, mai ales, misionarii din Moldova şi 

Valahia, au fost lipsiţi de sprijinul superiorului lor, care trebuia să-i conducă şi să le 

coordoneze munca. Lipsind episcopul de la reşedinţă, vecinii au început să ridice pretenţii 

asupra scaunului episcopal din Bacău.  

Deoarece părintele Foca se retrăsese din funcţia de prefect al misiunii, aceasta a fost 

cumulată cu cea a superiorului provincial din Pera, care trimitea câte doi viceprefecţi, unul 

în Valahia şi altul în Moldova. Pentru Moldova, au fost aleşi ca viceprefecţi Angelus de 

Sonnio şi Paul Bonnici, care-i întorc de la protestantism pe credincioşii din Cotnari. Bonnici 

a fost aproape tot timpul în relaţii bune cu domnitorul Mihnea.  

 

 

2.7 Episcopul Ioan Zamoyski (1633-1649) 

 

După moartea lui Fredro, catolicii moldoveni, împreună cu părintele Bonnici, cer să nu 

mai fie numit un episcop polonez, nici să nu se mai amestece monarhul, deoarece în 

Moldova stăpânesc turcii. Polonia afirmă însă că ea are dreptul să numească episcopul de 

Bacău şi că, numind unul din familie nobilă, va putea să rezolve situaţia destul de precară a 

finanţelor episcopiei, iar la vreme de război acesta va avea unde să se refugieze. Aceste 

tratative au tărăgănat trei ani numirea lui Zamoyski şi, ca de obicei, speranţele au fost 

înşelate. 

În acest timp, activează pe tărâm apostolic cu tot devotamentul misionarii Angelus 

Petricca de Sonnio şi Anton Frascello care, datorită zelului lor, vin în conflict cu ortodocşii. 

Se poartă discuţii aprinse, ajungându-se chiar la proba focului (ordalii). Pentru aceasta, pr. 
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Frascello a fost dojenit de Propaganda Fide. Din cauza greutăţilor, a bolilor şi a războaielor, 

cei doi misionari au fost nevoiţi să se întoarcă la Constantinopol. 

La 9 iunie 1634 a fost numit prefectul apostolic Wilhelm Vizani. Înaintea lui a fost Ioan 

d’Anagnia (1631-1637). Vizani şi-a luat ca viceprefect pe pr. Benedict Remondi care, după 

multe peripeţii, ajunge la Iaşi în 1635. Aici însă găseşte casa ocupată de vicarul lui 

Zamoyski, Iacind de Osimo. Remondi stă mai mult timp la Iaşi pentru a-şi însuşi limba ţării 

şi, tot acum, îl însoţeşte pe Zamoyski în vizita lui pastorală, după care acesta din urmă, în 

ciuda tuturor insistenţelor, s-a întors în Polonia. Pe lângă aceasta, episcopul nu voia nici să 

recunoască privilegiile spirituale ale misionarilor, puteri pe care ei le primiseră de la 

Propaganda Fide. Pentru aceasta, în 1636, pr. Remondi pleacă la Constantinopol ca să 

expună situaţia superiorului său Vizani. Congregaţia reîntăreşte drepturile lor, drepturi pe 

care le recunoaşte, din Polonia, şi episcopul de Bacău.  

Prefectul apostolic Angelus Petricca a fost numit la 30 ianuarie 1638. Luptător înfocat 

contra invaziei calvine, s-a preocupat îndeaproape de catolicii moldoveni. A trimis aici pe 

misionarii Francisc de Castro, Ioachim d’ Aquapendente, Simon Appoloni şi Bartolomeu.  

 

2.8 Episcopia de Bacău condusă de vi zitatori apostolici. 

 

Lipsa episcopului de Bacău, în paralel cu afirmarea ierarhiei locale ortodoxe, favorizează 

mult aspiraţiile filo-ortodoxe ale lui Vasile Lupu. Practic, el nu voia o subminare a 

catolicilor, ci doar o bună organizare a ambelor religii, cu precădere a celei ortodoxe. În 

1638 domnitorul îl trimite la Roma pe Remondi ca să ceară un episcop italian stabil. 

Congregaţia îi dă un ultimatum episcopului Zamoyski ca, în decurs de cel mult trei luni, să 

se întoarcă la Bacău. Acesta răspunde cu greu, plângându-se de situaţia grea din ţara 

Moldovei şi mai ales de faptul că nu era agreat nici de domnitor. Totodată, era polonez, iar 

acum Polonia se afla în război cu turcii, care erau principala autoritate în ţară. Îl roagă, 

aşadar pe papa să trimită un vizitator apostolic
122

. 

În 1640 Petru Bogdan Baksič este numit de papa Urban al VIII-lea vizitator apostolic, 

după ce fusese auxiliar al episcopului de Sardica (Sofia). El ne-a lăsat o relatare foarte bună 

despre starea bisericii din Moldova. Îşi începe vizita în septembrie 1641. La Galaţi găseşte 

51 de catolici unguri, care-şi uitaseră limba. Existau şi mulţi negustori din Raguza 

(Dalmaţia). Şi la Bârlad întâlneşte 160 catolici unguri, care vorbeau doar moldoveneşte. În 

Huşi numărul catolicilor era de 495 suflete iar paroh era Iacob de Ossimo, lăsat de episcopul 

Zamoyski ca înlocuitor al său. Acum zăcea din cauza unei grele lovituri de cuţit primită de 

la un credincios, deoarece ceruse taxe „exagerate”. La Iaşi comunitatea catolică era destul 
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de pestriţă: 202 credincioşi negustori, soldaţi, trimişi polonezi, italieni, slavi, unguri, 

francezi. În Cotnari erau 497 catolici, cei mai mulţi saşi; toţi vorbeau moldoveneşte. În fosta 

capitală a ţării, Suceava, erau doar 50 de catolici, iar catolicii armeni erau cam 1000 de 

suflete. În Târgu Neamţ erau 91 de catolici; la Săbăoani şi în împrejurimi, 195 de suflete; la 

Adjudeni, 116 suflete; la Tămăşeni, 64 de suflete; la Teţcani, 165 de suflete; la Licuşeni, 33 

de suflete, iar la Roman, 31 de enoriaşi. În Bacău erau 500 de catolici; la Fărăoani, 300 de 

suflete; la Trebeş, 125 de suflete; la Salonţ, 90 de suflete; la Lucăceşti, 63 de suflete; la 

Valea Seacă, 50 de suflete; la Trotuş, 122 de suflete; la Stăneşti, 106 suflete
123

. Baksič a 

trecut şi prin sate locuite de „ungureni”. Din cauza regimului agrar foarte sever din 

Transilvania, mulţi ţărani fugeau în Moldova, populând zonele pustiite de atacurile tătare. 

Mai veneau ţărani şi din Polonia şi Rusia şi toţi erau incluşi în titlul generic de „ungureni”, 

deoarece cei mai mulţi veneau din Transilvania. Acest proces de imigrare a continuat pe 

timpul domniilor lui Miron Barnowski şi Vasile Lupu
124

. Terminându-şi vizita în Moldova, 

Baksič se întoarce la Chiprovăţ, iar relaţia o prezintă Congregaţiei De Propaganda Fide în 

anul următor
125

. 

Deja l-am menţionat mai sus pe superiorul provincial, Angelus Petricca, care activa 

intens pentru oprirea progresului calvinist. Fiind şi  prefect al misiunii din Moldova, acum 

începe să se bucure de roadele muncii misionarilor trimişi de dânsul. Din cauza patriarhului 

de Constantinopol, Chiril Contaris, care, după ce făcuse promisiunea de credinţă catolică, şi -

a schimbat total atitudinea, Petricca pleacă din Constantinopol, urmând într-o perioadă de 

zece ani patru prefecţi apostolici pentru misiunea din Moldova şi din Valahia: Ioan 

Merciandrini (1641-1643), Ioan Siroli (1643-1644), Ioan de Modaldeschis (1644-1647) şi 

Ioan Circhi d’Agnania (1647-1650), acesta din urmă, a doua oară. El este şi ultimul care nu 

a stat pe teritoriul misiunii. În perioada aceasta de zece ani au activat ca viceprefecţi ai 

misiunii: Felix Polidori (1643), Petru Caravini (1643) şi Gaspar de Notto (1644). El a tradus 

în limba comună a ţării – româna – catehismul lui Robert Bellarmin, pentru a-l preda 

copiilor şi celor mari, căci mulţi nu ştiau nici semnul Sfintei Cruci să-l facă
126

. 

 

2.9 Sinodul diecezan de la Cotnari 

 

Preotul Bartolomeu Bassetti vine în misiune în perioada care coincide cu vizita lui 

Baksič. Lăsat de acesta ca vicar general, Bassetti convoacă la 6 noiembrie 1642 un sinod 

diecezan, la Cotnari. Motivele erau următoarele: abuzurile clericilor, ale credincioşilor şi ale 
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altora, precum şi ignoranţa religioasă a catolicilor. În acest centru, s-au adunat trei călugări 

misionari şi şase sau şapte preoţi seculari care lucrau în misiune. Problemele discutate şi 

hotărârile luate la acest mic sinod au fost adunate şi notate într-o lucrare: Speculum ordinis, 

lucrare ce a fost trimisă apoi la Propaganda Fide, cu rugămintea de a fi citită, corectată şi, 

dacă era cazul, tipărită. Iată problemele grave cu care era confruntată viaţa religioasă: unii 

preoţi cereau taxe prea mari pentru botez şi, din această cauză, mulţi credincioşi amânau 

botezul copiilor lor până adunau suma cerută; alţi preoţi nu voiau să dea sacramentul 

Maslului, pe motiv că nu se obişnuia; alţii nu voiau să dea canon la spovadă, spunând că 

penitentul trebuie să şi-l impună singur. Câţiva dascăli veniţi din Transil vania învăţau 

poporul că trebuie să primească Sfânta Euharistie sub ambele specii. În alte locuri se 

admiteau naşi ortodocşi la botez, iar dacă se întâmpla ca părinţii copilului să moară, atunci 

ei luau copilul şi-l creşteau în religia ortodoxă. Nici abuzurile legate de căsătorie nu erau 

puţine. Din această relatare se obeservă cu uşurinţă influenţa protestantă şi ortodoxă în 

rîndul catolicilor, atît a laicilor cît şi a preoţilor. 

În anul următor, Bassetti pleacă la Roma ca să susţină doleanţele sinodului, şi anume:  

a) permisiunea de a deschide un seminar la Iaşi pentru moldoveni şi secui; pentru aceasta, 

existau deja la Iaşi doi profesori, unul numit Iacob, pentru limba maghiară şi altul, Paul, 

pentru limba română; 

b) diferite înlesniri şi facultăţi pentru preoţii din pastoraţie; 

c) pentru cultivarea ştiinţelor teologice între preoţi, Bassetti cerea manuale de teologie 

morală, dogmatică şi cărţi despre hotărârile conciliilor ecumenice. 

Bassetti a mai prezentat spre soluţionare şi diferite cazuri matrimoniale . Congregaţia 

răspunde curând: trimite parohilor din Moldova patru exemplare din Sfânta Scriptură, patru 

exemplare din documentele Conciliului Tridentin şi tot atâtea manuale de teologie morală 

ale lui Layman, manuale ce se ocupau cu rezolvarea cazurilor de conştiinţă. Propaganda 

Fide nu menţionează Speculum ordinis, pe care voia să-l tipărească. Planul de seminar al lui 

Bassetti se va concretiza în mica şcoală pentru copii a iezuitului Beke de la Iaşi, iar celelalte 

probleme ridicate în sinod vor trece în uitare, fiind acoperite de personalitatea, aspiraţiile şi 

vederile lui Baksič
127

, a cărui informaţie intra în atenţia Propagandei, tocmai când se 

desfăşura acest mic sinod. În această informaţie, el specifică că nu poate supraveghea 

Moldova şi Valahia, deoarece teritoriile sunt prea vaste. Pentru remediere el propune 

Congregaţiei numirea unui episcop titular, creat ad-hoc, episcop care va fi Marcu 

Bandulovič. Congregaţia a crezut ca fiind potrivit faptul ca toate problemele sinodului să fie 

încredinţate noului venit. Ca şi cauză a eşecului mai putem menţiona faptul că au urmat 

vremuri tulburi după domnia lui Vasile Lupu. În 1643 Bassetti trimite la Roma o relatare 
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despre catolicismul local
128

. 

 

2.10 Marcu Bandulovič – Bandinus 

 

Originar din Skopje (Bosnia), Marcu Bandulovič aparţinea ordinului franciscan. În 1628, 

îl găsim misionar la Belgrad, iar doi ani mai târziu la Caransebeş, chemat de credincioşii 

catolici din oraş. Timp de 12 ani el face numeroase călătorii prin Europa pentru interesele 

misionare ale Bisericii. La sfârşitul anului 1642 se zvonea că provincia franciscană ce 

cuprindea Bulgaria şi Ţările Române se va despărţi, având ca hotar Dunărea. Bulgaria urma 

să rămână în grija arhiepiscopului de Sofia, iar teritoriul român să se transforme într -o 

dieceză separată sub conducerea unui prelat, iar momentan misionarul Bandulovič era cel 

mai potrivit, mai ales pentru faptul că ştia limba Moldovei şi pentru că era bine pregătit din 

punct de vedere intelectual şi spiritual. Ajungând aceste aprecieri la Roma, el primeşte  

placet -ul Scaunului Apostolic în iulie 1643 şi, prin bula din 16 decembrie acelaşi an, este 

numit arhiepiscop, ales de Marcianopol (lângă Varna), acest titlu fiind înfiinţat „in patribus 

infidelium”, direct pentru dânsul. 

Marcu pleacă la Sofia pentru a stabili cu arhiepiscopul Deodat limitele teritoriului în care 

îşi va desfăşura activitatea. Prelatul din Sofia îşi menţine Bulgaria, până la Milcov, iar 

Moldova şi Dobrogea le încredinţă arhiepiscopului de Marcianopol, care însă nu a fost 

mulţumit de această delimitare întrucât majoritatea catolicilor din oraşele Munteniei erau 

negustori de la care putea avea un venit mai mare decât de la toţi catolicii Moldovei.  

La 21 august 1644 a fost sfinţit episcop în mănăstirea din Chiprovăţ de către Baksič, i ar 

apoi a pornit în căutarea veşmintelor bisericeşti, conforme cu demnitatea sa. Toate căutările 

lui au fost însă zadarnice. În această stare, primeşte o scrisoare de la misionarul Ioan Lillo, 

„vicarul Moldovei”, în care acesta îl roagă să vină cât mai repede în Moldova. Marcu 

porneşte însoţit de Petru Parcevich şi de doi slujitori, cu zece taleri în pungă şi câteva 

odăjdii primite cu mare greutate. Ajuns în Moldova, este primit cu răceală şi suspiciune de 

către Vasile Lupu, care nu se încredea în misionarii care nu aveau recomandare specială din 

partea papei; şi erau destui dintre aceştia prin Moldova, ei pricinuind multe necazuri 

domnitorului şi dovedindu-se a fi nişte şarlatani fără nici o educaţie religioasă şi dornici de 

câştiguri josnice. Până la primirea scrisorii papale, domnitorul îl includea pe Bandulovič în 

rândul acestei categorii de misionari.  

Retras la Bacău, Marcu Bandulovič a aşteptat nouă luni scrisoarea papei Inocenţiu al X-

lea. În acest timp s-a străduit să refacă biserica şi locuinţa din oraş. Sărăcia îl obliga să 

cerşească pentru a trăi. El i-a scris lui Vodă să-i dea moşia de la Trebeş, dar secretarul 

domnesc, Gheorghe Kutnarski, l-a convins pe domnitor să nu i-o acorde, pentru ca astfel să-
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i rămână lui. Pe data de 20 mai 1645 el primeşte  scrisoarea brevă de la Roma şi se grăbeşte 

să i-o prezinte domnitorului, care-şi retrase imediat toate suspiciunile, dându-i voie să 

acţioneze în plinătatea puterilor lui spirituale şi rugându-l insistent să expulzeze pe toţi 

misionarii vicioşi şi pe falşii preoţi. 

După primăvara acelui an apele Bistriţei au distrus moara mănăstirii din Bacău, luându-i 

episcopului şi această modestă sursă de venit cu care abia reuşea să se întreţină. Deşi sărac 

şi părăsit, îşi anunţă totuşi vizita pastorală printr-o scrisoare bilingvă, în latină şi română, 

vizită pe care o începu la 1 noiembrie 1646, însoţit de parohul din Cotnari, Gheorghe 

Grossul. El îi îndemna pe credincioşi în nenumărate rânduri să vină la biserică în zilele de 

duminică şi sărbători. Decăderea spirituală a poporului era cauzată şi de comportamentul 

scandalos al păstorilor. Totuşi, credem că Bandulovič, simpatizant al iezuiţilor, exagera în 

accentuarea lucrurilor în acest sector. El i-a descris astfel pe misionarii franciscani, încât 

Propaganda Fide, la citirea raportului său, ar fi trebuit să-i înlocuiască neapărat cu 

misionarii iezuiţi, ceea ce nu s-a întâmplat. Din alte rapoarte apropiate ca dată cu cel al lui 

Bandulovič nu reiese că misionarii ar fi fost atât de scandaloşi. Din cauza greutăţilor cauzate 

de dificultăţile pastoraţiei, ca şi datorită conflictelor lui cu misionarii, sănătatea lui începe să 

se şubrezească. Descurajat de starea tristă a misiunii şi de responsabilitatea pe care o avea, a 

început să-l bănuiască chiar şi pe credinciosul Beke, care lucra cu râvnă pentru luminarea 

minţilor copiilor moldoveni. Din cauza neputinţei de a mai supraveghea pe credincioşi şi a 

mai păstori, au început imediat rivalităţile între preoţi cît şi micile aranjamente pentru a-l 

îndepărta pe neputinciosul episcop.  În această atmosferă Marcu moare la 27 ianuarie 1650 şi 

este înmormântat de secretarul său, Parcevich, împreună cu alţi preoţi din Moldova.  

Raportul său este cel mai voluminos dintre toate rapoartele misionarilor care s -au 

perindat vreodată pe aceste teritorii. Este un raport final oficial, compus din 198 de pagini, 

cuprinzând amănunte folositoare pentru cunoaşterea vieţii catolicilor şi a populaţiei 

Moldovei de la mijlocul secolului al XVII-lea. Această dare de seamă cuprinde perioada 19 

octombrie 1646 – 20 ianuarie 1647, perioadă în care misionarul a vizitat 33 de sate şi oraşe 

în care existau catolici, notând până şi numele celor 1122 de familii catolice moldovene
129

. 

Înainte de a da curs listei localităţilor catolice după Codex Bandinus, redăm pe scurt un 

eveniment-conflict care se va repeta vreme îndelungată. Secretarul domnesc Kutnarski îl 

aduce la Iaşi, în vara anului 1644,  pe iezuitul Beke, cu intenţia de a introduce aici 

Societatea lui Isus. Acesta, prin predicile în limba maghiară şi prin purtarea lui, câştigă 

simpatia ungurilor din localitate, care se ridică împotriva franciscanilor, pretinzând că le -au 

luat biserica, iar acum trebuie să le-o înapoieze. Rapoartele încep să curgă spre prefectul 

misiunii, dar iezuiţii nu cedează. În 1646, Paul Beke mai aduce un misionar, pe Martin 

Dezdi, şi astfel se pun bazele primei lor reşedinţe, lângă care alcătuiesc şi şcoala amintită.  
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S-a ajuns la incidente scandaloase şi la numeroase intervenţii la domnitor, dar în zadar. 

Acesta reprezintă începutul disensiunilor mai grave dintre iezuiţi şi franciscani. Biserica din 

Iaşi a fost clădită de boierul Enache Vevelli, care a dăruit-o franciscanilor pe timpul lui 

Angelus Petricca. Lângă biserică, un alt boier, Iacob Sevastoss, a construit şi o locuinţă 

pentru misionari
130

. 

 

2.11. Localităţile catolice din Moldova la 1646
131

 

 

Codex-ul lui Bandulovič (latinizat – Bandinus) ne prezintă 42 de localităţi, care aveau sau 

avuseseră populaţie catolică. Pentru o mai bună înformare asupra catolicismului moldovean 

în secolul al XVII-lea, completăm aceste informaţii cu altele, ulterioare acestui an, publicate 

în diverse studii. 

 

 

Adjudeni 

 

Adjudeni este o localitate veche, datând dinainte de 1420. Suferind de pe urma predicilor 

husite (ca şi multe alte localităţi catolice). În relatarea lui Petru Bogdan Baksič, avea 100 de 

suflete fără biserică şi cele necesare pentru slujbele sfinte. Credincioşii mergeau la biserica 

din Săbăoani sau la cea de la Tămăşeni. Bandinus menţionează 30 de familii cu 63 de 

suflete. Satul a rămas timp îndelungat ca moşie ce a aparţinut diferitelor mănăstiri, mai ales 

Trei Ierarhi, sau boieri. 

 

 

 Amăgei 

 

Amăgei a fost un sat vechi. La 1599, avea biserică închinată Sfintei Treimi. Aici se 

celebra  liturghie numai duminica, iar în cursul săptămânii credincioşii mergeau la Cotnari. 

Bandinus a găsit în această localitate 99 de catolici. Alături de această informaţie, 

misionarul mai menţionează: „Amadsei, hoc est deceptor tum quia homines incolunt arte 

decipiendi prepollentos, tum quia vinum, quod ibi nascitur bibones suavitate deceptos 

prosternit”. Localitatea este menţionată până la sfârşitul secolului al XVII-lea. 
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 Bacău 

 

Cercetările mai recente par să dovedească faptul că Bacăul a fost centrul organizaţiei 

statale din timpul lui Dragoş Vodă. „Prima menţiune documentară certă a Bacăului, este 

privilegiul acordat de Alexandru cel Bun la 6 octombrie 1408 negustorilor din Lemberg, în 

care se arată că pentru mărfurile aduse sau în tranzit prin Moldova, afară de vama gospod de 

la Suceava, vor mai trebui să plătească taxe specifice şi la vama de la margine, în Bacău.(...) 

Aici a avut reşedinţă Alexandru, fiul şi coregentul lui Ştefan cel Mare. Lîngă aceste curţi era 

şi biserica domnească, terminată la 1 ianuarie 1491.
132

   

Bandinus ne spune că Bacăul a fost reşedinţa episcopului catolic. Aici se găseau 680 de 

suflete, catolicii fiind mai numeroşi decât ortodocşii, cu care împărţeau, alternativ, 

conducerea târgului. Credincioşii de aici au avut de suferit de pe urma husitismului. În 1608 

se înfiinţează episcopia de Bacău, iar de acum încolo ştirile vor fi mai dese. Biserica a fost 

clădită, după cum spune tradiţia, de Margareta Muşata. Acum biserica era o ruină din lemn, 

iar casele episcopale la fel. Aceasta s-a întâmplat şi din cauza proastei administrări a 

bunurilor episcopiei. 

 

 

Baia 

 

Ca şi Bacăul, Baia înfăţişa şi ea acum vestigiile unei prosperităţi apuse. Relatarea ne 

spune că, odinioară, oraşul a avut o populaţie de 6.000 de suflete, locuind în peste 1.000 de 

case. Acum nu mai erau decât 40 de case, cu 256 de catolici. Rămăsese doar frumoasa 

biserică din piatră, construită la începutul secolului al XV-lea. Mulţimea saşilor de aici s-a 

stins prin asimilarea lor de către românii ortodocşi. Ortodocşii reprezentau majoritatea 

populaţiei, judecând după cele patru biserici existente. La scăderea numărului catolicilor a 

mai contribuit şi emigrarea lor în alte centre catolice. Saşii şi ungurii de aici, ca şi cei din 

Roman, deţin vii la Cotnari, fac comerţ cu vin în sudul ţării şi transportă peşte din apele de 

munte până la Iaşi. Acesta era oraşul Baia, fost mare centru comercial şi târg domnesc de 

vamă, reşedinţa superiorului vicariatului Ruteniei, centru episcopal între 1413 -1523. 
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Bălana 

 

Bălana este un sat dispărut. După afirmaţiile lui Bandinus, îl putem localiza pe stânga 

Tazlăului, la nord de gura acestuia. Avea 12 case cu 87 de unguri. Locuitorii acestui sat, 

împreună cu cei din Măneşti şi Grozeşti, trebuiau să păzească căile de acces spre Braşov şi 

Trei Scaune. 

 

 

Bârlad 

 

Influenţaţi de reformă, cei aproximativ 150 de catolici aveau o sărăcăcioasă bisericuţă din 

lemn, fără preot, numai cu un  dascăl pe nume Andrei care cânta şi citea rugăciuni pentru 

popor. Conform  relatărilor lui Bandinus ”Catolicii se găsesc în acest oraş 140 de suflete 

pentru împărtăşit şi 20 de copii, maghiari de neam, dar sunt puţini cei care ştiu bine 

ungureşte, fiind departe de graniţa Ungariei. Au o biserică de lemn lungă de 8 paşi şi lată de 

5 paşi acoperită cu paie; nu mi-au putut spune cui era închinată”.
133

  

 

 

Bogdana 

 

Satul fusese locuit de emigranţii de peste munţi. Mai rămăseseră acum 6 case cu 18 

suflete, ceilalţi trecând la „Schisma grecilor, pentru că acest sat de nimeni, niciodată mai 

înainte nu a fost inspectat sau îngrijit şi nici misionarii nu s-au ocupat de el”.
134

  

 

 

Ciobârciu 

 

Aceasta este singura localitate nevizitată de Bandinus, din cauza pericolelor ce-l 

ameninţau pe drumurile Bugeacului tătăresc. Singura comunitate mai apropiată era Huşi iar 

preotul de aici avea grijă şi de cei 200 de catolici din Ciobârciu. Nu se cunoaşte locul unde a 

fost satul. 

 

 

Cotnari 

 

La sfârşitul secolului al XVI-lea, erau în această localitate 1083 de catolici, care aveau 
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patru biserici, dintre care trei erau din piatră. Biserica din Cotnari avea şi o şcoală, la care 

preda Petru Elmon, suspect de protestantism. A urmat o perioadă de mai bine de o sută de 

ani în care aproape toţi locuitorii au trecut la protestantism. Preotul Paul Bonnici, după şapte 

ani de predică şi intensă muncă apostolică, îi readuce pe drumul cel bun. În consecinţă, 12 

pârgari din oraş, în numele tuturor catolicilor de aici, îi scriu papei Urban al VIII-lea o 

scrisoare de supunere totală. Roma le răspunde la 29 martie 1632, iar acest răspuns era 

păstrat la Cotnari şi era citit în public la marile sărbători. Acesta era oraşul lui Despot Vodă, 

care a adus aici profesori din Occident şi a deschis o Schola latina, la care preda profesorul 

Johann Sommer. Aici exista şi o bibliotecă de curte, iar Despot voia să deschidă o 

Academie. Erau proiecte mari, strălucite pentru  Moldova de atunci. Bandinus găseşte 

comunitatea într-o stare prosperă şi cu o bună organizare bisericească. Existau 276 de 

catolici, între care cei de origine maghiară erau mai mulţi. Totuşi, mai importanţi erau saşii. 

Erau organizaţi în confraternităţi şi aveau trei biserici. Principala sursă de venituri o 

constituiau podgoriile din împrejurimi. 

 

 

Fărăoani  

 

Fărăoani era o localitate aşezată lângă drumul principal, constituind astfel o ţintă bună 

pentru atacurile tătare. Din acesta cauză, comunitatea nu a putut să se dezvolte normal timp 

de mai multe secole. Bandinus găseşte aici o comunitate catolică formată din 40 de suflete 

cu o biserică din lemn, având câteva odoare destul de simple. Comunitatea aparţinea de 

parohia Bacău. „Prima menţiune documentară a satului o avem în Efemeridele Cibinului 

care menţionează că în anul 1420 husiţii, alungaţi din Boemia şi Ungaria, au trecut în 

Moldova aşezându-se, saşii la Cotnari şi Baia, iar ungurii la Faraoani, Valea Seacă şi 

Bacău.”
135

 

 

 

Fântânele 

 

Satul îşi trage numele de la o serie de izvoare, printre care şi ape gazoase şi sulfuroase. 

„Catolicii au fost semnalaţi la Fântânele de relaţia ep. Petru Bogdan Baksič în anul 1641, de 

Codex Bandinus şi în general de relatările din prima jumătate a sec. al XVII-lea.”
136

 Cu 

timpul, toţi catolicii au fost asimilaţi de băştinaşi. Localitatea se afla lângă  Trebeş.  
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Galaţi 

 

Acesta reprezenta un port comercial foarte activ şi cu populaţie bogată. Aici erau peste 

15.000 locuitori, majoritatea români, alături de care trăiau şi greci, armeni, turci. La aceştia 

se adaugă un număr de 70 de unguri (care ştiau şi moldoveneşte), având o bisericuţă 

rudimentară din lemn, cu cimitir în jurul ei. În secolele următoare  catolicismul va prospera 

mult aici. „Existenţa comunităţii catolice din Galaţi a fost semnalată, pentru prim a dată, de 

raportul pr. Francisc Candia în anul 1622.”
137

 

 

 

Gyla-Giuleşti 

 

Fostă aşezare catolică; Bandinus găseşte în Gyla-Giuleşti ruinele impunătoare ale unei 

biserici. După informaţiile lui, localitatea trebuie să fi fost la jumătatea drumului dintre 

Târgul Neamţ şi Baia, pe malul drept al Moldovei.  

 

 

Grozeşti 

 

Această localitate exista şi în secolul al XIV-lea. Bandinus găseşte aici 14 case cu 69 de 

suflete, ce aparţineau de parohia Trotuş.  

 

 

Hârlău 

 

Vechi târg al Moldovei, cunoscut şi cu numele de Târgul Bahluiului, sau Bahlovia, 

Hîrlău a fost în secolele XIV-XV a doua reşedinţă domnească. Episcopul găseşte 

comunitatea catolică în proces de asimilare şi convertire la religia ortodoxă. Biserica era în 

ruină, iar viile ei părăginite. Mai existau 28 de suflete, însă generaţia nouă a trecut la 

ortodocşi.  

 

 

Huşi  

 

Este discutabilă ipoteza înfiinţării oraşului de către husiţi, care i-ar fi pus numele 

conducătorului lor. Pe timpul lui Bandinus, târguşorul era locuit de români şi unguri, aceştia 
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din urmă fiind mai numeroşi: 682 de suflete. Conducerea oraşului era încredinţată, 

alternativ, un an românilor, un an ungurilor. 

 

 

Iaşi  

 

„Aşezarea este atestată documentar, pentru prima dată, într-o listă de oraşe valahe din 

anii 1387-1392, inserată în mai multe letopiseţe ruseşti, sub forma Isski torg- târgul Iaşi (...) 

În anul 1408 este menţionat ca vamă de margine, în privilegiul comercial acordat de 

Alexandru cel Bun negustorilor din Lemberg.(...) Cronica Conciliului din Konstanz 

menţionează oraşul Iaşi sub forma Iessmarkt şi nu face nici o specificare despre confesiunea 

delegaţilor(...)
138

. 

O altă menţiune despre comunitatea catolică ne-o dă Quirini, în 1595
139

. Bandinus 

găseşte aici aproximativ 30 de catolici, în majoritate unguri . Mulţi dintre ei nu locuiau în 

oraş, ci în viile din împrejurimi. 

 

 

Licuşeni  

 

„Despre Licuşeni am putea spune că a aparţinut dintotdeauna Episcopiei Romanului şi 

am avea dreptate, numai că satul este mai vechi decît episcopia. Întra-devăr, la 16 

septembrie 1408, Alexandru cel Bun întărea bisericii Sfînta Vineri din Roman, locul de 

îngropăciune al mamei sale, doamna Anastasia, două sate, între care şi cel care ne 

interesează pe noi: Leucoşăuţii lui Brătianu şi cu moara care este la fântână”.
140

 Bandinus, 

afirmă despre ea: foarte apropiată de Săbăoani, Licuşeni avea 40 de familii catolice, care, nu 

demult, s-au contopit cu partea de nord a satului Săbăoani.  

 

 

 Lucăceşti 

 

La 20 mai 1459, Ştefan cel  Mare dispunea ca „toţi ungurii din acest sat mănăstiresc, 

Lucăceşti, câţi vor fi, să plătească darea episcopală mănăstirii... de la Bistriţa”
141

. Pe timpul 

lui Bandinus, catolicismul era în decădere: din cele 100 de case, câte avusese mai înainte, 

mai rămăseseră 15, cu 86 de credincioşi. Niciodată vreun episcop n-a mai vizitat localitatea; 
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o singură dată s-a abătut pe aici un misionar. Biserica din lemn, ruinată, încă mai păstra 

odoare frumoase. Credincioşii nu au nici cunoştinţele religioase elementare. Izolarea satului 

de centrele catolice a dus la asimilarea catolicilor de către credincioşii ortodocşi.  

 

 

Măneşti 

 

Măneşti era un sat în decădere. Biserica era în ruină, iar din satul mare şi populat de 

altădată mai rămăseseră 4 case cu 48 de catolici. A dispărut, probabil, la sfârşitul secolului 

al XVII-lea 

 

 

 Paşcani  

 

„Aşezarea-ca sat-este veche, fiind atestată documentar încă din sec. al XVII-lea, având 

obiective istorice biserica Sf. Voievozi din anul 1664 şi casa Cantacuzino - Paşcanu. Numele 

aşezării este legat de curtea boierului Oana Paşca, boier atestat în anul 1453.” 
142

 Localitatea 

se afla în faţa Fărăoanilor, în lunca Siretului. Aici se găseau 6 case cu 30 de catolici. 

Poporul era lipsit de îngrijire pastorală şi, de aceea, se repetă situaţia din alte localităţi: 

treceau frecvent la ortodocşi. 

 

 

 Piatra 

 

În vizita sa, Bandinus a constatat că în Piatra mai existau 3 case cu 16 unguri, dintre care 

numai un bătrân mai vorbea ungureşte. 

 

 

 Răchiteni  

 

„Prezenţa unei biserici în satul Răchiteni, până la mijlocul secolului al XVII-lea, nu poate 

fi demonstrată documentar, nici arheologic. În prima relatare despre satul Răchiteni, cea a 

episcopului Petru Bogdan Baksič din 16 octombrie 1641, se menţionează existenţa unui 

număr de 150 de locuitori la Răchiteni, sat aparţinând de parohia Săbăoani, lipsiţi însă de o 

biserică proprie.”
143

   

Veche comunitate catolică, Răchiteni era menţionat des în rapoartele primilor misionari 
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(ale căror nume nu le cunoaştem), satul aflându-se în drumul lor, iar prima informaţie 

istorică e de la anul 1736, cînd activa  ca misionar pr. Franciscus Ant. Manzi de Longeano. 

Bandini aminteşte de 389 de catolici în această zonă; şi el afirmă lipsa bisericii. Redăm un 

fragment de la anul 1646 din relaţia arhiepiscopului Marcu Bandini- Domafalva (denumirea 

satului Răchiteni, în textul lui Bandini): „Id est Dominipagus, ValachiceReketent, hic 

homines cum parvulis trecenti octuaginta novem computantur, Szabojensem frequentant 

Ecclesiam, unde uno militari italico distant, ubi confirmationis quoque Sacramentum 

perceperunt verum magna pars laboribus Dominorum impedita aberat.
144

 

La jumătatea secolului al XVIII-lea exista o casă pentru misionari; ”un document din 

1745 intitulat Măreţia şi calitatea Misiunii din Moldova  , satul apare menţionat de mai 

multe ori printre centrele misiunii, fiind chiar catalogat unul din cele mai mari centre din 

Moldova.”
145

 Recensământul populaţiei la anul 1772 în satul Răchiteni indica „un număr de 

52 de case, existenţa unui popă unguresc, a doi ţigani, două văduve şi 52 de birnici”.
146

 

 

 

 Roman 

 

După informaţiile lui Bandinus, oraşul ar fi avut cândva o însemnată populaţie catolică, 

formată din unguri şi saşi, fiecare comunitate având biserica ei. Acum mai rămăsese doar 

biserica săsească. Cu puţini ani în urmă, se găseau  la Roman (1646) peste 300 de case de 

unguri şi saşi. La sfârşitul anului 1646  episcopul mai găseşte doar 6 case cu 36 de suflete. 

Mulţi dintre ei aveau vii la Cotnari.  

 

 

 Satul de Jos 

 

Localitatea Satul de Jos se afla pe un afluent al Tazlăului. În timpul vizitei sale, Bandinus 

nu a mai găsit nici un catolic din vechea şi marea comunitate, iar biserica, din piatră şi cu 

trei altare, era pustie. 

 

 

 Săbăoani  

 

Misionarul Quirini (1599) aminteşte de o formă aparte a numelui satului Săbăoani, cu 
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denumirea de Sabograni. „Szabofalva, (Denumirea satului Sabăoani în textul lui Bandini. 

Traducere de Mons.Anton Despinescu, după V.A.Urechia, Codex Bandinus, pp. 64-65) 

adică satul croitorului, în valahă Sabojen, în care se află o biserică din piatră închinată 

Naşterii Fecioarei Maria, acoperită cu şindrilă, sacristia şi clopotniţa cu paie; aici este 

reşedinţa parohului, cînd există. Acest sat este primul pe drumul de la Roman la Iaşi.”
147

 

Informaţiile oferite de misionari sunt sărace. La 1599, parohia Săbăoani era vacantă, 

credincioşii aflîndu-se în grija parohului din Roman
148

, situaţie identică şi la 1606
149

şi în 

1630
150

. Abia în 1636 e consemnat că biserica avea un preot ungur care folosea odăjdiile de 

la biserica din Roman, slujind şi în acest loc, dar care locuieşte cea mai mare parte a anului 

la Săbăoani.
151

 

Veche şi importantă comunitate catolică, Săbăoani, în anul 1646, număra 44 de fami lii, 

cu 300 de suflete. Se afirmă că actuala comunitate în urma unei molime, s -a mutat pe dealul 

din lunca Siretului. În vale  exista un sat, Berindeşti, care s-a unit apoi cu Săbăoani
152

.  

 

 

Sărata 

 

„Sărata-Talpa sat component actualei com. N. Bălcescu, jud.Bacău, aşezat pe dealurile 

din dreapta Siretului, de o parte şi de alta a pârâului Sârâţii, la 9 km. depărtare, spre sud-vest 

de oraşul Bacău(...) catolicii din Sărata au fost menţionaţi , pentru prima dată, de o statistică 

a bisericilor şi satelor catolice din Moldova, întocmită pe la sfîrşitul sec.al XVIII-lea, cînd se 

arată la parohia Călugăra aşezarea Sărata.”
153

  Bandinus aminteşten însă de localitatea 

Sărata  care se află la miazăzi de Cotnari, fiind locuită de 40 de catolici. 

 

 

 Siret 

 

„La Siret era o ramură a franciscanilor din vestita asociaţie misionară a Călugărilor 

Peregrini din Vicariatul Ruteniei şi Galiţia. Biserica acestei mănăstiri exista înainte de anul 

1340, cînd se pomeneşte îngroparea în această biserică a doi martiri din aceste părţi -Blasius 

şi Marcu, probabil martirizaţi de tătari.”
154
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Fost centru episcopal (1371-1434), Siretul nu mai avea la această dată nici un ungur sau 

sas. Toţi trecuseră la ortodoxie sau se mutaseră în alte centre catolice, fiind supuşi la 

persecuţii de husiţi. Anul 1340 este foarte important, pentru că ne arată că la Siret erau 

catolici înainte de întemeierea statului feudal al Moldovei şi al înfiinţării Episcopiei Catolice 

Siret. 

 

 

Slobozia 

 

În 1646, satul era recent înfiinţat, fiind format din populaţie ungurească ş i românească. 

Locuiau 49 catolici. Localitatea se afla lângă Trotuş. Astăzi este dispărută.  

 

 

 Sălonţul  

 

Sălonţul avea 35 de case cu 175 de catolici. Ca şi cei din Lucăceşti, şi aceştia erau lipsiţi 

de păstorire. Episcopul nu a fost pe aici şi nici misionarii nu s-au îngrijit de ei. Aveau 

biserică şi un dascăl  care anunţa sărbătorile şi posturile şi cânta în zilele de sărbători. Cu 

timpul, catolicii au dispărut din sat.  

 

 

Stăneşti 

 

Localitatea avea 150 de suflete şi o bisericuţă din bârne. Probabil  a dispărut la sfârşitul 

secolului al XVII-lea. În 1671  încă mai exista 
155

. A fost situată  pe locul actualei localităţi 

Caşin, lângă Oneşti. 

 

 Strunga 

 

Existau în Strunga 2 familii, cu 11 suflete. Acestea se aflau în partea de miazăzi a 

trecătorii care poartă numele localităţii. 

 

 

Suceava 

 

„Suceava este trecută printre oraşele volohe în lista rusească de oraşe alcătuită între anii 
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1387-1392.(...) Catolicii din Suceava au fost semnalaţi, pentru prima dată, în statisticile 

catolice de relaţia din anul 1599 a episcopului Bernardino Quirini. El află la Suceava 30 de 

familii catolice, cu 153 credincioşi şi vreo 2000 soldaţi polonezi şi unguri la curtea 

domnească. La Suceava erau atunci două biserici, dar nu ne spune unde erau amplasate.”
156

  

 Bandinus aminteşte despre ea ca despre o mare colonie catolică, ce avusese cândva 8.000 

de suflete şi mai multe biserici. Acum nu mai rămăseseră decât 25 de saşi. Procesul de 

asimilare era pe sfârşite.  

 

 

Tămăşeni 

 

„Relatarea episcopului Bernardino Quirini, din anul 1599, lasă să se înţeleagă că atunci -

în perioada contrareformei din Moldova- nu era biserică la Tămăşeni.(...) raportul 

episcopului Petru Bogdan Baksič, din anul 1641, spune că la Tămăşeni era o biserică de 

lemn construită, din evlavie, de unul din credincioşii satului:”. ..al treilea sat e Tămăşeni, 

unde sunt 50 de suflete pentru împărtăşanie şi 14 copii, de neam sunt unguri. În acest sat se 

află o biserică sau capelă de lemn, dar nu are nimic pentru oficierea slujbei. Capela a fost 

construită din cucernicie de unul din locuitorii catolici.”(...) Peste doi ani, relatarea preotului 

Bartolomeu Bassetti ne dă mai multe amănunte despre biserica din Tămăşeni: ”Biserica din 

Tămăşeni este închinată Adormirii Maicii Domnului ; este din lemn, acoperită cu paie, lungă 

de opt paşi, largă de şase; are un potir de argint cu piciorul şi patena de alamă, un liturghier 

de la Strigonium...toate în stare rea, o planetă din mătase veche, galbenă şi ruptă, o albă, 

două feţe de altar şi una cruce de argint...”(...) Câteva amănunte despre satul Tămăşeni le dă 

raportul episcopului Marcu Bandini, care a vizitat satul la 13 decembrie 

1646:”...Thamasfalva , adică satul Sfîntului Toma, româneşte Tămăşeni... situat la o milă 

ungurească depărtare, spre NE de Roman, într-un loc mănos lângă Siret (...) Clopotniţa este 

o furcă bifurcată ridicată ca o coloană; este închinată Sfîntului Nicolae, Are un liturghier 

fără valoare, rupt şi distrus, un potir de alamă,.... Am miruit aici 25 de bărbaţi şi 18 femei. 

Împreună cu copiii, sunt în sat 70 de suflete”.
157

 

 

 

Tecuci 

 

„Prezenţa catolicilor la Tecuci a fost semnalată, pentru prima dată, la Schematismul 

Misiunii 1850, fiind vorba de personalul tehnico – administrativ de la reşedinţa judeţului şi 
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de la marile proprietăţi agricole din regiune.”
158

 

În trecut, din cele 500 de case ale oraşului, 200 erau catolice şi aveau biserică şi dascăl. 

Bandinus nu mai găseşte nici un catolic şi nici urmă de biserică şi cimitir. Molimele şi 

războaiele, emigrările şi trecerile la ortodoxie i-au desfiinţat total. 

 

 

Teţcani  

 

„Catolicii din Teţcani au fost semnalaţi, pentru prima dată, în statisticile catolice de 

relatarea din anul 1641 a episcopului Petru Bogdan Baksic şi apoi în toate relatările şi 

rapoartele privitoare la situaţia bisericilor catolice din Moldova. Nu aveau lăcaş de cult, cu 

toate că numărul lor era destul de mare, (cum a fost în anul 1745, cînd erau la Teţcani 53 de 

familii)”
159

. Bandinus găseşte la Teţcani 160 catolici. 

 

 

Târgul Neamţului  

 

Localitatea ar fi avut în trecut 100 de case de catolici şi 5 biserici. Acum exista o  biserică 

de lemn, clădită pe la anul 1620 de către o săsoaică, şi 48 catolici fără preot.” (...) Episcopul 

Bernardino Quirini, în relatarea sa din anul 1599, semnalează prezenţa aici a 74 de familii 

catolice cu 383 de credincioşi, iar episcopul Marcu Bandinus, în anul 1646, menţionează că 

erau două biserici catolice şi un număr de 21 de familii.(...) Un raport al nunţiului din 

Polonia -din anul 1676– spune că toţi catolicii din Tîrgul Neamţ au fugit.”
160

 

 

Târgul Trotuşului  

 

Localitatea era capitală de ţinut, iar conducerea era încredinţată un an unui ungur, iar un 

an, unui român. Mai erau 125 de suflete şi 30 de case. Bandinus spune că aici era frumoasa 

biserică construită de Margareta Muşata. Aceşti credincioşi erau rar vizitaţi  de episcop. De 

obicei slujeau preoţii peregrini, dar poporul dorea un preot stabil. Vizitatorul, în urma 

multor insistenţe, le-a consacrat un preot transilvănean, mediocru la învăţătură.  

 

 

Trebeş 
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Trebeş reprezenta proprietatea episcopiei de Bacău. Cei 155 de catolici nu aveau biserică 

şi mergeau la Bacău. Nu a fost biserică catolică pînă în anul 1923. 

  

 

Valea Seacă 

 

Situată la nord de Fărăoani, Valea Seacă avea 55 catolici şi un număr mai mic de români.  

 

 

 Vaslui 

 

Odinioară localitatea avusese 1200 catolici ce sălăşluiau în 300 case , având biserică,  

preot şi dascăl. Credem totuşi că cifra era cam exagerată. În urma invaziei polone ce a avut 

loc cu aproximativ 200 ani mai înainte, catolicii de aici au fost decimaţi de ciumă, duşi în 

robie de tătari, iar alţii au intrat în procesul local de asimilare. Biserica a fost arsă apoi de 

români. Cu vreo 6 ani  înainte, mai erau 30 case de catolici; acum însă misionarul mai 

găseşte 14 catolici. Oraşul începe să se refacă, însă comunitatea catolică nu mai revine la 

starea de odinioară. 

Bandinus nu a avut ştiri  despre toate aşezările care au existat înaintea lui. Cu siguranţă, 

el ne-a relatat despre toate câte existau la data vizitei sale. Din cele 42 de aşezări, 5 îşi 

pierduseră populaţia ungurească sau dispăruseră total: satul fără nume de lângă Huşi, Satul 

de Jos, Gyula-Giuleşti, Tecuci şi Siret. Dintre celelalte 37, după această dată au dispărut: 

Stăneşti, Măneşti, Slobozia, Bălana, Paşcani, Amăgei şi Sarata. Altele şi-au pierdut cu 

timpul graiul unguresc: Ciobârciu, Vaslui, Bârlad, Galaţi, Bogdana, Solonţ, Lucăceşti, 

Fântânele, Strunga şi altele. 

 

 

 

2.12 Comunităţi post-bandiniene 

  

În bazinul Slănicului, Oituzului, Caşinului, Tazlăului de Jos, de la Târgu Ocna în jos 

existau următoarele comunităţi: Slănic, Gura Slănicului, Pârgăreşti, Tuta, Nicoreşti, Bahna, 

Satu-Nou, Oneşti, Borzeşti, Gutinaşu, Viişoara, Coraclău, Pralea etc. Populaţia din aceste 

localităţi era venită începând cu a doua jumătate a secolului al XVII-lea până la mijlocul 

secolului al XVIII-lea. 

În bazinul Dărmăneştilor  putem enumera comunităţile: Dofteana, Bogata, Dărmăneşti, 
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Comăneşti. Acestea provin din perioada secolelor XVIII-XIX
161

. În valea superioară a 

Trotuşului existau comunităţile Ciugheş şi Brusturoasa.  

Din bazinul Tazlăului pot fi menţionate: Frumoasa, Tazlău-Sarata, Cucuieşti, Pustiana, 

Tărâţa, Sârbi, Năsuieşti, Moineşti, Richitiş, Petricica, Enăcheşti, Găidaru, Lărguţa, Stufu, 

Livezi, Bălăneasa, Butucari-Berzunţi. 

În regiunea de la gura Bistriţei, în dreapta acestui râu şi a Siretului, erau prezente 

comunităţile: Capota, Răcăciuni, Berindeşti, Ciocani, Fundu-Răcăciuni, Valea Rea, Cleja, 

Somuşca, Valea Mare, Buchila, Galbeni, Izvoare, Talpa, Luizi-Călugăra, Baraţi, Secătura, 

Mărgineni, Schineni, Lespezi. 

În lunca Siretului, pe dreapta, se aflau: Cozmeşti, Mogoşeşti, Luncaşi, Hălăuceşti, 

Mirceşti, Ursăreşti, Traian şi Izvoarele. În bazinul inferior al Moldovei existau comunităţile: 

Corhana, Pildeşti, Gherăieşti, Iugani, Barticeşti, Muncelul de Sus, Tupilaţi, David, Talpa, 

Breaza, Văleni, Bârgăoani. 

Toate aceste colonii de transilvăneni s-au stabilit în Moldova mai târziu (secolele XVII-

XIX) şi au fost primiţi cu bunăvoinţă de autorităţile locale. Ele reprezintă o nouă stratificare 

de populaţie transilvăneană, adusă aici de valul masiv al pribegilor ardeleni care s -au 

revărsat spre cele două principate române
162

. 

Începând cu 1650 prefecţii misiunii nu au mai stat la Constantinopol, ci pe teritoriul 

pentru care erau numiţi. Primul dintre aceştia este Bonaventura  Campofranco, care şi-a 

fixat reşedinţa la Târgovişte. Pe lângă titlul de prefecţi, aceştia mai erau şi superiorii 

provinciali ai Transilvaniei. 

 

2.13 Episcopul Matei Kurski (1651-1661) 

 

Matei Kurski este numit, după transferarea episcopului Ioan Zamoiski,  la  Episcopia de 

Prezemysl, cu condiţia ca „...ecclesie predicte reparationi pro viribus incumbat et servitie 

eiusdem reintegrationis et in ea utramque prebenda ac seminarium ad prescriptum Sacri 

Concilii Tridentini erigat, et in civitate Baccoviensi Montem pietatis institui.”
163

 Acesta l-a 

numit paroh la Cotnari în locul lui pe iezuitul Labenta. Datorită lipsei mijloacelor de 

transport, multe biserici depărtate de parohie erau lipsite de asistenţă spirituală. Existau 

credincioşi care nu se spovediseră de zeci de ani. Numărul mic al preoţilor l-a determinat pe 

episcop să trimită diaconi pentru a suplini această lipsă a  preoţilor, atât cât puteau: asistenţa 
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căsătoriilor, botezuri, înmormântări, binecuvântări
164

. 

Anii de după moartea lui Vasile Lupu (1653) au fost ani de restrişte şi jale, iar situaţia 

politică a avut influenţe nefaste şi asupra catolicilor. Intervenţiile străine la numirea 

domnitorului, ca şi desele războaie ale turcilor împotriva Poloniei, silesc populaţia să ia 

drumul codrilor, astfel încât, la un moment dat, mai rămăseseră în Moldova doar vreo 300 

de catolici
165

. Ne putem da seama în ce situaţie se aflau episcopii de Bacău, episcopi numiţi 

şi susţinuţi de regii polonezi, în aceste vremuri în care puterea turcească colinda în voie 

ţinuturile Moldovei în drum spre Polonia. Din aceste motive  Kurski nu a putut rămâne în 

Moldova
166

. 

Cererile curgeau într-una la Roma pentru a fi numit aici un administrator apostolic, 

deoarece episcopii nu stăteau la reşedinţă. Însuşi Kurski scrie în 1654 că nu a putut să stea 

în Moldova şi că ar fi bine dacă s-ar numi un administrator apostolic. Aceeaşi cerere o 

exprimă mai explicit în 1656. Iar ceea ce este foarte important pentru preoţii care ar veni 

aici în pastoraţie, este faptul ca ei să cunoască limba română
167

. 

 

2.14 Episcopul Ştefan Rudzinski (1662-1675) 

 

Spre mijlocul acestui secol, dar şi mai târziu, întâlnim un fapt nou în rapoartele 

misionarilor: plângerea faţă de numărul mic al catolicilor şi, mai ales, privirea nostalgică 

îndreptată spre acele vremuri în care catolicii formau grupuri puternice la Baia, Cotnari, 

Trotuş etc. În 1661 la Piatra Neamţ nu se mai aflau decât urmele bisericii catolice, iar 

amintirea despre catolicii transilvăneni dispăruse cu totul
168

. Procesul de asimilare a acestora 

de către autohtoni era pe sfârşite. Situaţia putea fi îmbunătăţită numai printr -o acţiune 

generală de contrabalansare, în care să se unească toate forţele posibile. Dar, în a doua 

jumătate a secolului al XVII-lea, ca de altfel şi în prima, ele erau prea puţine.  

Acest lucru îl putem constata şi din raportul episcopului Ştefan Rudzinski, raport încheiat 

în urma sinodului ţinut sub conducerea lui la Bacău, în perioada 27 aprilie - 1 mai 1663
169

. 

Cele aproximativ 25 de biserici erau în grija a 5 parohi: Ioan Bărcuţă, preot local, a primit 

Cotnariul împreună cu patru filiale; Anton Reczowski a primit Baia, Suceava şi Neamţul; 

Mihai Repczon a fost repartizat la Săbăoani şi în satele vecine, plus târgul Romanului; Ioan 

Zlatony a fost trimis la Huşi şi Bârlad, având reşedinţa la Galaţi. Numele celui de -al cincilea 
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preot nu-l cunoaştem. Cei patru preoţi au luat o serie de măsuri menite să micşoreze 

abuzurile încetăţenite în biserică: moşiile să fie date cu camătă mai mică, preoţii să stea mai 

mult la biserică decât prin vii şi să nu mai vândă ei vinul, ci să-i pună pe laici. Dacă doresc 

sprijinul poporului, ei trebuie să le predice cu exemple din Sfânta Scriptură. Preoţii străini 

sunt opriţi de a-şi exercita funcţiunile sacre fără recomandare din partea episcopului. 

Testamentele prin care unii clerici înşelaseră credincioşii să le lase lor viile şi pri săcile, sunt 

considerate invalide. Nu a fost evitată nici problema spinoasă a raporturilor dintre misionari 

şi episcop. Însuşi Rudzinski a fost reclamat de trei ori domnitorului de către misionarul G. 

Thomasius. De aceea, sinodul a hotărât să se elaboreze instrucţiuni pe baza constituţiilor 

papilor Martin al V-lea şi Grigore al XIII-lea, iar misionarii să se adreseze, în caz de 

nemulţumiri, nunţiului polon sau arhiepiscopului de Liov. În sfârşit, sinodul a rezolvat, 

pentru moment, şi problema bisericii din Iaşi, pentru care se zbăteau iezuiţii, franciscanii 

conventuali şi parohienii. Deoarece s-a constatat că biserica n-a fost niciodată proprietatea 

vreunui ordin, ea urma să rămână a parohienilor, iezuiţii trebuind să se mulţumească cu cele 

două case primite de la Kutnarski şi de la un alt polon, la aceasta adăugându-se mai multe 

daruri, bani şi alimente. 

Tot din acest raport mai aflăm despre o întrunire a misionarilor franciscani şi iezuiţi, 

întâlnire ţinută la Trotuş, în 1659. Aceştia şi-au împărţit parohiile între ei, spunând că nu 

mai au nevoie de episcop, neavând şi aşa cu ce să-l întreţină. Rudzinski se va pronunţa ferm 

împotriva lor. 

Doi ani mai târziu, vice-prefectul B. Koiosewicz ne dă ştiri importante despre catolicii de 

aici, ştiri adunate în urma vizitei făcute în satele catolice
170

. În Cotnari situaţia era 

acceptabilă: existau vii bogate, biserica era frumoasă, dotată, şi exista şi un preot care se 

îngrijea şi de catolicii din Hârlău. La Baia biserica era în stare bună, dar numărul catolicilor 

era în continuă scădere. În Suceava existau 46 de catolici. La Bacău biserica din centru era 

pustiită; doar la cea a mănăstirii mai slujea un observant bulgar. Lumea mai vorbea încă 

ungureşte şi avea chiar şi un învăţător. În alte părţi situaţia nu era de invidiat. 

 

2.15 Vito Piluzio  

 

Din corespondenţa purtată
171

 ne putem face o imagine generală asupra activităţii lui Vito 

Piluzio. Era originar din Vignanello, Italia. În 1653 vine în Moldova ca simplu misionar, 

timp în care se familiarizează cu limba ţării şi-şi câştigă simpatia autorităţilor. În timpul 

activităţii sale ca simplu misionar, conducerea misiunii era lipsită de unitate. Exemple ne 
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stau Thomasius şi Koiosewicz. În 1663 îl găsim în localitatea natală, numit prefect al 

misiunii. În acelaşi an se întoarce în Moldova şi-şi începe activitatea, ajutat de încă alţi trei 

convenţionali: unul la Trotuş, altul la Galaţi, şi al treilea în satele dinspre Transilvania. În 

1670 Vito îşi dă seama că activitatea lui este prea grea, mai ales că era şi bolnav, însă 

aceasta nu-l împiedică să ceară conducerea Vicariatului de Bacău, post pe care îl ocupă total 

după moartea episcopului Iacob Górecki (1678-1679). Munceşte în Moldova până în 1687, 

iar după doi ani moare în Italia.  

În cele trei decenii cât a stat în Moldova a încercat cu toate puterile să organizeze 

misiunea, să grupeze în jurul său toate forţele disponibile. Cu toate acestea, activitatea lui, 

ca şi a altor misionari, n-a fost scutită de deziluzii şi nereuşite. În timpul cât a fost plecat în 

Italia, episcopul de Bacău, Iacob Dluski, a adus preoţi voiţi de dânsul, dar nu şi de popor. 

Aceştia erau totuşi foarte puţini
172

. Cu toate eforturile sale, nici ultima relatare despre starea 

misiunii nu este mai îmbucurătoare. Multe biserici sunt pustii, iar credincioşii fugiţi prin 

păduri din cauza războaielor turco-poloneze. În jurul anului 1690 aproape toate satele 

catolice vechi erau supuse cotropitorilor. La Bacău este nevoit să celebreze într -o casă de 

lemn, iar dacă se plângea uneori că nu are ce mânca, nimeni nu-l credea
173

. În faţa atâtor 

dificultăţi vrednicul prefect trăieşte cu speranţa că situaţia se va îmbunătăţi
174

. Piluzio a 

intrat în istoria Moldovei mai ales prin catehismul său românesc, tipărit la Roma în 1677
175

. 

A fost în relaţii bune şi cu Miron Costin, căruia i-a dat multe informaţii pentru începutul 

cărţii sale De neamul Moldovenilor. 

 

2.16 Petru Parcevich 

 

În 1668 a fost numit vicar apostolic şi administrator al Moldovei Petru Parcevich, 

misionar cu activitate îndelungată, mai ales în domeniul politicii religioase. I-a fost foarte 

greu să se acomodeze cu traiul modest pe care i-l rezerva misiunea sa. Contribuţiile tot mai 

mari faţă de Poartă au făcut ca mulţi locuitori să treacă în Polonia şi Muntenia, iar 

emigranţii catolici să se întoarcă în Transilvania; unii au trecut la ortodoxism şi au rămas în 

Moldova. 

Este adevărat că Parcevich a mai găsit în Moldova 13 misionari conventuali, însă mulţi 

dintre ei, pentru a putea trăi, se ocupau cu comerţul. Pe lângă aceasta, reşedinţa lui din 

Bacău era gata să se surpe dacă nu se găseau imediat oameni care să o restaureze. Nici din 

partea credincioşilor Parcevich nu avea multe satisfacţii. El ia măsuri împotriva 
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concubinajului, poligamiei, dar cu rezultate slabe. Învăţământ nu se practica, cu excepţia 

iniţiativelor iezuiţilor de la Iaşi. Pentru severitatea lui, boierii îl reclamau deseori lui Duca 

Vodă, având astfel de suportat şi observaţiile nejustificate ale acestuia.  

Probabil ca să redreseze puţin situaţia, Parcevich încheie o înţelegere cu franciscanii 

observanţi din Csiksomlyó (Ciuc-Sumuleu), prin care li se dă acestora biserica din Bacău cu 

toate posesiile ei, dar cu anumite condiţii. Călugării împreună cu episcopul lor urmau să 

locuiască şi să activeze la Bacău şi în împrejurimi. Biserica din Bacău, cu posesiunile ei, 

urma să fie încorporată în provincia ungurească a Divinului Răscumpărător, din următoarele 

motive: Bacăul este numai la două zile depărtare de centrul provinciei, Şimleul Cucului; 

credincioşii vorbesc şi limba călugărilor; episcopul de Bacău nu are preoţi care să 

păstorească poporul; cu 76 de ani mai înainte biserica era tot a lor, dar din cauza lipsei de 

preoţi, episcopii sau vizitatorii apostolici au ocupat-o. 

Conventul din Somlyó acceptă, cu condiţia ca episcopii sau vicarii lor să nu-i alunge de 

acolo şi să fie dezlegaţi de datoria de a cerşi, căci şi aşa nu aveau de la cine. Această 

convenţie a avut loc în vara anului 1670. Surparea bisericii din Bacău în 1676, a lăsat 

problema nerezolvată, aşa încât în misiune lucrurile mergeau ca şi mai înainte. Propaganda 

Fide şi nunţiul polon erau cei care ar fi trebuit să-l ajute pe Parcevich, dar nu au făcut-o. 

Acesta a încercat să muncească în comun cu Piluzio, dar nu a reuşit, căci Piluzio se 

considera egal cu el, ca şi foşti elevi ai Congregaţiei. Mai mult, nimeni  nu accepta rapoartele 

lui aşa cum erau trimise; toţi credeau că lucrurile stau mai bine decât cum erau scrise pe 

hârtie. Ce putea face singur? „Poporul strigă împotriva polonilor, mie nu-mi crede nimeni. 

Sunt eu oare Moise sau Ilie să fac minuni, să sfărâm pietre ca să curgă apă?”. 

Misionarul Ioan del Monte, prin mai multe relatări (1670-1671), ne-a lăsat o descriere a 

bisericii catolice din acest timp. Catolicii din Iaşi aveau două vii la Cotnari, dispuneau de un 

loc pentru construcţia unui seminar, iar pentru refacerea bisericii, arse probabil încă din 

1650, erau necesari 200 de scuzi. La Cotnari, în jurul bisericii celei mari, existau cel puţin 

40 de vii aparţinând parohiei locale şi altor biserici din Moldova. Ele erau îngrijite de 

seculari. Erau aici 400 de credincioşi. La Trotuş se găseau 400 de suflete. Romanul nu avea 

preot. De Săbăoani aparţineau cinci sate vecine. Paroh era Benedict Ballati. De asemenea, 

nici Trebeşul, Neamţul, Bârladul nu aveau preot. Biserica din Bacău, centrul episcopal, avea 

500 de catolici, iar la Farăoani era un preot. La Huşi existau 150 de credincioşi, iar 

Ciuberciul avea 125 de suflete, fără preot. Parohia din Galaţi era mai puţin săracă. Parohul 

Benedict de Cortona primea anual de la enoriaşii săi armeni 300 de aspri. Bise ricile din 

Suceava şi Baia aveau şi ele vii la Cotnari. În fostul centru episcopal mai existau doar 40 de 

case de catolici
176

. 

În timpul activităţii sale, de-a lungul a şapte ani, Parcevich asistă la toate contrastele 
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posibile. Ca reprezentant al episcopului, vine în conflict cu misionarii care voiau libertate 

deplină. Alţii încercau să scape de sub supravegherea lui. Încearcă să-i mai tempereze pe 

iezuiţi, dar în zadar. Episcopul pe care îl reprezenta nu-l agrea şi aceleaşi sentimente le avea 

şi nunţiul polon. Ca urmare, din diplomatul de odinioară rămase un izolat, care mai avea 

însă o singură dorinţă: de a lupta până la capăt în ciuda tuturor necazurilor ce -i ieşeau în 

cale. 

Şi el şi Piluzio veniseră în Moldova plini de avânt pentru cauza lui Cristos şi a Bisericii. 

Ambii luptaseră, uneori pe căi diferite, pentru aceeaşi cauză, dar rezultatul muncii lor a fost 

sub aşteptări: ambii au închis ochii îndureraţi pentru acele „sărmane suflete” ale Moldovei.  

 

 

2.17 Preoţii autohtoni în pastoraţie în Moldova 

 

Sinodul de la Cotnari eşuase. Pentru aceasta, misionarii au luat iniţiativa lăudabilă de a 

trimite tineri din familiile înstărite la studii în Cetatea eternă. Deşi misionarii s -au bazat mult 

pe ei, aceşti elevi ai Propagandei Fide nu au corespuns aşteptărilor misionarilor şi 

credincioşilor. Fiind din familii bogate, nu voiau să meargă acolo unde îi trimiteau 

superiorii, iar când vremurile erau mai vitrege, se retrăgeau cu familiile lor peste hotare, 

neîmplinind astfel nici ultima dorinţă, aceea de a ajuta din prinosul lor cerinţele misiunii 

sărace. 

Dintre preoţii autohtoni, aflaţi în pastoraţie în Moldova, putem enumera:  

1. Pr. Gheorghe Grosul, originar din Baia. A fost sfinţit preot de episcopul Baksič, în 

1641, cu ocazia vizitei sale la Baia. A fost trei ani paroh la Baia şi opt ani la Cotnari.  

2. Pr. Ioan Botezătorul Bărcuţă (1634-1695). A fost vicar episcopal la Bacău în perioada 

1675-1678, risipind averea mănăstirii, şi paroh la Cotnari între 1658 -1669 şi 1678-1687. Era 

originar din Cotnari. 

3. Pr. Grigore Grossul (1635-1676), originar din Baia, nepotul lui Gheorghe Grossul. El a 

fost paroh la Suceava. 

4. Pr. Valentin Bărcuţă, originar din Cotnari, nepotul lui Ioan Bărcuţă.  

5. Pr. Petru Wolf (1651-1678), paroh la Cotnari în perioada 1672-1678. Era originar din 

această localitate. 

6. Pr. Dominic Capră, din Cotnari.  

7. Pr. Ioachim Wolf, din Baia. 

8. Pr. Petru Grossul, din Baia. 

9. Pr. Iacob Capră, din Baia
177

. 
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2.18 Episcopul Iacob Dluski  

 

Iacob Dluski a manifestat dorinţa de a se aşeza în scaunul episcopal însă tim pul petrecut 

în Moldova l-a folosit mai ales în misiuni diplomatice. Incursiunile poloneze au făcut ca 

localnicii să urască numele de polonez, nume identificat adesea cu cel de catolic. Astfel, 

condiţiile externe au făcut ca credincioşii catolici să fie urâţi de ortodocşi. Tot în această 

perioadă începe războiul împotriva austriecilor şi a aliaţilor lor, culminând cu asediul Vienei 

(1683). Ţările Române participă cu oaste în ajutorul asediaţilor, iar pe spatele poporului se 

pun biruri grele pentru plata mercenarilor. Acum este perioada cea mai critică din istoria 

catolicismului local. Doar vreo 300 de catolici au mai rămas în ţară. Probabil că aceştia nu 

aveau nici o rudă sau cunoscut peste graniţe de nu au fugit din faţa atâtor jefuitori ce treceau 

pe aici şi din cauza taxelor mult prea mari.  

Ultimele două decenii ale secolului al XVII-lea sunt pline de antagonisme şi contradicţii 

interne: iezuiţii sunt în conflict cu franciscanii, se iscă neînţelegeri de jurisdicţie între Dluski 

şi Piluzio (episcopul era probabil gelos din cauza popularităţii de care se bucura Piluzio în 

întreaga Moldovă), la acestea adăugându-se necorespunderea unor misionari şi soluţiile ce 

s-au luat pentru aducerea lor pe calea cea dreaptă.  

Aducerea de misionari italieni a scos în mare parte Moldova catolică de sub patronajul 

polonez. Această ţară căuta mereu sectoare noi de influenţă, iar menţinerea iezuiţilor la Iaşi 

şi Cotnari reprezenta pentru ea o problemă vitală. De fapt, Polonia intenţiona să-şi exercite 

nu numai o influenţă religioasă în Moldova; prin preoţii formaţi de ordinul misionar a lui 

Ignaţiu de Loyola, monarhul din Varşovia voia să-şi spună cât mai mult cuvântul în politica 

ţării Moldovei. Polonezii ajung până acolo încât cer, pe cale diplomatică, revenirea iezuiţilor 

la Iaşi
178

. Rămânerea lor aici depindea de succesul pe plan politic sau pe câmpul de luptă al 

Poloniei. Astfel, după înfrângerea turcilor sub zidurile Vienei, iezuiţii au venit în Moldova, 

iar în anul următor, când Polonia ocupase Moldova până la Iaşi, alt grup s tătea gata de drum 

la hotarele Pocuţiei. Revenind la Dluski, adăugăm că acesta nu-i suporta pe misionarii 

franciscani. Din cei patru sau cinci, el îi suporta numai pe doi, iar în locul celor expulzaţi 

din misiune intenţiona să pună preoţi localnici, care însă nu voiau să meargă decât în 

comunităţile mai mari, dar care erau ocupate de franciscani. În 1629 îl trimite la Roma pe 

Ioan Bărcuţă. În relatarea pe care acesta o duce cu sine găsim grave acuze la adresa 

misionarilor, abateri de la morala sacerdotală, camătă, neglijenţă. Se iau o serie de măsuri, 

misionarii sunt rechemaţi în patrie şi sunt făcute proiecte pentru a-i înlocui pe misionarii 

franciscani cu misionarii augustinieni. Dar timpul nu permitea asemenea schimbări
179

.  
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2.19 Episcopul Stanislau Bieganski (1698-1709) 

 

În perioada 1698-1709 episcop de Bacău este Stanislau Bieganski. În 1698 nunţiul de 

Varşovia scrie, printre altele, că bisericile din Moldova sunt într-o stare deplorabilă
180

, iar 

într-o altă scrisoare din anul următor, observăm şi alte motive pentru care misiunea nu 

mergea bine: 

a) misionarii erau prea tineri şi îşi pierdeau imediat şi puţinul spirit de viaţă călugărească 

pe care-l aveau; 

b) nu li se dădeau ajutoare băneşti, iar ei erau nevoiţi să recurgă la alte mijloace de trai, în 

care apoi se complicau; 

c) stăteau prea mult timp în misiune şi în prea mare libertate.  

Pentru remedierea situaţiei se propune ca: 

– cei trimişi să studieze cel puţin doi ani la Roma sau în altă parte;  

– să stea numai patru ani în misiune; 

– bisericile să fie dotate cu cele necesare
181

. 

Din 1695, la conducerea misiunii a fost numit prefectul apostolic  Felix Zauli care, timp 

de 16 ani, printr-o muncă susţinută, a redresat puţin starea misiunii. Cu el reşedinţa 

prefecţilor apostolici se stabileşte definitiv la Iaşi. Influenţa capitalei Moldovei şi-a spus 

cuvântul. 

Un eveniment politic demn de menţionat îl reprezintă pacea de la Karlowicz (1699), în 

care, printre altele, se consemnau următoarele: Polonia era obligată să-şi retragă 

garnizoanele din mănăstirile moldoveneşti, iar Turcia trebuia să respecte şi să garanteze 

libertatea cultului catolic în Principate
182

. Profitând de această pace, iezuiţii s-au întors la 

vechile lor posesiuni: moşia Horleşti, Toxobeni, Cotnari şi Iaşi. În noiembrie 1699 se 

întoarce la Iaşi preotul iezuit Cristofor Wierzchowski, care reuşeşte să obţină dreptul de a 

stăpâni fosta reşedinţă a iezuiţilor din Iaşi, reşedinţă luată prin mijloace nedrepte de la 

franciscani. S-a iscat scandalul, iar iezuiţii şi-au pierdut cinstea în faţa parohienilor. 

Conflictele între franciscani şi iezuiţi, generate de cârciumile deschise pentru vânzarea 

vinului, vor fi foarte dese. 

La reşedinţa lor de pe Uliţa Mare, vizavi de intrarea Treisfetitelor, ei aveau o şcoală 

elementară pentru copiii din societatea înaltă dar, probabil din cauza ambiţiilor prea mari, 

şcoala rămâne fără elevi, motiv pentru care, în 1707, superiorul lor provincial din Polonia 

dorea să-i retragă din Iaşi pentru că roadele erau prea slabe
183

. Trebuie totuşi să amintim că 
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la şcoala lor au studiat copii din marile familii ale Moldovei: Duca, Roset, Mavrodi, Costin, 

Hurmuzaki, Palladi, Catargi, copii ai nobilimii  polone.  

 

 

2.20 Perioada 1710-1737 

 

Pâlpâirea de viaţă religioasă şi de libertate ce s-a aprins după pacea de la Karlowitz a fost 

înăbuşită, nu peste mult timp, de înfrângerea lui Dimitrie Cantemir la Stănileşti (1711). În 

urma acestei lupte, domnitorul fuge în Rusia cu oastea care l-a ajutat, iar în urmă turcii iau 

totul fără milă
184

. Acum fuge şi prefectul misiunii, Zauli, trecând în Transilvania, la 

Esztelnek, unde era un seminar în care era propus a se pregăti preoţi pentru Moldova. Prin 

ţară încep să treacă nestingheriţi şi cu gânduri de pradă turcii, care fac drumul spre Hotin şi 

înapoi, însoţiţi de mercenarii lui Carol al XII-lea al Suediei. Această situaţie face ca într-o 

perioadă de numai 20 de ani să se perinde la conducerea Moldovei 14 domnitori şi 

căimăcani, odată pe scaunul Moldovei, apoi pe cel al Ţării Româneşti, după dorinţa 

sultanului şi după propria abilitate. În 1720 prefectul misiunii, Francisc d’Amelia, scrie: „de 

pe urma jafurilor şi a prădăciunilor s-au luat 90.000 de robi; bătrânii nu-şi mai aminteau să 

fi văzut vreodată atâta amar de robi şi dezastre; lupii urlau prin ţara bântuită de ciumă; 

prefectul a văzut personal cum oamenii măcinau scoarţă de ulm sau de tei ca să facă pâine şi 

cum sorbeau apa infectată, în timp ce ciuma secera mii de vieţi şi creştea din zi în zi”
185

. 

Anul 1739 aduce altă nenorocire: un alt război în plină iarnă se iscă între turci şi austrieci, 

încheiat cu ocupaţia rusească. După ce se încheie pacea, ruşii se retrag ducând totul, luându-

l în robie şi pe pr. Manzi, care reuşeşte apoi să scape şi să se ascundă în Polonia
186

. 

Îndată ce se mai liniştesc timpurile, Manzi se reîntoarce la Iaşi, dar la vederea atâto r 

prădăciuni şi pustiiri, descurajat, îşi cere schimbarea, recomandându-l pe Alexandru Fischer, 

profesor la seminarul din Esztelnek. Pe timpul lui Zauli, episcopi de Bacău au fost Ioan 

Lubieniecki (1711-1714) şi Adrian Skrzetuski (1715). Fischer este numit în 1711 şi stă în 

Moldova până în 1716, când îşi sfîşeşte zilele în râul Trotuş, înecându-se. Este trimis din 

nou Zauli, care vizitează întreg teritoriul misiunii şi relatează Congregaţiei De Propaganda 

Fide cele constatate. După împlinirea celor trei ani cât fusese aprobat în funcţie, se întoarce 

în Italia. El activase 24 de ani în Moldova. 

În 1719 vine ca prefect apostolic Silvestru de Amelio, care în 1711 era misionar în 

Moldova şi cunoştea bine limba poporului. El este autorul unui manual de predici 
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duminicale, Conciones latinae-muldauo (1725), şi al unui catehism, Summa Envaezaeturi 

Krestineszty (1719)
187

. 

 La expirarea termenului este înlocuit cu Ioan Bossi. Acesta, vizitând teritoriul misiunii, îl 

găseşte mai bine administrat de confraţii săi franciscani. Dintr-o relatare a sa din 3 mai 

1725, vedem că el intenţiona să ţină un sinod diecezan. Din aceeaşi scrisoare deducem că 

Propaganda Fide îi ceruse explicaţii cu privire la refuzul episcopilor de Bacău de a 

administra mirul şi, în special, pentru ce episcopul Parysowicz (1717-1732) nu şi-a 

îndeplinit această obligaţie. Bossi răspunde că oamenii stau ascunşi prin păduri sau prin 

locuri pustii. El nu are registre ca să vadă ce au făcut înaintaşii, dar i-au spus mulţi că nu au 

văzut faţa vreunui episcop, ci doar au auzit că de multe ori au fost în vizite pastorale prin 

Moldova
188

.  

În 1729 este numit, în locul lui Ioan Bossi, Romuald Cardi, care de 12 ani era misionar în 

Moldova. El era admirat de domnitor pentru cunoştinţele sale cât priveşte limba şi 

locuitorii
189

. Prefectura de 6 ani a lui Cardi este întunecată de înăsprirea conflictului cu 

iezuiţii din Iaşi. Superiorul reşedinţei de aici, pr. Iosif Bielicki, împreună cu prietenul lui 

Gaşpar Niezolynski, nu voiau să-l asculte pe Cardi. Ei şi-au construit în mod clandestin o 

capelă la reşedinţa lor şi aici celebrau şi administrau sacramentele, împiedicând controlul 

parohial şi lăudându-se în public că îşi vor face o biserică a lor în Iaşi, unde erau numai 165 

de suflete şi nu era nevoie de două biserici. Iezuiţii nu voiau să vină la slujbele parohiale, ci 

mergeau în provincie şi celebrau unde le convenea lor
190

. Tot din cauza neascultării lor 

ajung în conflict cu Grigore al II-lea Ghica, care dă ordin să fie expulzaţi din ţară
191

. 

O scrisoare a lui Cardi din 20 septembrie 1731 ne arată că, din cauza nenorocirilor care se 

abăteau asupra Moldovei, voia să pună misiunea sub protecţia Franţei, aşa cum erau 

misiunile din Orient
192

, dar a intervenit un iezuit polonez, gelos pe protecţia statului său, şi a 

stricat toate eforturile diplomatice anterioare
193

. Ulterior conflictele se vor înmulţi, mai ales 

că de partea călugărilor iezuiţi va fi episcopul Jezierski. Ei întreţineau, cu un zel demn de o 

cauză mai bună, atitudinile şovine şi vor avea, nu peste mult timp, un susţinător în 

cardinalul Leopold Kollonich, care va interveni pentru înfiinţarea de seminarii speciale în 

care să se formeze misionari pentru Moldova, seminarii care să funcţioneze la Târgu Mureş 

şi Csik
194

. Scopul propagandistic era evident; exista deja un seminar la Esztelnek pentru 
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misionarii care veneau aici. În 1732  episcop a fost Toma Zaleski.  

 

 

3. Episcopia de Bacău în timpul lui Raimund Jezierski (1737-1782) 

 

Episcopul Jezierski a avut cea mai lungă conducere, iar pentru suplinirea bătrâneţilor lui 

au fost necesari doi episcopi auxiliari. El a fost numit, ca de obicei, de monarhul polonez. A 

vizitat o singură dată teritoriul episcopiei – 1741, cînd a luat şi o serie de măsuri împotriva 

prefectului Lisa. Despre vizita lui în Moldova, episcopul Jezierski ne-a lăsat câteva scrisori 

şi o relatare scurtă despre starea misiunii
195

. El crede că există în toată dieceza „circiter octo 

milla” suflete
196

. Găseşte un misionar la Fărăoani, care a fost lăsat acolo şi căruia i s -a 

recomandat să înveţe limba vorbită în această comunitate, adică limba română
197

. O altă 

scrisoare (din 26 august 1741) ne ajută să înţelegem mai bine starea misiunii. Bisericile se 

află într-o stare deplorabilă, iar în cele unsprezece parohii („possent tamen reduci aliquae 

earum sunt nimis vicinae”
198

) slujesc doar trei misionari.  

După contactul pe care l-a avut cu realităţile din dieceza sa, a cerut să i se transfere 

reşedinţa la Sniatyn, oraş care îi facilita legăturile cu Polonia şi cu Moldova. La 3 august 

1751 papa îi aprobă transferul reşedinţei şi Jezierski se mută îndată acolo. Cu toate că acum 

reşedinţa era într-o localitate poloneză, protectoratul Poloniei asupra catolicilor din Moldova 

este aproape nul, regele având alte preocupări mai importante, dintre care, în primul rând, 

războaiele cu turcii. În 1742 era deja bolnav şi dorea să se întoarcă în Italia
199

. Probabil  

învăţase bine limba română de la Manzi, pentru că, dintr-o scrisoare a lui, aflăm că scrisese 

o gramatică şi un vocabular al acestei limbi,  care puteau fi utile noilor misionari
200

.  
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3.1 Prefecţii apostolici Francisc Pesci, Iacint Lisa şi Francisc Manzi.  

 

În ianuarie 1736 a fost numit F. Pesci în locul lui Cardi, apreciat de domnitorul Ghica mai 

ales pentru faptul că a ştiut să aplaneze conflictul iezuiţilor din Iaşi. Antecesorul său, Cardi, 

l-ar fi voit pe Manzi, diplomat iscusit, iubit de popor şi de autorităţi, dar Congregaţia De 

Propaganda Fide nu l-a acceptat pe motiv că avea legături prea strânse cu aristocraţia 

moldovenească. 

 F. Pesci este ajutat în activitatea apostolică de mai mulţi misionari: Francisc Manzi, 

Francisc Maffei, Daniel Notarangelo, veniţi în Moldova în 1721, Bonaventura Cianni, 

Ferdinand Boni, Anton Amelio, Francisc Brunetti, Bernardin Venuti, Francisc Madrelli şi 

Moise Boroslaj
201

. În 1739 Pesci moare la Iaşi, iar în locul lui a fost ales Lisa, alegere care 

nu a fost pe placul multora. Astfel s-a iscat între el şi Manzi un conflict, în timpul căruia 

acesta din urmă a fost sprijinit de autorităţile locale, de cler şi de credincioşi. 

Episcopul Jezierski intervine abuziv, numindu-l ca vicar general al său pe Manzi, titlu 

care însă era unit cu cel de prefect al misiunii, deci al lui Lisa. Episcopul merge mai departe 

şi, în 1741, îi porunceşte lui Lisa să plece din Iaşi la Galaţi şi Bârlad
202

, intervenţie destul de 

violentă dacă luăm în considerare faptul că misionarii nu puteau fi schimbaţi fără aprobarea 

Propagandei. Părintele Lisa pleacă la Roma ca să se plângă de nedreptatea ce i s -a făcut; în 

1743, la chemarea Congregaţiei, soseşte şi Manzi pentru disculpare. În 1744, cu i ntervenţia 

nunţiului din Polonia, Manzi e numit prefect al misiunii, după ce petrecuse 25 de ani în 

Moldova. La Roma, Manzi prezintă un raport din care extragem următoarele: în Moldova 

există locuri de misiune la Iaşi şi în împrejurimi: 60 de familii; la Săbăoani 170 de familii; la 

Răchiteni, împreună cu Tămăşeni 160 de familii; la Bacău, Călugăra şi împrejurimi 160 de 

familii; la Fărăoani 220 de familii; la Grozeşti şi Trotuş 100 de familii; la Galaţi 50 familii; 

la Cotnari şi în împrejurimi 80 de familii; la Huşi şi Ciubărciu 100 de familii; răzleţe prin 

Moldova 170 de familii. În total existau aproximativ 1270 de familii. Numărul familiilor 

prezentate trebuie să fi scăzut mult, deoarece mulţi au trecut în Transilvania din cauza 

birurilor. 

În această perioadă s-au realizat foarte multe refaceri de biserici. În 1728 s-a refăcut la 

Bacău biserica aflată în cimitir. Biserica din Răchiteni a fost avariată de ocupanţii ruşi, ca de 

altfel şi casa parohială. Ele au fost restaurate de către pr. Manzi. Biserica din Fărăoani a 

rămas afară din sat, acesta mutându-se peste râpă. În 1730 Manzi a construit biserică şi 

parohie în noua aşezare. El a adus şi o orgă din Transilvania. La Grozeşti nu era biserică, iar 

cea de acum fusese construită tot de Manzi, în 1734, împreună cu parohia. La Huşi exista o  
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biserică nouă construită de pr. Ferdinand Boni, între anii 1732 -1739. În satul Trebeş, Manzi 

a adus 33 de familii de colonişti, probabil din Transilvania.  

Simbria şi ajutoarele pe care poporul le dădea preotului erau structurate astfel: la 

administrarea sacramentelor nu dădeau nimic, afară de căsătorie, când fiecare trebuia să dea 

preotului 6 sau 10 bănuţi; de cinci ori pe an se dădeau ajutoare speciale: la Crăciun, la 

sărbătoarea Epifaniei, la Paşti, la Rusalii şi la sărbăto area Adormirii Maicii Domnului (15 

august). Aceste daruri cuprindeau: puţini bani, pâine, brânză, porumb, alte grâne. Toate 

împreună erau evaluate la 11 scuzi pe an
203

. 

 

 

3.2 Intervenţia Statului Catolic (Status Catholicus) 

 

Probabil că domnitorul Constantin Mavrocordat era în legătură cu Ioan Szegedi, rectorul 

colegiului iezuiţilor din Cluj, întrucât a cerut să i se trimită în Moldova câţiva iezuiţi care să 

scrie istoria Moldovei şi a Valahiei. Astfel, nu peste mult timp, apar aici trei iezuiţi: Carol 

Peterfi din Posson, Andrei Patai şi Gheorghe Szegedi, din Cluj. Misiunea lor a fost 

consemnată în analele iezuiţilor ca o explicaţie literară şi istorică
204

. Acesta nu era însă decât 

un paravan pentru a fi introduşi în pastoraţie. Încă din 1707, reprezentanţii din Status 

Catholicus scriau lui Mihai Angelus, superiorul general al iezuiţilor, că de secole se aflau 

aici câteva mii de unguri şi îl roagă să trimită misionari care să frângă pâinea Cuvântului lui 

Dumnezeu acestui popor flămând
205

. 

Astfel, vestita expediţie literară şi istorică şi-a diversificat câmpul de activitate; scopul 

istoric a trecut în grija lui Peterfi
206

, iar ceilalţi doi se gândeau la o problemă care li se părea 

lor mult mai importantă: să meargă între transilvănenii din Moldova şi să se stabilească 

numaidecât aici
207

. Intenţia lor a fost sesizată la viceprefectul misiunii, Francisc Ausilia, 

care s-a opus spunându-le că nu pot pleca în pastoraţie, deoarece nu aveau trimitere de la 

Propaganda Fide. Atunci ei au cerut aprobarea de la Jezierski, dar nu au mai aşteptat 

răspunsul şi, numai după două săptămâni de la sosire, voiau să meargă la Stoiceni, unde 
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erau vreo 300 de catolici, anexaţi la parohia Huşi, şi unde era paroh franciscanul Ioan 

Iannucci. Ausilia, alarmat, îi excomunică pentru cazul în care ar merge totuşi la Stoiceni. 

Iezuiţii şi-au schimbat atitudinea, pretinzând că au fost jigniţi cu această excomunicare şi au 

urmat o serie de intervenţii la Sfântul Scaun pentru a li se aproba cererea de apostolat în 

Moldova, mai ales că Patai şi Szegedi ştiau româneşte. În favoarea lor a intervenit 

Kollonich
208

. După câteva intervenţii, cererea le este aprobată, cu menţiunea că misiunea lor 

va avea un caracter provizoriu. 

Abia s-au mai liniştit puţin lucrurile că iezuiţii au intervenit iar (de data aceasta cei din 

Polonia) cu vechea lor cerere: construirea unei biserici la Iaşi, nu pentru pastoraţie, ci pentru 

a susţine o şcoală. Pentru celebrările liturgice, polonezii din oraş trebuiau să meargă la 

biserica parohială. La noua lor cerere, Congregaţia răspunde în 1745 că nu trebuie inovat 

nimic. Cu toate că au primit acest răspuns, în anul următor ei cer intervenţia dietei poloneze 

pe lângă domnitor, dar în zadar. Intervenţiile şi cererile au continuat la toate forurile care ar 

fi putut avea o oarecare influenţă; astfel s-a ajuns să se obţină aprobarea firmanului turcesc 

pentru construcţie, ca şi aprobarea lui Jezierski; Congregaţia s-a opus mereu, încercând să 

păstreze liniştea în misiune. În 1753 dă şi un decret prin care îi obligă pe iezuiţi să se supună 

episcopului şi parohului locului şi să acţioneze totdeauna cu consimţământul lor:  

a) să fie subordonaţi în spirit de credinţă prefectului şi episcopului de la Bacău;  

b) să celebreze la Iaşi Sfânta Liturghie la ora fixată de parohul franciscan şi să-l ajute în 

toate; 

c) să nu spovedească fără aprobarea episcopului şi vicarului său;  

d) să nu celebreze nici într-un loc Sfânta Liturghie fără aprobare bisericească; 

e) să nu meargă în nici o comunitate catolică pentru a spovedi fără aprobarea prefectului;  

f) să nu strângă bani şi pomeni
209

. 

 

 

3.3 Prefecţii apostolici şi activitatea lor în perioada 1745-1765   

 

După ce a activat în Moldova timp de 28 de ani, din care trei în calitate de prefect al 

misiunii, Manzi a fost înlocuit, în 1748, cu Carol Leonardi, care a condus mis iunea numai 

un an, murind la Iaşi în anul următor
210

. În luna noiembrie a aceluiaşi an, este numit 

Clement Laydet, preot şi diplomat iscusit. Pe timpul lui va fi construită biserica din Iaşi, 

terminată în 1755
211

. În jurul acestui prefect s-au creat, din cauza geloziei diplomaţilor 

                                                                 
208

 PALL F., „Date inedite atingătoare la legăturile culturale italo-române din mijlocul veacului al XVII-lea”, 
133. Kollonich era cardinalul primat al Ungariei.  
209

 CĂLINESCU G., Altre notizie, 469. 
210

 MORARIU B., La missione, Roma 1962, 15. 
211

 IORGA N., Studii şi documente, 107-108. 



CAP. AL IV-LEA:  EPISCOPIA DE BACĂU  
 

 93 

francezi, mai multe intrigi legate prea puţin de misiunea sa de prefect al catolicilor de 

aici
212

. El a condus misiunea pe durata a două perioade de câte trei ani, perioade în care 

cunoaştem mai mult activitatea sa diplomatică şi mai puţin realizările în teritoriul misiunii.  

În 1755, în locul lui Laydet este numit Iosif Cambioli, care era misionar de 18 ani. Acesta 

conduce misiunea timp de cinci ani, fiind înlocuit apoi cu Ioan Dejoannis, un ortodox 

convertit, preot şi misionar foarte activ, vărul patriarhului ortodox din Constantinopol. (A 

fost persecutat mult de acesta pentru trecerea la catolicism). Este numit în 1760 şi ajunge în 

misiune în ianuarie, anul următor. De la el avem o relatare foarte amănunţită despre cele 

constatate aici. Din ea redăm doar informaţiile referitoare la parohii. În 1761, catolicii erau 

în număr de aproximativ 6.000. Parohiile descrise sunt următoarele:  

 

a) Jassi  are 160 credincioşi, în 45 de case sărace şi mizerabile. Între ei, sunt mulţi 

dezertori italieni, francezi, spanioli, ca şi fugari din alte naţiuni. Biserica este din lemn, cea 

mai mare din misiune, cu altar din lemn aurit şi înzestrată cu odăjdiile necesare. Alături de 

biserică se află reşedinţa misiunii, construită de curând. În ea locuieşte prefectul misiunii şi 

preotul misionar, ca şi alţi preoţi care vin la centru. Pentru întreţinerea bisericii şi a 

misionarilor, parohia are în proprietate două vii, o cârciumă şi câteva camere pentru chiriaşi.  

 

b) Coc teni (Horleşti) este un sat situat spre sud, la o distanţă de două ore de Iaşi. Are 22 

case în care locuiesc 121 catolici. De ei se îngrijeşte parohul din Iaşi.  

 

c) Niclosceni (Butea) este un sat aşezat la o distanţă de o zi şi jumătate de Iaşi. Are 38 de 

case catolice, cu 171 credincioşi. Nu au biserică şi sunt îngrijiţi sufleteşte de parohul din 

Răchiteni. 

 

d) Totojést (Totoeşti) reprezintă un grup de case, la apus de Horleşti, din care numai 

cinci sunt catolice, cu 21 suflete de care se îngrijeşte misionarul de la Iaşi.  

 

e) Rechettino este un sat aşezat într-o pădure. Are 50 de case, cu 238 suflete. Biserica 

este mică, de lemn, acoperită cu paie şi închinată Sfântului Anton. Aici se află reşedinţa 

misionarului Anton Mauro. După Liturghie, Dejoannis a examinat poporul şi s -a convins că 

este suficient de pregătit în cele spirituale.  

 

f) Giudena este o localitate situată la o jumătate de oră distanţă, la sud de Răchiteni. Are 

30 de case, cu 140 catolici, fără biserică. De ei se îngrijeşte preotul din Răchiteni.  
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g) Damasceni  are 31 de case catolice, cu 147 suflete. Deţine o biserică veche cu hramul 

„Sfântul Ioan Botezătorul”. Biserica este ameninţată în mod iminent de ruină. Şi ei aparţin 

de parohia Răchiteni. 

 

h) Burjanest este un sat peste Siret, după Tămăşeni. Are 21 de case, cu 84 catolici, fără 

biserică. Aparţin tot de parohia Răchiteni.  

 

i) Rotonda, sat situat la jumătate de oră distanţă de Buruieneşti, are 12 case catolice, cu 

58 suflete. Nu are biserică şi aparţine tot de Răchiteni.  

 

j) Traesseno (Fărcăşeni) este o localitate situată la trei ore depărtare de Răchiteni, la 

nord. Are zece case, cu 54 catolici, fără biserică; aparţin tot de parohia Răchiteni.  

 

k) Cottinara este aşezat la cinci ore depărtare de Fărcăşeni. Are cinci case catolice şi o 

biserică mare de piatră, descoperită şi fără şanse mari de refacere, din cauza sărăciei 

puţinilor catolici care au mai rămas. În jurul Cotnariului, Dejoannis mai numără încă patru 

grupuri de câte 4-8 case, grupuri ce nu pot fi identificate: Liuguebagul, Sludica, Dem şi 

Gialaluivoda. Toate aparţin de Răchiteni. 

 

l) Baccovia este un oraş episcopal, aşezat la două zile depărtare de Răchiteni. Are 24 de 

case catolice, cu 131 suflete. Biserica este închinată Sfântului Nicolae, este construită din 

lemn şi este acoperită cu paie. Credincioşii aparţin de parohia Călugăra. În jurul Bacăului, 

mai sunt satele Fontinal, Mazinen şi Trebeş. 

 

m) Calughera este un sat situat la o jumătate de oră depărtare de Bacău, aşezat pe 

dealuri, în mijlocul unei păduri întregi de livezi cu pomi fructiferi. Sunt 34 de case, cu 204 

catolici. Biserica este din lemn şi acoperită cu paie. Paroh este Carol Gattinara. Aici se 

menţionează că Sfânta Liturghie este cântată după modelul unguresc, adică, cum ne explică 

cel ce ne relatează aceste informaţii, cântată de femei şi fete. Parohul anterior , Ioan Frontali, 

ne-a lăsat informaţia că, atunci când a venit el, a găsit biserica în ruină. Porcii râmau 

mormintele din cimitir şi mestecau oasele răposaţilor
213

. 

 

n) Faruan este cel mai mare sat catolic din Moldova, aşezat la trei ore depărtare de 

Călugăra. Există 214 case, cu 900 catolici. Fiecare casă are grădiniţă cu pomi fructiferi, 

astfel încât satul seamănă cu o pădure. Aproape toţi sunt dogari (butnari), iar în religie sunt 

bine instruiţi de parohul comunităţii, Iosif Frontali. Biserica este din lem n, foarte lungă (30 
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de paşi) şi are o casă pentru misionari. Înainte de slujbă, dascălul face catehism. Este 

amintită şi bisericuţa Sfântul Martin, din cimitir. Cea din sat este închinată Adormirii Maicii 

Domnului. 

 

În jur mai sunt următoarele aşezări catolice:  

Lunga: 18 case, cu 87 suflete. 

Valea Seaca: 53 case, cu 248 suflete. 

Gioseni: 24 case, cu 112 suflete. 

Presesti: 94 case, cu 172 suflete. 

Trotos: oraş cu majoritatea credincioşilor de religie ortodoxă. Are o biserică mică de 

lemn, acoperită cu paie. Sunt 15 case de catolici, cu 59 credincioşi ce aparţin de parohia 

Grozeşti. 

Grosest: sat la două ore depărtare de Trotuş. Aici sunt 70 de case, cu 359 credincioşi. Au 

biserică şi casă pentru preot. Paroh este Iosif Zingali.  

Sabuano: sat cu 75 case, cu 335 catolici. Aici exista una dintre cele mai bune biserici din 

misiune, închinată Sfântului Mihail Arhanghelul, precum şi o locuinţă pentru preot, paroh 

fiind, în acea perioadă, Fr. Ghiarolanza. Clopotniţa bisericii era din lemn şi separată de 

biserică. Cel ce relatează constată buna pregătire a poporului.  

 

În jur mai există următoarele sate: 

Alucest: la două ore depărtare, la nord de Săbăoani. Are biserică din lemn, construită cu 

trei ani înainte, şi închinată Naşterii Maicii Domnului. Poporul este instruit  de dascălul  care 

locuieşte în sat. 

Girestro: la jumătate de oră depărtare de Săbăoani. Are opt case, cu 62 catolici, fără 

biserică. 

Tezcano: sat cu 28 case şi 151 suflete, fără biserică.  

Talpa: sat la patru ore depărtare, la vest de Săbăoani, format în ultima vreme din bejenarii 

diferitelor sate, cu ocazia năvălirilor tătare din 1759. Are 26 case, cu 11 catolici. Anul 

precedent (1760) a fost anul construirii bisericii lor, pe care n-au acoperit-o pentru a nu plăti 

bir pe ea. Au dascăl local. 

Bargovano: sat la jumătate de oră depărtare, la vest de Talpa. Reprezintă o grupare de 12 

case, cu 53 catolici. 

Usci: oraş mic şi amărât, la două zile depărtare de Săbăoani. Sunt 65 de case, cu 300 

catolici. Au biserică din lemn, acoperită cu ţiglă, închinată Sfintei Cruci. Paroh este 

părintele Lamacchia. Într-o pădure situată în apropierea oraşului se află cea mai mare parte a 

catolicilor, care frecventează o biserică închinată Sfântului Anton (biserica din Corni). Aici 

misionarul are o casă de locuit şi o grădină cu pomi fructiferi. Cu prilejul sărbătorilor, 

Sfânta Liturghie se celebrează în oraş, iar în cursul săptămânii în cealaltă biserică. Preotul 



CAP. AL IV-LEA:  EPISCOPIA DE BACĂU  
 

 96 

are o mică vie şi două dughene în oraş.  

Autorul menţionează în continuare localităţile Ciubărciu, Bârlad, Galaţi, Moghi lău, 

Chilia. Mai menţionează că sunt încă multe alte sate catolice răspândite în această provincie. 

Însă oamenii, pentru a se sustrage de la plata tributului sau pentru a scăpa de incursiunile 

tătarilor, stau prin locuri neumblate, departe de oraşe şi sate. În privinţa limbii vorbite de 

locuitorii catolici, Dejoannis notează că nu este folosită decât limba moldovenească; numai 

pentru expunerea doctrinei creştine, în unele sate de transilvăneni, este folosită maghiara
214

.  

 

3.4 Imigrări catolice (ceangăieşti) în Moldova 

 

La 20 aprilie 1763, preotul Iosif Cambioli scrie Congregaţiei De Propaganda Fide 

următoarele:  

 

„...în Moldova, de şapte ani încoace, numărul catolicilor a crescut şi creşte zilnic, nu 

pentru că se fac convertiri, ci pentru că în Ungaria şi mai  ales în Transilvania a fost şi este 

mare foamete iar acum, de când s-a făcut învoire de pace între Austria şi Rusia, îi strâng pe 

oameni cu forţa pentru a-i face soldaţi
215

 şi, de aceea, au venit şi vin mereu în Moldova 

familii întregi şi mare număr de tineret de la 14 ani în sus, pentru că de la acea vârstă se iau 

în armată. Mai este şi câte un calvin care, neavând aici păstor de credinţa lui, vine la noi. 

Luându-se în considerare sporirea numărului catolicilor noştri, de patru ani încoace s -au 

făcut în Moldova, în două sate, două biserici noi, frumoase, aşa cum n-au mai fost, fiind cele 

mai bune pe care le avem în această misiune: una este la Eleuceşti şi alta la Talpa. La 

Eleuceşti sunt 60 de familii, iar în împrejurimile satului Talpa încă 30 de familii, toate 

catolice. Sunt încă multe familii sosite în aceste zile şi care s-au hotărât să se stabilească 

acolo. În continuare, Cambioli ne relatează despre scutirea de biruri şi de alte datorii, prin 

care boierii îi privilegiau pe noii veniţi”
216

.  

Populaţia de peste munţi trăia vremuri grele cauzate şi de alte împrejurări: românii uniţi 

cu Roma erau prigoniţi de fanaticii instigaţi de predicatorul religios Sofronie, care, sub 

masca dorinţei eliberării de iobăgie şi dobândirea drepturilor sârbilor, consideraţi naţiune 

cvasi-acceptată, împingea pe mulţi să rupă unirea, iar pe cei rămaşi statornici îi închidea în 

temniţe. Pentru aceste motive, mulţi români au luat calea fugii în Moldova sau în Ţara 

Românească. Acest exod este menţionat zece ani mai târziu (1773), într-o petiţie a clerului 

unit către împărăteasa Maria Tereza. Poporul moldovean, văzând mulţimile imense ce 
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soseau în ţara lor, a exclamat: „Toată Transilvania a venit la noi...”
217

.                   

Această mişcare masivă de populaţie va genera o dispută extinsă legată de originea 

catolicilor. Mergem înapoi în timp pentru a privi fenomenul în ansamblul său, accentuând 

aspectul spinos al originii acestor refugiaţi
218

. Conform istoriografiei româneşti, din punct 

de vedere istoric, problema ceangăilor este legată şi de situaţia generală a vechilor relaţii 

dintre români şi secui. Până la diferenţierea religioasă, istoria ceangăilor se confundă cu 

istoria românilor din Transilvania răsăriteană. Prin trecerea lor la una dintre confesiunile 

dominante, pe atunci calvină, reformată, romano-catolică şi unitariană, ei se diferenţiază 

confesional de restul românilor ortodocşi şi intră în orbita religioasă a secuilor. În acel timp, 

schimbarea apartenenţei religioase era considerată echivalentă cu schimbarea apartenenţei 

etnice. Odată cu intrarea în sânul noii confesiuni, românii catolici încep a deprinde şi limba 

ungurească a preotului, limbă pe care o vorbesc greoi, după priceperea lor, amestecând 

cuvinte, forme gramaticale din ambele limbi, aducând în noua limbă o parte din vechea  lor 

zestre lingvistică. Încetul cu încetul, ei se constituie într-o grupare confesională şi lingvistică 

deosebită de restul românilor rămaşi în religia ortodoxă, deosebită şi de secui, din cauza 

jargonului unguresc specific pe care îl vorbesc. Fiind catolici sau calvini, sunt consideraţi şi 

ei unguri, dar de o categorie secundară (csángómagyarok), deoarece amestecă limba şi 

obiceiurile secuieşti, se îmbracă în haine valahe, trăiesc după datinile valahilor, au aceleaşi 

superstiţii ca şi ei
219

. Aşa, susţine istoriografia românească, a luat naştere gruparea religioasă 

şi lingvistică a ceangăilor. ”În limba maghiară sunt denumiţi ceangăi maghiarii care trăiesc 

în Moldova, Ghimeş şi Ţara Bîrsei.
220

 Secuii refugiaţi în Bucovina, în secolul al XVIII-lea, 

mai apoi restabiliţi în Bazinul Carpatic (de exemplu la Deva în 1892) sunt identificaţi cu 

acelaşi etnonim.”
221

 Acest proces a durat timp îndelungat, începând din secolul al XIV-lea, 

odată cu catolicizarea şi maghiarizarea clasei conducătoare a cnezilor şi boieri lor 

transilvăneni, şi continuându-se, etapă cu etapă, prin asimilarea religioasă a satelor. Tipic 

pentru procesul de secuizare a statelor româneşti este cazul cnezatelor româneşti de la 

Breţcu şi Vlăhiţa, ai căror locuitori, la începutul secolului al XV-lea (1425), trec la 

catolicism, secuizându-se cu timpul. 

La fel se întâmplă şi cu alte sate româneşti din regiune, locuite de iobagi băştinaşi români 

(ösi jonágy) care, sub influenţa mediului dominant şi în speranţa de a-şi croi o soartă mai 

bună, se catolicizează şi, cu timpul, se contopesc cu elementul secuiesc. Procesul asimilării 
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religioase s-a accentuat în secolul al XVII-lea, datorită prozelitismului unor principi calvini 

ai Transilvaniei, ca Gabriel Bethlen şi Gheorghe Rákoczi. Aceste încercări culminează cu 

traducerea şi tipărirea catehismului calvin, în 1640. Se ştie că unii dintre ceangăii emigraţi 

în Moldova, în secolul al XVIII-lea, erau de confesiune luterană sau calvină. Paralel cu 

propaganda calvină, are loc şi o intensă pastoraţie catolică. Procesul de catolicizare se 

accelerează în secolul al XVIII-lea sub dominaţia habsburgilor, când numeroase sate 

româneşti trec la religia romano-catolică. În această perioadă se produce unirea unei părţi a 

românilor din Transilvania cu Biserica Romei, luând naştere Biserica greco-catolică, iar unii 

dintre aceşia au venit în Moldova, după cum a fost menţionat
222

.  

Ceangăii de pe valea Siretului mijlociu constituie aşadar o nouă stratificare de populaţie, 

alcătuită din transfugi bejenari, cei mai mulţi din secuime, alţii din părţile Bistriţei şi ale 

Năsăudului. Aceşti colonişti ceangăi populează puţinele sate catolice de odinioară, sate 

părăsite în mare parte de vechii locuitori, sau întemeiază şi aşezări noi, pe dreapta şi pe 

stânga Siretului
223

 şi în regiunea cursului inferior al Moldovei. Unii cercetători folosesc 

denumirile de ceangău-maghiar şi secui-maghiar, pentru a diferenţia grupurile interne ale 

maghiarilor din Moldova. Ştim că în sate vechi ca Săbăoani, Tămăşeni, Adjudeni, Fărăoani, 

numărul catolicilor  creşte vertiginos abia spre anul 1744
224

. „În toată Moldova, numărul 

catolicilor nu creşte decât prin numărul catolicilor veniţi din Transilvania”, scrie Jezierski în 

1763 şi, în continuare el adaugă: „deoarece catolicii din Transilvania aparţin (vorbesc n.n.) 

la limba maghiară... de moldoveni nu sunt numiţi catolici, ci unguri”
225

. Împreună cu 

ceangăii emigrează şi mulţi secui, care, în urma sângeroaselor evenimente de la Madefalău, 

spre a scăpa de represaliile autorităţilor austriece şi de înrolarea în armata imperială, se 

alăturau ceangăilor, refugiindu-se în Moldova, aici aşezându-se pe văile Trotuşului şi 

Tazlăului
226

. O altă cauză a acestor emigrări de peste munţi a reprezentat-o calvinizarea, de 

care vroiau să scape mulţi catolici. Astfel numeroşi secui au rămas grupaţi şi au întemeiat în 

Moldova, sate majoritar secuieşti, cu precădere în comunităţile : Pustiana, Frumoasa, 

Lespezi, Vladnic, Călugăreni. ”În regiunea dintre Siret şi Carpaţi s-au format mai multe 

aşezări mixte din punct de vedere etnic şi confesional la sfârşitul secolului al XVIII-lea.(...) 

Procesul de amestecare etnică a avut loc şi în teritoriile muntoase aflate în apropierea 

coloanei principale a Carpaţilor. Brusturoasa, Vizantea, Ciugheş, Gutinaş, Ferăstrău-Oituz 

s-au format probabil în acest fel.”
227

Migrarea în masă a secuilor a scăzut la sfîrşitul 
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secolului, dar într-o mai mică măsură a continuat la începutul secolului al XIX-lea. 

La data colonizării lor în Moldova, cei mai mulţi ceangăi erau bilingvi, vorbind ungureşte 

şi româneşte. Misionarul secui Zöld Péter, care a slujit ca preot în Moldova între anii 1765-

1770, vizitând satele Hălăuceşti, Gherăeşti şi Talpa în chiar epoca colonizării lor, scrie 

despre ele: „Toţi (din aceste trei sate n.n) cunosc şi vorbesc moldovenească sau valahă cât şi 

ungară”
228

, iar despre limba ungurească vorbită de ceangăi spune: „Vorbesc ungara cu 

greutate”
229

. Despre portul lor, Zöld notează: „Îmbrăcămintea lor este, de asemenea, 

românească, ieftină şi făcută de femei”
230

. „În prezent, etnonimul ceangău desemnează o 

comunitate care s-a îndepărtat parţial - sub aspect lingvistic, cultural şi social - de 

comunitatea  maghiară, dar încă nu s-a integrat întrutotul în comunitatea română”.
231

 

 

3.5 Moldova catolică în timpul celor doi episcopi auxiliari ai lui Jezierski (1765 -1789). 

 

În 1763, este numit prefect Ioan Oviller, care l-a înlocuit pe Cambioli. I.Oviller, după 

expirarea termenului de 3 ani, este înlocuit cu Claudiu Gavet, care atunci era misionar în 

Moldova. El moare în acelaşi an la Iaşi şi, înainte de moarte, a lăsat ca  vice-prefect pe 

Bonaventura Giovaninetti
232

. În timpul lui, arde biserica construită de Laydet şi sfinţită în 

1755. O dată cu biserica, arde şi toată Uliţa Mare până aproape de Spiridonie. Lipsa 

titularului de Bacău de pe teritoriul misiunii, ca şi neînţelegerile lui cu misionarii, au făcut  

să fie numit un auxiliar, în persoana franciscanului Francisc Ossolinski, despre care nu 

cunoaştem multe amănunte. 

 

3.6 Conflict între Sfântul Scaun şi domnitorul Moldovei. 

 

Această perioadă este marcată de o stare de tensiune între Roma şi domnitorii Moldovei. 

Conflictul pornea din faptul că domnitorul voia să numească prefect al misiunii pe Anton 

Tazzetti şi nu pe B. Giovaninetti; intermediar în această problemă era secretarul 

domnitorului Grigore Ghica, Petru Nagni. Sunt trimise Congregaţiei mai multe scrisori în 

care se insistă pentru numirea lui Tazzetti; prin ultima scrisoare, Congregaţia îi comunică 

domnitorului că nu-i mai răspunde. Voia să-i dea de înţeles că doreşte să aibă mână liberă în 
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desemnarea misionarilor şi nu voieşte să fie influenţată de capricii politice
233

. 

În 1766, fără a satisface dorinţele domnitorului, De Propaganda Fide numeşte, pentru a 

două oară, pe Ioan Dejoannis, ca prefect al Misiunii. El scrie Congregaţiei că nu e dorit în 

Moldova
234

, şi acesta se va vedea şi din faptul că autorităţile locale nu-i vor permite 

obişnuita audienţă la domnitor
235

. 

Între timp, tensiunea dintre Congregaţie şi domnitor se agravase. Într-o altă scrisoare, 

Nagni expune Propagandei nemulţumirea pentru Dejoannis şi cere, ca de obicei, pe 

Tazzetti. Congregaţia rămâne însă pe poziţie, iar domnitorul va trebui să se resemneze. 

Primirea lui Dejoannis a fost rece, şi îndată au început să apară tot felul de necazuri. Au mai 

intervenit şi intrigile patriarhului ortodox de Constantinopol, iar Dejoannis ajunge în temniţa 

capitalei turceşti, din ordinului sultanului. De aici îşi dă demisia în 1768, pentru ca 

superiorii să poată numi pe altcineva în misiune
236

.  

 Succesor este numit Iosif Carisi, care de opt ani era misionar în Moldova. El va conduce 

misiunea numai un an, pentru că în 1770 moare de ciumă la Săbăoani. În timpul prefecturii 

lui, izbucneşte războiul ruso-turc (1768-1774), care a cauzat multe pagube reşedinţei de la 

Iaşi, iar lucrurile de valoare ale bisericii catolice au trecut  prin „vama cucului”, deoarece era 

oprită trecerea lor legală peste graniţă; oamenii au luat, ca şi cu multe alte ocazii, calea 

codrului
237

. Memoriile Pr. Sassano istorisesc încercările prin care au trecut misionarii în 

timpul războiului:  

 

„...în 21 septembrie al aceluiaşi an (1769), cazacii şi arnăuţii au făcut o incursiune  

generală şi au invadat oraşul Iaşi, îndreptându-se în primul rând asupra bisericii şi 

conventului catolicilor...devastând totul, nelăsând nici ferestrele; pr. prefect Iosif Carisi din 

Correggio, împreună cu părinţii misionari Cahoni şi Martinotti au fost prinşi, legaţi cu 

mâinile la spate şi conduşi afară din Iaşi, pentru a li se tăia capul; însă, apoi le -a fost lăsată 

viaţa ca printr-o minune a lui Dumnezeu; după aceea toţi trei au stat ascunşi şapte zile în 

închisoarea Mitropoliei, mâncaţi de păduchi şi alte mizerii...”
238

. 

 

După moartea lui Carisi, conducerea misiunii îi revine lui Anton Mauro, care, în perioada 

1770-1774 a fost vice-prefect, iar apoi, pentru un interval de trei ani, prefect al misiunii. Lui 

i-a revenit misiunea grea de a reclădi ceea ce fusese dărâmat în timpul războiului ruso -turc. 

Tot în acest timp (23 iunie 1773), prin bula Dominus ac Redemptor, papa Clement al XIV-

lea suprimă ordinul iezuiţilor şi astfel bunurile lor  din Moldova trec în posesia 
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franciscanilor
239

. Probabil că cei doi preoţi iezuiţi au trebuit să plece din misiune
240

. 

În anul 1776, a fost numit alt episcop auxiliar de Bacău (Ossolinski fusese transferat la 

Kiew încă din 1773) în persoana franciscanului polonez Petru Dominic Karwosiecki. Notăm 

că acesta este ultimul episcop de Bacău propus de monarhul polonez. În 1776, el face o 

vizită pastorală pe teritoriul diecezei şi, la încheierea sa, dă o dispoziţie circulară ca în toate 

bisericile să se recite împreună cu poporul, în zilele de duminică şi sărbători, rugăciunile de 

dimineaţă după formularul trimis ad-hoc. 

În 1775, are loc ocuparea Bucovinei de către austrieci, iar propaganda lor de colonizare, 

împreună cu toate restricţiile puse în viaţa economică şi socială, au dus la separarea totală, 

pe timp de 154 de ani, a episcopului de Bacău de teritoriul acesta. El va trece sub jurisdicţia 

arhiepiscopului de Liov (Lemberg), care va institui un decanat la Cernăuţi. Curtea din Viena 

interzice, în 1781, orice relaţie, chiar şi bisericească, între Bucovina şi Moldova, impunând 

comunităţilor dizidente o organizaţie autonomă
241

.  

Din această perioadă, avem un raport anonim şi nedatat despre situaţia catolicilor 

moldoveni. Se observă creşterea vertiginoasă a numărului catolicilor. Pentru aceasta, este 

suficient să se compare această statistică cu cea a lui Bandinus, din 1646, sau cu cea a lui 

Dejoannis, din 1762. Numărul catolicilor va continua să crească mult timp, semn că exodul 

continuă. 

Iată parohiile descrise:  

Grozeşti, cu biserică şi casă pentru preot; au şi dascăl; 

Grozeşti:      450 suflete; 

Herse:        30 suflete; 

Ceresleu:        20 suflete; 

Trotuş (cu biserică şi dascăl):   130 suflete; 

Octara (Târgu Ocna) şi Mognest:    50 suflete; 

Total – 680 suflete. 

 

Fărăoani, cu biserică, parohie şi dascăl 470 suflete; 

Capsa:      330 suflete; 

Vale  mare:     250 suflete; 

Vale draga:    250 suflete; 

Nasipeni:       90 suflete; 
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Gioseno:     350 suflete; 

Vale saca:     300 suflete; 

Burchila:     240 suflete; 

Pisota:       80 suflete; 

Larzechoi:     150 suflete; 

  Total – 2.530 suflete. 

 

Toate aceste localităţi se află în jurul localităţii Fărăoani, la aproximativ o jumătate de oră 

depărtare. 

 

Călugăra, biserică, casă pentru preot şi dascăl.  

Călugăra:      290 suflete; 

Sarata:        30 suflete; 

Gialnovo:       40 suflete; 

Bacova (cu biserică):   100 suflete; 

Boraz (cu biserică):    150 suflete; 

Morgineno:              190 suflete; 

Pineno (Schineni):      60 suflete; 

Poloboch (Gloduri-Vermeşti):    50 suflete; 

Toslero (Tazlău):       80 suflete; 

Total – 990 suflete. 

 

Saboano, cu biserică, casă pentru preot şi dascăl.  

Saboano:      670 suflete; 

Ghiriest (cu biserică şi casă pentru preot): 550 suflete; 

Tescano                                                             460 suflete;  

all’ Isvor:          30 suflete; 

Talpa (cu biserică):       20 suflete; 

Fiumicino, Lancuza şi Bargovano:      60 suflete; 

Total – 1790 suflete. 

 

 

Alocest, cu biserică, dascăl şi parohie.  

Alocest:     500 suflete; 

alla lonca:       60 suflete; 

Total – 560 suflete. 

 

Rechitino, cu biserică, dascăl şi parohie.  
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Rechitino:     400 suflete; 

Miclosceno:    350 suflete; 

Ianacchachi (Şcheia):      70 suflete; 

Franchasceno:      80 suflete; 

Total – 900 suflete. 

 

Giudeno, cu biserică, dascăl şi parohie.  

Giudeno:     300 suflete; 

Rotonda:       90 suflete; 

Damasceno, cu biseerică:  200 suflete; 

Borianest:     250 suflete; 

Sagna:       90 suflete; 

Total – 930 suflete. 

 

Cocoteno, cu biserică, dascăl şi parohie.  

Cocoteno:     250 suflete; 

Popest:     130 suflete; 

Cottenara, Totoest, Garleva (Hârlău),  

la Ioseph şi Slodica:    130 suflete; 

Parohul din Cocoteno (Horleşti) se mai îngrijeşte şi de „Le Odaje” ale negustorilor 

armeni catolici, care nu ştiau decât poloneza; de aceea le trebuie un preot polonez.  

Toate aceste „Odaje”:    250 suflete; 

Total – 760 suflete. 

 

Jassi, capitala Moldovei. Aici este reşedinţa prefecturii misiunii şi o simplă capelă, 

deoarece biserica este arsă. Comunitatea are 170 suflete 

Usci, cu biserică, dascăl şi parohie:  300 suflete; 

Al corni:      200 suflete: 

Barlat:      10 suflete; 

Total – 510 suflete. 

 

Raportul mai aminteşte de parohia Zamosci, în Bucovina, la trei ore depărtare de 

Suceava, cu aproximativ 700 catolici. Mai erau şi alţi catolici răzleţi prin Suceava, Cernăuţi 

şi alte locuri, aproximativ 100 în total
242

. 
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3.7 Prefectul Iosif Martinotti.  

 

În 1777, acesta îi urmează lui Mauro; lucra deja de 11 ani în Moldova, ca simplu 

misionar, iar în ultimul timp fusese vice-prefect. Ajungând prefect, s-a străduit mult să 

sistematizeze şi să organizeze bunul mers al misiunii, grupând parohiile într-un fel de 

vicariate. El ne este cunoscut mai ales prin instrucţia sa pastorală: „Modus agendi 

apostolicum ministerium in Moldavia patribus misionariis per epistolam instructivam 

exhibitus ab eorum patre praefecto anno 1778"
243

. Redăm pe scurt cuprinsul ei: Preoţii să 

observe în toate celebrările rubricile misalelor şi ale celorlalte cărţi liturgice; să celebreze 

liturghiile pentru popor în zilele de duminică şi sărbătoare; să nu permită credincioşilor 

munca de clacă în sărbători; se stabilesc timpurile de post; se reaminteşte obligaţia preoţilor 

de a predica şi catehiza; se precizează modul şi normele ce trebuie observate pentru a boteza 

valid; grija de a avea mereu ostii proaspete pentru Sfânta Euharistie; se prescrie  ca preotul 

să aibă dinainte cele necesare pentru a merge la bolnavi, iar în administrarea sacramentului 

maslului să se respecte prescrierile ritualului; opreşte pe preoţi să fumeze tabac, mai ales 

înainte de celebrarea Sfintei Liturghii; se insistă ca ei să oprească tot felul de superstiţii şi 

ocazii de păcat, mai ales jocurile de noapte din ajunul nunţii; în privinţa praznicelor, le 

permite preoţilor să meargă să le binecuvânteze, iar, mai târziu, superiorii se vor strădui 

timp îndelungat să-i îndepărteze de la ele; preoţii trebuie să ţină în parohii Status animarum, 

batizatorum, mortuorum şi matrimoniorum; se recomandă apoi uniformitate la Sfânta 

Liturghie şi la alte ceremonii; se consideră că este periculos pentru trupul şi sufletul tinerilor 

„scrânciobul”; preoţii trebuie să posede un inventar al parohiei şi al bisericii; se opreşte 

negustoria, iar dascălii să se roage împreună cu poporul înainte de Sfânta Liturghie; se 

reglementează procesiunile de la sărbătoarea Trupului Domnului şi de la hramuri; ţăranii să-

şi trimită fetele la biserică; catolicii să nu facă negoţ şi să nu poarte arme; să se ferească de 

superstiţii şi să nu mai foloseasă lumânări la nunţi şi la botezuri; fiecare familie va da anual 

simbria – 20 parale, o căpiţă de fân, o demerlie de porumb, iar văduvele pe jumătate sau, 

dacă n-au nici un fiu mai mare, vor da 10 parale; dascălii vor primi câte 10 parale de la 

fiecare casă; la înmormântare, 30 parale; la botez, naşii vor da 10 parale, din care 9 sunt ale 

preotului şi una a dascălului, dacă a fost de faţă; la căsătorie, mirele va da 40 de parale (din 

care 10 pentru dascăl) şi un car cu lemne, iar comestibilia, de va voi mirele. 

Prefectura părintelui Martinotti a fost tulburată din cauza neînţelegerilor cu unii 

misionari, respectiv Francisc Minotto, Iosif Borioli şi Bartolomeu Montaldi, care râvneau să 

ajungă la conducerea misiunii. Aceştia răspândeau acuze împotriva prefectului, iar pe 

Borioli, prefectul a fost nevoit să-l îndepărteze din misiune pentru că nu voia să plece. L-a 
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reclamat domnitorului Moruzi, care l-a îndepărtat cu forţa
244

.  

Pentru aplanarea conflictului, în 1779, procuratorul general al misiunilor ordinului retrage 

oficial titlul de prefect lui Martinotti, numindu-l prefect, pentru a doua oară, pe Anton 

Mauro. Venind în Moldova, grija lui principală a fost să-i liniştească pe misionarii 

nemulţumiţi şi să sistematizeze parohiile, pentru a le uşura munca puţinilor misionari. El 

este şi autorul unui ghid de conversaţie italiano-român, pe teme liturgice şi pastorale 

frecvente în misiune
245

. După expirarea termenului de trei ani, Mauro s-a retras în Italia.  

 

3.8 Prefectul Fidel Rocchi 

  

Din 1784, misiunea va fi sub conducerea lui Rocchi, care după cinci ani de conducere 

voia să renunţe, din cauza unor neplăceri avute chiar din partea e piscopului, care îl ameninţa 

cu cenzuri speciale în cazul în care ar fi îndrăznit să administreze sacramentul mirului. 

Rocchi primise această facultate de la De Propaganda Fide şi episcopul cunoştea aceasta. 

Prezentându-şi demisia, Congregaţia nu-i aprobă cererea; deoarece cunoştea meritele lui, cu 

decretul din 1789, îl confirmă în funcţie ad beneplacitum S. Congregationis
246

. Prefectul era 

în relaţii bune cu Alexandru Ipsilanti care, în 1788, îl trimite la Cernăuţi cu informaţii 

politice secrete pentru agentul austriac von Metzburg; apoi va fi trimis în Valahia, cu acelaşi 

scop
247

. 

Rocchi obţine de la principii moldoveni confirmarea vechilor privilegii şi aprobarea 

altora noi, care garantau scutirea de impozite pentru bunurile misiunii, libertatea cultului, 

exerciţiul jurisdicţiei în problemele spirituale, inviolabilitatea hotarelor posesiunilor 

bisericeşti din Baraţi şi Trebeş, etc
248

. 

Fiind bolnav monseniorul Dovanlia, vicarul apostolic al Valahiei, De Propaganda Fide îl 

propune pe el să meargă la congresul de pace dintre Austria şi Turcia, pentru a îndemna pe 

plenipotenţiarii din Viena şi Berlin să apere cauza catolicilor, mai ales a preoţilor care 

sufereau mult în părţile Imperiului turcesc, cu toate că otomanii se obligaseră deseori să 

respecte cele semnate în Congresul de la Belgrad din 1789. Congresul nu s-a ţinut la 

Bucureşti, ci la Sistov, în 1791, şi la Iaşi, în 1792. Aici Rocchi a insistat mult asupra cauzei 

expuse mai sus.  

În timpul războiului care s-a purtat timp de patru ani, în mare parte pe teritoriul 

Moldovei, Rocchi obţine de la comandamentul turcesc privilegiul ca credincioşii catolici să 
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fie imuni la orice invazie sau pericol; de această realizare însăşi De Propaganda Fide a 

rămas foarte mulţumită
249

.  

Acest prefect a depus eforturi susţinute pentru a sistematiza activitatea parohilor, pentru 

apărarea disciplinei bisericeşti, pentru a aduce noi misionari, dar, mai ales, pentru 

reconstruirea frumoasei biserici din Iaşi, sfinţită la 15 august 1789. Cu toată activitatea şi 

rezultatele frumoase obţinute, părintele Rocchi n-a fost scutit de necazuri şi opozanţi. 

Neputinţa alegerii unei puteri protectoare, problema creată de filomaghiarii care voiau să-i 

înlocuiască pe misionarii italieni cu alţii veniţi din Ungaria, grijile mereu sporite pentru 

pastoraţia credincioşilor şi altele, toate acestea l-au făcut ca deseori să ceară schimbarea, 

cerere care i-a fost aprobată în 1795. 

 

3.9 Starea misiunii  

 

Comunităţile catolice din ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea reuneau 

aproximativ 14.000 suflete. Existau 10 parohii, cu 40 biserici-filială, administrate de 10-12 

misionari italieni şi câţiva unguri, toţi din ordinul Fraţilor Minori Conventuali. În bisericile 

parohiale, pe lângă preot, mai existau dascălul şi feciorii de biserică, împreună cu 

clopotarul. În filiale, dascălul trebuia să suplinească pe preotul misionar aproape în tot ceea 

ce priveşte disciplina, pregătirea catehetică, vizitarea bolnavilor etc. Pentru aceasta, 

formarea spirituală a dascălilor a fost totdeauna o problemă importantă în viaţa misi unii, 

mai ales pentru că cei veniţi din Transilvania nu aveau totdeauna formarea şi calităţile 

cerute pentru un asemenea oficiu cu atâtea responsabilităţi. În 1745, în relatarea sa trimisă la 

Propaganda
250

, misionarul Giovanni Ausi lia ne prezintă 21 de comunităţi cu 787 familii 

catolice aparţinând singurei episcopii, de Bacău
251

: Iaşi  (60 de familii), Cotnari (9 familii), 

Răchiteni  (56 de familii), Huşi  (48 de familii), Bârlad (12 familii), Bacău (12 familii), 

Fărăoani  (140 de familii), Grozeşti  (Oituz) (30 de familii)
252

, Călugăra (42 de familii), 

Trebeş (30 de familii), Tămăşeni (40 de familii), Adjudeni (15 fami lii), Săbăoani  (90 de 

familii), Teţcani (53 de familii), Gherăieşti (13 familii), Ciubărciu (40 de familii), Galaţi 
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(11 familii), Hotin (60 de familii)
253

, Sperieţi (3 familii), Trotuş (11 familii), Baia (12 

familii)
254

.  După circa două decenii, adică în 1762, prefectul Di Giovanni trimite la De 

Propaganda o altă relatare despre starea misiunii
255

, din care aflăm că numărul catolicilor 

din toată Moldova este de aproximativ şase mii
256

. Numărul crescuse, deci, comparativ cu 

cel din relaţia lui Ausilia din 1745, când erau 787 de familii. Dacă facem o medie şi 

admitem că o familie era alcătuită din cinci persoane, atunci înainte misiunea cu două 

decenii număra aproximativ patru mii de catolici. Exodul populaţiei transilvănene este 

atestat de Frontali, majoritatea fiind formată din catolici, dar şi din câţiva luterani şi 

calvini
257

 care, neavând păstori, trec la credinţa catolică. Principala problemă printre catolici 

era faptul că unii ar fi voit să se căsătorească după ce, în prealabil, o mai făcuseră şi în 

Transilvania, trăind aici cu alte femei, în adulter. Alţii, neobţinând adeverinţa de stare liberă, 

mergeau la preotul ortodox pentru a se căsători. Di Giovanni este foarte exact sub acest 

aspect: „De douăzeci de ani încoace (adică din 1742, n.n.), numărul catolicilor a crescut 

pentru că mulţi dezertori şi fugari din Ungaria, Polonia şi Transilvania au venit, de multe ori 

cu toată familia, pentru a se stabili în acest principat”.  Dintr-un scurt raport despre starea 

misiunii scrisă în 1777
258

, aflăm că „în Moldova se numără circa zece mii de catolici, iar 

aceştia vorbesc aproape toţi limbile moldavă şi maghiară”. În relatarea lui Di Giovanni din 

1762 rezultau circa şase mii; acum, după 14 ani, numărul se dublase, aşa cum aproape se 

dublase de când îşi scrisese Ausilia relaţia lui din 1745, până la relaţia lui Crisostomo. Este 

o creştere numerică impresionantă, care poate fi explicată numai acceptând ceea ce ne  spun 

documentele timpului, respectiv sosirea multor catolici transilvăneni. Nu este lipsit de 
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importanţă totodată, să ştim că aproape toţi vorbeau limba româna şi limba maghiară, după 

cum am subliniat, chiar din momentul sosirii în Moldova. Într-un timp atât de scurt nu ar fi 

avut timpul necesar pentru a învăţa româna în Mol dova. şi apoi, formând comunităţi 

„închise”, adică fără a se amesteca printre ortodocşi, nu ar fi fost ajutaţi să înveţe limba 

locului. Este mult mai probabil că, încă de la sosirea lor, erau bilingvi. 

Localităţile catolice totuşi erau formate dintr-un număr mic de străini: polonezi 

refugiaţi aici după împărţirea ţării lor în 1772 şi din cauza persecuţiilor guvernului rusesc; 

armeni şi ucraineni care veneau în Moldova din Nordul Ucrainei, din Polonia şi Galiţia, 

datorită condiţiilor grele de viaţă sau din motive comerciale (în acest ultim caz nefiind 

stabili, schimbându-şi mereu domiciliul, după exigenţele comerţului); germani veniţi din 

Bucovina sau Transilvania, în căutare de lucru sau din motive politice. O mare parte a 

catolicilor o formau ceangăii emigraţi din Transilvania
259

, iar o altă parte, deloc neglijabilă, 

o formau greco-catolicii; la toate aceste grupuri se adăugau şi autohtonii convertiţi de 

misionari
260

. În 1789, prefectul Rocchi a trimis la De Propaganda o scurtă relatare despre 

starea misiunii , din care aflăm că, în districtul Bacău, existau patru parohii: Grozeşti, 

Fărăoani, Valea Seacă şi Călugăra, care împreună cu filialele lor aveau aproximativ 5.566 

de suflete.  În districtul Roman existau alte patru parohii: Săbăoani, Hălăuceşti, Adjudeni şi 

Răchiteni
261

, care împreună cu filialele lor formau un număr de 5.631 de suflete, o cifră 

aproape egală cu cea a comunităţilor din zona Bacăului. Mai trebuie menţionate şi parohiile 

Cucuteni (Horleşti) şi Popeşti, cu doar un preot, motiv pentru care credem că formau o 

singură parohie cu 700 de suflete. La Iaşi erau circa 200 de credincioşi, în afară de un mare 

număr de străini, iar în parohia Huşi, 400 de credincioşi. În această comunitate din urmă, 

deja de mult timp „puţini misionari putuseră să trăiască în pace” cu episcopul local, după 

cum va scrie Rocchi în 1791
262

. Aşadar, în toată misiunea existau 10 parohii cu aproximativ 

16.000 de suflete, spre deosebire de ceea ce ne relatează fostul pre fect, Cambioli, relatare 

scrisă la câţiva ani după 1762, când existau circa 10.000 de credincioşi. Misiunea crescuse 

deci în aproximativ douăzeci de ani cu 6.000 de catolici, fapt care se poate explica numai 

prin naşteri, dat fiind că timpurile erau mai liniştite şi comunităţile puteau să aibă o viaţă 

destul de normală, nemaifiind constrânse să se refugieze în păduri
263

. Putem să ne facem o 

idee despre creşterea numerică a comunităţilor doar pe baza naş terilor citind relatarea lui 

Rocchi din 1792. Vizitând parohiile, prefectul ne spune că în toată misiunea au fost 583 de 
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botezuri, iar morţi 251, adică o creştere de 287 de persoane pe an, în timp ce căsătorii se 

oficiaseră 95 în total
264

. Dacă acest fapt reflectă o realitate constantă pentru aproximativ 

două decenii, atunci pentru acest din urmă arc de timp (1770-1790) nu putem să ne gândim 

la o sosire consistentă de populaţie din Transilvania. Totuşi dacă generalizăm mişcarea 

demografică a acestei perioade, la sfârşitul secolului al XVII-lea existau circa 300 de 

catolici, numărul lor urcînd la aproximativ 18.000 mii în ultimele patru decenii ale secolului 

al XVIII-lea, ceea ce reprezintă o creştere demografică cu adevărat impresionantă pentru 

acele timpuri. 

Această varietate de naţionalităţi, de obiceiuri, practici, limbi, rituri, faptul că mulţi 

emigranţi erau ignoranţi sau indiferenţi în cele religioase, în plus, contactul continuu cu 

moldovenii ortodocşi, cu protestanţii şi calvinii (în special la oraşe), îngreunau considerabil 

apostolatul misionarilor şi conducerea prefecţilor. În special autorităţile străine, ecleziastice 

sau civile, cu pretextul că se îngrijeau de supuşii de naţionalitatea lor, pretindeau dreptul de 

a se amesteca în problemele interne ale misiunii. Unii credincioşi, incitaţi de cei interesaţi, 

trimiteau scrisori în care acuzau pe misionarii italieni sau protestau împotriva dispoziţiilor 

prefectului, care voia să îndepărteze unele abuzuri şi practici contrare religiei
265

. 

Pe de altă parte, De Propaganda Fide şi Ordinul însuşi, cu toată bunăvoinţa lor, nu 

erau totdeauna  în stare să găsească un număr suficient de misionari (de rit armean, 

ucrainean, greco-catolic) pentru credincioşii de aceste rituri care, după dispoziţiile papei 

Benedict al XIV-lea, trebuiau să-şi păstreze ritul lor
266

. Nici pentru catolicii de rit latin nu 

era uşor de găsit misionari care să cunoască bine limba poporului şi să fie bine pregătiţi 

pentru a înfrunta toate dificultăţile apostolatului de aici. Astfel, uneori se găseau şi dintre 

aceia care erau mai puţin demni de vocaţia lor, sau care, în contact cu dificultăţile locului, 

pierdeau spiritul cu care veniseră şi provocau nemulţumiri, chiar şi în relaţiile cu ceilalţi 

misionari. La Roma, producea destulă mirare relatarea unor fapte şi, pe lângă aceasta, 

Congregaţia De Propaganda Fide trebuia să se intereseze şi de veracitatea surselor 

informatoare ca şi de căile pe care soseau informaţiile. Dar, cu toate aceste dificultăţi 

interne, găsim dese informaţii care ne spun că, în satele catolice, viaţa spirituală era la un 

nivel mai ridicat în comparaţie cu celelalte comunităţi în mijlocul cărora trăiau.   

 În secolul al XVIII-lea, în Moldova existau catolici cu rădăcini transilvane sau 

maghiare, puţini autohtoni convertiţi la catolicism, secui sosiţi de curând, precum şi poloni, 
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armeni, ucraineni şi români transilvăneni, dar aceste trei grupuri din urmă erau de rit 

oriental. Românii transilvăneni de rit oriental, sosiţi în Moldova, neavând preoţi de ritul lor, 

au trecut la ortodoxism. Pentru dînşii, este interesant faptul că a învins ritul oriental în faţa 

comuniunii cu Roma. Aceasta ne spune cît erau de convinşi interior de unirea lor cu 

Biserica Romei, adica foarte puţin. De asemenea, în comunitatea cosmopolită din Iaşi, spre 

sfârşitul secolului, apar şi catolici de alte naţionalităţi, ca germani şi francezi, având ocupaţii 

politice, militare, sau negustoreşti. În total, la sfâr şitul acestui secol, numărul catolicilor din 

Moldova urca la aproximativ 13.000, deşi unele statistici indică aproximativ 16.000, dar 

considerăm că sunt exagerate. Mai rămâne în discuţie problema originii etnice a catolicilor 

„csangok”, şi pentru ei, ca şi în secolul al XIX-lea (mai puţin în secolul al XVIII-lea), se 

ciocnesc interese care nu favorizează o soluţionare ştiinţifică „pacifică” şi utilă pentru toţi, 

români şi unguri.  

 

3.10 Naţionalismul ungar  

  

Unul dintre marile conflicte pe care prefecţii, vicarii apostolici şi chiar credincioşii 

trebuiau să-l depăşească era şovinismul maghiar, provocat de misionarii şi autorităţile 

Ungariei. În 1776, provincialul Minorilor Conventuali din Transilvania, Roman Jakabfalvy, 

scria vice-prefectului Iosif Martinotti că misionarii italieni din Moldova erau inutili şi 

incapabili de a munci pentru binele spiritual al credincioşilor, deoarece ei nu cunoşteau 

limba maghiară
267

. 

Martinotti îi răspunde că „numai o limbă este necesară în Moldova... fără de care nimeni 

nu poate exercita licit slujirea apostolică în Moldova, când sunt multe sate în care limba 

ungară este ignorată cu desăvârşire”; în alte sate limba maghiară era vorbită doar de cei 

veniţi de curând din Transilvania şi care, în scurt timp, vor învăţa moldoveneşte
268

. 

Faptele ce vor urma vor demonstra că Jakabfalvy şi-a schimbat atitudinea la insistenţele 

autorităţilor civile şi bisericeşti maghiare. Scopul acestei încercări, ca şi al celorlalte ce vor 

urma, era acela de a sustrage misiunea de sub jurisdicţia De Propaganda Fide, pentru a o 

pune sub autoritatea ierarhiei maghiare, şi apoi de a înlocui misionarii italieni cu preoţi şi 

călugări unguri. Pentru  a reuşi în planurile lor, respectivele autorităţi se vor servi şi de 

puţinii misionari maghiari ce activau în Moldova. Aceştia vor trimite mereu superiorilor lor 

scrisori pline de acuze la adresa misionarilor italieni. Necunoaşterea limbii maghiare din 

partea acestora era doar un pretext, un motiv care să impresioneze De Propaganda Fide, 

spunându-se că, fără limba maghiară, catolicii îşi vor pierde credinţa.  

Pe de altă parte, este meritul misionarilor italieni de a fi susţinut necesitatea limbii 
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române, într-un moment în care prevala în Moldova cultura greacă şi slavonă, şi doar 

candidaţii la preoţie învăţau puţină română. Cu toată influenţa culturii occidentale
269

, 

nobilimea moldoveană se ruşina parcă să vorbească propria limbă şi nici nu se interesa de 

instruirea poporului în această privinţă. Acest pericol, referindu-ne la catolici, a fost evitat 

mulţumită misionarilor italieni. Ei au fost primii care au ridicat şcoli populare în sate şi 

oraşe, pentru a-i învăţa pe tineri religia şi cunoştinţele ştiinţifice elementare în limba lor. Au 

scris în limba română, unele din scrierile lor păstrându-se până astăzi
270

. Vorbind româneşte 

şi fiind consideraţi români, catolicii moldoveni, graţie şi intervenţiilor prefecţilor şi unor 

misionari, vor obţine numeroase drepturi civile şi politice, drepturi ce le erau negate de 

moldovenii ortodocşi. Dând faliment tentativele lui Jakabfalvy, zece ani mai târziu, 

episcopul Transilvaniei, Ignaz Batthyani, trimite o scrisoare papei Pius al VI-lea în care 

insista asupra necesităţii de a fi trimis cler unguresc în Moldova pentru pastoraţia catolicilor 

care acum ajunseseră şi prin Basarabia şi Crimeea şi care, spune dânsul, „nu înţeleg altă 

limbă decât pe cea ungară”. Din această cauză mulţi nu erau botezaţi, mulţi nu se 

spovediseră de 20 de ani şi astfel mureau fără sfintele sacramente. Pentru remedierea unor 

rele aşa de mari, el propunea ca, din misiunea Moldovei, „să fie îndepărtaţi toţi Minorii 

Conventuali italieni, conducerea ei să fie transferată Episcopului Transilvaniei” , dându-i lui 

titlul de vicar apostolic, pentru a putea trimite preoţi cunoscători ai limbilor maghiară şi 

valahă în toate locurile în care se găseau catolici
271

.  

După ce a examinat cu atenţie împreună cu De Propaganda Fide starea lucrurilor şi 

propunerea episcopului, în ianuarie 1788, Pius al VI-lea îi va răspunde clar şi decis că era 

rău informat asupra catolicilor din Moldova. Misiunea era ridicată pentru autohtoni şi fusese 

încredinţată Minorilor Conventuali din 1625, iar ei au lucrat şi continuă să muncească foarte 

bine, după cum dă mărturie credinţa catolică plantată în aceste regiuni şi marea biserică din 

Iaşi, binecuvântată recent de prefect. În privinţa mirului, când episcopul sau coadiutorul lui 

sunt împiedicaţi, se dă indult prefectului pentru a administra acest sacrament. De 

Propaganda Fide a trimis misionari care cunosc limba poporului şi, dacă era necesar să 

mărească numărul lor, mai ales al celor de limbă maghiară şi polonă, trebuia să ştie că 

Propaganda se gândise deja la aceasta şi i-a încredinţat prefectului misiunea de a alege 

misionari franciscani din Polonia, iar primatul Ungariei trebuia să trimită în Moldova doi 

misionari unguri. Pe lângă aceasta, Congregaţia se ocupa, împreună cu prefectul apostolic, 

de catolicii din Basarabia care fac parte din Moldova şi, în concluzie, lucrurile pot fi lăsate 

aşa cum au fost stabilite de atâta timp
272

.  
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În perioada în care papa Pius al VI-lea îi scria lui Batthyani, soseau în Moldova doi 

misionari unguri: Serafim Bialis şi Toma Possoni. Pe acesta din urmă, prefectul îl va trimite 

la Grozeşti, unde va scandaliza poporul cu viaţa lui incorectă, pentru care fapt prefectul îl va 

exclude din misiune, cu toată opoziţia lui Batthyani. Conflictul naţionalismului maghiar va 

dura până în zilele noastre, tulburând de multe ori bunul mers al misiunii.  

 

3.11 Protectoratul şi incertitudinile lui  

 

Puterile limitrofe, respectiv Rusia, Polonia şi Austro-Ungaria, se interesau prea puţin de 

viaţa misionarilor şi a catolicilor din Moldova. Singur, regele Poloniei, în special după 

pacea de la Karlowitz (ianuarie 1699) cu Turcia, ia sub protecţia sa biserica catolică din 

Principate şi obţine de la Poartă unele favoruri în favoarea sa, interesându-se de episcopul 

de Bacău prin prezentarea la Roma a candidatului, atunci când scaunul episcopal rămânea 

vacant
273

. 

Cu toate că scaunul episcopal a fost mutat pentru o scurtă perioadă la Snyatin, Polonia nu 

s-a îngrijit de misiune, aceasta şi din motivul că era slăbită în urma războiului cu turcii. 

Puterea protectoare era aproape nulă; un exemplu este incendierea bisericii din Iaşi, în 1775, 

de către cazaci, urmând imediat maltratarea misionarilor. Atunci, un misionar, încă 

necunoscut nouă, obţine de la regele Poloniei o scrisoare către ţarina Ecaterina a II-a, în care 

se cere ca ea să primească protectoratul catolicilor moldoveni, cerere pe care ţarina o 

acceptă şi-i porunceşte consulului general rus din Iaşi să apere misiunea. Direcţia pe care o 

luaseră misionarii era destul de promiţătoare, dacă ţinem cont de avantajele pe care le aveau 

catolicii din aceste regiuni, după pacea de la Kutsciuk-Kainarghi (1774). Rusia obţine 

dreptul de protectorat asupra creştinilor din Balcani; tot ea determină pe agenţii ei din 

Constantinopol să asculte plângerilor românilor şi tot ea se consideră moştenitoarea Poloniei 

în protectoratul catolicilor moldoveni şi în numirea episcopului de Bacău. În realitate, toate 

puterile se ocupau de aceşti catolici mai mult din interese politice decât religioase, aşa cum 

am mai afirmat.    

La sfârşitul secolului al XVIII-lea în Valahia existau patru convente la Câmpulung, 

Târgovişte, Râmnic şi Bucureşti, aşa cum rezultă dintr-un raport pe care superiorul 

provinciei Bulgariei şi Valahiei trebuia să-l prezinte la Capitlul General al franciscanilor 

observanţi din anul 1773.
274

 În congresul de la Iaşi din ianuarie 1792, pr. Fedel Rocchi, 

viitor prefect al misiunii din Moldova, va susţine cauza catolicilor şi va încerca să convingă 

diplomaţiile de la Viena şi Berlin să apere mai ales preoţii care sufereau mult. Prefectul 

misiunii, Rocchi, face cunoscut Congregaţiei De Propaganda Fide că cea mai bună şi 
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eficace protecţie vine din partea Rusiei; îl vedem astfel pe principele Potemkin, 

comandantul general al armatei ruse din Moldova, contribuind în mare măsură la construirea 

bisericii din Iaşi. Luând cunoştinţă de acest fapt, papa Pius al VI-lea îşi exprimă speranţa că, 

la viitorul congres, Rusia va deveni protectoarea de jure a catolicilor, ceea ce s-a întâmplat 

la congresul de pace din 1792, la care Poarta otomană recunoaşte protectoratul Rusiei nu 

numai asupra catolicilor, ci asupra tuturor creştinilor în general
275

. În realitate, protecţia 

rusească nu va fi de jure, ci de facto, totul depinzând de avantajele pe care i le vor oferi 

diferitele situaţii în care se va afla Moldova. Această protecţie displăcea Austriei, care va 

încerca să plaseze misiunea sub protectoratul ei. Şi, în parte, va reuşi, fie pentru că Rusia nu 

se va opune formal, văzând că avantajele pe care le urmărea le putea obţine fără obligaţiile 

protectoratului, fie datorită evenimentelor politice care facilitau activitatea agenţilor 

austrieci la Iaşi, agenţi care-şi găseau un sprijin în însăşi principii locali şi în ambientul 

cultural al Iaşului, care se forma sub influenţa Occidentului
276

. 

 În 1743 a fost dat episcopului de Nicopole şi titlul de Administrator apostolic al 

Valahiei, cu obligaţia de a ţine mereu în dieceză un vicar general care să posede toate 

facultăţile necesare când episcopul nu putea să fie rezident.
277

 Aşadar atât Mons. Paul 

Dovanlia (1777-1804) cât şi următorii episcopi pasionişti până la 1883 au avut o dublă 

funcţie: pe cea de episcopi de Nicopole – Bulgaria de nord – şi pe cea de administratori 

apostolici ai Valahiei. La sfârşitul secolului al XVII-lea, turcii au devastat Biserica din 

Bulgaria iar misionarii, arhiepiscopul de Sofia şi episcopul de Nicopole s-au refugiat în 

Valahia sau în Transilvania sub protecţia principelui valah sau al Austriei. Eforturile 

congregaţiei De Propaganda Fide la începutul secolului al XVIII-lea de a relua activitatea 

misionară în Bulgaria în favoarea catolicilor care rămaşi fără îngrijire spirituală s -au reîntors 

la vechile lor abuzuri, vor întâmpina o serie de greutăţi în special din partea Patriarhului 

ortodox de Constantinopol şi a Mitropolitului ortodox de Filippoli. Dator ită acestor opoziţii 

la Sofia şi Filippoli vor fi numiţi doar administratori apostolici, rămânând doar titlul de 

episcop de Nicopole. Însă episcopul găsea în Valahia mai multă siguranţă, ba mai mult, 

diferite sate din Valahia erau alcătuite din bulgari catolici care îşi vor mări numărul în 

timpul secolului al XVIII-lea şi în prima parte a secolului al XIX-lea. Astfel că în 1782, 

Mons. Dovanlia îşi mută reşedinţa la Bucureşti. Consacrarea preotului bulgar, Paul 

Dovanlia din anul 1777 încheie perioada de scaun episcopal vacant de Nicopolis ad 

Hystrum. În anul 1781 Mons. Dovanlia primeşte în misiune misionarii pasionişti şi pune 

problema austriecilor care mâncau carne sâmbăta, nu sărbătoreau trei zile de Paşti, Rusalii şi 

Crăciun şi nici ziua dinaintea sărbătorii Naşterii Sf. Ioan Botezătorul (24 iunie), celebrau 
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căsătorii mixte contravenind astfel legilor impuse de Biserica Romană
278

. Episcopul Paul 

Dovanlia moare la Bucureşti în anul 1804, fiind înmormântat în biserica Bărăţiei, ce 

devenise acum, biserică catedrală a episcopiei Nicopole ad Hystrum.
279

 

 

4. Scaunul vacant al Episcopiei de Bacău (1789-1808) 

 

În 1789, moare ultimul episcop propus de regele polonez, iar războaiele lui Napoleon I, 

care încep în această perioadă, vor zgudui adânc Europa şi tot ele vor constitui cauza 

principală a acestui scaun vacant.  

 

4.1 Prefectul apostolic Mihai Sassano  

 

Pe timpul lui Sassano, liniştea misiunii este tulburată de ex-misionarul Vicenţiu Gatt, care 

acum se găsea la Viena, alături de Martin Vignoli, plecat şi el din Moldova. Gatt socotea 

umilitor faptul de a se întoarce în Moldova ca simplu misionar. Punând înainte unele fapte 

meritorii, el a dat de înţeles împăratului austriac şi Congregaţiei De Propaganda Fide că ar 

voi o recompensă. Astfel, capătă unele recomandări cu care îl determină pe papa Pius al VI-

lea să accepte ca după terminarea mandatului trienal al lui Sassano, să-l numească pe el 

prefect al misiunii Moldovei; până atunci, i s-a recomandat să se întoarcă ca simplu 

misionar. Gatt este nemulţumit de această soluţie şi-i explică cardinalului Borgia că, dacă va 

veni acum în Moldova, va avea unele neplăceri din partea lui Sassano. Fiind constrâns să 

plece, Gatt i se adresează direct împăratului Austriei şi, printr-un oarecare marchiz Ghislieri, 

ajunge, cu autoritatea papei Pius al VI-lea, să fie numit prefect în 1799, fără ca Sassano să 

ştie ceva. La începutul acestui an, el îşi face obişnuita vizită canonică, iar în relatarea sa din 

25 martie ne oferă unele informaţii preţioase despre situaţia Bisericii locale.  

Dieceza avea aproximativ 14.000 de catolici, împărţiţi în nouă parohii. Printre ei, erau 

mulţi armeni şi ruteni, care la început se fixaseră în jurul Botoşanilor. Acum era dificilă 

îngrijirea lor sufletească, neexistând nici un preot de limba şi ritul lor. Mis ionarii italieni 

stăteau la reşedinţa lor, purtau rasa călugărească, vorbeau limbile română, maghiară şi 

polonă şi trăiau din darurile credincioşilor, nepracticând nici un fel de comerţ. Îşi 

îndeplineau datoriile cu sârguinţă, erau apreciaţi de toţi, iar prin eforturile lor reuşeau să 

convertească mulţi protestanţi. Catehismul, mai ales în filiale, era predat de dascăli. Multe 

abuzuri fuseseră dezrădăcinate, mai ales din cele care se întâmplau la praznice, la adunările 
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nocturne ale tinerilor şi tinerelor; divorţul şi concubinajul scăzuseră şi ele în oraşele în care 

erau mulţi germani, polonezi şi unguri dezertori, urmăriţi deseori de autorităţi.  

 

4.2 Prefectul apostolic Vincenţiu Gatt  

 

Aflând de numirea lui Gatt, Sassano îi scrie mai multe scrisori, la care nu primeşte nici un 

răspuns şi, din această cauză devine prevăzător şi chiar bănuitor, ceea ce îl va pune în relaţii 

nu prea bune cu noul prefect. Acesta întârzia prin Transilvania, deoarece în Moldova 

bântuia ciuma şi, doar la sfârşitul verii, se întâlneşte cu Sassano la Tămăşeni. 

Relaţiile lui Gatt cu vechiul prefect şi cu misionarii vor fi încordate încă de la început. 

Sassano cere să plece în Italia şi, printre motivele pe care le aduce, amintim: Gatt şi -a 

început activitatea prin a dojeni misionarii şi prin a-i schimba dintr-un loc în altul; voia să 

aducă cinci misionari unguri; pe cei italieni nu-i numea misionari, ci cooperatori; îngăduise 

abuzurile ce se făceau cu ocazia praznicelor şi a bâlciurilor. Multe din acuze le credem puţin 

exagerate. Însă, ceea ce rămâne adevărat este faptul că noul prefect era intransigent şi puţin 

cunoscut de popor şi de misionari, cu care nu obişnuia să se consulte. Printre altele, el a 

destituit din funcţie pe organistul german din Iaşi, ceea ce a nemulţumit pe agentul austriac 

Schilling, care a început să-l discrediteze şi să nu-i mai dea nici un ajutor în munca de 

organizare şi conducere a misiunii. Relatarea sa din anul 1800 prezintă o creştere 

vertiginoasă a numărului catolicilor: 

 

Grozeşti:            222 familii cu 1114 suflete; 

Fărăoani:            333 familii cu 1544 suflete; 

Clesia:            400 familii cu 1448 suflete; 

Valea Seacă:  200 familii cu 1148 suflete; 

Călugăra:             539 familii cu  2347 suflete; 

Tămăşeni:            486 familii cu  1807 suflete; 

Hălăuceşti: 453 familii cu  1499 suflete; 

Janasachi:            126 familii cu    653 suflete; 

 

Sunt amintite şi localităţile Săbăoani şi Talpa, fără a se reda numărul catolicilor
280

. În 

părţile Romanului, sunt menţionate 16 sate locuite de „ungureni”
281

: Săbăoani, Chirieşti, 

Tetscani, Ciorana, Segna, Burianeşti, Tămăşeni, Adjudeni, Răchiteni, Căcăceni, Rotunda, 

Bohonca, Maxineşti, Oţeleni
282

.  
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4.3 Prefectul apostolic Dominic Brocani  

  

Neşansa lui Gatt a fost şi faptul că prefectul Congregaţiei a primit alte  informaţii 

imparţiale şi, deoarece nu cunoştea starea reală a misiunii şi nici nu avea probe suficiente 

pentru apărarea acuzatului, a decis să-l mute, iar în locul lui să-l numească, în 1801, ca vice-

prefect, pe părintele Brocani, paroh în localitatea Luizi-Călugăra. Ceea ce l-a determinat, în 

primul rând, pe prefectul Congregaţiei, Gerdil, să-l schimbe pe Gatt, a fost ameninţarea 

filoungurilor din Săbăoani şi Tămăşeni că se vor reboteza şi vor trece la ortodoxie, 

supunându-se episcopului de Roman; aceasta urma să se întâmple, spuneau ei, dacă nu-l 

schimbă pe Gatt. În revolta lor, ei erau susţinuţi din umbră de preotul maghiar Ştefan 

Botsckor. Vizita canonică pe care o face noul numit nu aduce nimic nou. El ne relatează 

aceeaşi stare de mai înainte: lipsa de preoţi, greutatea de a stârpi complet unele superstiţii şi 

împiedicarea căsătoriilor mixte, etc. Deoarece misiunea mergea relativ bine, iar Brocani era 

în relaţii bune cu autorităţile civile locale, în 1803, Congregaţia l-a numit prefect al misiunii 

ad beneplacitum S. Congregationis. Nu mult după numirea lui, misionarul Angelo Cantone, 

revenit în misiune cu speranţa că va ajunge în posturi înalte, începe să discrediteze, în faţa 

Propagandei, atât pe prefect cât şi pe misionarii despre care credea că au posibilităţi de 

avansare. Acuzele au început să fie cercetate de nunţiul Severoli din Viena care, la rândul 

său, a cerut informaţii episcopului de Nicopole (cu sediul la Bucureşti), Paul Davanlia, şi 

consulului Sumerer. Ambii au dat relatări foarte bune despre Brocani; aceleaşi informaţii le-

a dat şi agentul austriac Timoni, din Iaşi. În final, toate autorităţile centrale rămaseră 

mulţumite de cele aflate şi se convinseră de denigrările lui Cantone şi de intenţiile lui.  

Din scrisorile misionarilor, din relatările prefecţilor şi răspunsurile Propagandei, deducem 

că erau necesare unele reforme (acestea, bineînţeles, nu numai pentru timpul când conducea 

preotul Brocani) şi, pentru a putea fi realizate, nu era suficientă numai autoritatea 

prefecţilor. La 27 mai 1803, Brocani a convocat la Fărăoani pe toţi clericii, pentru a discuta 

şi rezolva probleme importante: căsătoriile mixte, bâlciurile, praznicele după înmormântare, 

pastoraţia armenilor, a rutenilor şi uniţilor şi schimbarea taxelor stolare283. Pe lângă aceasta,  

s-a introdus recitarea rugăciunilor de dimineaţă în biserică, duminica şi în zilele de 

sărbătoare, tradiţie care s-a păstrat până astăzi284. Tot Brocani a fost cel care a tradus în 
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româneşte şi în ungureşte broşura părintelui Pianzola, „Rezumat al doctrinei creştine”, şi 

aceasta pentru ca poporul să poată învăţa uşor formulele absolut necesare din doctrina 

creştină.  

  

4.4 Prefectul apostolic Alois Landi  

 

În 1806, Brocani cere să fie eliberat din funcţie, cerere care i se aprobă, fiind numit în 

locul său Landi, care activa de 13 ani ca misionar în Moldova, timp în care clădise multe 

biserici. Acesta, după vizita canonică din 1807, fără nici o formalitate, schimbă vechea 

organizare a parohiilor, având în vedere apropierea dintre ele. În urma acestei sistematizări, 

apar următoarele parohii: Călugăra (paroh Bonaventura Berardi), Răchiteni (Ludovic 

Scarpati), Tămăşeni (Angelo Cantone), Săbăoani (Dominic Brocani), Grozeşti (Iosif 

Colonna), Hălăuceşti (Francisc Barattani), Huşi (Francisc Longhi), Fărăoani-Cleja (Alois 

Maffei).  

Această distribuire a provocat nemulţumiri la Roma, deoarece era rezervată Congregaţiei 

dreptul de a organiza teritoriul, cu excepţia cazului în care limitele parohiilor nu erau clare, 

bine stabilite. Landi răspunde Congregaţiei că hotarele  parohiilor erau foarte mobile şi că, la 

fixarea lor provizorie, trebuia să se ţină seama de următoarele: instabilitatea domiciliului 

pentru numeroşi credincioşi, posibilitatea de a găsi un popor mai numeros şi mai compact, 

starea căilor de acces, avantajele şi primejdiile pe care le ofereau drumurile de atunci, etc.  

Parohii s-au adunat în grupuri când şi unde au putut, pentru a hotărî dacă această 

împărţire era bună şi singura metodă de îmbunătăţire asupra căreia cu toţii au fost de acord 

era cea a măririi numărului misionarilor. 

În domeniul pastoraţiei, amintim botezarea copiilor din părinţi luterani sau calvini de 

către preotul catolic. A fost permis acest lucru deoarece toţi aceştia, venind din Transilvania, 

nu erau urmaţi decât rareori de pastorul lor. Sub prefectura lui Landi, ca şi sub cea a lui 

Brocani, n-au lipsit intrigile şi calomniile şi, ceea ce era mai rău era faptul că acestea au 

pornit de la unii clerici, dornici de mărire şi putere. Intrigantul ungur Ştefan Boskor şi fostul 

misionar Francisc Barbieri sunt două exemple triste, printre altele. În esenţă, demersurile lor 

ruşinoase au aceeaşi evoluţie: calomniază pe conducător şi misionar, dând de înţeles apoi 

forurilor superioare că ei ar fi mai capabili în conducere. 

 

 

4.5 Protectoratul 

 

Problema s-a pus în formă juridică, după cum s-a văzut, pe timpul prefecturii lui Rocchi 
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însă, din cauza timpurilor agitate, aceasta a rămas nerezolvată. Puterile în drept erau acum 

Rusia şi Austria. Activitatea Rusiei se mărginea la ceea ce făcea consulul rusesc de la Iaşi, 

însă acesta nu făcea prea multe. Austria i-ar fi putut ajuta mult pe catolici, dar de când cu 

răpirea Bucovinei, ea devenise de nesuportat în ochii moldovenilor. Problema era dificilă.  

În 1804 Rusia închisese nunţiatura din Sankt Petersburg şi ca atare, de la ea nu se mai 

putea aştepta nimic. Mai rămăsese Austria şi Franţa, dar acestea căutau avantaje politice. 

Franţa avea protectoratul catolicilor din Imperiul Otoman şi nu se voia acum decât o 

înglobare explicită a Moldovei în acest protectorat. Pe de altă parte, nici prefectura misiunii 

şi nici De Propaganda Fide nu erau decise în privinţa protectoratului ce ar fi fost cel mai 

potrivit să-l aleagă. La Iaşi, consulii fiecărei puteri îşi disputau întâietatea. Austriecii îşi 

arogau dreptul de putere protectoare, deoarece, prin împărţirea Poloniei din 1795 (a treia 

împărţire), le-ar reveni lor acest drept, mai ales că aici erau mulţi austrieci, iar Moldova era 

mai aproape de Austria decât de Franţa, putând astfel beneficia mai uşor de ajutoare 

materiale. Pe de altă parte, Talleyrand, care era atunci ministru de externe, însărcinase pe 

consulul Reinhard să-i facă o expunere a beneficiilor şi dezavantajelor ce ar rezulta din 

urma protectoratului francez. Reinhard i-a răspuns ministrului său că, de pe urma celor 

aproximativ 20.000 de catolici, nu se poate avea nici un beneficiu. În plus, ei mai sufereau şi 

din cauza zelului exagerat al mitropolitului Veniamin Costache. Puterile centrale aşteptau 

decizia Romei. În septembrie 1806, Landi primeşte instrucţiunile în privinţa protectoratului, 

iar acestea, spre nemulţumirea puterilor centrale, îi ceru prefectului apostolic să nu accepte 

protectoratul nici unei ţări, ceea ce s-a şi realizat
285

.  

 

4.6 Episcopul Bonaventura Carenzi (1808-1814) 

  

Revenirea unui episcop la Bacău a pornit de la ideea preotului Landi. El susţinea că un 

număr de aproape 24.000 de catolici, cu 20 de biserici şi 12 preoţi, trebuie să aibă un 

episcop. La aceste motive de ordin religios se adăuga şi unul politic. În viitoarea pace ce va 

pune capăt ostilităţilor dintre Turcia şi Rusia se prevedea că aceasta din urmă va deveni 

protectoarea catolicilor moldoveni, iar atunci prezenţa episcopului trebuia să fie deja o 

realitate, pentru ca nu cumva încercarea de restaurare a scaunului episcopal să întâmpine 

greutăţi. Sfântul Scaun, intuind evoluţia lucrurilor, a decis să acţioneze de unul singur. 

Nunţiul de Viena, Severoli, credea că este mai recomandat să fie numită persoana 

desemnată de episcopul Transilvaniei, şi anume decanul de Bucovina, prin aceasta 

urmărindu-se o anexare camuflată a Moldovei la episcopia Transilvaniei, prin decanatul 

Bucovinei. Planul nunţiului a fost criticat la Roma de către Berardi, care a arătat 
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Congregaţiei toate dezavantajele care ar rezulta dintr-o asemenea numire.  

Cu asentimentul Congregaţiei, pentru prima dată în istoria misiunii franciscanilor din 

Moldova, ordinul propune, fără alţi intermediari, direct Scaunului apostolic pe candidatul 

său, Bonaventura Carenzi. El nu a putut veni imediat pe teritoriul misiunii din cauza 

campaniei napoleoniene împotriva ruşilor. Astfel, întreaga grijă a diecezei rămâne în 

mâinile prefectului Landi, care-i relatează episcopului său starea diecezei, comunicându-i, 

printre altele, atitudinea favorabilă a mitropolitului Bănulescu. Landi  cumpărase un loc 

pentru cimitir în Păcurari şi începuse aici construirea unei biserici. Modul său de a acţiona 

pricinuia adesea critici (de multe ori injuste) printre ceilalţi  misionari, critici care îl 

descurajaseră, făcându-l să ceară insistent eliberarea din funcţie. În 3 ianuarie 1812 cererea i 

se aprobă fiind astfel înlocuit cu pr. Bonaventura Berardi. La câteva zile după aceasta, B. 

Berardi a avut surpriza să afle că Landi şi-a rezervat jurisdicţia de vicar general al 

episcopului de Bacău, iar conflictul a început să devină acut când a fost vorba de sfinţirea 

bisericii din Păcurari (cartier al Iaşului), pe care voia să o sfinţească Landi pe motiv că el o 

construise. Noul prefect îl suportă şi acum, dar când află că trimite scrisori pastorale şi dă 

directive preoţilor, atunci îl acuză în public de uzurpare a drepturilor ce i se cuveneau. 

Conflictul ajunge la cunoştinţa Congregaţiei De Propaganda Fide, care îi suspendă explicit 

orice drept ce aparţinuse funcţiei fostului prefect, promovându-l însă ulterior în funcţia de 

prefect al misiunii din Constantinopol.  

În anul 1812, prin pacea de la Bucureşti, Moldova rămînea sub dominaţia turcă iar 

Basarabia intră între graniţele Imperiului ţarist. Pierderea acestui grânar al Moldovei a 

scumpit mult viaţa moldovenilor.Consulul rus Pini, un bun catolic, a dat asigurări că toţi 

catolicii rămaşi în Basarabia vor fi îngrijiţi spiritual de arhiepiscopul de Mohilev. Un alt 

necaz i-a fost creat prefectului Berardi de revenirea ex-misionarului pr. Ioan Barbieri. 

Acesta, pe lângă multele intrigi şi scandaluri pe care le-a iscat, a furat multe copii din arhiva 

misiunii şi mai ales manuscrise vechi. Pr. Berardi, intervenind la Propaganda Fide îl va 

constânge pe pr. Barbieri să se întoarcă în Italia, lucru ce se va realiza la sfărşitul lui mai 

1814, cînd intrigatorul preot va pleca spre Constantinopol.  

 

4.7 Episcopul Bonaventura Berardi (1815-1818) 

 

Monseniorul Carenzi nu mai sosea în Moldova din motive cunoscute doar în parte. 

Situaţia politică defavorabilă, ca şi vârsta lui înaintată, vor duce la renunţarea de bună voie 

la scaunul episcopal de Bacău, lăsând astfel cale liberă pentru numirea altuia. În septembrie 

1814 el renunţă, iar în primăvara anului următor, Congregaţia De Propaganda Fide îl 

numeşte pe pr. Bonaventura Berardi, care din fericire  avea o bogată experienţă locală şi era 

înzestrat cu multe calităţi necesare pentru o bună conducere în acele vremuri, în care 
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începeau să se schimbe multe din valorile anterioare ale Europei. Pr. B. Berardi a fost primit 

cu plăcere în cercurile civile locale, şi, doar mai târziu, instigatorii puşi de Veniamin 

Costache, duşman deschis al catolicilor, îl vor scoate din Moldova. El voia să fie sfinţit la 

Viena de către nunţiul Severoli, însă, momentan, îl reţineau în ţară unele probleme 

administrative, printre care fixarea limitelor posesiunii reşedinţei pe strada ce desparte 

biserica catolică de mănăstirea Trei Ierarhi, limitele juridice între episcop şi prefectul 

misiunii. Îl mai reţinea carantina vamală, impusă în urma ciumei ce bânt uia prin Europa.       

După ce a găsit bani la un binefăcător, a plecat spre Viena, unde va fi sfinţit în februarie 

1816; în Moldova rămăsese locţiitor pr. Alois Landi. Opoziţia ortodoxă faţă de un episcop 

local cu sediul la Bacău începuse să crească, luând proporţii fără precedent. Un rol 

important l-a avut mitropolitul Veniamin, însă, nu toată vina este a lui. Factorul politic nu 

trebuie deloc neglijat. După răpirea Bucovinei, austriecii au căutat să rupă orice legături cu 

Moldova. Ei au închis vămile şi drumurile comerciale, iar apoi s-au amestecat şi în 

problemele bisericeşti. Exemplu ne stă însuşi Iosif al II-lea, care, în 1781, declară exemptă 

episcopia Rădăuţilor şi mută centrul la Cernăuţi, capitala Bucovinei, încetând astfel 

jurisdicţia mitropoliei Moldovei asupra acesteia. Legile care au urmat au fost din ce în ce 

mai grele pentru ortodocşi. Mulţi călugări au fugit în Moldova liberă aducând cu dânşii ura 

pentru catolicismul care stătea sub asemenea auspicii. Cu toate insistenţele consulului 

austriac Raab, domnitorul, influenţat de clerul ortodox şi de ceilalţi membri ai divanului, nu 

acceptă în nici un fel prezenţa episcopului de Bacău. În decembrie 1815 divanul domnesc 

răspunde în linii generale, aducând următoarele argumente contra instalării episcopului 

catolic, cu titlul de Bacău: nu a existat nici un episcop catolic care să aibă reşedinţa stabilă 

în vreun oraş al Moldovei şi, nici mai târziu, cronicile locale nu vorbesc de un asemenea 

episcop; cei care veneau erau consideraţi şi se considerau ca simpli oaspeţi; episcopul de 

Bacău nu putea purta acest titlu, căci oraşul aparţinea episcopului ortodox de Roman şi, 

chiar de-ar fi încercat să locuiască la Bacău, nu ar fi avut mijloace de existenţă.  

Sosind la Viena, Berardi află de atitudinea divanului ortodox moldovean şi îşi dă seama 

că trebuie să trimită urgent la Iaşi un răspuns bine documentat iar acesta trebuie să ajungă 

înainte de a se pronunţa Cancelaria otomană, deoarece ulterior cu greu se va putea revoca 

firmanul turcesc. Între atâtea greutăţi plana o întrebare: care era cauza principală a acestei 

opoziţii? De unde trebuia început pentru a se ameliora situaţia? După discuţii prelungite, s -a 

ajuns la concluzia că ceea ce şoca mai mult era titlul „episcop de Bacău”, titlu pe care voia 

să-l poarte episcopul Berardi. Nu se luă totuşi decizia de a se renunţa la el, ci se găsi o altă 

soluţie: internunţiul de Constantinopol, Fanton, care trebuia să obţină cât mai repede firman 

turcesc pentru statutul de episcop de Bacău, fără să se ţină seamă de rapor tul dat de divan.  

Deoarece acest raport ajunsese la cunoştinţa Porţii, raport ratificat de Poartă cu câteva zile 

înainte de consacrarea lui Berardi, curtea din Viena, împreună cu episcopul, întocmiră un 

scurt istoric al catolicismului din Moldova, demonstrând prin acte şi mărturii istorice 
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autenticitatea şi vechimea episcopatului catolic moldovean. Situaţia nu se îmbunătăţi nici 

după sfinţirea lui Berardi, în 25 februarie 1816. De la Constantinopol nu venea nici un 

răspuns, iar în Moldova persista aceeaşi atitudine ostilă. Episcopul Berardi scrisese 

consulului Raab ca să ceară principelui Scarlat Callimachi permisiunea de a se întoarce în 

Moldova, unde era atâta nevoie de el. Principele îi răspunse că-l acceptă ca simplu vizitator 

apostolic şi, deci, va sta atâta timp cât va fi necesar pentru rezolvarea problemelor celor mai 

urgente. Raab acceptă această soluţie, însă pr. Berardi şi Severoli nu au fost de acord cu 

propunerea domnitorului; a venit vara şi lucrurile au rămas neclarificate. În acest timp, în 

Moldova s-a iscat un conflict de jurisdicţie, în urma căruia Landi a fost transferat la 

Constantinopol, încredinţând preotului Brocani administrarea prefecturii. La începutul lui 

august 1816, pr. B. Berardi şi curtea din Viena au aflat că Poarta, influenţată de Divan, nu 

intenţiona să revoce firmanul dat. În această situaţie, i se propunea lui Berardi întoarcerea 

forţată în Moldova, acceptând orice risc, comportându-se aici ca simplu misionar. Aflând  

aceasta, Callimachi scrie nunţiului Severoli, dându-i de înţeles că nu-i poate acorda protecţie 

noului venit atâta timp cât Poarta nu-şi revocă firmanul. Pr. Berardi se întoarce fără a anunţa 

vreo oficialitate locală. Ajuns la Iaşi, consulul Raab îşi pune în joc toată diplomaţia şi 

energia pentru a-l face acceptat de autorităţi. De abia în Săptămâna Mare a anului 1817, cu 

greu, domnitorul i-a dat o simplă recomandare particulară către ispravnicii ţinuturilor, fiind 

numit „episcop al catolicilor din Moldova, superior al Bisericii Catolice din Iaşi”
286

. 

În decembrie 1816, vine la Iaşi preotul Emeric Doénes, care deschide la reşedinţa 

misiunii o şcoală catolică pentru copii. Aici se învăţa catehismul şi scrierea în limba 

moldovenească şi, în cele din urmă, cele două limbi străine, germana şi maghiara. Şcoala a 

început apoi să fie frecventată şi de copiii protestanţilor, întreg învăţământul fiind gratuit.  

În vara anului 1817 episcopul Berardi îşi începu vizita canonică pe care intenţiona să o 

prelungească cât mai mult posibil, ca să aibă motiv de a mai rămâne în ţară. Pes te tot, 

episcopul a fost bine primit; toţi erau mândri, văzând, în sfârşit, şi un episcop de alt neam.  

În iarna aceluiaşi an, a murit la Săbăoani de febră tifoidă parohul Andrei del Chiari, după 

ce muncise aici 6 ani. După începutul lunii martie, Berardi îşi reia vizita canonică pe care o 

întrerupse curând din cauza unor dureri puternice la cap şi a temperaturii ridicate; îşi dă 

seama că a contractat şi el aceeaşi boală de care murise Chiari.  Va muri la 20 aprilie 1818 şi 

este înmormântat în  biserica locului
287

. 

A fost ultimul episcop cu titlul de Bacău şi, deşi vor mai veni arhierei care vor păstori 

turma, nici unul nu va mai purta acest titlu, care a iscat atâtea critici şi opoziţii înverşunate. 

La cele expuse, redăm cîteva concluzii: 

Protecţia regatului polonez faţă de episcopia Bacăului nu a reuşit să-i facă pe catolicii 

moldoveni dependenţi de Polonia, iar aceasta din diferite motive evidenţiate deja:  
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a) episcopii n-au stat pe teritoriul misiunii; 

b) instituirea prefecturii apostolice, în 1623, a asigurat o supraveghere permanentă din 

partea Congregaţiei De Propaganda Fide; 

c) neînţelegerile dintre franciscani şi iezuiţi s-au încheiat parţial cu victoria primilor în 

defavoarea iezuiţilor, susţinuţi de Polonia.  

Catolicii secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea sunt, în mare parte, emigranţi veniţi din 

Transilvania şi Polonia, în căutarea unei vieţi mai bune. Ei erau de rituri diferite, 

predominând categoric romano-catolicii. Organizarea diecezei a pus capăt, încetul cu 

încetul, izolării parohiilor, care vor  cunoaşte un continuu progres numeric şi spiritual. 

Moldova catolică apare tot mai mult legată de lumea latină. Italia catolică face din fraţii 

franciscani predicatori zeloşi şi apărători ai graiului şi culturii latine străbune, chiar dacă vor 

activa   într-o masă de oameni influenţaţi şi formaţi în cultura şi spiritualitatea bizantină şi 

slavonă
288

. În ciuda diversităţilor lingvistice şi confesionale, următoarea perioadă istorică va 

cunoaşte ample dezvoltări spirituale şi intelectuale, reflectate în viaţa culturală comună.                     

 

4.8 Viaţa misiunii.  

 

Misionarii erau profund întristaţi din cauza veştilor rele pe care le transmiteau la 

superiorii lor vagabonzii şi impostorii, care colindau Moldova în căutarea de funcţii înalte, 

bani şi onoruri. Lipsea din misiune episcopul titular care să-i liniştească. Reamintim că, pe 

lângă inconvenienţele sociale pe care le-a adus răpirea Basarabiei, pe plan religios aceasta a 

atras pierderea multor comunităţi catolice. Atunci a izbucnit şi o ciumă care a secerat mii de 

vieţi. În urma tuturor acestor necazuri s-au înmulţit hoţii de drumul mare, căzându-le pradă, 

printre mulţi alţii, parohul de Valea Seacă, Remegius Silvestri
289

. Greutăţile din pastoraţie 

erau tot cele de mai înainte: naşi necatolici la botez, întâl niri nocturne ale tineretului, 

căsătorii mixte. Pe plan social, prefectul Berardi a dat o dispoziţie cât se poate de bună 

pentru acele timpuri. Era vorba de acei copii rămaşi de mici fără tată şi care, de multe ori, 

ajungeau pe drumuri, chiar dacă mama lor se recăsătorea. El prescrie ca la moartea soţului, 

parohul să facă inventarul bunurilor casei, iar partea copiilor să o transforme în bani pe care 

să-i depună la reşedinţa misiunii cu 6 lei dobândă pe an, iar când copiii vor ajunge să se 

căsătorească, să li se dea tot ce li se cuvine.  

Moldova va simţi apoi o altă rană produsă în sânul ei datorată sustragerii unui nou 

teritoriu, cel al Basarabiei produs în 1812, ca urmare a războiului ruso -turc izbucnit în 1809. 
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Aceste două mari pierderi teritoriale vor duce la periclitarea situaţiei economice, politice şi 

sociale a Principatelor. În acest secol, idealurile de veacuri ale românilor – moldoveni şi 

valahi - ca unirea şi independenţa, capătă contur din ce în ce mai multor în mintea lor. Astfel 

că aceste două idealuri majore se regăsesc printre ţelurile revoluţiei de la 1821, condusă de 

Tudor Vladimirescu. Însă odată cu înfrângerea ei vor fi înfrânte pentru puţin timp şi 

idealurile românilor. Vor izbucni din nou în 1848, când dorinţa de unitate şi independenţă î i 

aduce împreună pe cei ce gândesc şi simt româneşte. Unsprezece ani mai târziu, în anul 

1859, se va concretiza unul din visele seculare ale poporului român, cel al unirii prin dubla 

alegere la Iaşi – 17 ianuarie – şi Bucureşti – 24 ianuarie, a unui singur domnitor în persoana 

lui Alexandru Ioan Cuza. Parcurgînd istoria cu repeziciune, alt episod marcant a fost anul 

1866, cînd la 11 februarie, în urma unei lovituri de stat, domnitorul Al.I.Cuza este silit să 

abdice şi să părăsească ţara. Succesor îi va fi Carol I de Hohenzollern, descendent al familiei 

napoleonice. Sub conducerea lui, România îşi va dobândi independenţa în războiul ruso -turc 

din 1877. Tratatul de la Berlin din 1878 va recunoaşte independenţa României însă 

teritoriile sustrase în 1775 – Bucovina – şi în 1812 – Basarabia – de către Austro-Ungaria, 

respectiv de către Rusia, nu îi vor fi restituite. 

Pe fondul celor mai importante realizări unirea şi independenţa, dobândite prin 

perseverenţa şi răbdarea de care a dat dovadă poporul român de-a lungul veacurilor, 

transformări ce vor determina şi schimbări la nivel spiritual al românilor conturîndu-se o 

populaţi divizată în trei mari religii: ortodoxism, protestantism şi catolicism. 

Misiunea franciscanilor minori conventuali din Moldova, va avea pe parcursul întregului 

secol al XIX-lea o activitate rodnică prin creşterea populaţiei catolice care ajunge la 16.000 

de suflete, câte ne semnalează Vincenţiu Gatt în relatarea sa din 1800;  la aproximativ 

65.000 de suflete, după cum notează episcopul Nicolae Iosif Camilli într-un raport din 1890. 

Lipsa misionarilor, a bisericilor, a resurselor financiare, a posibilităţilor de a studia şi mai 

ales a raporturilor dificile cu Biserica Ortodoxă şi cu statul vor obstacula predicarea 

evangheliei şi mulţi misionari izbindu-se de ele vor capitula cu repeziciune. 

Apariţia funcţiei de dascăl în acest secol se datorează tocmai lipsei misionarilor. Dascălii 

vor avea datoria să conducă rugăciunea dinaintea sfintei Liturghii dar şi să instruiască pe 

alţii în doctrina creştină. Catolicii erau aproape toţi săraci şi obligaţi să lucreze adesea şi 

duminica, mai ales în timpul secerişului. Oamenii nu puteau evita acest serviciu din zilele de 

duminică fie datorită necesităţii banilor, fie pentru a nu crea opoziţie sau răzbunare din  

partea dominatorilor. 

Dezvoltarea culturală va cunoaşte o perioadă de înflorire mai ales în a doua parte a 

secolului al XIX-lea, şi se va concretiza prin crearea unui învăţământ primar generalizat, ce 

va oferi şanse egale populaţiei multinaţionale care locuia în România. Misionarii prin 

iniţiativele lor în plan şcolar vor avea un rol important în emanciparea catolicilor. Crearea 

unei ierarhii de sine stătătoare în România, în 1883 Arhiepiscopia de Bucureşti şi în 1884 
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Episcopia de Iaşi, demonstrează că eforturile de secole ale misionarilor au fost răsplătite. 

Aşadar, perioada cuprinsă între 1801-1900 se va dovedi pentru misiunea catolică prezentă în 

spaţiul românesc, o perioadă de înflorire atât în plan spiritual cât şi social. 

 

5. Viaţa culturală a catolicilor din Moldova 

 

Biserica este cel dintâi şi cel mai puternic factor de civilizaţie culturală a unui popor iar 

şcoala, îşi rezervă locul al doilea. Ea vine spre a completa educaţia morală formând 

caractere luminate, oameni adevăraţi, conştienţi de alegerile lor. Secolul al XIX-lea a fost o 

perioadă în care s-a încercat descătuşarea şcolii de limbă greacă, îmbrăţişându-se cu căldură 

cauza culturii şi a limbii româneşti. În a doua jumătate a secolului s-a ajuns de la şcoala 

primară la gimnazii, licee şi universităţi de stat. La ampla dezvoltare a şcolilor au contribuit 

cei care păstoreau misiunea catolică şi se vor strădui mereu ca să împărtăşească catolicilor 

binefacerile culturii, ale cărţilor. „Au jertfit din sărăcia lor cât mai mult bănet şi au înfiinţat 

pentru copiii bieţilor moldoveni catolici şcoli, începând cu cele primare şi rând pe rând, 

luptând cu foarte multe şi mari greutăţi, de-au deschis gimnaziu, liceu, şcoală de dăscălie şi 

seminarii pentru formarea clerului indigen”.
290

 

Însă şcolile catolice nu se nasc acum, ele au fost menţionate încă din 1641 de către 

episcopul vizitator apostolic, Petru Bogdan Baksič – „şcoala de la Cotnari”
291

, iar în 1700 

este menţionată la Iaşi prima şcoală catolică românească care va dispărea odată cu 

suprimarea Ordinului Iezuit (1773) care se ocupa de această şcoală. Caracteristicile în sens 

nefericit ale şcolilor misionarilor din secolul al XIX-lea sunt: lipsa banilor, absenţa unui 

învăţător pentru mult timp, întreruperea periodică a cursurilor şi lipsa unui local propriu.  

 

5.1 Şcolile parohiale catolice din Moldova 

  

Şcolile misionarilor au fost deschise în scopul de a combate situaţia precară a instrucţiei 

religioase a tineretului de la oraşe dar şi de la sate. Astfel că încă din 1812 prefectul Berardi 

cerea misionarilor să-i supravegheze pe dascăli şi să-i pună să-i înveţe pe copii 

catehismul.
292

 Proiectele şcolare ale misionarilor erau destinate în special celor săraci 

indiferent de religia căreia îi aparţineau. Insuşi papa va contribui prin Congregaţia De 

Propaganda Fide la susţinerea şcolilor din Moldova.  
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5.1.1 Şcoala Primară de la Iaşi  

  

La 28 mai 1817, episcopul Bonaventura Berardi cerea Prefectului Congregaţiei De 

Propaganda Fide un ajutor financiar pentru instrucţia şcolară a celor 30 de elevi înscrişi la 

şcoala parohială primară din Iaşi
293

, pentru a cărei deschidere, episcopul Berardi ceruse 

subsidii în decembrie 1816. În pofida tuturor problemelor financiare care existau în misiune, 

totuşi instrucţia şcolară la şcoala din Iaşi era gratuită. Elevii înscrişi aici învăţau să scrie şi 

să citească dar şi limbile germană, română şi maghiară
294

. Primul învăţător al şcolii a fost 

preotul Emeric Deenes. Lipsa banilor îşi va face resimţită prezenţa şi în următorii ani ai 

funcţionării şcolii. La 30 octombrie 1826, prefectul Iosif-Gualtieri semnalează starea de 

nemulţumire din rândul populaţiei catolice în urma deselor întreruperi ale şcolii parohiale 

din Iaşi, urmând ca la 23 aprilie 1827 şcoala să fie închisă din nou.
295

 

Noul prefect vizitator apostolic al Moldovei, Carol Magni, în 1832, constată lipsa de 

educaţie religioasă din rândul tinerilor catolici şi propune redeschiderea şcolii parohiale.
296

 

Şcoala va fi redeschisă în 1835 şi va fi condusă de preotul învăţător Filip Nicola. În primul 

an, şcoala va fi urmată de 34 de copii dintre care trei erau ortodocşi şi cinci luterani.
297

 

Orarul şcolii începea de la ora 7
00

 dimineaţa continuând până la ora 10
00

 când elevii 

participau la sfânta Liturghie. Programul reîncepea la ora 15
00

 prelungindu-se până la ora 

17
00

. În decembrie 1835, Carol Magni cere Congregaţiei De Propaganda Fide un înlocuitor 

pentru pr. Nicola, grav bolnav.
298

 Pr. Carol Magni în timpul păstoririi sale va mai deschide o 

şcoală la Săbăoani, la care era el însuşi profesor.
299

 

Succesorul său, episcopul Rafael Arduini va continua eforturile lui Magni în domeniul 

şcolar. Îl va numi pe părintele Dornseiffer, profesor la Şcoala elementară din Iaşi, dar va 

susţine şi celelalte şcoli elementare catolice de la Galaţi, Călugăra, Grozeşti, Huşi, Focşani, 

Săbăoani, asigurându-le profesori plătiţi.
300

 În 1841 la conducerea şcolii din Iaşi se afla pr. 

Eugen Zapolski. În 1843, noul vizitator apostolic, episcopul Paul Sardi într -o scrisoare 

adresată Congregaţiei De Propaganda Fide se plângea de situaţia financiară precară a 
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misiunii moldovene.
301

 

Episcopul Antonio de Stefano, vizitator apostolic al Moldovei între 1848-1859, se va 

strădui să construiască câteva şcoli elementare în comunităţile catolice moldovene. În urma 

vizitei de la Roma din 1851, lasă Sfintei Congregaţii o scurtă relatare în care sunt descrise 

câteva din realizările sale, între care se numără şi câteva şcoli ţinute pe cheltuiala misiunii: 

Iaşi, Huşi, Săbăoani, Galaţi şi Petreşti. La aceste şcoli predau atât misionari cât şi învăţători 

laici, învăţându-i pe copii să scrie, să citească şi catehismul.
302

 Episcopul Antonio de 

Stefano intenţiona să aducă în misiune călugăriţe pentru instruirea tineretului, însă planul nu 

a fost aprobat de Superiorul General al ordinului.  

Din raportul Vizitatorului General al Moldovei, episcopul Iosif Tomassi, adresat 

Congregaţiei De Propaganda Fide la 10 decembrie 1858 aflăm că dintre şcolile elementare 

care erau în misiune mai înainte, doar cea de la Iaşi funcţionează sub conducerea pr. Iosif 

Clementis şi era frecventată atât de băieţi cât şi de fete, indiferent de naţiune şi religie, 

învăţându-se scrierea, citirea şi matematica
303

. 

În 1862, lipsa învăţătorului din şcoala de la Iaşi va ridica noi probleme, urmând ca în 

1864 postul să îi revină lui Samuel Kadar. Tot în 1864, an al reformei învăţământului, 

Ministerul Instrucţiunii Publice cere elaborarea unor statistici cu privire la elevii, profesorii, 

caracterul şcolii şi limba de predare, prin aceasta condiţionând autorizaţia de funcţionare. 

Numărul elevilor la această dată era de 43, pregătiţi de Carol Sfrogner, iar  limbile de 

predare fiind germană şi română.
304

 Din 1864, învăţământul românesc va fi generalizat însă 

şcoala de la Iaşi va continua să funcţioneze până în 1948 când va fi desfiinţată de regimul 

comunist. În 1879 Ministerul Instrucţiunii publice, dispune armonizarea programei de studii 

a şcolii din Iaşi cu cea a şcolilor elementare statale. 

 

 

5.1.2 Şcoala parohială primară de la Galaţi 

  

Şcoala de la Galaţi va fi deschisă în 1835, însă va fi recunoscută oficial de Ministerul 

Cultelor şi Instrucţiunii Publice abia în 1922. Şi şcoala de la Galaţi se va confrunta cu 

aceleaşi probleme: lipsa banilor, a personalului adecvat, a unui local propriu şi a 

întreruperilor repetate. Timp de 10 ani (1838-1848) va avea de înfruntat adversităţile 

mitropolitului Veniamin Costachi şi ale lui Gheorghe Asachi care militau pentru desfiinţarea 

şcolilor private confesionale, învinuindu-le că îi învaţă pe copii limbi străine.  

În 1843, episcopul Paul Sardi, propune înfiinţarea la Galaţi a unei şcoli cu limba de 
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predare franceză
305

. În 1846, pr. Filip Nicola era aşteptat de la Constantinopol pentru a 

prelua conducerea şcolii de la Galaţi cu limbile de predare italiană, franceză, germană şi 

română.
306

 În 1868 şcoala va fi reînfiinţată în urma discuţiilor episcopului Iosif Salandari cu 

domnitorul Alexandru Ioan Cuza, dar şi datorită eforturilor parohului de Galaţi, Daniel 

Pietrobono. Zece ani mai târziu, în 1878, episcopul Dehm i-a încredinţat pr. Adolf Müler 

conducerea şcolii parohiale invocând necesitatea intensificării studiului limbii germane, 

indispensabilă în parohia Galaţi.
307

  

În 1880, la păstorirea comunităţii din Galaţi va reveni pr. Daniel Pietrobono, care va 

primi 1.000 de franci de aur pentru şcoala de Galaţi; la această dată, şcoala era frecventată 

de 98 de băieţi. Se respecta programa statală şi era structurată pe următoarele materii: 

citirea, scrierea, catehismul, istoria sacră, istoria profană, geografia, aritmetica şi desenul. Se 

mai învăţau şi limbile română, franceză, italiană şi germană.
308

 

În 1883, noul vizitator apostolic al Moldovei, Nicolae Iosif Camilli, confirmă că şcoala 

de la Galaţi funcţiona într-un local cu patru clase, iar elevii erau în număr de 100, în mare 

parte săraci. Elevii erau îndrumaţi de un preot şi trei profesori diecezani.
309

 Intrând în 

conflict cu profesorii diecezani, pr. Pietrobono îi solicită pe Fraţii Şcolilor Creştine să 

continue activitatea şcolară la Galaţi, însă nu sosesc în ţară până în 1891. 

 

 

5.1.3 Şcoala de dascăli de la Săbăoani  

  

Carol Magni, în timpul vicariatului său apostolic, va hotărî fondarea la Săbăoani a 

unei şcoli destinate copiilor săraci ulterior evoluând spre o şcoală specializată pentru 

formarea dascălilor, dorindu-se astfel înlocuirea celor maghiari care creau adesea probleme 

misionarilor italieni. Din 1859 va funcţiona la Săbăoani şi o şcoală statală. Tot în acest an, 

Mihail Kogălniceanu cere ca localul şcolii de dascăli să fie cedat noii şcoli statale. Fondată 

în 1835, şcoala de dascăli îşi va deschide porţile oficial la 2 martie 1837, materiile de 

învăţământ fiind citirea şi scrierea în limba română, aritmetica şi învăţătura creştină, iar 

limba maghiară şi latină erau predate ca obiecte secundare.
310

 

 Episcopul Rafael Arduini va fi încântat de acest proiect, iar episcopul Antonio de 

Stefano va cere subsidii Operelor Pontificale din Lyon pentru menţinerea şcolilor din 

Moldova printre care se numără şi cea din Săbăoani. Vizitatorul General, Iosif Tomassi, în 

relatarea sa susţine că şcoala funcţiona numai în lunile de iarnă şi se studia româna, latina, 
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cântecele, orga, istoria sacră şi catehismul. Cei care absolveau puteau fi dascăli în parohiile 

din Moldova.
311

 Episcopul Iosif Salandari dorea să reorganizeze Şcoala de dascăli de la 

Săbăoani. În 1870 solicită Curiei Generale a Ordinului Fraţilor Minori Conventuali (OFMC) 

misionari care să se ocupe de acest proiect.
312

 

În 1874 şcoala era frecventată de 35 de elevi. În 1877 şcoala funcţiona încă, însă doi ani 

mai târziu Dehm îi va cere parohului Antolini să redeschidă Şcoala de dascăli de la 

Săbăoani. Şcoala va funcţiona mult timp fără autorizaţie de funcţionare, aceasta va fi 

obţinută abia în 1898. La 15 decembrie 1883, episcopul Camilli menţiona că şcoala din 

Săbăoani nu mai funcţiona normal încă din 1875. În 1890, Mons. Camilli avea să vorbească 

din nou de necesitatea redeschiderii Şcolii de la Săbăoani. Misionarul Carradini, în urma 

închiderii şcolii de la Săbăoani a înfiinţat o şcoală de dascăli la Butea care a funcţionat până 

la transferul şcolii la Hălăuceşti în 1895.
313

 Şcoala de la Săbăoani  reprezintă o etapă 

importantă din activitatea culturală desfăşurată de vizitatorii apostolici pe teritoriul 

Moldovei. Şcoala de dascăli de la Săbăoani are un caracter special datorită faptului că a 

suplinit procesul de învăţământ al copiilor din Săbăoani în perioada 1835 -1859 când au fost 

fondate şcoli publice statale, continuîndu-şi activitatea şi după 1859. 

 

 

5.1.4 Alte şcoli confesionale 

  

Şcolile de la Iaşi, Galaţi şi Săbăoani nu sunt singurele înfiinţate în această primă 

jumătate a secolului al XIX-lea în Moldova, ci au mai fost înfiinţate şcoli la Huşi, Focşani, 

Călugăra, Grozeşti, Vizantea de către episcopul Rafael Arduini, care va asigura acestora 

învăţători plătiţi de către bisericile locale. O contribuţie semnificativă la dezvoltarea 

învăţământului pe teritoriul Moldovei a fost tipărirea a 1.000 de abecedare româneşti cu 

litere chirilice, latineşti, ungureşti şi nemţeşti şi cumpărarea unor gramatici în limbile 

respective.
314

 

 La 21 martie 1837, pr. Carol Magni informează congregaţia De Propaganda Fide, că 

pentru scurt timp ar fi existat la Horleşti o şcoală specială din iniţiativa episcopului Ioan-

Filip. Paroni, vizitator apostolic al Moldovei între anii 1818-1825
315

. El susţine existenţa la 

Horleşti a unei astfel de şcoli dar poziţia e destul de controversată, astfel că pr. Tocănel în 

scrierile sale nu aminteşte de această şcoală, ci doar de iniţiativa episcopului Paroni de a 

pregăti dascăli autohtoni. Aşadar el va recomanda misionarilor dar şi dascălilor pricepuţi să 
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instruiască doi sau trei tineri, aşa cum făcea şi el la Horleşti.
316

 O cercetare mai recentă nu 

menţionează existenţa la Horleşti a unei şcoli înainte de 1877.
317

 ”La Horleşti , intenţia de a 

se înfiinţa şcoală primară exista încă din anul 1865, din moment ce prin procesul -verbal mai 

sus menţionat se prevedeau 22 de prăjini de teren pentru casa (primăria) şi şcoala 

comunală.”
318

 

Din timpul păstoririi episcopului Paul Sardi, datează proiectul înfiinţării unei şcoli la 

Bacău în noiembrie 1843 cu susţinerea Operelor Pontificale din Lyon. Proiectul va fi reluat 

în 1883 de către episcopul Nicolae Iosif Camilli. În 1885 misionarul Francisc Kurpas 

prezintă episcopului de Iaşi, Iosif Camilli proiectul şcolii din Bacău, din care reieşea faptul 

că profesorul şcolii trebuia susţinut de către elevi. Însă proiectul nu va fi aprobat.
319

 În 1845, 

în timpul vizitei pastorale, episcopul Sardi deschide o şcoală la Fălticeni sub îndrumarea 

unui institutor austriac. Un an mai târziu, în 1846, acelaşi episcop Sardi informează Sfânta 

Congregaţie de existenţa unei şcoli pentru elevii catolici, de origine armeană, cu limba de 

predarea germană la Botoşani. Evoluţia acestei şcoli va fi caracterizată de numeroasele 

intermitenţe cu care se va confrunta. În 1878, episcopul Fidelis Dehm solicita aprobarea 

Congregaţiei De Propaganda Fide pentru a redeschide şcoala de la Botoşani.
320

 

Şcoala de la Grozeşti făcea parte din grupul primelor şcoli parohiale catolice deschise în 

1835. În 1859, parohul de Grozeşti, Cosma Funtak, cere principelui Cantacuzino aprobarea 

înfiinţării unei şcoli catolice la Grozeşti. La 25 august 1861, va f i fondată la Grozeşti o 

şcoală elementară statală, ultima fondată într-un sat catolic până în 1864, anul reformei 

şcolare.
321

 Evoluţii de scurtă durată au mai cunoscut şi şcoala de la Văleni, care a funcţionat 

doar în anul 1858, întreţinută fiind de episcopul Antonio de Stefano
322

; de la Piatra Neamţ 

deschisă în 1878 de episcopul Dehm cu funcţionare în casa parohială
323

 şi cea de la Petreşti, 

care va funcţiona doar în timpul Vicariatului apostolic al episcopului Antonio de Stefano.  

În relatarea sa din 10 decembrie 1858 Vizitatorul General Iosif Tomassi atestă prezenţa a 

doar două şcoli în Moldova, cea de la Iaşi şi Săbăoani.
324

 Mai târziu în 1878, episcopul 

Dehm confirmă funcţionarea şcolilor de la Iaşi, Galaţi şi Paşcani. În urma discuţiilor 

îndelungate purtate la Bucureşti în 1879 cu Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, în 

legătură cu înfiinţarea unor şcoli parohiale şi chiar a unui colegiu la Iaşi, episcopul Dehm 
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reuşeşte să aplice proiectul său şcolar în şcolile de la Roman, Dărmăneşti şi Miclăuşeni.
325

 

În aprilie 1879 episcopul Dehm cere aprobarea ministerială pentru şcoala din Roman. 

Aceasta funcţiona într-un local compus din două săli care adăposteau 22 de băieţi şi fete 

provenind din familiile catolice ale oraşului. La conducerea şcolii au fost aduse trei maestre 

italiene care predau germana, poloneza şi muzica, iar limba română era predată de o 

profesoară locală. 

Şcoala de la Dărmăneşti a fost fondată în 1880 cu ajutor financiar primit de la Societatea 

„Sfântul Ladislau” din Budapesta. Aceeaşi societate  va ajuta financiar şi şcoala din 

Miclăuşeni. La sfârşitul anului 1880, parohul de Dărmăneşti Scaramucci, va fi nevoit să 

închidă şcoala de aici, aflându-se în imposibilitatea de a plăti profesorii. În 1885, episcopul 

Camilli aducea la cunoştinţa Congregaţiei că în Moldova mai rămăseseră trei şcoli catolice 

primare, frecventate de aproape 300 de băieţi.
326

 Tot în 1880 funcţiona la Pustiana o şcoală 

parohială cu 24 de băieţi condusă de parohul Serafim Ferraccioli. Copiii care pentru a 

frecventa şcoala veneau de la distanţe mari erau găzduiţi în casa parohială.
327

 Şi la Huşi 

exista o şcoală parohială încă din timpul episcopului Arduini, având ca dată a înfiinţării 

1838. În 1849 îşi va înceta temporal activitatea, însă din august 1864 îşi va continua 

activitatea alături de alte şcoli catolice.
328

 

Şcoala de la Călugăra va fi vizitată de către episcopul Dominic Jaquet în 1896
329

, iar cea 

de Bârlad va fi menţionată într-o relatare trimisă de acelaşi episcop Curiei Generale OFMC, 

la 18 noiembrie 1895.
330

 Şcoala de la Cleja a fost fondată în perioada anilor 1891-1906, în 

timpul păstoririi parohului Gratian Carpati.
331

 

 

 

5.1.5 Şcolile statale din satele catolice 

  

La 1 septembrie 1858, sunt inaugurate primele 25 de şcoli săteşti din Moldova printre 

acestea numărându-se şi cele din satele catolice Răchiteni şi Gherăeşti
332

, iar Vicariatul 

Apostolic al Moldovei va fi solicitat de către Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice să 

se implice direct în deschiderea şcolilor comunale pentru săteni catolici.
333

 

La 20 august 1859 va fi înfiinţată şcoala statală din Săbăoani. Tot acum Mihail 

Kogălniceanu cere Mons. Iosif Tomassi cedarea localului şcolii de dascăli în favoarea nou 
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înfiinţatei şcoli statale. În 1860 este deschisă şcoala de la Pildeşti, Ministerul cerând 

deschiderea ei în casa parohială şi tot acum va fi inaugurată şi şcoala de la Pustiana. Ultima 

şcoală statală deschisă într-un sat catolic înainte de 1864, când se va generaliza 

învăţământul elementar, va fi cea de la Grozeşti în anul 1861, în urma solicitării parohului 

Funtak şi a 500 de catolici din Grozeşti şi satele din împrejurimi.
334

 

 

 

5.1.6 Institutele „Notre Dame de Sion” 

  

Ideea aducerii în Moldova a unui institut de surori pentru educaţia fetelor a fost preluată 

de mai mulţi episcopi aflaţi la păstorirea Vicariatului Apostolic, realizându-se abia în 1866, 

când la Galaţi sosesc primele patru surori ale congregaţiei Notre Dame de Sion, la cererea 

Vicariatului Apostolic şi a lui Iosif Salandari (1864-1875). În iunie 1866 sosea la Iaşi, 

superioara generală a Congregaţiei, sr. Larise Weywada
335

 pentru a organiza conducerea 

institutului catolic. 

Primele şcoli înfiinţate de această congregaţie au fost: Şcoala Externă de Fete, Orfelinatul 

Sf. Andrei Apostolul şi pensionul Sf. Anton de Padova. În noiembrie 1866 frecventau şcolile 

externe 100 de eleve; cursurile pensionatului 45 de fete, iar clădirile orfelinatului adăposteau 

zece orfane catolice.
336

 Institutul catolic de la Galaţi va primi autorizaţia de funcţionare din 

partea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice în luna decembr ie 1867.
337

 Institutul va 

fi pus sub patronajul Sf. Francisc de Assisi. 

În 1869, părintele Théodore Ratisbonne vizitează institutul de la Iaşi şi Galaţi, 

declarându-se mulţumit de activitatea surorilor şi de interesul elevelor pentru şcoală: 

„Nicăieri nu am aflat eleve mai dornice de însuşirea cuvântului”, declara el.
338

 După 1879 în 

clădirile Notre Dame de Sion de la Iaşi a funcţionat şi şcoala primară parohială de fete, iar 

din 1866 un liceu de fete, o şcoală de meserii, un curs primar pension alături de o grădiniţă, 

un cămin pentru studente, un orfelinat şi un dispensar medical.
339

 La clasele primare de la 

internat, cît şi la extern se va urma programa şcolară statală însă cursurile secundare urmau 

o programă proprie în limbile română şi franceză.  

În martie 1868 erau înscrise la Institutul Notre Dame de Sion din Iaşi 50 de eleve la 

pension, 15 orfane la Orfelinat şi 100 de fete la şcolile externe. În 1870, cele 38 de 

călugăriţe de la Iaşi se ocupau de 200 de fete în pensionat şi orfelinat şi 100 de fete care 
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frecventau şcolile externe. În principiu şcolile externe erau destinate elevelor catolice, iar 

pensionul, fetelor ortodoxe şi israelite provenite din familiile înstărite din oraş şi care 

plăteau o anumită taxă pentru şcoală. Tot acum şcolile de la Galaţi erau frecventate de 30 de 

fete în pension şi de 40 de eleve în şcolile externe.
340

 În anul 1891, la Galaţi erau 479 de 

eleve. 

 Disciplinele şcolare de bază în institutele Notre Dame de Sion fondate la Iaşi şi 

Galaţi erau: limbile română, franceză, germană şi italiană alături de scrierea, citirea, 

aritmetica, geografia, istoria, catehismul şi lucrul casnic. Neacceptarea unui preot ortodox 

pentru a preda catehismul ortodox în Institutele Notre Dame de Sion, va da naştere unor 

reacţii negative din partea oficialităţilor, însă în 1898 episcopul Dominic Jaquet va accepta 

ca directorii şcolilor din Iaşi şi Galaţi să nominalizeze profesorii ortodocşi pentru religie.
341

 

 

 

5.1.7 Înfiinţarea seminarului diecezan 

  

Lipsa misionarilor dar şi problemele de care se izbeau misionarii străini veniţi în 

Moldova au determinat necesitatea de a forma un cler autohton care să cunoască bine limba 

şi obiceiurile poporului. Ideea l-a preocupat chiar şi pe Carol Magni, Superior al Misiunii 

catolice din Moldova între 1832-1838, însă mai tîrziu se va ivi momentul prielnic. Episcopul 

Paul Sardi în 1843 va reuşi să amenajeze un institut în apropierea rezidenţei din Iaşi, 

destinat perfecţionării misionarilor şi instruirii acestora în limbile necesare activităţii din 

Moldova. Pentru organizarea seminarului, episcopul Sardi foloseşte ajutoarele primite de la 

Congregaţia De Propaganda Fide din Lyon şi şase copii cu vârste între 9 şi 13 ani au fost 

aleşi de episcop să frecventeze cursurile seminarului după o verificare prealabilă asupra 

bunei cunoaşteri a limbii română, germană, polonă şi ungară.
342

 

Succesorul său, episcopul Antonio de Stefano va relua ideea înfiinţării unui seminar, 

proiectând în 1849 un colegiu pentru 12 tineri indigeni. Guvernul însă va condiţiona 

deschiderea seminarului de o lege privitoare la misionarii catolici, lege care urma să stopeze 

intrarea în ţară a preoţilor străini, în paralel cu formarea unui cler indigen căruia să-i fie 

rezervate parohiile din ţară. În 1858 încep tratativele între Vicariatul Apostolic al Moldovei 

şi Guvernul Moldovei, care se vor încheia cu promisiunea de ajutorare în vederea înfiinţării 

şi susţinerii seminarului catolic. În octombrie 1858, episcopul Antonio de Stefano va discuta 

problema înfiinţării unui seminar împreună cu misionarii din Moldova. Disciplinele ce 

urmau a fi studiate în seminar erau: doctrina creştină, algebra, geografia, istoria, religia, 

istoria popoarelor, latina şi literatura italiană; în timp urma ca o parte din studenţi să fie 
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trimişi la Roma pentru a urma filosofia şi teologia.
343

 

În 1860, ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice face cunoscut Vicariatului Apostolic 

al Moldovei decizia Guvernului român privind înfiinţarea unui seminar catolic la 

Săbăoani
344

 însă treptat ideea va fi abandonată. Tratativele cu Guvernul Moldovei în 

privinţa înfiinţării seminarului vor fi reluate şi de Iosif Salandari, vicar apostolic între 1864 

şi 1875. Însă publicarea „Regulamentului Seminarului Catolicu din România de peste 

Milcov” publicat în 16 octombrie 1864 în „Monitorul Oficial”, care limita dreptur ile 

autorităţilor bisericeşti, va determina Congregaţia De Propaganda Fide să amâne proiectul 

de înfiinţare a unui seminar catolic în Moldova.
345

 În 1884 episcopul Nicolae Iosif Camilli 

va relua problema deschiderii unui seminar pentru formarea clerului local astfel că la 1 

august 1885 semnează un contract cu superiorul iezuiţilor din Galiţia pentru a-i aduce pe 

iezuiţi la conducerea seminarului ce urma să fie deschis la 29 septembrie 1886, avându-l 

drept patron pe Sfântul Iosif.
346

 

 

 

5.1.8 Institutul Cipariu 

  

În 1895, episcopul de Iaşi, Dominic Jaquet deschide la Iaşi Institutul Cipariu, ca şcoală 

medie pentru băieţi, fiind echivalentul Liceului de fete Notre Dame de Sion. Numele 

Institutului Cipariu este dat de numele învăţatului ardelean Timotei Cipariu al cărui nume 

domina viaţa culturală a vremii.
347

 Gimnaziul a funcţionat sub conducerea pr. Iosif 

Malinowski, care-l stima foarte mult pe Timotei Cipariu şi cu care se va consulta în 

problemele de limbă română. 

Ca profesori ai institutului funcţionau tinerii diaconi ai seminarului episcopal, iar pentru 

perfecţionarea lor îi va trimite la studii de specializare la Universitatea din Innsbruck.  

Gimnaziul a funcţionat într-o clădire închiriată iniţial; abia în 1901-1902 construindu-şi un 

local propriu pe Copou, în care începând cu anul 1908 va funcţiona seminarul episcopal.  

Şcoala din Institut se făcea după programa analitică guvernamentală iar examenele 

trebuiau să se ţină în faţa unei comisii speciale de stat. Lecţiile de limbă română se făceau 

după cele mai avansate metode, iar limba de conversaţie era cea franceză. S-a început numai 

cu clasa I secundară, avându-se 14 elevi din familiile din Iaşi: 7 catolici, 4 ortodocşi şi 3 

evrei. Lipsurile materiale pentru întreţinerea acestui gimnaziu şi mai ales intrigile împot riva 

activităţii episcopului Dominic Jaquet au dus la retragerea acestuia de la conducerea 
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episcopiei de Iaşi, iar după plecarea lui în 1904, Institutul Cipariu îşi va înceta activitatea.  

 

 

5.1.9 Activitatea tipografică 

  

Pe lângă faptul că au ridicat şcoli populare în sate catolice, misionarii au lăsat şi diferite 

scrieri în limba română sau doar au încercat să traducă în limba română diferite lucrări. 

Astfel avem la începutul secolului al XIX-lea pe prefectul Alois Landi care a încercat să 

traducă „Ristretto della dottrina cristiana” a pr. Piazola.  

Tot din această perioadă, a începutului de secol XIX datează şi o serie de predici, găsite 

în arhivele parohiei catolice de Iaşi intitulate chiar „Mai multe predici din anul 1800” dar şi 

alte cinci manuscrise descoperite de Carlo Tagliavini printre manuscrisele poliglotului 

Mezzofanti, scrise de misionari şi păstrate în Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio din 

Bologna: 

1. Diverse materie in lingua moldava, de Anton Maria Mauro. 

2. Envezzatura crestinaska, de Mihai Sussano. 

3. Discorsi, de Vincenţiu Gatt  

4. Vreo 20 de predici, de diferiţi misionari: Iosif Berardi, Alois Landi, Gianfrancesco 

Barattani, P. Simoncini, G. Colonna. 

5. Preci da recitarsi ai vesperi e prima della messa parrochiale in tutte le feste di 

precetto in ogni chiesa delle Missioni Apostoliche di Moldavia
348

 

În 1841, episcopul Rafael Arduini tipăreşte câte 100 de abecedare în limba română, cu 

litere chirilice, maghiară, latină şi germană intitulat: „Abecedar pentru învăţătura pruncilor 

catolici din principatul Moldovei”. Acesta va circula în şcolile moldoveneşti înfiinţate de 

misionarii franciscani.
349

 

Activitatea episcopului Antonio de Stefano pe tărâm literar a fost foarte bogată. În 1848, 

tipăreşte la Braşov „Katehismul Krestinesc pentru junimea de  religia romano-catolică, 

alcătuită de părintele Antonio de Stefano din Ordinul Minorilor Conventuali şi Misionariu 

Apostolicu în Principatul Moldaviei.” Cartea este tipărită cu litere chirilice şi cuprinde 

elementele catehismului mic.
350

  

 

Alte scrieri ale episcopului Antonio de Stefano sunt:  

1. Kalea Crucii. Ascultarea Sfintei liturghii şi modul de a se face o cuviincioasă 

mărturisire şi spre a lua cu vrednicie Sfânta Kuminicătură pentru junimea Romano-catolică 

în Principatul Moldovei, Braşov 1849. Tipărită tot cu litere chirilice. 
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2. Katehismul Krestinescu pentru junimea romano-catolică iar mai ales pentru cei în 

vârstă, Lemberg 1857. Este catehismul mare folosit în misiune până în 1885 şi cuprinde 

explicarea tuturor sărbătorilor de peste an despre ziua morţilor, sfinţii patroni, învăţături şi 

meditaţii.
351

 

3. Explicaţiuni evanghelice pentru toate duminicile de peste an , vol. I, Iaşi, 1858, vol.II, 

Iaşi, 1859. Cuprinde predici ţinute de episcopul Antonio de Stefano în limba română.  

4. Rugăciuni către Dumnezeu şi imnuri sacre, Napoli 1886.
352

 

În 1885 sunt publicate următoarele lucrări: 

1. Catehism pentru catolicii din Moldova , care este catehismul mare al Episcopiei de Iaşi 

şi este prelucrat de pr. Iosif Malinowski.  

2. Micul catehism pentru copiii din Moldova , publicat de episcopul N. I. Camilli.  

3.Călăuza creştinului, traducere de Iosif Malinowski şi cuprinde învăţături şi rugăciuni 

alese. 

Tot acum spre sfârşitul secolului al XIX-lea este tradusă de către pr. Iosif Malinowski 

cartea Prescurtare de istorie scară cu 47 de figuri prelucrată după Istoria sacră a lui 

Schuster.
353

 Deşi sunt puţine la număr, operele franciscanilor străini au contribuit la 

creşterea catolicilor moldoveni, meritând toată lauda. Fiii „sărăcuţului din Assisi” cu bani 

puţini dar cu suflet mare au reuşit să deschidă noi orizonturi în faţa „bieţilor moldoveni” 

apăsaţi de boli, foamete şi sărăcie. 
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CAPITOLUL AL V-LEA 

VICARIATUL APOSTOLIC AL MOLDOVEI (1818-1884) 

 

 

Perioada care se întinde de la moartea episcopului Iosif Bonaventura Berardi, 1818, până 

la înfiinţarea episcopiei de Iaşi, 1884, poartă denumirea de Vicariatul apostolic al Moldovei, 

perioadă în care s-au succedat un număr de 12 vizitatori apostolici. Condiţiile epocii nu au 

mai permis nici unui episcop să poarte titlul episcopiei  de Bacău, iar cauza principală o 

considerăm a fi vigilenţa ultrasensibilă a ierarhiei ortodoxe. Cu toate acestea, Sfîntul Scaun 

va depune eforturi stăruitoare, permanente pentru a pune capăt vacantei episcopale din 

Moldova, ceea ce se va întâmpla în 1884. Neobţinându-se firmanul de rezidenţă în Moldova 

pentru episcopul latin din partea Înaltei porţi şi din necesitatea îngrijirii spirituale a 

catolicilor se va trece la înfiinţarea Vicariatului Apostolic al Moldovei, organizare 

bisericească ce va dura până în 1884, când se va înfiinţa Episcopia de Iaşi. Vicariatul 

apostolic este o cvasidieceză, un teritoriu de misiune, în care datorită condiţiilor socio -

politice vitrege Sfântul Scaun numeşte o ierarhie catolică fără a înfiinţa o episcopie propriu-

zisă.  

În misiune era neapărată nevoie de un prefect care să supravegheze viaţa călugărească a 

misionarilor. Însă, pentru a nu alarma autorităţile, care ar fi observat prezenţa acestuia pe 

lângă cea a episcopului şi, pe de altă parte, pentru a nu se isca conflicte de competenţe între 

episcop şi prefect, s-a recurs la un compromis: superiorul misiunii va fi vicar sau vizitator 

apostolic cu caracter episcopal, fiind însă episcop titular. Acest compromis nu a convenit 

Austriei, deoarece abandonarea titlului de episcop de Bacău nu mai justifica insistenţele ei 

la protectoratul catolicilor de aici, insistenţă care se concretiza vag pe plan religios.  

Firmanul turcesc, care interzicea şederea unui episcop catolic în Moldova, nu fusese 

revocat, iar protectoratul Austriei nu era aprobat oficial de către Poartă. În aceste condiţii 

vitrege, De Propaganda Fide, fără să anunţe nici una din cele două puteri, propune papei ca 

vizitator apostolic pe Ioan  Filip Paroni (1818-1825), care a fost numit în funcţie la 2 august 

1818. El fusese rector al colegiului misionar Sfântul Anton din Roma, vizitator apostolic în 

Orient şi din 1814 fusese procurorul misiunilor ordinului său.  

Noul episcop, nemulţumit de situaţia juridică în care se afla, ca şi de slabele preocupări 

ale nunţiului Stümmer, de la Constantinopol, pentru revocarea firmanului, pleacă el însuşi în 

capitala Imperiului. Aici abia reuşeşte să obţină o simplă aprobare care-i permitea să rezolve 

unele probleme bisericeşti. Această aprobare nu-l putea mulţumi nici pe el nici pe noul 

internunţiu, Lutzow, care prezentă Porţii copii ale firmanelor, începând din anul 1741, prin 

care Înalta Poartă poruncea domnitorului să nu pună piedici şederii episcopului în Moldova. 



CAP. AL V-LEA:  VICARIATUL APOSTOLIC AL MOLDOVEI (1818-1884) 
 

 140 

Cu toate acestea, în martie 1819,  Lutzow primeşte o reconfirmare a firmanului anterior. 

Acum intervine şi cardinalul Fontana, noul prefect al Congregaţiei De Propaganda Fide, 

care credea că turcii ignorau motivele şederii episcopului în Moldova, motive aduse nu 

demult de Berardi, şi, de aceea, ţine să le enumere încă o dată. Ca rezultat, Lutzow primi o 

notă în care este informat că, dacă va mai insista, ori i se va repeta acelaşi răspuns, ori nu va 

mai fi ascultat. Atunci Paroni se îndreaptă către consulul rusesc de aici, iar acesta, 

consecvent directivelor ţarului, nu-l ajută cu nimic. Rusia, protectoarea Moldovei ortodoxe, 

nu vedea cu ochi buni intervenţiile Austriei pe acelaşi teritoriu.  

În Moldova, ortodocşii au aflat despre numirea lui I. Paroni în martie 1819 şi, îndată, 

Divanul Moldovei s-a adunat la reşedinţa mitropolitului, unde au formulat o notă care a fost 

trimisă prin domnitor, Porţii şi în care se aduceau o serie întreagă de motive care interziceau 

şederea episcopului în misiune. Poarta s-a grăbit să reconfirme firmanul anterior. Cu toate 

aceste atitudini ostile, pr. Paroni se hotărăşte să vină în Moldova, unde avea atât de multe de 

făcut. În capitala Moldovei, unde locuia mitropolitul şi clerul înalt şi influent, Paroni nu-şi 

găseşte un loc liniştit. Se retrase atunci la Horleşti, lăsând la Iaşi pe prefectul misiunii, 

Ludovic Scarpati. La venirea lui Paroni în Moldova aici erau 40.000 de credincioşi catolici 

împărţiţi în 13 parohii: Iaşi, Huşi, Tămăşeni, Săbăoani, Răchiteni, Hălăuceşti, Prăjeşti, 

Valea Seacă, Călugăra, Faraoani, Trotuş, Cleja şi Gherăeşti. 

Pentru redresarea vieţii catolice din Moldova, episcopul Paroni şi-a propus realizarea mai 

multor reforme în viaţa morală a credincioşilor, fixând ca înainte de liturghie să se recite cu 

glas tare rugăciunile şi principalele adevăruri de credinţă, iar în timpul Adventului şi a 

Postului Mare să se facă credincioşilor catehism special.
354

 Paroni va sistematiza parohiile şi 

va înfiinţa protopopiatele districtuale, unul la Faraoani pentru părţile Bacăului, iar al doilea 

la Săbăoani pentru părţile Romanului. Tot acest vizitator apostolic va încheia o convenţie cu 

superiorul provincial al franciscanilor din Transilvania, prin care Provincia se obliga să dea 

misiunii şase preoţi misionari iar misiunea trebuia să plătească Provinciei 100 de scuzi 

anual. Datorită unor conflicte între episcopul Paroni şi prefectul Scarpati, cel din urmă va 

pleca la 29 iunie 1820 la Roma. La 1 august 1820 i se va trimite episcopului Paroni decretul 

de numire ca Prefect al misiunii.
355

 

Acest episcop, atât de nedorit de clerul ortodox şi în faţa căruia se ridicau atâtea lipsuri şi 

greutăţi, a fost, încetul cu încetul, chinuit şi slăbit şi atunci nu a mai avut puterea să judece 

realităţile aşa cum erau, ci credea că este duşmănit şi i se pun piedici chiar din partea 

misionarilor, a prefectului Scarpati, a lui Raab şi chiar din partea superiorului ordinului 

franciscan.  Misionarii nu se opuneau şederii lui în Moldova, ci doar reacţionau puţin iritaţi 

de unele reforme neobişnuite. Trebuie să notăm că Raab îşi pusese în joc toată abilitatea 

diplomatică pentru a-i crea la Iaşi o atmosferă favorabilă. Episcopul a complicat şi mai mult 
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lucrurile în cadrul unei vizite pastorale în care iniţiativele şi glasul său i -au semnalat 

prezenţa într-un grad prea ridicat, care nu era de competenţa lui. Divanul s-a hotărât să nu-l 

mai tolereze, dar apoi, în cadrul discuţiilor în care problemele au fost analizate în 

perspective mai îndepărtate, s-a ajuns la concluzia că nu este bine să se insiste prea mult în 

nişte situaţii politice atât de schimbătoare. Puterile locale stăteau în expectativă şi nu ştiau 

dacă e cazul sau dacă este prudent să refuze atât de categoric pretenţiile şi intenţiile Austriei. 

Cultura şi ideile occidentale pătrundeau încet dar sigur, iar revoluţia eteristă de la 1821 era 

deja presimţită de către boieri.  

 

 

1. Viaţa misiunii  

  

Am menţionat deja insistenţele (uneori imprudente) şi tenacitatea episcopului, pentru 

creşterea spirituală a păstorilor şi credincioşilor. Reformele vizate de dânsul se îndreptau în 

trei direcţii: viaţa morală a credincioşilor, instituirea vicarilor forani şi sistematizarea 

parohiilor. 

 

 

1.1 Viaţa morală a credincioşilor 

 

Catolicii din Moldova erau în număr de aproximativ 40.000 şi, la adresa lor, episcopul 

avea numai cuvinte de laudă. Prin aceasta, indirect, aducea elogii misionarilor care, cu 

atâtea sacrificii, se străduiau  să-i păstorească, dar pe care el însă, îi mustra şi-i admonesta 

sever. Existau şi credincioşi răi, mai ales printre cei veniţi de curând din Transilvania, dintre 

care foarte mulţi erau certaţi cu legea şi moralitatea publică. O problemă care frământa pe 

misionari o ridicau catolicii orientali, veniţi din Galiţia, Polonia şi Transilvania. Aceştia, 

venind în Moldova şi nerecunoscând ritul latin al catolicilor şi, pe de altă parte, văzând că 

ritul bizantin al credincioşilor ortodocşi se aseamănă mult cu al lor, credeau că sunt de 

aceeaşi religie şi, ca atare, se duceau la bisericile lor. A fost foarte greu să se găsească preoţi 

de ritul lor şi, mai ales, să fie primiţi în Moldova. Pentru adulţi, episcopul a fixat ca înainte 

de Sfânta Liturghie, să se recite de către toţi rugăciunile şi cele mai importante adevăruri de 

credinţă, aşa cum prescrisese  şi mai înainte, în 1776, episcopul Petru Karwosiecki. O 

problemă veche era şi cea a bâlciurilor. Se constatase că, cu această ocazie, preoţii, dascălii, 

negustorii şi proprietarii locali ai satelor realizau câştiguri mari în urma comerţului şi a 

schimbului de mărfuri ce avea loc. Nu lipseau abuzurile, iar aceste zile de sărbătoare 

începuseră a se transforma în zile de afaceri. Ca atare, episcopul reduse numărul acestor zile 
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de bâlci la una singură pe an, cu ocazia hramului bisericii. Pentru credincioşii care luau 

parte  cu evlavie la hram, el a cerut Sfântului Scaun apostolic să le acorde indulgenţe 

plenare
356

. 

Căsătoriile mixte au prezentat mereu o problemă aproape de nerezolvat. Protestanţii nu 

acceptau decât foarte rar să treacă în religia romano-catolică şi nici catolicii nu voiau să-şi 

părăsească credinţa lor, iar curtea de la Viena nu se străduia nicidecum să interzică aceste 

căsătorii. Interesele ei erau eminamente politice şi îşi dădea aportul în problemele religioase 

atâta timp cât avea de câştigat pe celălalt tărâm, supărând şi dezamăgind în multe probleme.  

 

 

1.2 Instituirea vicarilor forani (decani) 

 

Pentru o mai bună comunicare între preoţi şi superiori, ca şi pentru a coordona mai uşor 

activitatea pastorală a misionarilor, episcopul a mai instituit încă doi vicari (protopopi 

districtuali), afară de cel pe care-l avea la Iaşi. Unul din ei avea reşedinţa la Fărăoani, pentru 

districtul de Siret. Paroni le-a delegat o serie de puteri, pentru a putea acţiona în lipsa 

episcopului. În concepţia lui, aceşti vicari trebuiau să aibă unul sau doi capelani, care să-i 

suplinească pe preoţii bătrâni sau bolnavi. Proiectul acesta a fost aprobat De Propaganda 

Fide în aprilie 1822
357

. Episcopul a început să-i învinuiască pe vicarii forani că au dat prea 

multă libertate misionarilor, în exercitarea unor drepturi şi privilegii şi i -a oprit pe aceştia 

din urmă să mai bineze (să celebreze două liturghii) în duminici şi sărbători, fără aprobarea 

episcopului. Judecând după împrejurări, era normal ca dispoziţiile episcopului să stârnească 

discuţii. Fiecare misionar avea cel puţin 4-5 biserici, filiale şi era greu să corespundă 

cerinţelor spirituale ale credincioşilor, fără binare. Această dispoziţie a episcopului, alături 

de altele, a avut un rol important în crearea  disensiunilor dintre dânsul şi misionari.  

 

 

1.3 Sistematizarea parohiilor 

     

Râurile Siret şi Moldova, care despărţeau multe parohii de filialele lor, creau dificultăţi 

serioase misionarilor,mai ales pe timpul iernii, iar în această direcţie, episcopul voia o nouă 

sistematizare teritorială. Însă, altă dispoziţie i-a supărat pe misionari. În misiune, unde 

existau 13 parohii, era obiceiul ca parohii să-şi schimbe anual parohiile, pentru ca fiecare să 

simtă dificultăţile şi înlesnirile pe care le aducea fiecare parohie. Acest obicei mulţumea pe 
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mulţi, dar, în acelaşi timp, reprezenta o mare piedică pentru o pastoraţie mai solidă, din 

partea unor păstori care voiau să realizeze ceva care cerea timp mai mult. De asemenea, era 

o piedică în calea unor construcţii de biserici. Episcopul a interzis rotaţia preoţilor; însă nu 

acest lucru a nemulţumit, ci modul cum a fost făcut. Odată cu apariţia Eteriei, s-au stagnat 

sau a fost imposibil de realizat unele din iniţiativele lui Paroni. În această mişcare, notăm că 

nu a intrat nici Paroni şi nici misionarii
358

. Misionarii, în vâltoarea represaliilor turceşti, au 

rămas demni şi curajoşi alături de credincioşi, încurajându-i şi suportând împreună acele 

vremuri sângeroase. 

Prin demersurile sale, episcopul Paroni şi-a câştigat simpatia şi bunăvoinţa Porţii şi, prin 

câteva legături şi intervenţii, a reuşit să se dea uitării vechiul firman dat de cancelaria 

otomană, episcopul putând astfel să stea oficial în Moldova, chiar dacă situaţia lui juridică 

nu era clară în acte.   

 

 

2. Disensiuni şi conflicte  

 

Episcopul era nemulţumit de finanţele misiunii şi de modul cum se administrau bunurile 

materiale de către prefectul misiunii, căruia îi revenea această obligaţie. Probabil în 1820 

episcopul a găsit registrele în dezordine şi cu un decret din martie acelaşi an, a poruncit ca 

administraţia să se facă de către trei persoane numite de dânsul, să se ţină registre speciale şi 

să se justifice lunar cheltuielile făcute. Prefectul misiunii nu a mai putut suporta reformele 

superiorului său şi, în vara aceluiaşi an, a plecat la Roma lăsând în misiune o confuzie 

generală. Nu după mult timp, au început să sosească scrisori de plângere contra modului de 

conducere a episcopului. De Propaganda Fide a tras concluzia că situaţia nu mai putea 

continua astfel mult timp. Lucrurile au rămas într-o falsă linişte până în 1825, când a fost 

numit episcop titular, vicar apostolic şi Prefect al misiunii Bonaventura Zabberoni (1825-

1826), până atunci custode al sacrului convent din Assisi. Bonaventura Zabberoni, episcop 

titular de Helenopolis (Helene = insulă mică în Marea Egee), va conduce Vicariatul 

Apostolic pentru puţină vreme. Va primi consacrarea episcopală la 4 septembrie 1825 în 

Bazilica Sfinţilor Doisprezece Apostoli din Roma; numirea era făcută însă din 12 iunie 

1825. În februarie 1826 va pleca spre Moldova însoţit de Alois Landi, Iosif Cacchioni -

Gualtieri şi de Placidus Angeloni. Va ajunge la Iaşi în 8 aprilie 1826, şi va fi primit cu mare 

bucurie şi cu multă cinste de domnitorul Ioniţă Sandu Sturza.   

În timpul său se dezlănţuiesc vechile conflicte de competenţă dintre dânsul şi noul 

prefect, Landi, care acum purta titlul de Comisar General. La numai patru luni după sosire, 
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episcopul se îmbolnăveşte de febră hepatică şi moare la 30 iulie 1826, fiind înmormântat în 

catedrala din Iaşi
359

. 

După moartea episcopului Zabberoni, ortodocşii se vor împotrivi din nou şederii 

episcopilor catolici în Moldova. Astfel că la 14 octombrie 1826 consulul austriac la Iaşi, 

Lippa, primeşte o notă oficială conform căreia nici un episcop catolic nu putea veni în ţară 

fără ştirea clerului ortodox şi a boierilor. A trecut mult timp până să afle pr.Paroni despre 

cele petrecute la Roma. Între timp, susţinut şi de noul consul austriac din Iaşi, Lippa, pr. 

Paroni se îndreaptă către Superiorul Provincial al franciscanilor din Transilvania, pentru a 

aduce noi misionari în Moldova. Pentru serviciul lor, se angaja să plătească anual 100 de 

scuzi. Această convenţie a fost făcută fără asentimentul Congregaţiei De Propaganda Fide 

şi a superiorului ordinului, iar urmările ei au tulburat multă vreme bunul mers al misiunii. 

Convenţia a fost aprobată provizoriu de Congregaţia De Propaganda Fide, în decembrie 

1826.  

 

 

 3. Perioada 1826-1838: conducerea misiunii sub prefecţi apostolici  

 

Situaţia politică din Moldova se schimbă. Influenţa turcească slăbeşte în favorul celei 

ţariste, iar mitropolitul şi boierii Divanului, simpatizanţi ai Eteriei, revin la Iaşi. Mitropolitul 

Costache nu întârzie să scrie domnitorului Sturdza,cu cererea să nu mai tolereze nici un 

episcop catolic în Moldova. Ca urmare, în octombrie 1826, pr. Lippa primeşte o notă 

oficială în care i se comunică că nici un episcop nu va putea veni în ţară fără ştirea 

„patrioţilor indigeni”. De fapt, piedica cea mai mare o reprezenta tocmai protectoratul 

Austriei, pe care nu-l puteau suporta oficialităţile locale.  

În acest mediu ostil, este numit în septembrie 1826 superior al misiunii Iosif Gualtieri 

(purtând titlul de pro-vizitator apostolic şi pro-prefect al misiunii). Venind în Moldova, are 

de rezolvat grele probleme financiare la centrul misiunii, care acum era în pragul 

falimentului. După multe insistenţe, primeşte un împrumut din partea Congregaţiei De 

Propaganda Fide, cu care reuşi să iasă puţin din datorii. În vizita canonică pe care o 

întreprinde în 1826-1827, Gualtieri revocă o serie din atribuţiile vicarilor forani (decani), 

dând mai multă libertate parohilor, în special în privinţa binărilor şi celebrării căsătoriei.  

Paroni, care acum se afla în Italia, află despre intervenţiile noului episcop şi, în cuvinte 

aspre, îi reproşează iniţiativele, cerându-i să revină la dispoziţiile date anterior de dânsul. El  

nu suporta ca altul să schimbe ceva, chiar dacă era clară superioritatea noilor iniţiative. Din 

această cauză, conflictul se va prelungi până în august 1827.  
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Viaţa catolică începuse să se desfăşoare mai bine, iar directivele episcopului începuseră 

să-şi arate eficacitatea. Însă, în 31 iulie 1827 izbucneşte un mare incendiu care distruge 

palatul domnesc, cancelaria domnească, arhivele statului, mitropolia, biserica catolică şi 

reşedinţa misiunii, cu mai multe documente de arhivă, multe biserici ortodoxe precum şi 

vreo 800 de case. I. Gualtieri consideră că este absolut necesar să pornească spre Apus după 

ajutoare, însă, când a sosit la Roma, a fost schimbat din oficiul pe care -l avea, fiind numit în 

septembrie 1827 vice-prefect al misiunii Inocenţiu Pamfili, care  fusese mai înainte 6 ani 

misionar în Moldova. El soseşte aici la începutul anului următor şi-l găseşte pe pr.Landi 

luptându-se din greu cu greutăţile şi lipsurile din urma incendiului. În misiune mai 

rămăseseră doar 8 misionari pentru 42.000 de credincioşi. Congregaţia De Propaganda Fide 

a înţeles situaţia şi a trimis încă patru misionari, dintre care se va remarca Rafael Arduini.  

În 1829, Pamfili începe vizitarea teritoriului misiunii, voind să vadă, printre altele, dacă 

credincioşii catolici nu suferă din cauza ocupaţiei ruseşti. În relatarea pe care o va alcătui, 

observăm că ocupanţii erau binevoitori, ba, mai mult, chiar erau nemulţumiţi de faptul că 

atâţia catolici nu au un episcop în fruntea lor. 

În misiune activau 14 preoţi, existau 12 parohii şi 137 de filiale şi peste 41.000 de 

credincioşi, împrăştiaţi în toată Moldova. Biserici erau numai în 46 de sate şi erau dascăli  

numai în 39 dintre ele. Cu toate aceste condiţii, pe care le credem prospere, Pamfili pleacă 

din misiune în 21februarie 1831, lăsându-l provizoriu pe pr. Placidus Angeloni, căruia îi mai 

scrie o lungă scrisoare din Cernăuţi, îndemnându-l să nu-l facă de ruşine în postul pe care i 

l-a încredinţat.  

Acesta stă un an în misiune, după care este înlocuit cu Carol Magni, vizitator apostolic 

(1832-1835) şi prefect al misiunii (1835-1838). Încă de la început, el se confruntă cu vechile 

probleme: starea financiară deficitară şi lipsa de misionari. Misiunii franciscane din 

Transilvania nu putea să-i plătească cei 100 scuzi prevăzuţi în contract pentru că nu-i avea; 

în locul lui, i-a plătit De Propaganda Fide, plus datoriile din ultimii trei ani. Voind să fie 

mai aproape de misionari, C. Magni îşi mută reşedinţa la Săbăoani, gest care nu a plăcut nici 

misionarilor şi nici superiorului ordinului.  

O dificultate care va deveni mereu mai acută o ridicau misionarii înşişi veniţi din 

Transilvania. Ei puteau fi schimbaţi cu greu din parohii, unde predicau şi catehizau numai în 

ungureşte pentru că, susţineau ei, populaţia nu înţelegea altă limbă. Magni, care vizitase 

toate comunităţile, era de părere contrară. Excepţie făceau vreo trei sate. Ca urmare, 

episcopul declară limba română ca limbă oficială în cadrul ceremoniilor bisericeşti. Tot el a 

înfiinţat o şcoală elementară la Iaşi şi una la Săbăoani, în aceasta din urmă predând el 

însuşi
360

. Limba română vorbită de Magni îi impresionase pe fabulistul Alexandru Donici şi 

pe Gheorghe Asachi.  
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O piedică mare în calea activităţii sale a fost pusă de procuratorul misiunilor ordinului, 

Iosif Paroni, fratele episcopului. La insistenţele lui, i s-a retras titlul de vizitator apostolic, 

fiind numit simplu prefect, suportând apoi unele dispoziţii umilitoare din partea aceluiaşi 

procurator. În sfârşit, în mai 1838, este înlocuit cu Rafael Arduini, numit comisar al 

superiorului general şi vizitator apostolic.  

Ajuns în Moldova, Arduini hotărăşte ca toţi misionarii să facă exerciţii spirituale. Îşi 

începe apoi vizita canonică, în timpul căreia este rugat de domnitorul Sturza să-i relateze  

modul de comportament boierilor stăpâni pe moşiile satelor catolice. Mai important de 

semnalat este însă conflictul privitor la limba maghiară şi faptul că, în relatarea sa găsim 

numărul de 57.000 de credincioşi catolici. Arduini s-a lovit de şovinismul maghiar şi de 

scandalul pe care-l dădeau unii preoţi veniţi din Transilvania. Doi preoţi filo-magiari, Könya 

şi Lukotya, care nu voiau să plece din Moldova, deşi De Propaganda Fide dispusese  să fie 

scoşi din parohiile lor, provocau multe necazuri episcopului. Ei ajung să se târguie  şi să 

pună condiţii ipocrite lui Arduini. Lukotya a trecut apoi la religia ortodoxă şi a stat vreo 9 

luni la mănăstirea Neamţului. Scandalul acestor preoţi şi a altora a avut şi va avea drept 

cauză principală sprijinul şi asentimentul pe care şi-l dădeau înaltele feţe bisericeşti şi 

politice ale Ungariei. Cardinalul primat, Iosif Kapacsy, voia să ridice problema 

„persecutării” catolicilor din Moldova în dieta imperială din Pressburg, iar superiorul 

provincial din Transilvania îl îndemna mereu pe Pr. Alexandru Papp, capul misionarilor 

maghiari din Moldova, să nu uite sfânta hotărâre naţională. Acest deziderat nu a fost uitat 

mult timp, spre scandalul şi ruşinea bisericilor catolice de aici.   

În urma insistenţelor consulului austriac Walemburg, şi ca dovadă a meritelor episcopului 

Arduini, în mai 1839, Înalta Poartă dă mult râvnitul firman care garanta şederea paşnică a 

episcopului în Moldova. Garantându-i-se domiciliul şi activitatea, Arduini şi-a fructificat 

din plin calităţile de păstor. Mari au fost meritele lui pe tărâm pastoral şi tot la fel de mari şi 

în câmpul administrativ. Sub grija lui s-au ridicat bisericile din Galaţi, Bacău, Dofteana, 

Comăneşti şi Huşi. Alături de ele, s-au construit multe case parohiale şi şcoli catolice în Iaşi, 

Săbăoani, Călugăra, Galaţi, Grozeşti, Huşi, Focşani şi Vizantea. Aici predau învăţători 

finanţaţi de bisericile respective. Multe ajutoare a primit episcopul de la o Asociaţie din 

Lyon
361

. Tot sub grija lui, s-au tipărit 1.000 de abecedare româneşti, tot atâtea ungureşti, 

latineşti şi germane şi alte cărţi pentru şcolile misiunii
362

.  

În 1843, din cauza sănătăţii şubrede, Arduini se retrage în Sardinia, locul său natal. După 

plecarea lui Arduini spre Bucureşti, mitropolitul ortodox Veniamin Costachi împreună cu 

câţiva boieri, trimit o notă domnitorului Mihail Sturza prin care protestau împotriva 
                                                                 
361

 IORGA N., Studii şi documente, 219. 
362

 Un abecedar românesc, cu litere chirilice, se păstrează în biblioteca Institutului Teologic Romano-Catolic 
din Iaşi.  El ne oferă metode de predare ale limbii române în aceste şcoli populare. Se învăţau de pe 
„Bucoave” noţiunile elementare de citire şi de gramatică, apoi, se făcea aplicaţia pe textele bisericeşti ale 
cărţilor liturgice.  
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episcopului catolic, neadmiţând decât o şedere de cel mult 40 de zile. Nota va rămâne 

neanalizată, ba chiar episcopii ortodocşi de Roman şi Huşi împreună cu majoritatea clerului 

şi boierilor nu au sprijinit protestul mitropolitului Veniamin Costachi, trecându-se astfel şi 

peste ultimul protest împotriva exercitării funcţiunii episcopale în Moldova.
363

 

Episcopul Arduini este primul episcop latin care primeşte firmanul turcesc de paşnică 

şedere în Moldova la 4 mai 1839.  Pentru a îmbunătăţi starea economică a misiunii a reuşit 

să obţină unele ajutoare de la Operele Pontificale din Lyon. În timpul păstoririi sale s -au 

ridicat biserici la Galaţi, Bacău, Dofteana, Comăneşti şi Huşi, case parohiale şi chiar 

şcoli.
364

 La sfârşitul relatării despre vizita misiunii din anul 1841, episcopul cere să fie 

înlocuit însă este sfătuit să mai aştepte. La insistenţele sale de a părăsi misiunea, papa îi 

permite să lipsească din misiune jumătate de an pentru a-şi îngriji sănătatea. La 23 august 

1842 pleacă spre Roma, după ce l-a numit ca Vicar General pe părintele Antonio de Stefano. 

La 30 ianuarie 1843 este transferat la cererea regelui Sardiniei într-o episcopie vacantă din 

oraşul său natal Alghero, unde se va stinge din viaţă la 12 noiembrie 1863.
365

 

În locul episcopului Arduini, Sfânta Congregaţie De Propaganda Fide va alege la 20 

martie 1843 pe părintele Paul Sardi, iar papa Grigore al XVI-lea îl va numi la 26 martie 

1843, episcop titular de Verea – astăzi oraşul Stara Zagora din Bulgaria.
366

 Din partea lui, 

Arduini se va interesa mereu de viaţa misiunii.  

Primul lucru pe care l-a făcut Sardi în Moldova a fost acela de a stabili un centru parohial 

la Botoşani, unde trăiau 30 de familii catolice. Domnitorul i-a dat aprobare pentru 

construcţia bisericii, un ajutor bănesc şi loc pentru cimitir. El va reîmpărţi teritoriul 

Vicariatului Apostolic în patru protopopiate districtuale: Iaşi, Siret, Bistriţa şi Trotuş.   

Trecem peste conflictul unguresc care se actualizează (era menţinut de cardinalul primat 

al Ungariei)
367

 şi ne oprim la o problemă oarecum nouă printre preocupările mai importante 

ale misiunii: misionari sau cler autohton? Problema a ridicat-o Sardi, dar, pe lângă marile 

avantaje pe care le-ar fi adus un seminar local, au apărut şi multe obiecţii şi nedumeriri. Se 

punea problema: cine va păstori în cazul în care ordinul nu va mai avea posibilitatea să 

trimită noi misionari din Italia? Şi, în acest caz, era neapărată nevoie de preoţi locali? 

Punând această problemă, Sardi a început să fie bănuit că nu nutreşte cele mai bune 

simţăminte faţă de ordinul său.   

Conducerea ordinului franciscan făcea eforturi şi sacrificii mari pentru a trimite noi 

misionari în Moldova. Creşterea rapidă a populaţiei catolice cerea dublarea numărului 

misionarilor. Conducerea ordinului se temea ca nu cumva preoţii locali care se vor forma să 

nu favorizeze propriile familii şi rude, să nu aibă anumite preferinţe sau să pună condiţii. Un 
                                                                 
363

 GABOR, I., Ierarhia catolică a Moldovei, vol.III, 54 (manuscris). 
364

 DESPINESCU, A., Scurt istoric al Bisericii Catolice din Moldova, ITRC, Iaşi 1995, 44. 
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 GABOR, I., o.c., 54. 
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caz tipic îl reprezintă cel al preotului autohton Francisc Cagno, din Săbăoani, care nu a fost 

lăsat să activeze în Moldova, deşi Sardi l-a cerut în repetate rânduri, pentru că, afirma 

procuratorul ordinului, fiind moldovean, nu era prudent să vină aici.  Cu toate împotrivirile 

şi bănuielile neîntemeiate, De Propaganda Fide a sugerat în câteva rânduri ideea de a se 

sonda atitudinile forţelor diriguitoare, atunci când s-ar fi pus problema ridicării unui cler 

local. Sardi îşi urmează ideea, înfiinţând la Iaşi un mic seminar în care se formau şase 

candidaţi, întreţinuţi din fondurile episcopului şi din cele venite de la Lyon. În 1847 studiau 

în micul seminar 12 elevi şi lucrurile ar fi mers din ce în ce mai bine dacă nu ar fi venit 

revoluţia, care a răsturnat multe din planurile episcopului. Din acest seminar, a ieş it preot 

Gheorghe Bauer.  

 

4. Starea misiunii  

 

Cele 12 centre parohiale nu mai puteau face faţă noilor cerinţe ale pastoraţiei. Boierii 

chemau mereu noi catolici care să le lucreze moşiile şi, ca să-i lege de glie, le construiau 

biserici, formându-se astfel, în jurul lor, noi sate.  Episcopul Sardi a găsit că este mai bine să 

împartă teritoriul misiunii în patru protopopiate, iar această împărţire va rămâne până după 

ultimul război mondial, dovedindu-şi astfel eficacitatea.  

 

A) Vicariatul foran Iaşi : vicar Anton De Stefano. Cuprindea parohiile: 

Răducăneni, cu 2 filiale: paroh Anton De Stefano      678 catolici; 

Iaşi: paroh Eugen Zapolski      2118 catolici; 

Horleşti, cu 5 filiale: paroh Iosif Clementis       429 catolici: 

Huşi, cu 6 filiale: paroh Bonaventura Brayda     2079 catolici; 

Focşani, cu 13 filiale: paroh Ioan Holzknect     1079 catolici; 

Galaţi: paroh Iosif Toppia        307 catolici; 

Botoşani, cu 6 filiale: paroh Ioan Dornseiffer      444 catolici; 

 

B) Vicariatul foran de Siret: vicar Augustin Melis. Cuprindea parohiile: 

Săbăoani, cu 7 filiale: paroh Augustin Melis    4272 catolici; 

Adjudeni, cu 14 filiale: paroh Carmil Ceraluo    3696 catolici; 

Răchiteni, cu 11 filiale: paroh Filip Attardo     1968 catolici; 

Hălăuceşti, cu 18 filiale: paroh Francisc Pellegrini    3793 catolici; 

 

C) Vicariatul foran de Bistriţa: vicar Anton Accardo. Cuprindea parohiile: 

Călugăra, cu 8 filiale: paroh Anton Accardo     2864 catolici; 
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Fărăoani, cu 1 filială: paroh Anton Finta     2729 catolici; 

Cleja, cu 8 filiale: paroh Inocenţiu Petraş     2338 catolici; 

Valea Seacă, cu 1 filială: paroh Stanislau Zamoyski    2024 catolici; 

Prăjeşti, cu 9 filiale: paroh Angelus Orsini     2072 catolici; 

Văleni, cu 11 filiale: paroh Cornel Konya     3169 catolici; 

Bacău, cu 6 filiale: paroh Bernardin Amantini    1143 catolici; 

 

D) Vicariatul foran de Trotuş: vicar Mihai Filusztek 

Trotuş, cu 7 filiale: paroh Mihai Filusztek    1513 catolici;  

Grozeşti, cu 10 filiale: paroh Nicolae Vissani    2389 catolici; 

Pustiana, cu 26 filiale: paroh Cozma Funtak    2588 catolici; 

 

Total – 21 parohii, 89 filiale, 43.688 credincioşi. 

 

În timpul lui, s-au pus bazele multor centre parohiale şi s-au construit majoritatea 

bisericilor din satele catolice vechi şi din alte oraşe.  

Botoşani, de exemplu, este  parohie înfiinţată în 1843. Construcţia bisericii a fost 

începută în 1845 şi terminată mai târziu. La 4 noiembrie 1844 s-au încheiat lucrările la 

Biserica din Galaţi. S-a construit micul seminar din Iaşi, situat lângă catedrală. La Huşi, a 

voit să refacă biserica, dar s-a opus episcopul ortodox. În perioada 1845-1847, s-a construit 

biserica din Focşani. În 1845 s-a deschis parohia din Răducăneni, iar boierul N. Sturza a 

donat terenul pentru biserică, casă parohială şi cimitir. Tot Sardi a organizat comunitatea 

catolică din Fălticeni, în timpul vizitei pastorale din 1845. În 29 septembrie 1843 a 

binecuvântat noua biserică din Săbăoani. În noiembrie 1844 a sfinţit actuala biserică din 

Bacău.  În iunie 1846 a cumpărat casă şi teren pentru biserică şi cimitir la Roman. Variata şi 

rodnica activitate a episcopului Sardi s-a încheiat la 19 noiembrie 1848, zi în care a murit 

din cauza febrei hepatice pe care o contractase în cursul unei vizite pastorale.  

În locul său, De Propaganda Fide a numit în august 1849 pe fostul comisar general 

pentru disciplină călugărească a misionarilor din Moldova, Anton De Stefano (1848-1859). 

El activa aici din 1833, desfăşurându-şi munca apostolică mai ales în regiunea Huşi-

Răducăneni. Vestea numirii lui nu a mai provocat ca în trecut atâtea opoziţii din partea 

clerului ortodox, nici nu s-a mai făcut aluzie la poziţia pe care o avea cancelaria otomană.  

Noul episcop, ca şi antecesorul său, a dovedit din plin că, cu puţină libertate din partea 

autorităţilor locale, se pot realiza lucruri importante pentru binele spiritual şi material al 

credincioşilor. A restaurat bisericile vechi din Cotnari, Hălăuceşti, Călugăra, Valea Seacă şi 

a terminat de construit casele parohiale din Oţeleni, Focşani şi Botoşani. Casele parohiale 

din Talpa, Buruieneşti, Sagna şi Călugăra s-au construit tot în timpul său. La Butea, cu toată 

împotrivirea boierului local, a deschis centrul parohial, numind primul paroh în persoana lui 
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Angelus Orsini. A mai deschis apoi centre parohiale la Talpa şi Dărmăneşti. Misiunea  

susţinea cu banii proprii şcolile din Iaşi, Huşi, Săbăoani, Galaţi şi Petreşti. În cadrul lor, 

predau misionarii împreună cu alţi profesori laici, învăţând copiii să scrie şi să citească; pe 

lângă aceasta, se mai învăţa şi catehismul. După legea civilă din 1859, în aceste şcoli se 

învăţa şi limba română, ca disciplină obligatorie. Mari au fost realizările lui pe plan 

administrativ, dar şi mai mari au fost cele literar-religioase. Acestea i-au adus mari 

satisfacţii, însă şi multe necazuri şi opoziţii din partea clerului ortodox.  

În 1848, a tipărit la Braşov Katechismul kreştinesc pentru junimea de religie romano-

catolică, alcătuit de părintele Antonius De Stefano din Ordinul Minorilor Conventuali şi 

Misionaru Apostolicu în Principatul Moldavei (Braşov 1848) (în 80, 92 p). La început are 

următoarea dedicaţie: „Catechismul kreştinesc pentru daco-romano-catolici şi, mai ales, 

pentru acei ce frecventează şcoalele”. Acest catehism se aseamănă mult cu ceea ce avem 

astăzi, cu catehismul prescurtat, însă a fost oprit la vama din Roman, în urma intervenţiei 

mitropolitului Moldovei, Meletie Brandamur, care a descoperit un exemplar din multele pe 

care episcopul le împărţise deja. Motivul reţinerii s-a presupus a fi dedicaţia, considerată a fi 

incriminatoare. S-a propus secretariatului de Stat al Moldovei decuparea acestei dedicaţii în 

prezenţa şefului oficiului de vamă din Roman şi răspândirea lui numai în rândul catolicilor 

ce frecventau şcolile lor confesionale, urmând ca mitropolia să vegheze ca aceste catehisme 

să nu intre în şcolile ortodoxe. Secretariatul de Stat a primit propunerea şi, astfel, catehismul 

a pătruns în mijlocul catolicilor moldoveni.  

S-a mai editat Calea Crucii, ascultarea Sfintei Liturghii şi metoda de a face o 

cuviincioasă mărturisire şi spre a lua cu vrednicie Sfânta Comunicătură, pentru junimea 

romano-catolică, compus de pr. Anton De Stefano, din ordinul Minorilor Conventuali şi 

Provizitoriu Apostolic Misiunei Romano-catolică în Principatul Moldovei (Braşov 1849) (în 

80, 68 p). 

În 1851, când De Stefano era plecat la Roma, mitropolitul Sofronie Miclescu a reluat 

problema scoaterii din circulaţie a celor două cărţi publicate de episcop. Pentru aceasta, a 

înaintat domnitorului Grigore Ghica o notă de protest, afirmând că cele două cărţi conţineau 

elemente contrare dogmelor religiei ortodoxe şi constituiau un motiv de diviziune între 

credincioşii catolici şi cei ortodocşi.  

Şeful oficiului de cenzură, A. Sihleanu, a prezentat şi el un raport, arătând că toate cărţile 

au urmat dispoziţiile date în 1848 de către domnitor. Catehismul catolic a suferit decuparea 

dedicaţiei, iar despre Calea Crucii, revizorul Codrescu afirmă că este conformă cu regulile 

cenzurii şi nu are nimic împotriva dogmelor religiei ortodoxe. Ca atare, a fost lăsată în 

circulaţie, pentru uzul strict al credincioşilor catolici. Nu se ştie dacă domnitorul a urmat  

dorinţa mitropolitului.  

Katechismul kreştinesc pentru junimea romano-catolică, iar mai ales pentru cei în 

vârstă, compus de Preasfinţitul şi Venerabilul D. D. Antonio de Stefano din Ordinul 
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Minorilor Conventuali ai Sf. Francisc din Assisi, episcop de Benden în Epiru, cavaler 

ordinului Sfântului Mormânt, Vizitatoriu şi Prefectu Apostolicu Misiunei Romano-catolice 

în Principatul Moldovei, Liovu 1857, în 80, 208 pagini, este o nouă carte scrisă de A. 

Stefano. Este deosebit de catehismul de mai sus şi cuprinde explicarea tuturor sărbătorilor 

mai importante; dă informaţii despre ziua morţilor, sfinţii Patroni, dedicarea Bisericii, 

binecuvântarea clopotelor şi a apei, diferite învăţături şi meditaţii despre judecata 

universală, despre Anticrist şi Biserică.  

Acest catehism a fost întrebuinţat în Moldova, ca text diecezan, până în 1885. 

Congregaţia De Propaganda Fide, dându-şi seama de importanţa acestei lucrări, a propus 

superiorului general al Ordinului Franciscan ca manuscrisul să fie analizat cu grijă pentru a 

fi tipărit ca text oficial. Însă, când superiorul general a primit această indicaţie, opera era în 

mare parte tipărită la Lemberg.  

Explicaţiuni Evanghelice pentru toate duminicile de peste an, spre conducerea 

credincioşilor romano-catolici ai lui Isus pe calea moralului şi a veşniciei mântuirii, scrise 

în limba română numai pentru trebuinţa locuitorilor de religie Romano -Catolică din 

Principatul, de iubitorul de Dumnezeu D.D. Antonio de Stefano din Ordinul Minorilor 

Conventuali ai Sfântului Francisc de Assisi, Episcop Romano-catolic din Principatul 

Moldovei, Cavaler al Ordinului Sf. Mormânt şi al Coroanei de Fier , I, Iaşi 1858, în 80,336 

pag.; II, Iaşi 1852, în 80, 268 pag. Este o altă carte ce cuprinde predicile compuse de 

episcop în limba română în două volume. Ambele volume au la început următoarea 

declaraţie: „Publicate pentru întâia oară cu învoirea Onorabilului Minister al Cultului şi 

Instrucţiei publice sub a cărui cenzură trecând, s-au găsit a fi necuprinzătoare de idei contra 

religiei domnitoare şi a legilor ţării!” 

Alte cărţi tipărite pe timpul episcopului D. Stefano sunt:  

 

a) Catehismul elementar pentru tinerii romano-catolici din voia şi porunca Preasfântului 

Iosef Saladari, din Ordinul Minorilor Conventuali ai Sfântului Francisc de Assisi, Episcop 

de Marcopol şi Misiei Romano-Catolice în Moldova, Vizitator Apostolicu , Iaşi 1866; 

 

b) Învăţătură creştină ce se învaţă în Biserica din Cornii - Unguri în toate duminicile 

înainte de Vecernii, împărţite în 18 capitole, Huşi 1874, în 160, 36 pag., fără autor; 

 

c) Rugăciuni către Dumnezeu şi Imnuri Sacre compuse în limba română pentru Misiunea 

din România de Excelenţa sa Episcop Antonio de Stefano, din Ordinul Minorilor 

Conventuali ai Sfântului Francisc din Assisi, fostul Vicar Apostolicu în ţara aceea , Napoli 

1886, în 80, 128 pag.  

Sau episcopul a început să uite limba română, ori nu a găsit în Italia caractere 

corespunzătoare limbii române, cert este că limba este prea alterată în comparaţie cu 
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scrierile anterioare. Probabil nu a fost cine să-i corecteze greşelile, avantaj de care se bucura 

când era în Moldova
368

. 

Ne găsim într-o perioadă de radicale transformări politice, economice, culturale. Abia 

trecuse revoluţia din 1848 şi iată că acum mişcările unioniste şi separatiste erau în fierbere. 

Divanurile ad-hoc căutau prin toate colţurile Munteniei şi Moldovei cetăţeni demni care să 

reprezinte pe cei mulţi în alegeri. Însă, regulamentul de alegere din 1857, îi excludea pe 

catolici din rândul participanţilor la vot. Avem un caz la Săbăoani, unde bunicul episcopului 

Mihai Robu nu era acceptat în adunarea ad-hoc de către ispravnicul din Roman şi de 

protopopul ortodox pe motiv că era catolic. Când însă era vorba de datorii, nu se făcea 

deosebire. Atunci s-a ridicat omul politic Mihail Kogălniceanu, care, în urma discuţiilor 

avute cu De Stefano, a apărat magistral drepturile catolicilor, încheindu-şi astfel discursul: 

„Cerem drepturi de la comisia de la Paris, să dăm drepturi!”
369

. Cuprinzănd cu o privire 

situaţia politică a timpului vedem că războiul din Crimeea (1853), Tratatul de la Paris din 30 

aprilie 1856 ce a pus sfîrşit protectoratului rus şi a redat Moldovei , Basarabia meridională 

ce fusese anexată Rusiei în 1812, toate aceste frămîntări au pus amprenta pe evoluţia 

bisericii române. Misionarii catolici nu aveau încă drepturi egale cu cei ortodocşi, în privinţa 

răspîndirii credinţei, căsătoriile mixte nu erau recunoscute de stat decît dacă partea catolică 

se convertea la ortodoxism, principii din Moldova nu permiseseră o ierarhie catolică şi 

recunoşteau doar un Prefect sau Vicar apostolic. Viitorul ministru, Kogălniceanu, va 

propune ca misionarii catolici să primească un salariu, să fie susţinuţi în aceeaşi măsură ca 

şi cei ortodocşi, să fie ajutaţi în construirea de şcoli şi seminarii.    

De Stefano era într-o poziţie destul de delicată, deoarece Austria, protectoarea catolicilor, 

era de partea poziţiei antiunioniste, iar De Stefano şi catolicii moldoveni de partea cealaltă. 

Drept rezultat, au început să circule informaţii cum că misionarii ar fi agenţi ai austriecilor 

şi vor să aducă în ţară un domn străin de neam şi de religie strămoşească. Cu toate acestea, 

este sigur că episcopul a contribuit, într-o măsură deloc neglijabilă, la victoria partidei 

unioniste. Alături de aceste preocupări politice ce frământau ţara, existau şi dintre aceia care 

să aibă cu totul alte preocupări cum ar fi, spre exemplu, să reclame mereu la Roma lipsurile, 

de multe ori de neînlăturat, care erau puse pe seama inactivităţii episcopului. După o 

mulţime de astfel de rapoarte, Congregaţia numeşte, în aprilie 1858, un vizitator apostolic 

general, în persoana superiorului provincial din Orient, Iosif Tomassi (1859-1864). 

Relatarea acestuia despre starea misiunii este dintre cele mai importante şi mai complete. 

Este împărţită în cinci părţi:  

1. Cele patru vicariate ale misiunii;  

2. Persoanele cu o slujire deosebită în dieceză:  
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2.1. Vicarii forani nu-şi îndeplineau misiunea, nu-i corijau pe preoţii care nu-şi 

făceau datoria, nu le trimiteau acestora dispoziţiile episcopului şi nici nu se ocupau de 

dascăli. 

 2.2. Parohul era în localitate autoritate religioasă şi laică. El era judecătorul şi 

împărţitorul dreptăţii, pedepsind şi recompensând după merite.  

2.3. Dascălul avea dreptul să-şi îndeplinească slujba, după ce absolvea şcoala de 

dascăli din Săbăoani şi după ce primea o notă specială de la episcop. El se ocupa cu cântul 

în biserică, cu catehizarea şi cu recitarea rugăciunilor în diferite ocazii. În timpul vizitei lui 

Tomassi erau 40 de elevi la Săbăoani.  

2.4. În afară de aceştia, mai erau: feciori de biserică, vătaful şi clopotarul. Dintre toţi, 

vicarul foran, vătaful şi feciorii de biserică nu erau retribuiţi de popor, considerându-se că 

era suficientă cinstea ce li se dădea.;  

3. În misiune existau atunci 23 de misionari. Despre cei maghiari, are de spus cuvinte 

grele;  

4. În cea de-a patra parte, se analizează conflictul pe care-l generau preoţii maghiari, care 

pretindeau că limba lor trebuie să fie singura limbă liturgică în misiune ba, mai mult, îi 

opreau pe credincioşi de a vorbi româneşte. Ei se certau mereu cu misionarii italieni, slăbind 

coeziunea în cler şi scandalizând pe credincioşi. Tomassi scrie: „...Dacă s -ar cere aici 

părerea mea, aş putea-o da fără să mă îndoiesc o clipă, deoarece în această privinţă am făcut 

cercetări amănunţite. Pot să mă bucur de a fi în stare să spun, fără prejudecată de 

naţionalitate, că, neexcluzând limba ungurească folositoare, totuşi, limba cea dintâi în 

această misiune este cea moldovenească...”
370

  

5. În această ultimă parte, sunt redate unele dintre abaterile grave ale misionarilor, în 

special ale celor maghiari. Autorul relatării conclude că misiunea poate merge mai departe 

aşa cum este, cu condiţia să fie schimbat De Stefano, pe ntru că era prea puţin energic, ceea 

ce nu era întru totul adevărat.  

 

În ianuarie 1859, după ce asistase la declararea solemnă a lui Alexandru Ioan Cuza ca 

domnitor al Moldovei, De Stefano este chemat la Roma pentru a analiza împreună cu 

prefectul Congregaţiei De Propaganda Fide unele măsuri ce trebuiau să fie luate pentru 

binele misiunii. La Roma, lui De Stefano i se cereau mereu explicaţii despre problemele 

misiunii, administraţie, datorii, misionari etc. Văzându-se depăşit de complexitatea 

situaţiilor, episcopul cere să fie eliberat din acest post. Cererea i se împlineşte în noiembrie 

1859.  

În Moldova, pe lângă faptul că majoritatea misionarilor deplângeau plecarea episcopului, 

mai circulau o serie de zvonuri, cu privire la amestecul guvernului în viaţa misiunii. În 
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realitate, toate porneau în urma intervenţiilor primului ministru Kogălniceanu în favoarea 

catolicilor, pentru care voia drepturi egale cu credincioşii ortodocşi. Iar intenţia 

nemărturisită a acestor intervenţii era îndepărtarea protectoratului austriac. Acum intervine 

primul ministru şi pentru înfiinţarea unui seminar catolic, mai întâi la Săbăoani şi apoi la 

Iaşi, iar după câţiva ani, în anul 1864, fără discuţii preliminarii, domnitorul Cuza dă un 

decret pentru înfiinţarea unui seminar pentru catolicii de peste Milcov
371

. 

În forma lui, acest decret cuprindea multe ingerinţe ale guvernului în viaţa seminarului şi, 

ca atare, autorităţile bisericeşti au făcut ca el să rămână numai un proiect. Sănătatea lui 

Tomassi se şubrezea mereu şi, după ce a făcut o dare de seamă despre administraţia sa de la 

Iaşi, probabil în iarna anului 1864, a părăsit Moldova, lăsând toate în grija pr. Eugen 

Zapolski. 

La Roma, a început să se urgenteze problema numirii unui episcop, mai ales că se zvonea 

că guvernul român voieşte să încheie un concordat cu Vaticanul, pentru a îndepărta 

intervenţiile puterii protectoare. Domnitorul Al. I.Cuza dorea mult acest concordat şi, pe 

lângă motivele politice pe care le avea, nu poate fi tăgăduită nici bunăvoinţa lui pe plan 

religios. 

Nu peste mult timp, în martie 1864, a fost numit noul episcop, Iosif Salandari (1864-

1873), cu titlul de vizitator apostolic. El a sosit în Moldova spre sfârşitul anului, aducând cu 

sine şi trei misionari. Menţionăm că la Roma se luaseră măsuri serioase pentru ca misionarii  

ce vor veni aici să ştie deja limba română. În timpul cât gira interesele misiunii Zapolski, 

discuţiile şi preparativele referitoare la concordat păreau a fi în ultimile stadii. Deja Scaunul 

apostolic îşi expusese punctele de vedere, iar domnitorul Cuza încredinţase lui 

Kogălniceanu şi secretarului său, Bagliot, misiunea de a discuta cu Salandari şi cu episcopul 

de la Bucureşti, Plyum, toate problemele concordatului. Însă, în timpul discuţiilor, au 

început să apară complicaţii din ce în ce mai mari, aceasta întâmplându-se din cauză că 

guvernanţii nu aveau idei clare referitoare la adevărata libertate a cultului. Au urmat apoi 

contradicţiile dintre domnitor şi adversarii săi politici, la care s-a adăugat şi demonstraţia 

antiunionistă de la Iaşi, condusă de mitropolitul Calinic Milcescu şi, în consecinţă, lovitura 

de stat din 11 februarie 1866, iar toate proiectele au rămas fără rezultat.  

Salandari mai are meritul de a fi reuşit să aducă la Iaşi călugăriţele sioniste din Paris, care 

vor lucra cu succes în învăţământ. Institutul Notre Dame de Sion a fost fondat în martie 

1866, într-un imobil din apropierea actualei biserici catolice. După doi ani, institutul a fost 

mutat în casele familiei Balş, unde a funcţionat până la desfiinţarea lui, în 1948. Pe parcurs, 

institutul şi-a mărit spaţiul locativ. Programul studiilor era ca al unui liceu. La orele de 

religie, era folosit catehismul mic explicat şi o bună parte din învăţăturile religioase cuprinse 

în Catehismul Perseverenţei, adică expunerea istorică, dogmatică, morală, liturgică, 
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apologetică, filosofică şi socială a religiei de la originea lumii până în zilele noastre , de G. 

Gaume. Alături de formarea religioasă, elevele şi elevii institutului îşi însuşeau o frumoasă 

pregătire în multe din sectoarele practice ale vieţii.  

În octombrie 1867, s-a deschis şi la Galaţi o şcoală condusă tot de călugăriţele sioniste. 

Şcoala a fost deschisă de pr. Daniel Pietrobono, un adevărat exemplu de păstor, stimat de 

toată lumea şi propus în mai multe rânduri la conducerea misiunii. Cu tot rolul binefăcător 

pe care l-au jucat aceste institute, cu toate rezultatele excepţionale pe care le dădeau, invidia 

autorităţilor ortodoxe locale au stârnit valuri de calomnii la adresa lor. Însă, aceste institute 

s-au impus şi au trecut cu bine peste toate vitregiile timpului şi ale oamenilor, datorită 

înaltei lor ţinute morale şi intelectuale. Aceste calităţi au făcut ca ele să fie frecventate atât 

de tineretul familiilor înstărite, cât şi de cei săraci, generozitatea lor de a-i primi pe toţii 

fiind într-adevăr evanghelică. Cu timpul, Institutul din Iaşi s-a extins, alăturându-şi un 

orfelinat, un externat, iar, mai târziu, un curs preparator liceal
372

. Trebuie menţionată şi 

existenţa şcolii parohiale, ce a funcţionat în perioada 1867-1948. 

În acest timp, revine iar o problemă veche, ridicată de oameni noi, printre care şi 

conflictul provocat de rectorul Seminarului central din Budapesta, canonicul Mihai 

Kubinski. El vine în Moldova în 1868, împreună cu cinci „turişti” (patru preoţi maghiari şi 

un avocat), pentru a colinda satele catolice cu gândul de a iniţia un proiect de seminar în 

care să se formeze preoţi de limbă maghiară. Intenţiile lor au fost dejucate şi s -au întors 

înapoi în Transilvania, unde au publicat după doi ani, un studiu despre itinerariul lor prin 

Moldova
373

. 

Merită să fie notate eforturile episcopului Salandari pentru susţinerea celor două institute 

şi pentru deschiderea unui seminar, în care să se formeze cler autohton diecezan. A muncit 

până la ultima suflare, luptându-se din plin cu greutăţile pastorale, cu lipsa de preoţi şi 

înfruntând curajos atacurile unor ortodocşi, care nu puteau vedea cu ochi buni cele două 

institute ale călugăriţelor. În acest climat, a murit în seara zilei de 29 decembrie 1873, 

lăsând o frumoasă amintire în mintea şi inima celor care l-au cunoscut. Mormântul lui se 

află în catedrala din Iaşi.  

Din martie până în decembrie 1874, a funcţionat ca vizitator apostolic al Moldovei Anton 

Grasselli, expert în probleme orientale, pentru care motiv a fost transferat de la Iaşi. Lui îi 

datorăm înfiinţarea la Iaşi a unui noviciat pentru fraţii laici. În timp ce prin decretul din 

decembrie 1874, Grasselli era transferat la Constantinopol, cardinalii îl propun pe Ludovic 

Marangoni ca succesor la conducerea misiunii moldovene. La 21 decembrie 1874, papa Pius 

al IX-lea îl numeşte pe Ludovic Marangoni vizitator apostolic al Moldovei cu titlul de 

episcop de Gortina. Acesta conduce aproape trei ani misiunea (1874 - 1877), timp în care nu 
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se petrec evenimente deosebite. El continuă operele începute de Salandari, având de 

înfruntat aceleaşi piedici din partea ierarhiei ortodoxe. Trei capi ai conducerii se ridică 

împotriva surorilor sioniste: Leon Eraclide, deputat în parlament; Titu Maiorescu, ministrul 

cultelor şi noul mitropolit al Moldovei, Iosif Naniescu. În viaţa internă a misiunii, 

menţionăm moartea tragică a pr. Petru Barbera, ucis în Valea Seacă de tâlhari.  

Următorul vizitator apostolic, Fidel Dehm (1878-1880), a nemulţumit la începutul 

activităţii sale pe catolici şi alte autorităţi, prin intervenţiile arbitrare pe care le-a făcut la Iaşi 

şi Galaţi. El voia să restrângă în centrul misiunii spaţiul locativ al călugăriţelor, pentru a 

aduce pe Fraţii Şcolilor Creştine, de origine germană, care să se ocupe tot cu învăţământul. 

O altă nemulţumire a fost provocată de înlocuirea vechiului spiritual al călugăriţelor din 

Iaşi, Nicolae  Iosif Camilli. Ulterior, a poruncit călugăriţelor să predea elevelor în germană 

şi tot aceeaşi limbă să o folosească şi în pastoraţie. La Galaţi, l-a înlocuit pe parohul şi 

duhovnicul călugăriţelor, Daniel Pietrobono, cu preotul Adolf Müller. Nu peste mult timp, 

episcopul va mai face o imprudenţă. El va permite fostului canonic M. Kubinski, acum 

episcop auxiliar al cardinalului primat al Ungariei, să vină în Moldova cu intenţia de a întări 

aici poziţia maghiară, care câştigase oarecare teren, întrucât Dehm înfiinţase o şcoală 

elementară la Dărmăneşti şi intenţiona să mai deschidă şi altele în localităţile în care se 

vorbea ungureşte. Ajutoarele pentru aceste şcoli veneau chiar de la societatea misionară 

Sfântul Ladislau, din Budapesta, societate care era condusă de Kubinski. Dehm va sprijini 

proiectele şi, în discuţiile pe care le va purta în curând cu superiorul general al ordinului, cu 

care se va întâlni la Lemberg, va relua aceleaşi intenţii ale lui Kubinski. Însă aici, superiorul 

îl va convinge să-şi prezinte singur demisia, ceea ce a şi făcut, în septembrie 1880. 

Din mărturiile misionarilor, cunoaştem că acest episcop avea multe calităţ i, un zel arzător 

pentru binele Bisericii, însă atitudinea lui filo-germană i-a ridicat împotrivă clerul şi 

credincioşii, trebuind să plece din misiune.Acum nu se mai punea problema intervenţiei 

Austriei în numirea episcopului, deoarece aceasta intrase în conflict cu guvernul român, care 

începuse deja să-şi câştige autonomia faţă de puterile străine. În această orientare se încadra 

şi tendinţa mai veche a guvernului de a înfiinţa dieceze cu conducere locală şi de a încheia 

apoi un concordat cu Sfântul Scaun. 

După multe discuţii şi zvonuri bizare, dintre care merită menţionate faptul că ordinul 

franciscan urma să fie înlăturat din Moldova, iar provincia urma să treacă sub conducerea 

episcopului din Bucureşti Felix Paoli, în august 1881 a fost numit ca vizitator apostolic 

Nicolae Iosif Camilli (1881-1884). Acesta era misionar în Moldova din 1874. În noua 

funcţie, a ajuns în misiune în martie anul următor şi-şi începe cu zel şi hotărâre munca 

apostolică, în care s-a confruntat, încă de la început, cu greutăţile cauzate de numărul 

insuficient al misionarilor
374

. La 4 septembrie 1881, papa Leon al XII-lea îl numeşte episcop 
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titular de Mosynopolis (oraş la Marea Neagră, în Asia Mică) şi vizitator apostolic al 

Moldovei. La primirea numirii, Camilli este nehotărât, însă la scurt timp sfătuit de părinţii 

Pietrobono şi Matei acceptă şi pleacă la Roma, unde la 4 decembrie 1881 va fi consacrat 

episcop. 

Imediat după consacrare va trimite misionarilor din Moldova o scrisoare pastorală 

cerându-le să fie adevăraţi apostoli. Aceasta va fi prima din numeroasele scrisori pe care le 

va trimite episcopul de-a lungul activităţii sale pastorale. Camilli se va întoarce în Moldova 

abia în martie 1882, iar un an mai târziu, în 1883 va face vizita de prezentare regelui Carol I.  

Întors de la Roma, în august 1883 discută cu arhiepiscopul Paoli de la Bucureşti 

posibilitatea divizării celor două misiuni spre a forma o a treia episcopie cu sediul la Galaţi, 

care să fie încredinţată franciscanilor. Însă proiectul acestei de-a treia episcopie va eşua 

datorită numărului mic de credincioşi catolici prezenţi în această zonă.                                   

Masivele transformări din viaţa biseriească au fost însoţite permanent de problemele unui 

sfîrşit de secolul tulbure în ce priveşte politica internă şi transformările din plan social. 

Reforma agrară din 1864 şi legea împroprietăririi stabilea ca fiecare preot să primească opt 

fălci şi jumătate de pământ, în raport cu numărul de credincioşi, însă cumulul de funcţii era 

diminuat, preotul nu mai era şi judecător al satului sau educator, îndeplinind doar funcţia sa 

de preot. La fel Legea învăţământului din 1864, prin care devenea obligatoriu studiul primar 

de patru ani, era un lucru benefic, mai ales că exista de acum posibilitatea predării religiei în 

şcoli, lucru la care misionarii şi-au adus un mare aport.  
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EPISCOPIA DE BACĂU  

(1607 - 1818) 

 

Lista episcopilor de Bacău:  

 

Episcopul Ieronim Arsengo   1607 -1610 

Episcopul Valerian Lubieniecki  1611 -1617 

Episcopul Adam Goski    1618 -1626 

Episcopul Gabriel Fredro   1627 -1631 

Episcopul Ioan Zamoyski   1633 -1649 

Episcopul Matei Kurski    1651 -1661 

Episcopul Ştefan Rudzinski   1662 -1675 

Episcopul Iacob Górecki   1678 -1679 

Episcopul Iacob Dluski    1681 -1693 

Episcopul Amandus Cieszejko   1694 -1698 

Episcopul Stanislau Bieganski   1698 -1709 

Episcopul Ioan Lubieniecki   1711 -1714 

Episcopul Adrian Skrzetuski   1715 

Episcopul Iozafat Parysowicz   1717 -1732 

Episcopul Toma Zaleski   1732 

Episcopul Raimund Jezierski   1737 -1782 

Episcopul Petru Karwosiecki   1782 -1789 

Scaun episcopal vacant     1789 -1808 

Episcopul Bonaventura Carenzi  1808 -1814 

Episcopul Bonaventura Berardi   1815 -1818 

 

 

 

VICARIATUL APOSTOLIC AL MOLDOVEI  

(1818 - 1884) 

       

 

Episcopul Ioan-Filip Paroni    1818 - 1825 

Episcopul Bonaventura Zabberoni  1825 - 1826 
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Misiunea condusă de prefecţi apostolici (1826 – 1838) şi de episcopi (1838-1884) 

 

Pr.Prefect Iosif Gualtieri                       1826-1827 

Pr.Prefect Inocentius Pamfilli               1827-1829 

Pr.Prefect Carol Magni                         1832-1835 

Episcopul Petru-Rafail Arduini   1838-1843 

Episcopul Paul Sardi    1843-1848 

Episcopul Antonio De Stefano   1848-1859 

Pr.Vizitator General Iosif Tomassi  1859-1864 

Episcopul Iosif Salandari   1864-1873 

Episcopul Anton Grasselli   1874 

Episcopul Ludovic Marangoni   1874-1877 

Episcopul Fidelis Dehm    1878 -1880 

Episcopul Nicolae-Iosif Camilli   1881- 27.VI. 1884 
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CAPITOLUL AL VI-LEA 

EPISCOPIA DE IAŞI 

 

  

Comunitatea catolică din capitala Moldovei este atestată din timpuri foarte vechi; era 

formată din negustori sau meşteşugari. Anaforaua veliţilor boieri ai Divanului Cnejiei 

Moldovei îl informează pe domnitorul Matei Ghica despre vechimea bisericii catolice din Iaşi:  

Noi, luminate Doamne, ştim că de cînd ne-am pomenit, am apucat avînd ei biserică aici în 

Iaşi şi au tot avut pînă ce prin mulţimea anilor s-au surpat,...acum de vreme ce ei iarăşi cu 

rugăminte cer de la măria ta această voe şi măria ta ne întrebi de iaste cu cali ca să li se dea 

această voe. Care le aceasta noi, luminate Doamne, ştim că nu de cînd ne -am pomenit noi 

după cum mai sus am zis, au avut biserică, ci încă din descălicătoarea ţării din zilele altor 

luminaţi răposaţă domni au avut ei biserică aici la Iaşi.... 

         Iaşi, 18 septembrie 1753. 

  

  

1. Înfiinţarea şi evoluţia Episcopiei de Iaşi în perioada 1884-1944 

 

Pentru a înţelege mai bine marele eveniment, respectiv înfiinţarea Episcopiei Catolice de 

Iaşi, vom analiza succint antecedentele şi contextul religios şi politic din ţară. Abia în mai 

1883, s-a aflat în Moldova că papa Leon XIII, cu bre va din 27 aprilie 1883, a suprimat 

fostul Vicariat Apostolic al Valahiei şi l-a transformat în episcopie de sine stătătoare, iar 

episcopul Paoli a fost numit arhiepiscop catolic de Bucureşti, înfiinţându-se astfel 

Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti. Îndată, a început panica. Se credea că 

Moldova va fi afiliată Bucureştiului, iar ordinul franciscan va fi scos din ţară. Mai mult s -au 

alarmat autorităţile ortodoxe, aflând de tratativele guvernului român cu Scaunul Apostolic al 

Romei. Episcopul Melchisedec Ştefănescu, de la Roman, şi Iosif Naniescu, de la Iaşi, au 

devenit foarte vigilenţi, pentru a nu se întâmpla şi la Iaşi ceea ce s-a petrecut la Bucureşti. În 

şedinţa sinodului din 17 mai 1883, episcopul Melchisedec a citit renumita lui lucrare: 

Papismul şi starea actuală a Bisericii ortodoxe române în Regatul României . Convingându-

se de siguranţa poziţiei în care se aflau, autorităţile s-au mai liniştit. Problemele au devenit 

publice, iar ziarele tipăreau des articole pentru a ţine lumea la curent cu evoluţia 

dezbaterilor. Pe lângă aceasta, au mai intervenit şi partidele liberale, care se împotriveau 

regelui şi partidului care avea poziţia fruntaşă. Din cauza tuturor acestor agitaţii, la care pot 

fi adăugate şi intrigile Austro-Ungariei, s-a suspendat semnarea concordatului cu Vaticanul. 
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În acest timp, episcopul  Nicolae I. Camilli era la Roma, unde informa Sfântul Scaun 

despre starea misiunii şi despre aspectele vieţii politice. Întors în ţară, el a luat legătura cu 

Ignaţiu Paoli pentru a se înfiinţa a treia episcopie, cu sediul la Galaţi, ceea ce nemulţumea 

profund pe franciscani, care-şi vedeau periclitată poziţia lor, ei, care de şase secole activau 

pe aceste meleaguri. Nu peste mult timp, această problemă s-a clasat. Franciscanii mai 

aveau încă un motiv de a fi nemulţumiţi: cunoşteau intenţia episcopului de a înfiinţa un 

seminar diecezan. Ordinul nu era de acord, fiindcă vedea că nu existau condiţii necesare 

pentru a deschide şi, mai ales, pentru a susţine această instituţie. Episcopul însă credea că 

ordinul se împotriveşte planurilor sale; Camilli mai amintea conducerii ordinului că 

pasioniştii de la Bucureşti sunt oricând gata pentru a trimite misionari pregătiţi în Moldova.  

Poziţia adoptată de Nicolae Camilli şi, mai ales, modul său de exprimare au s târnit 

perplexitate şi consternare printre misionari. Acestora nu le convenea nici sistemul nou de 

administraţie a bunurilor misiunii, în sensul că toate trebuiau să intre în contul misiunii, 

desfiinţându-se administraţia individuală a fiecărui paroh a bunurilor parohiei. În proiectul 

episcopului Camilli, aceste bunuri trebuiau folosite pentru deschiderea unui seminar, pentru 

întreţinerea clericilor misiunii, pentru construirea unei case de odihnă, pentru ajutorarea 

parohiilor sărace. În august 1883, proiectul a fost aprobat De Propaganda Fide. Pentru 

misionarii veniţi înainte de 1882, mai era tolerat încă vechiul sistem de administraţie.  

Tratativele dintre guvernul român şi Vatican, relative la înfiinţarea Episcopiei de Iaşi, ne 

sunt necunoscute. Guvernul nu mai voia ca autorităţile ortodoxe să se pună iar în alertă; ele 

nu înţelegeau că guvernul ţării intenţiona o desprindere totală de sub tutela puterilor 

protectoare şi nu o protejare expresă a catolicismului de la noi.  

Leon al XIII-lea, cu scrisoarea apostolică Quae in cristiani nominis incrementum, din 27 

iunie 1884, desfiinţează Vicariatul Apostolic al Moldovei, ridicându-l la rangul de 

episcopie: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, iar pe episcopul Nicolae Camilli (1884 - 

1894) l-a eliberat de titlul „episcop de Mosynopolis” şi l-a numit „episcop de Iaşi”. Cu acest 

eveniment, putem afirma că începe perioada istoriei moderne a catolicismului moldovean.  

Noul episcop ştia prea bine că era un pionier al vieţii catolice moderne în Moldova, având 

misiunea de a organiza o dieceză care să facă cinste Bisericii din România. Dieceza avea 

244 de localităţi, în care locuiau 62.000 de catolici, slujiţi de 37 de misionari. În multe 

locuri, preotul nu ajungea decât de trei sau patru ori pe an, iar mulţi preoţi erau bătrâ ni sau 

bolnavi. 

Singura perspectivă îmbucurătoare o reprezenta formarea clerului autohton. Aceasta era 

condiţia sine qua non a vieţii diecezei, iar a forma cler autohton însemna retragerea 

franciscanilor. De aceea, episcopul va duce în secret tratative cu conducerea ordinului iezuit, 

pentru a fi trimişi la Iaşi preoţi profesori. După doi ani de discuţii, de corespondenţă, de 

speranţe şi temeri, el ajunge la un acord cu ordinul iezuit. Cunoscând preferinţele guvernului 

român, cere călugări italieni. Vicarul general al ordinului, A. Anderledy, îi promite ajutoare, 

apoi se scuză că nu-i poate îndeplini dorinţa. Episcopul Camilli ia atunci legătura cu Papa 
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Leon al XIII-lea, care îl îndrumă spre superiorul provincial al Galiţiei
375

. Corespondenţa 

dintre Camilli şi superiorul iezuit al Galiţiei, proiectul de convenţie, alături de 

amendamentele survenite, avizul Propagandei şi al Papei, toate acestea au format Pactum 

inter Illum ac Reverendisimum Episcopum Iasiensem et Praepositum Provinciae Galicinae 

Societatis Jesu, semnat la 1 august 1885, de către episcopul Camilli şi provincialul Societăţii 

lui Isus, Henri Jackowski.  

În urma convenţiei făcute, la începutul anului şcolar 1885-1886, patru preoţi iezuiţi erau 

deja la Iaşi, ocupându-se de şcoala parohială. Abia în decembrie 1885, scrie Camilli lui 

Anderledy, exprimându-şi recunoştinţa sa împreună cu regretul de a nu fi primit iezuiţi 

italieni.  

În şcoala parohială a băieţilor, iezuiţii munceau cu râvnă şi cu rezultate frumoase. După 

anul „de probă”, fără vreo dispoziţie specială din partea Congregaţiei De Propaganda Fide, 

în 29 septembrie 1886, episcopul Camilli deschide Seminarul diecezan din Iaşi, pe care -l 

pune sub patronajul sfântului Iosif. Începutul era modest: doar trei elevi care, după zece ani, 

au fost sfinţiţi preoţi. Până la demisia sa voluntară de la conducerea diecezei, din 1894, au 

fost primiţi în seminar 23 de elevi, dintre care au ajuns preoţi 13
376

. Pentru a susţine 

seminarul şi şcoala parohială, episcopul a făcut călătorii dificile şi umilitoare prin diferite 

ţări ale Europei.  

În 1885, Patriarhia ecumenică de Constantinopol a recunoscut autocefalia Bisericii 

Ortodoxe româneşti. În anii 1886-1887, a avut loc în presă o polemică de mari proporţii 

între Biserica Catolică locală şi cea Ortodoxă. Discuţiile le-au început confraţii ortodocşi, 

care erau nemulţumiţi pentru faptul că autorităţile catolice nu le permiteau accesul în 

institutele catolice din Iaşi şi Galaţi, unde ei voiau să predea ore de catehism
377

.  

S-au redeschis apoi discuţiile dogmatice privind învăţăturile fundamentale creştine şi 

deosebirile doctrinale dintre confesiunile catolică şi ortodoxă
378

 şi, deoarece discuţiile au 

avut marea calitate de a fi libere şi publice, foloasele au fost reciproce. 

La aceste evenimente, mai adăugăm şi o nouă tentati vă maghiară de expansiune în 

Moldova. Este vorba despre aceeaşi încercare nedemnă şi ruşinoasă, bazată pe nişte 

argumente de care De Propaganda Fide era plictisită. De un secol, se susţinea că, dacă nu se 

trimit mai mulţi misionari maghiari, catolicii din Moldova îşi vor pierde credinţa, fenomen 

ce întârzia să-şi facă simţită prezenţa. 

După ce în presă s-au mai rărit articolele polemice, pe agenda de lucru a lui Nicolae 

Camilli a revenit înfiinţarea unui for de conducere, organizare şi supraveghere a activi tăţilor 

călugăreşti ale misionarilor. Pentru aceasta, se propunea înfiinţarea unei a doua episcopii, 

care să fie păstorită de franciscani.  Aceasta s-a realizat pentru moment şi doar juridic, la 

Galaţi, în septembrie 1890. Se mai propunea diviziunea episcopiei în două zone (în cea de 
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sud să activeze franciscanii), sau diviziunea teritoriului diecezei în reşedinţe parohiale, într -

o parte din ele urmând să slujească numai misionari franciscani.  

Superiorii ordinului au cerut preotului Daniel Pietrobono să le trimită o relatare despre 

condiţiile economice ale fiecărei reşedinţe parohiale unde ar putea sta cel puţin doi 

misionari şi unde s-ar putea introduce astfel viaţa comunitară. Din relatare, cunoaştem 

următoarele parohii care îndeplineau aceste condiţii: Huşi, Săbăoani, Butea, Hălăuceşti, 

Adjudeni sau Tămăşeni, Bacău, Prăjeşti, Fărăoani, Târgu Trotuş şi Galaţi. În urma relaţiei 

lui Pietrobono, Congregaţia De Propaganda Fide şi-a însuşit planul de diviziune, iar ca 

ministru provincial a fost numit Pietrobono. 

Atunci, văzând până unde au avansat lucrurile, episcopul Camilli şi-a dat demisia în mai 

1894, lăsându-l ca administrator apostolic pe pr. Caietan Liverotti, care activase cu succes în 

misiune mai bine de 38 de ani. Într-un raport al episcopului Nicolae Iosif Camilli datat la 

anul 1890 şi trimis celor de la Bruxelles care l-au susţinut în munca sa, statistica arată că în 

Moldova erau aproximativ 65.000 de catolici, într-un teritoriu ce cuprindea două milioane 

de locuitori. Dintre ei 300.000 de mii erau evrei, 40.000 protestanţi, iar restul ortodocşi. 

Existau 26 de parohii cu 23 de preoţi, iar patru parohii erau vacante. Printre catolicii din 

Moldova nu se găseau nici aristocraţi, nici burghezi, nici persoane din clasele înalte ale 

societăţii. Din cauza numărului mic de preoţi, o mare parte dintre catolici trăiau fără 

îngrijire spirituală. În Moldova era nevoie de mai mulţi preoţi, era necesară înfiinţarea unor 

parohii noi, trebuiau fondate şcoli noi, unul sau mai multe colegii. Dar din cauza sărăciei, 

acestea nu se puteau realiza.”
379

  O statistică a misionarilor iezuiţi care activau pe teritoriu 

arată că numărul catolicilor din toată Moldova se ridica la 63.000-dintre care „vreo 55.000 

de localnici şi vreo 10.000 de peregrini;” ei erau deserviţi de 30 de preoţi  din Ordinul 

Franciscanilor Minori Conventuali, majoritatea fiind străini, trei născându-se în Moldova; în 

Moldova erau 26 de parohii cu 37 de biserici de piatră,  60 din lemn şi 15capele.
380

Părăsind 

oraşul Iaşi, a lăsat în urma sa o serie de regrete, mai ales în rîndul celor care l-au cunoscut 

îndeaproape. Conducătorii României la acea perioadă „îl decora cu Ordinul Coroanei 

României, iar organele ministeriale Timpul şi Independence Roumaine îl lăudau mult pe 

fostul episcop al Iaşilor pentru întemeierea seminarului”
381

 

În ianuarie 1895, a fost numit episcop de Iaşi Dominic Jaquet (1895 - 1903), elveţian de 

origine, iar la data numirii era superior al mănăstirii franciscane din Fribourg şi profesor la 

universitatea din localitate. Ajuns la Iaşi, el a înfiinţat un consiliu episcopal, format din cinci 

preoţi care să-şi dea votul în problemele importante ale diecezei. În primăvara aceluiaşi an, 

şi-a început vizita canonică, constatând că preoţii sunt la înălţime iar credincioşii ascultători.  

În iulie, îi adună la Bacău pe toţi franciscanii, în număr de 24, pentru a fixa limitele noii 

provincii a ordinului lor. S-a convenit reducerea reşedinţelor lor la zece, împreună cu 

filialele lor: Săbăoani, Adjudeni, Hălăuceşti, Galaţi, Prăjeşti, Bacău, Luizi -Călugăra, 
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Fărăoani, Târgu Trotuş şi Butea. Congregaţia De Propaganda Fide a aprobat  noua 

provincie regulară, cu patronul Sfântul Iosif. La 26 iulie 1895, a fost dat decretul de 

înfiinţare. Simţindu-se încă lipsa preoţilor, parohiile rămase în grija episcopului diecezan au 

fost păstorite tot de preoţi franciscani şi iezuiţi.  

Episcopul a introdus apoi în dieceză conferinţele decanale, în care se rezolvau problemele 

administrative, pastorale şi morale ale diecezei. Pentru seminar, Jaquet a reuşit să obţină de 

la guvernul român un ajutor de 10.000 lei anual, sumă cu care reuşea să achite datoriile cele 

mai urgente. Între realizările episcopului, se numără, la loc de frunte, deschiderea 

Seminarului Franciscan de la Hălăuceşti. Aici, în 1897, părintele Iosif Corradini ridicase 

clădirea seminarului, lângă biserica din localitate. Deschiderea oficială a noului seminar s -a 

făcut în anul 1898. Întreţinerea seminarului şi a elevilor se făcea cu ajutoarele date de popor 

şi de parohiile franciscane. Din 1899 până la primul război mondial, statul a acordat o 

subvenţie bănească importantă, care apoi s-a suprimat din motive necunoscute. De la 

înfiinţare până în 1942, au fost sfinţiţi 62 preoţi franciscani. Pentru ce s -a mai înfiinţat acest 

seminar, când exista deja Seminarul diecezan din Iaşi?   

Înfiinţarea însă a seminarului franciscan e mult mai folositoare decât aceea a unei simple 

mănăstiri. Franciscanii nu au poruncit în regula Ordinului lor numai o viaţă de contemplaţie, 

ci şi una de activitate, în folosul semenilor. Viaţa lor cuprinde şi viaţa preotului de mir şi 

viaţa călugărului contemplativ
382

.  

La bază, a stat intenţia de a se întoarce la creştinismul monahal al primelor veacuri, plini 

de râvnă, de renunţare în favoarea trăirii personale a sfaturilor evanghelice, pentru o 

răspândire mai convingătoare a Evangheliei. Tot la Hălăuceşti, episcopul a deschis şcoala de 

dascăli, care funcţionase mai înainte la Săbăoani şi câtva timp la Butea, sub conducerea Pr. 

Corradini. Cursurile, iniţial, fuseseră de doi ani, dar, apoi, s-au dublat, pentru o mai bună 

pregătire a dascălilor şi pentru a închide calea dascălilor ce veneau din Transilvania. Şcoala 

şi-a construit o clădire proprie, care astăzi este folosită ca centru parohial.  

O altă realizare, în pas cu cerinţele vremii, a constituit-o deschiderea Institutului Cipariu. 

Cu acest gimnaziu, pe care Jaquet intenţiona să-l transforme în liceu, se dorea completarea 

pentru băieţi a ceea ce aveau călugăriţele sioniste pentru fete la Iaşi şi Galaţi. Imobilul 

institutului a fost la început o clădire cu două nivele, în apropiere de călugăriţele sioniste din 

Iaşi. Ministrul cultelor, Take Ionescu, i-a eliberat autorizaţia de funcţionare în iulie 1895, iar 

în septembrie s-au început cursurile în noul institut. Începutul a fost neînsemnat: rector era  

pr. Iosif Malinovski, prefect de studii, Matei Ulivi, administrator,  teologul Ioan Poglut, iar 

profesori erau alţi patru studenţi teologi. Aceştia aveau, la început, 14 elevi din familiile 

avute ale oraşului. Faptul că aici predau studenţi teologi i-a atras multe critici din partea 

autorităţilor civile şi ecleziastice, iar episcopul a fost nevoit să-i trimită la specializare în 

Elveţia. Imobilul a devenit insuficient şi, în primii ani ai secolului al XX-lea, s-a început 

clădirea unui nou local, pe dealul Copoului, unde a funcţionat şi funcţionează Institutul 
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Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif”. Această construcţie a fost gata numai în doi ani, iar 

cursurile anului 1903-1904 trebuiau să se deschidă în noua clădire, dar cu plecarea 

episcopului, în iulie 1903, s-a întrerupt orice activitate şi, abia în 1908, clădirea a început să 

fie folosită de elevii seminarului diecezan.  

Tânărul cler diecezan nu a înţeles suficient de bine ideile clarvăzătoare ale episcopului şi 

nici folosul ecumenic al relaţiilor cu familia regală (pe Carol I reuşise să-l reconcilieze cu 

Biserica catolică în urma căsătoriei sale cu o luterană). De aceea, Jaquet demisionează 

paşnic în martie 1903, lăsând dieceza în grija preotului Iosif Malinovski (30 iulie1903 -30 

august1904), unul dintre cei care l-au acuzat cel mai mult de a fi prea liberal, din care cauză 

dieceza căzuse în delăsare spirituală.  

Pr. Malinovski, polonez de origine, din Cordun (lângă Roman), a fost un bun scriitor 

bisericesc, asemănător la caracter şi în vederi cu episcopul Nicolae Camilli, căruia i-a 

compus scrisorile pastorale şi toate decretele şi cu care a trasat liniile fundamentale în 

organizarea noii dieceze. Tot el a compus şi regulamentul seminarului. Ajungând la 

conducere, noul administrator apostolic se grăbeşte să pună în practică sistemul 

administraţiei bunurilor parohiale propus de Camilli, sistem prin care orice sursă de venit 

intra în contul parohial, iar orice ban nefolosit în interese parohiale trebuia trimis la centru.  

În august 1904, s-a reîntors la cârma diecezei episcopul Nicolae Iosif Camilli (1904-

1915), care a lăudat interimatul lui I. Malinovski şi l-a numit vicarul său general. Revenind 

în Moldova, episcopul cere într-o scrisoare-program ceea ce ceruse de fapt şi mai înainte: de 

la credincioşi ascultare de îndemnurile şi sfaturile preoţilor, iar de la aceştia din urmă, 

dăruire totală în munca lor. În încheiere, avem o pagină splendidă de educaţie civică:  

„... eu vreau ca toţi credincioşii mei să-şi iubească cum se cuvine patria lor română, 

dacă sunt indigeni, sau să respecte şi să păzească datoriile ospitalităţii române, dacă sunt 

străini. Să păzească aceştia din urmă şi dragostea şi obiceiurile patriei lor, precum e 

datoria lor, dar să nu pretindă a introduce uzuri ale lor şi obiceiuri în bisericile mele, nici 

să încerce a exercita vreo influenţă în ţara ospitalieră a României”
383

. 

Din acest fragment, se vede clarviziunea episcopului. Diversitatea catolicilor, mai ales la 

oraşe, ca şi pretenţiile lor de a fi slujiţi în limba proprie, cauzau mari dificultăţi preoţilo r şi 

diecezei. De exemplu, la Iaşi existau atunci catolici aparţinând la opt naţionalităţi. Pentru a 

nu-i supăra pe unii sau pe alţii, unii preoţi renunţaseră la a mai predica, ceea ce le -a atras vii 

reproşuri din partea episcopului. El a luat hotărârea energică, pe care şi-a impus-o, ca peste 

tot să se slujească numai în româneşte, pentru a fi îndepărtată denumirea de străini dată unor 

catolici, ca şi pentru mai marele lor folos spiritual.  

Secundat de Iosif Malinovski, episcopul Nicolae Camilli a perfecţionat organizarea 

diecezei. Teritoriul a fost împărţit în patru decanate, punând în fruntea fiecăruia un protopop 

care, printre alte datorii, le avea şi pe următoarele: să vegheze la respectarea disciplinei 

bisericeşti de către preoţi şi credincioşi; să asigure uniformitatea cultului în decanate; să 
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insiste pentru dezrădăcinarea abuzurilor; să se intereseze mai îndeaproape de situaţia 

dascălilor şi să-i examineze etc. 

Parohiile erau împărţite astfel:  

1. Decanatul de Iaşi cuprindea parohiile: Iaşi, Botoşani, Galaţi, Horleşti, Huşi, Ismail şi 

Paşcani;  

2.  Decanatul de Siret: Adjudeni, Bîrgăoani, Butea, Gherăieşti, Hălăuceşti, Oţeleni, 

Răchiteni, Săbăoani şi Tămăşeni;  

3. Decanatul de Bistriţa: Bacău, Luizi-Călugăra, Cleja, Fărăoani, Prăjeşti, Valea Seacă şi 

Văleni;  

4. Decanatul de Trotuş: Dărmăneşti, Focşani, Grozeşti, Pustiana şi Târgul Trotuş.  

 

Camilli aprecia climatul favorabil în care se desfăşura viaţa catolică din România, 

precum şi ajutorul pe care-l dădea guvernul pentru Biserica catolică. Iar catolicii au ştiut 

totdeauna să fie cetăţeni buni, de multe ori exemplari.  

Printre grijile ce le aveau decanii, fuseseră menţionaţi şi dascălii. Aceştia aveau mare rol 

în viaţa religioasă şi chiar laică a diecezei. În localităţile izolate, ei erau aceia care botezau, 

care conduceau rugăciunile, care-i învăţau pe copii şi pe tineri catehismul, care se rugau la 

capul muribunzilor şi-i conduceau la mormânt
384

. Datoriile lor cereau o pregătire adecvată şi 

au fost consemnate eforturile episcopilor pentru susţinerea unor şcoli în care să fie formaţi. 

Din şcoala de la Hălăuceşti, au ieşit dascăli buni, demni de a reprezenta parohul în 

învăţământul creştinesc, în unele funcţiuni sacre şi chiar în relaţiile cu autorităţile civile. În 

1908, I. Malinovski a tipărit un manual, din care apare cu claritate importanţa pe care ei o 

aveau în viaţa bisericii locale
385

. 

Relaţiile episcopului cu noul cler diecezan au fost încordate încă de la început. El se 

aştepta să găsească preoţi după concepţia sa, dar, negăsindu-i, i-a acuzat pe profesorii iezuiţi 

că nu au ştiut să-i formeze. Voia cu prea multă insistenţă ca toţi să fie ca dânsul: hotărâţi, 

uneori până la intransigenţă. Preoţii iezuiţi au înţeles atunci că trebuie să se retragă. În zadar 

a căutat episcopul preoţii profesori pe care-i dorea. Un timp a trebuit să se mulţumească cu 

tinerii preoţi ridicaţi din seminarul diecezan. Episcopul cerea prea mult de la un seminar 

încă în formare. 

În raporturile cu franciscanii, notăm că episcopul nu a voit şi nu va voi să existe această 

provincie regulară, acest stat în stat, care îngreunează, spunea el, activitatea diecezei. S-au 

analizat şi reanalizat condiţiile şi drepturile diecezei şi ale provinciei franciscane, în timp ce 

aceste eforturi puteau fi folosite puţin altfel
386

. 

În 1913, vicarul său general, Iosif Malinovski, este lovit de paralizie, iar episcopul, 

bolnav de rinichi, se descurcă greu singur. Însă nu s-a cruţat. „Chiar în dimineaţa zilei de 30 

decembrie 1915, când şi-a dat obştescul sfârşit, gândul lui zbura la muncă şi spunea 
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servitorilor să-l îmbrace că avea de lucru”
387

. Mormântul lui se află în biserica catedrală, 

alături de alţi păstori ai acestor meleaguri.  

Din ianuarie 1916 până în aprilie 1920, conducerea diecezei a rămas în grija 

administratorului apostolic Ulderic Cipolloni. El a trebuit să vadă cum se închid porţile 

seminarului, iar pe seminarişti plecând pe front. Ulterior, rând pe rând, va plânge moartea 

unora dintre ei, căzuţi la datorie pentru apărarea pământului strămoşesc. 

Primul război mondial a lăsat pe drumuri mulţi copii orfani de tată. Aceştia au trezit în 

inima preoţilor locali sentimente adânci de compasiune şi hotărâre energică de a-i ajuta. 

Alexandru Mattas, parohul de Hălăuceşti, împreună cu şeful gării locale, Petru Soroceanu, i -

au strâns pe aceşti orfani într-o casă închiriată, hrănindu-i şi îmbrăcându-i din ajutoarele şi 

pomenile strânse din satele învecinate. S-au găsit îndată şi multe tinere generoase, care au 

venit în preajma orfelinatului, punând bazele unei congregaţii de surori franciscane. În 1919, 

au venit patru călugăriţe franciscane italiene, care au preluat conducerea orfelinatului şi 

îndrumarea noii congregaţii. 

Două dintre ele au plecat la Huşi, căci şi aici s-a deschis un orfelinat pentru băieţi, un rol 

important în deschiderea şi susţinerea acestuia avându-l credinciosul Ilie Romila. Grija 

acestui orfelinat a trecut în seama pr. Iosif Tălmăcel, care, după doi ani, încredinţează 

conducerea acestuia pr. Daniel Hampel. 

Aceşti orfani frecventau clasele primare ale Statului, iar cei mai capabili aveau 

posibilitatea de a ocupa mai târziu posturi importante, mai ales în învăţământ. La Huşi, 

băieţii învăţau croitoria, lemnăria, lăcătuşerie etc. Patru dintre cei de aici au ajuns preoţi.  

Nu peste mult timp, s-au ridicat clădiri noi, durabile, care au făcut din cele două 

orfelinate opere caritabile de valoare, susţinute cu multe jertfe de preoţi şi credincioşi
388

. 

Fiind o fire paşnică, Cipolloni nu a avut incidente cu preoţii locali, atât doar că-i considera 

pe unii „mândri” în sentimentele lor naţionale.  

În luna aprilie 1920, este numit noul episcop de Iaşi,  Alexandru Theodor Cisar (1920-

1924), care activase 12 ani la Craiova şi în alte localităţi din Ţara Românească. Ajuns la 

Iaşi, redeschide cursurile seminarului, întrerupte din cauza războiului. Pe plan diecezan, 

intenţiile lui erau de a crea un   climat favorabil, pacificator între preoţii diecezei, între 

diecezani şi regulari, uitându-se controversele trecute, şi, în al doilea rând, de a contribui la 

ştergerea ororilor războiului.  

Un an mai târziu, la 9 mai 1921, a fost creat Partidul Comunist Român, însă efectele 

nocive, distrugătoare ale ideologiei acestui partid aveau să se simtă abia după terminarea 

celui de-al doilea razboi mondial, cînd s-a instaurat dictatura comunistă atee.  

Prin decretul Congregaţiei De Propaganda Fide din 25 iunie 1921, se adaugă la teritoriul 

diecezei de Iaşi parohiile din Basarabia, defalcate de la episcopia de Tiraspol, ca o 

consecinţă a delimitărilor teritoriale ce au avut loc la sfârşitul primului război mondial.  

În aprilie 1922, pentru a fi în conformitate cu întreaga lume catolică, episcopul introduce 
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în dieceză calendarul nou; acest calendar va fi adoptat oficial de întreaga Românie doi ani 

mai târziu. Statistica din 1922 ne arată că dieceza avea 244 localităţi, în care numărul 

catolicilor era de peste 100.000. Ei erau răspândiţi pe o suprafaţă de 94.000 km
2
 şi erau 

slujiţi de 53 preoţi. Un paroh avea cinci-opt biserici, alţii îngrijeau până la 18 comunităţi 

catolice. Multe biserici erau vechi sau afectate de război şi intemperii. Anul următor, 

primeşte de la Roma 100.000 de lire italiene pentru bisericile din Grozeşti, Slănic Moldova 

şi Emmental  (Basarabia). 

La început, provincia franciscană şi-a avut noviciatul la Hălăuceşti. Din 1923, el s-a 

mutat la mănăstirea din Săbăoani, al cărei clădire s-a mărit în 1925, prin grija Pr. Anton 

Bişoc. Seminariştii franciscani, care după noviciat făceau jurământul de statornicie şi aveau 

terminate cursurile gimnaziale şi liceale, erau trimişi la Roma pentru a studia filosofia şi 

teologia, iar apoi urmau să fie sfinţiţi preoţi. La începutul anului şcolar 1924 -1925, a început 

să funcţioneze Seminarul franciscan de grad superior din Luizi-Călugăra. După 7 ani, timp 

în care cursurile se ţineau  în casa parohială, s-a început construirea unui nou sediu,  lângă 

cel vechi, acesta din urmă fiind şi el restaurat. Noul corp de clădire a fost gata la 23 

octombrie 1932, spre bucuria îmtregului popor adunat la sărbătoare şi, începând cu a doua 

zi, cursurile filosofice şi teologice se vor ţine în noua clădire. Până în 1948, au fost sfinţiţi 

46 de franciscani minori conventuali.Toţi cei care au frecventat gimnaziul-liceu inaugurat în 

toamna anului 1936, cît şi Colegiul Luizi-Călugăra recunosc unanim meritul avut de pr. 

Iosif Pall. „Opera principală de care este legat numele pr.Pall, este biserica parohială înălţată 

la Luizi-Călugăra (...) depăşind toate obstacolele, de-a lungul unui laborios drum,în 1936, 

biserica era gata pentru a-şi primi credincioşii. În 14 septembrie 1936 a fost celebrată prima 

liturghie. În 4 aprilie 1937, Mons. Mihai Robu, episcop de Iaşi, consacra nouă preoţi 

conventuali, formaţi la Seminarul local. În 1943, acelaşi episcop consacră biserica, cu 

altarul principal şi alte două altare laterale.”
389

 Mereu în rugăciune pentru  unitatea bisericii, 

franciscanii Provinciei Sf. Iosif au primit prin decretul de la 12 noiembrie 1929 al Sf. 

Congregaţii, misiunea de a celebra în rit bizantin, din dorinţa apropierii de biserica greco -

catolică. Doi preoţi şi patru călugări au făcut trecerea şi au primit parohii pentru a sluji în 

acest rit. Misionarii au primit cu entuziasm această sarcină.” Prin sarcina pr. Gârleanu şi a 

pr. I. Ladan în satul Valea Mare a fost construită o biserică, iar misiunile populare au avut 

un mare succes în rîndul credincioşilor. A fost o ocazie bună de a fonda Terţiarii franciscani 

şi Miliţia Imaculatei, cît şi alte organizaţii de pietate.(...) datorită roadelor credinţei lor, în 4 

octombrie 1930, s-a deschis un colegiu cu şase seminarişti.”
390

Provincia Sf.Iosif din 

Moldova şi-a asumat şi munca misionară din Basarabia, un vast teritoriu cu mulţi catolici de 

origine poloneză. ”Misiunea a fost deschisă de pr. G.Bok, al cărui câmp de acţiune 

cuprindea 165 de sate, vizitate periodic, unde se celebra Sf. liturghie, cu anunţul Cuvîntului 

divin şi cu administrarea sacramentelor.”
391
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Retrăgându-se arhiepiscopul Raimund Netzhammer de la conducerea Arhiepiscopiei de 

Bucureşti, episcopul Cisar îi ia locul (iulie 1924), fiind în acelaşi timp administrator 

apostolic de Iaşi, până la numirea  primului episcop dintre catolicii moldoveni, Mihai Robu 

(1925-1944)
392

. 

El scrie în 1928 Propagandei că în Moldova există aproximativ 100.000 catolici, 

repartizaţi în 78 de parohii, slujite de 29 de preoţi diecezani şi 19 franciscani, fiecăruia 

revenindu-i mai bine de 2000 de suflete. În seminarul teologic, erau 40 de elevi şi 17 

studenţi. 

În 1929, va fi ratificat concordatul dintre România şi Sfântul Scaun
393

, iar după un an, vor 

fi alăturate Moldovei parohiile catolice din Bucovina, ce aparţinuseră de Arhidieceza de 

Lemberg. Provincia în care erau aceste parohii fusese cedată Austriei de către turci în 1775. 

După schematismul din 1909, ea cuprindea trei decanate: Cernăuţi, cu 11 parohii; Rădăuţi, 

cu 10 parohii şi Suceava, cu 9 parohii
394

. 

În timpul acestui paşnic episcop, Biserica catolică din Moldoa a luat un avânt fără 

precedent. Viaţa spirituală a credincioşilor şi a clerului era în floare. Pe tot cuprinsul 

diecezei se ridicau noi şi frumoase biserici, se tipăreau cărţi, totul devenea minunat, iar în 

spatele acestor aspecte îmbucurătoare se ridicau, fără a alarma  pe cineva, germenii unor 

situaţii imprevizibile. În 1944, episcopul va muri în refugiu la Beiuş, iar peste câţiva ani, 

Biserica locală se va vedea faţă în faţă cu o situaţie fără precedent, adică se va confrunt a dur 

cu ideologia şi sistemul politic comunist.  

 

 

2. Seminarul  „Sf. Iosif” din Iaşi  

2.1 1886-1906: 20 de ani sub conducerea Societăţii lui Isus  

 

În 1882, episcopul Nicolae Camilli examinează problema seminarului la Roma împreună 

cu ministrul general al ordinului franciscan Soldatich, cu gândul de a ridica un colegiu-

noviciat. Intervin apoi unele neînţelegeri între Camilli şi conducerea ordinului, care renunţă 

să mai colaboreze cu noul episcop. Cu mari sacrificii, episcopul de Iaşi deschide seminarul 

diecezan la 29 septembrie 1886 şi-l pune sub patronajul Sfântului Iosif. 

Încă de la întemeiere, formarea spirituală şi intelectuală a seminariştilor este încredinţată 

preoţilor iezuiţi din provincia Galiţia, care l-au condus, într-o primă perioadă, până în 1906. 

Clădirea seminarului era cea de lângă catedrală, legată de palatul episcopal. Rector a fost 

numit pr. Francisc Xaveriu Habeni, iar prefect, pr. Augustin Wagner, care încep cursurile cu 

trei seminarişti: Emil şi Iuliu Swirski şi Matei Ulivi. În cursul pr imului an şcolar, au mai 
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venit încă şapte: Emil Begej, Iuliu Weber, Iosif Duchodny, Iosif Letange, Carol Rist, Iuliu 

Abeska şi I. Borowetz. În primul an a funcţionat deci cu zece seminarişti.  

Cursul anului 1887-1888 a început cu noii veniţi, care s-au alăturat celor prezenţi 

dinainte, formând o singură clasă cu 14 elevi, dintre care numai doi au ajuns preoţi. La 30 

iunie 1887, soseşte la Iaşi preotul  Felix Wiercinski, ca profesor şi prefect al seminarului. 

Din cei primiţi în anul 1888-1889, a ajuns preot doar Gh. Istoceanu. În anii următori, 

intervin mai multe schimbări de profesori, iar următorul an de cursuri este admis abia în 

1894. În această perioadă, sosesc trei preoţi francezi – Albert Payen, Augustin Belloir şi  

Goguyer – şi doi polonezi – Iosif Wasilewski şi Francisc Janik. 

Cursul din 1894 era format din 15 candidaţi, dintre care au ajuns preoţi Mihai Robu, Ioan 

Bogleş, Mihai Dumea, Anton Romila, Alexandru Jasinki, Gheorghe Anton, Iosif şi Wilhelm 

Clofanda, Anton Mărghit şi Grigore Enariu. Tot în acest an, la 20 noiembrie, au fost sfinţiţi 

de episcopul Camilli primii nouă subdiaconi ai seminarului: Petru Pal, I. şi E. Swirski, C. 

Rist, I. Weber, I. Latange, D. Ulivi, I. Borowetz şi E. Begej. La 7 august 1894, moare 

Habeni, şi în locul lui este numit F. Wiercinski. 

Toate cheltuielile pentru întreţinerea şi funcţionarea seminarului erau suportate de 

episcopie, deoarece majoritatea seminariştilor, provenind din medii sărace, nu aveau 

posibilitatea să se întreţină singuri. Pentru a face faţă unor asemene a dificultăţi, episcopul 

Camilli face, în 1890, o lungă şi umilitoare călătorie prin diferite state ale Europei: Italia, 

Franţa, Belgia, Germania şi Austria, în vederea strângerii de ajutoare băneşti. Mulţi, mai 

ales cei săraci, l-au ajutat din puţinul lor; alţii, în schimb, l-au considerat un înşelător. El 

însuşi ne mărturiseşte:  

„...în mijlocul acestor mângâieri, am trebuit de asemenea să sufăr mult şi să plâng, fiindcă 

n-au fost puţini cei ce m-au alungat cu cuvinte aspre şi insulte urâte şi nici n-au lipsit dintre 

aceia care s-au purtat cu mine ca şi cu un înşelător. Dar eu, cu ajutorul harului dumnezeiesc, 

am suferit toate, mulţumit de a aduna ceva bani pentru iubiţii mei seminarişti, mulţumit de a 

putea urma înainte cu o faptă bună începută aşa de bine...”
395

. 

Revenind în dieceză, deseori se adresa credincioşilor, rugându-i să sprijine seminarul, 

pentru că „întrânsul sunt formaţi... preoţii noştri cei viitori, români în patria lor română”
396

. 

Iată principiul călăuzitor al vrednicului episcop:  

„...Acum, ca principiu călăuzitor, am voit întotdeauna şi voiesc să formez un cler  

indigen, nu  numai pentru că aceasta e voinţa Sfântului Părinte, dar mai ales pentru motivul 

că numai acesta ne poate salva; numai aşa nu ni se va putea reproşa în faţă: sunteţi nişte 

străini. Deci: afară cu străinii, chiar şi cu cei născuţi în România, cum e de exemplu pr. 

Malinowski, care totdeauna va fi considerat un polonez, nesimţind româneşte, deşi este 

născut în România...”
397

. 
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La 25 ianuarie 1895, este primit cu solemnitate şi bucurie noul episcop, Dominic 

Jaquet
398

. El a clădit actuala clădire de pe Copou, în perioada 1901-1904, cu intenţia de a 

funcţiona aici gimnaziul Timotei Cipariu, care trebuia să se transforme în liceu, plan ce nu 

s-a realizat. Preoţii iezuiţi din Iaşi au deschis Şcoala Apostolică, în care au intrat doar 12 

elevi. Această şcoală s-a închis peste câţiva ani. Unul din motivele principale ale închiderii 

ei l-a constituit faptul că iezuiţii au lucrat în  neconcordanţă cu episcopul local
399

. 

În septembrie 1895, este sfinţit primul preot al seminarului, Petru Pal, iar în ianuarie anul 

următor, al doilea preot  moldovean, Diomede Ulivi. În aceşti ani, şi-au terminat studiile la 

Iaşi şi patru bucureşteni: Francisc Tornáy, Francisc Sirucek, Francisc Schmgielski, 

Engelbert Romeder. 

În primăvara anului 1897 sunt hirotoniţi I. Poglut, I. Letange, E. Swirski şi C. Rist. Pentru 

următorul an şcolar notăm că au plecat unii din profesori, sosind alţii în schimb: Hüpner, 

Alexandru Mohl. La 17 august, acelaşi an, părăseşte România rectorul seminarului, 

Wiercinski, şi este înlocuit cu F. Janik. În octombrie regele Carol I şi regina vizitează 

seminarul, rămânând plăcut impresionaţi şi miraţi în acelaşi timp, deoarece se aşteptau să 

audă nu glasuri româneşti, ci ungureşti, după cum circulau părerile din ţară
400

. La sfârşitul 

acestui an şi în primele luni ale celui următor, au fost hirotoniţi I. Abeska, I. Borowetz, M. 

Kulpa, Pilch, I. Swirski şi E. Begej. În septembrie, Petru Pal pleacă la Roma pentru doctorat 

şi, tot în aceeaşi lună, îşi ia doctoratul la Iaşi Diomede Ulivi. În toamna anului următor, 

pleacă la Roma teologii Hildebrand Frollo
401

 şi Gheorghe Istoceanu, pentru a-şi termina 

studiile. La 16 decembrie 1903, vine la Iaşi episcopul N. I.Camilli, numirea din partea papei 

venindu-i în august 1904. El însuşi reia vechea formă de păstorire, formă pe care şi-o 

expune clar într-o scrisoare pastorală: cere dăruire de la preoţi, ascultare de la credincioşi, şi 

de la toţi pace şi bună înţelegere
402

. 

Renunţarea la sine însuşi, spirit de jertfă apostolică şi dăruire totală cauzei lui Cristos. 

Acestea sunt coordonatele fundamentale ale spiritualităţii catolice moldoveneşti; aceste 

calităţi le cere episcopul de la seminarişti. 

„...Acesta fu unicul scop când, la 29 septembrie 1886, am întemeiat seminarul din  

Iaşi pentru formarea clerului diecezan indigen. Nădăjduiesc că aceia, care au ieşit deja preoţi 

din acel seminar, păstrează încă duhul de lepădare de sine şi de jertfă, de care dădeau 

dovadă aşa de bine când, plecând din Iaşi şi din Eparhie la 5 decembrie 1894, îi lăsai 

studenţi în Teologie. Desigur că nimeni dintre ei nu va fi uitat, că eu nu le -am ascuns 

niciodată trebuinţa acestui duh de lepădare de sine şi de jertfă, fără de care este cu neputinţă 

o viaţă cu adevărat preoţească şi apostolică. Sper că fiecare dintre ei să-şi amintească că, pe 
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timpul primului meu episcopat la Iaşi, eu însumi le-am zis şi le-am repetat de atâtea ori: 

«Fiilor, dacă n-aţi intrat şi nu rămâneţi în acest seminar numai şi numai pentru gloria lui 

Dumnezeu şi mântuirea sufletelor, ieşiţi îndată din seminar. Aici trebuie să rămână numai 

aceia care au intrat non propter esum sed propter Iesum (nu pentru mâncare ci pentru 

Isus)”
403

. 

Referitor la Colegiul Cipariu, episcopul Nicolae Iosif Camilli nu aluat o hotărâre istorico-

culturală prea înţeleaptă. În 1906, el decide să îl închidă. La început, conducerea episcopiei 

s-a gândit să mute aici seminarul. Dar, probabil că apropierea prea mare de parcul Copou, 

cu ispitele pe care le-ar fi adus acesta în sufletele seminariştilor, l-a făcut  să renunţe la acest 

plan, terenul actualului parc fiind donat de Prefectura Misiunii la 23 aprilie 1835, în folosul 

public al oraşului
404

.  

În octombrie 1906, sunt trimişi pentru studii, la Insbruck, seminariştii Anton Gabor şi 

Maximilian Weber, iar, o lună mai târziu, sunt sfinţiţi preoţi G. Enariu, A. Romila, W. şi I. 

Clofanda, G. Anton, M. Dumea, A. Mărghit, I. Bogleş, A. Jasinski, excepţie făcând M. 

Robu, care nu avea vârsta canonică cerută şi care va fi sfinţit în aprilie, anul următor. Noii 

hirotoniţi, plecând în pastoraţia diecezei, lasă seminarul gol. Chiar în ziua hirotonirii 

seminariştilor, preoţii iezuiţi se pregătesc de plecare înapoi în Galiţia. La începutul lui 

decembrie, pleacă ultimul iezuit, pr. Ioan Zatkiewiecz. Cu plecarea lui, se încheie o perioadă 

de 20 de ani de activitate rodnică şi în acelaşi timp dificilă a devotaţilor preoţi profesori din 

Ordinul Societăţii lui Isus.  
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2.2 1907-1930: Seminarul sub conducerea preoţilor diecezani 

 

După plecarea părinţilor iezuiţi, seminarul a fost încredinţat preoţilor diecezani 

moldoveni care, în martie 1907, primesc un grup de 34 de seminarişti, dintre care au urcat 

treptele altarului numai patru: Dumitru Romila, Gheorghe Petz, Dumitru Andrieş şi Ioan 

Ghergu. Cursurile încep tot în vechea clădire, însă, în vara acestui an, seminarul se mută pe 

Copou, în clădirea construită de Jaquet. Superiori şi profesori erau: Diomede Ulivi, M. 

Robu, M. Dumea şi Gh. Anton. 

Între anii 1910-1912, seminarul a fost încredinţat preoţilor misionari ai Sfântului 

Vincenţiu de Paul
405

. Rector este numit Eugen Gérmond, care însă demisionează în 

decembrie 1910, rămânând vice-rector D. Ulivi
406

. În iulie 1911, se întoarce de la studii 

Anton Gabor, si este numit profesor în locul lui D. Ulivi, care pleacă în S.U.A. Rector este 

Grigore Enariu, care va rămâne la conducere până în 1918. În anul următor, se întoarce Ioan 

Ferenţ, căruia i se încredinţează catedra de filosofie. În timpul conducerii părinţilor 

misionari, au mai fost primiţi 21 de seminarişti, dintre care au ajuns să fie hirotoniţi Ioan 

Mărtinaş, Oreste Tuşinski, Iosif Ghiuzan şi Francisc Hoiden. În anul şcolar 1914 -1915, au 

studiat la Iaşi şi fraţii franciscani Gh. Lenghen, Giurgi Carmil şi Anton Tălmăcel.  

Pe data de 14 august 1916, România declară război Austro-Ungariei, cursurile încetează, 

iar clădirea este folosită ca spital militar până în 1918. Dintre seminariştii de atunci, unii au 

plecat acasă, neavând vârsta cerută pentru a fi înrolaţi, iar alţii au fost folosiţi pe front la 

Crucea Roşie. Pe data de 10 septembrie 1918, Ministerul de Război închiriază clădirea 

seminarului, contra sumei de 180.000 de lei, pentru a fi folosită de Marele Stat Major al 

Armatei. Însă, în octombrie acelaşi an, clădirea era ocupată de Universitatea din Iaşi pentru 

căminul de studenţi, numit „Căminul latin”. Deşi contractul cu Universitatea a fost pe un 

timp destul de limitat, ea nu a respectat condiţiile prevăzute de el, creând dificultăţi 

episcopiei. 

La 31 octombrie 1918, cursurile se redeschid în vechea clădire de lângă Episcopie. 

Rector era G. Enariu, iar profesori M. Robu, I. Ferenţ şi A. Gabor. Aceştia se ocupau cu 

formarea a opt seminarişti din cursul filosofic. În 1919, seminarul nu a mai funcţionat, 

seminariştii fiind trimişi în Italia, la Roma, Sarzano şi Genova.  

În 1920 a fost numit episcop de Iaşi A. Cisar, fost preot şi profesor la şcolile catolice din 

Bucureşti. Imediat după sfinţirea sa ca episcop, prima grijă a fost redeschiderea seminarului, 

fapt realizat la 18 octombrie 1920. Cursurile se ţineau tot în clădirea de lângă Episcopie, cea 

de pe Copou fiind ocupată de studenţii Universităţii. Rector a fost numit, pentru a doua oară, 
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D. Ulivi, paroh de Iaşi şi duhovnic la Congregaţia Notre Dame de Sion. Prefect de studii şi 

disciplină era M. Robu, secretar episcopal. Au fost admişi  11 seminarişti, dintre care au 

ajuns preoţi Petru Pleşca, Anton Trifaş şi Iosif Szurgot. 

În 1922-1923, sunt primiţi 30 de elevi, dintre care doar nouă au fost hirotoniţi: Martin 

Pârţac, Anton Petz, Carol Söhn, Gaspar Bachmeier, Andrei Petru, Albert Weber, Iosif 

Hartinger, Ernest Haik şi Constantin Hausner. În octombrie 1923, Diomide Ulivi pleacă la 

Cracovia, rămânând în locul său ca vicerector şi prefect Gh. Petz. Pentru anii şcolari 1923 -

1924 şi 1925-1926, au fost profesori M. Robu, Gh. Petz, A. Andrieş, A. Gabor şi Bronislau 

Falewski. Dintre seminariştii care au fost primiţi după război până în 1923, unii au plecat să-

şi termine studiile în Italia, alţii, în Franţa sau Germania.  

Seminarul se redeschide în 1927, iar noul episcop, Mihai  Robu, îl cheamă înapoi pe 

Ulivi, numindu-l, pentru a treia oară, rector (1927-1930). Pentru acest an şcolar,  remarcăm 

prezenţa a doi profesori laici. În octombrie 1927, au fost primiţi 57 de candidaţi, dintre care 

17 aparţineau Arhiepiscopiei de Bucureşti. Tot în acest an, episcopul Robu are o întrevedere 

cu rectorul  Universităţii pentru retrocedarea clădirii de pe Copou. S-a căzut de acord ca 

localul să mai fie lăsat Universităţii până în 1928, contra sumei de 360.000 de lei. După 

multe insistenţe, Universitatea predă clădirea la 26 octombrie 1929, prin adresa 

126.425/27.9.1929 a Ministerului Instrucţiunii Publice. În noiembrie, s -a început transportul 

lucrurilor seminarului de lângă episcopie în imobilul în care va funcţiona până după 

cutremurul din 1977. În vara anului 1930, seminariştii bucureşteni vor părăsi definitiv Iaşul.  
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2.3 1930-1939: Seminarul a doua oară în grija Societăţii lui Isus   

 

În iulie 1930, soseşte noul rector, F. Wiercinski. Pentru anul şcolar 1930 -1931, au fost 

admişi 20 de elevi în clasa IV şi 40 pentru clasa I. În decembrie 1931, au venit în seminar 

primele trei călugăriţe din Familia Mariei şi, în curând, vor mai veni încă două. Toate se vor 

ocupa cu bucătăria şi cu alte munci pe lângă seminar. În iulie 1932, Wiercinski părăseşte din 

nou seminarul, îndreptându-se spre Mittelsteine (Germania). Fusese cel mai bun profesor, 

predând latina, religia, istoria, geografia şi germana. Toate revenirile lui la Iaşi vor aprinde 

multe speranţe în inimi, iar plecările lui lăsau totdeauna o atmosferă de adâncă întristare. A 

fost un model de trăire creştinească şi de preot-păstor şi profesor; a fost iubit de toţi şi a 

rămas în inimile credincioşilor din 16 ţări ale Europei, în câte a avut posibilitatea să 

slujească. A fost înlocuit cu Stefan Iacubek, fost profesor la Seminarul din  Alba Iulia. El a 

rămas până în 1934, când îi urmează Alfons Schinke (1935-1938). În toamna acelui an, vor 

pleca la Roma 3 studenţi în filosofie, pentru a învăţa teologia la Congregaţia De 

Propaganda Fide. Aici se mai aflau încă trei, din 1932. În octombrie 1935 moare medicul 

seminarului Iosif Frey care, din 1897, se îngrijea de sănătatea preoţilor şi a seminariştilor. În 

februarie 1936, moare apostolul presei catolice din Moldova, Anton Gabor, lăsând în urma 

lui un Institut de editură şi o revistă în plină înflorire. 

Toamna anului 1936 a fost înfrumuseţată cu sărbătorirea semicentenarului seminarului. 

Într-o perioadă de 50 de ani, au păşit pragul seminarului 150 de înscrişi, şi au plecat în 

Moldova ca preoţi 46. Este un număr destul de mare, dacă luăm în consideraţie greutăţile 

atât de mari cu care a fost confruntată încă de la început existenţa seminarului, la care, să nu 

uităm, se adaugă vitregiile timpurilor. 

Mai notăm că, în 1934, seminariştii au reuşit să scoată o revistă numită Legiunea 

mariană, ce apărea lunar, apoi bilunar. Ea a avut o existenţă de numai câţiva ani. Chiar dacă 

a fost efemeră, „a lăsat în urmă o fărâmă de curaj şi un exemplu de jertfă şi colaborare 

pentru generaţia ce le va lua locul”
407

. 

Anul 1939 aduce un eveniment unic în istoria seminarului: hirotonirea a 33 de clerici, 23 

la Iaşi, iar ceilalţi 10 în diferite alte oraşe din Europa sau localităţi din Moldova. Cei din 

Moldova au fost sfinţiţi în capela Institutului Notre Dame din Iaşi, de către episcopul Robu. 

El este prototipul episcopului catolic moldovean. S-a distins printr-o bunătate sufletească 

deosebită, printr-o credinţă de nezdruncinat şi o pietate edificatoare. Sub cârja lui episcopală 

dieceza şi seminarul au prosperat foarte mult.  

La începutul anului şcolar 1939-1940, este numit rector Marcu Glaser. În 1942 este sfinţit 

episcop, iar conducerea seminarului este preluată de Petru Pleşca (1942-1946), sfinţit 

episcop în decembrie 1965. În timpul războiului, respectiv anul 1944, seminariştii sunt 

nevoiţi să se refugieze la Beiuş, sub grija episcopului Traian Frenţiu. În 1945 rectorul Pleşca 

redeschide cursurile seminariale în clădirea şcolii primare a parohiei din Iaşi, aflată pe 
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strada cu numele Max Wexler. În august 1946, pr. Anton Trifaş preia conducerea 

seminarului, până în 1948. Perioada aceasta a fost foarte grea, atât pentru seminar, cât şi 

pentru dieceză. Flagelul războiului lăsase urme adânci. Cu mari sacrificii se începe refacerea 

seminarului de pe Copou, incendiat şi avariat de bombardamentele aviaţiei ame ricane din 

noaptea de 5 spre 6 iunie 1944. În vara anului 1948, se reuşeşte să se construiască acoperişul 

clădirii. Totodată, se lucra şi la amenajarea vechiului seminar de lângă catedrală. În această 

stare se afla Seminarul, atât cel de pe Copou, cât şi cel de lângă episcopie, când au fost 

naţionalizate ambele clădiri, conform cu legea comunistă din 4 august 1948, lege care 

aducea o reformă generală a învăţământului, prin care se urmărea o marginalizare totală a 

Bisericii si activităţilor ei. În această situaţie de excepţie, cursurile încetează până între anii 

1953-1954, când seminariştii moldoveni pleacă la Alba Iulia, pentru o perioadă de patru 

ani
408

. După această perioadă, Seminarul din Iaşi-Copou a fost redobândit. 
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3. Gimnaziul franciscan 

 

La sfârşitul anului şcolar 1900-1901, s-a închis Institutul Cipariu. De acum, Biserica 

locală nu mai avea nici o şcoală secundară pentru băieţi. 

În toamna anului 1935, pr. Iosif Pal a prezentat o cerere Ministerului Instrucţiunilor 

Publice, solicitându-i aprobarea pentru deschiderea unui gimnaziu. Printre altele, el spunea:  

a) La început, gimnaziul va avea numai clasa I şi a II-a, alcătuite în mare parte din 

seminarişti, şi, ca imobil, va fi folosită tot clădirea Seminarului din Hălăuceşti. 

b) Gimnaziul se deschide pentru populaţia catolică din Moldova, care nu va avea 

posibilităţi să-şi susţină copiii la gimnaziile din oraşe.  

c) Numai acest gimnaziu poate împiedica internarea copiilor catolici în şcolile maghiare 

din Ardeal, unde sunt admişi fără să plătească nimic. 

În 22 septembrie 1936, Ministerul a aprobat înfiinţarea acestui gimnaziu, care a trecut în 

grija  pr. Mihai Dămoc. Programa de studii era predată atât de preoţi franciscani cât şi de 

profesori laici. 

În anul următor, s-au adunat la Hălăuceşti 12 preoţi franciscani care, sub conducerea lui 

Iosif Pal, au luat hotărârea de a construi un local propriu al gimnaziului. Cu această ocazie, 

pr. Pal a spus, printre altele:  

 



CAP. AL VI-LEA: EPISCOPIA DE IAŞI 
 

 180 

„Schimbările prin care trece societatea noastră de azi nu ne pot lăsa pe noi, slujitori ai  

altarului, în nesimţire. Trăim alte timpuri, alţi oameni, altă cultură. Dacă, până în prezent, 

aci în Moldova am putut fi mulţumiţi cu creştini catolici oameni simpli, lipsiţi de cultură 

cărturărească mai  temeinică, azi, mulţi dintre ei caută cultură mai  înaltă, noi trebuie să le 

înlesnim calea, dar cea mai sigură nu poate fi decât aceea de a ne angaja noi înşine să le -o 

dăm, ferindu-i de pericolul necredinţei, în care s-ar pune departe de Biserică. Să nu ne 

amăgim. Dacă noi nu vom deschide şcoli secundare pentru elevi catolici, vom pierde pe toţi 

intelectualii care vor ieşi din sânul poporului nostru. Vor fi pierduţi pentru Biserică, fiindcă 

luminându-se în cunoştinţele profane şi neavând o egală instrucţie religioasă în credinţa 

catolică, ori o vor pierde pe cea căpătată în copilărie, ori, cel puţin, vor rămâne indiferenţi, 

ceea ce e tot una cu o credinţă moartă...”
409

. 

Preoţii de faţă au înţeles necesitatea acestui gimnaziu şi, cu toate jertfele pe care le cerea 

o asemenea instituţie, ei au votat următoarele puncte: 

1. Continuarea studiilor conform programului de Stat; 

2. Şcoala de dascăli va fi transformată în internat şi vor fi admişi elevi pentru încă o 

clasă; 

3. Se vor strânge ajutoare din parohii; 

4. La Hălăuceşti, se va construi un nou edificiu, exclusiv pentru gimnaziu, anexat 

seminarului. 

La 29 iunie 1938, episcopul Robu, în cadrul unei frumoase ceremonii, a binecuvântat 

piatra de fundament a noului edificiu, care a fost un „focar de lumină, o şcoală în care 

credinţa e baza educaţiei, o catedrală a virtuţilor creştineşti... unde fiii vor învăţa apărarea 

hotarelor României”
410

. În anul următor, 1939, noua clădire a fost dată în folosinţă, cu toate 

că nici în 1942 nu erau terminate toate instalaţiile. Lucrările s-au ţinut sub supravegherea pr. 

Mihai Dămoc, care a ţinut şi corespondenţa cu autorităţile civile. În 1939, Ministerul 

Instrucţiunii Publice a acordat acestui gimanziu dreptul la publicitate.  
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4. Presa catolică din Moldova între anii 1913-1944 

 

Condiţiile deosebite în care au trăit catolicii din Moldova au făcut ca foarte târziu tiparul 

să-şi arate din plin foloasele în rândul acestor credincioşi. Încercările unor misionari italieni, 

din secolele XVII-XVIII, au dat rezultate slabe. Totuşi, trebuie amintit Vito Piluzio şi Anton 

de Stefano. După acesta din urmă, vor mai fi tipărite, prin grija altor episcopi şi preoţi, 

diferite cărţi absolut necesare în slujirile religioase şi în educaţia spirituală a preoţilor şi 

credincioşilor, aceştia din urmă fiind însă mai toţi analfabeţi.  

Apariţia revistelor catolice în Moldova este o consecinţă firească a progresului pe care îl 

înregistrează Biserica locală în a doua parte a secolului al XIX-lea şi în secolul al XX-lea. 

Propaganda şi sistemul politic şi ideologic ateist instaurat şi în România după al doilea 

război mondial a anihilat existenţa lor. În acest rânduri rezumative, analizăm evoluţia şi 

orientările generale ale revistelor, în ordinea importanţei lor. Cu siguranţă, din cele 

prezentate în continuare, transpar multe probleme şi realităţi proprii catolic ismului 

moldovean. 

 

4.1. Lumina creştinului 

 

4.1.1. Din viaţa revistei 

 

Pr. Anton Gabor, întors de la Insbruck cu gândul măreţ de a sluji Biserica prin scris, 

scoate la Iaşi în 1913 revista Lumina creştinului, ca al 45-lea organ al Apostolatului 

rugăciunii. În alcătuirea ei, era secundat de de pr. Mihai Robu, viitorul episcop, iar peste un 

an se va alătura şi epigramistul şi poetul religios „Zacheu” – pr. Dumitru Andrieş. 

Revista este primită cu multă bunăvoinţă atât de credincioşi, cât şi de oficialităţile 

bisericeşti: N. I. Camilli, R. Netzhammer, arhiepiscop de Bucureşti (1905 -1924). În 1915, 

publicaţia primeşte binecuvântarea papei Benedict al XV-lea, cu care ocazie se precizează 

încă o dată scopul ei principal: cultul Inimii lui Isus.  

Tot în aceşti primi ani, se mai adaugă noi colaboratori: pr. N. Cancel, pr. Ioan Ferenţ, R. 

Souran. Din august 1916 până în ianuarie 1919, revista îşi întrerupe activitatea din cauza 

războiului.  În acest ultim an, se publică proiectul de statut al Societăţii catolice Presa Bună 

proiect care organizează şi sistematizează activitatea personalului angrenat în această 

societate. Din ea făceau parte preoţii  D. Ulivi, Mihai Robu, Anton Romila şi Anton Gabor.  

Aria de receptivitate a evenimentelor timpului a fost încă de la început destul de mare: 

acţiunea catolică, activităţile pentru promovarea păcii, evenimentele religioase din Vatican 

şi întreaga lume, greco-catolicii, viaţa locală, problemele pe care le ridicau unele orientări 

filosofice şi sociale greşite. 
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Pentru a aduce lumină în ultimile probleme enunţate, atât pentru acuzatori, cât şi pentru 

acuzaţi, pr. A. Gabor scoate, în 1921, Sentinela catolică, ca supliment al revistei Lumina 

creştinului. Ea apărea lunar, în patru pagini, în format de ziar, şi se dezbăteau probleme 

diverse: concordatul României cu Sfântul Scaun, divorţul, schismele, Biserica catolică în 

lumina adevărului etc. În 1935, Sentinela catolică, care între timp îşi schimbase denumirea 

în Dacia creştină, face fuziune cu Farul nou (1934-1944), din Bucureşti, dând acestui ziar 

religios posibilitatea să se dezvolte mai bine.  

Anul 1924 aduce o noutate îmbucurătoare: se formează Biblioteca Presa Bună, în care se 

vor publica numeroase cărţi şi broşuri, multe din ele fiind traduceri din opera scriitorului 

Cristofor von Schmidt. În 1926, episcopia cumpără un aparat de tipărit propriu. Tot în acest 

an se încep lucrările pentru construirea Institutului Presa Bună, lucrări care se termină în 

octombrie acelaşi an. Din comitetul de iniţiativă făceau parte preoţii: Gh. Petz, B.  Falewski, 

A. Gabor, M. Robu, D. Romila, D. Andrieş şi I. Ghiuzan. Acest institut este pus sub 

patronajul Sfintei Tereza a Pruncului Isus. Pentru acoperirea cheltuielilor, pr. Anton Gabor 

va merge din sat în sat, adunând atât bani cât şi cereale. Noul inst itut îşi publică un 

regulament de funcţionare, din care putem constata că, la acea dată, era cel important institut 

catolic de editură din ţară. În 1930, soseşte din Germania încă o maşină de tipărit, uşurându-

se munca şi dând astfel posibilitatea de a se mări numărul cărţilor publicate. Tot datorită 

eforturilor pr. A. Gabor, s-a înfiinţat la Chişinău (în 1935) o tipografie catolică, cu literă 

românească şi rusească. Ea purta acelaşi nume, Presa Bună, fiind ca şi cea a Moldovei o 

instituţie de cultură creştină şi română. 

În februarie 1936, moare acest om providenţial al scrisului catolic moldovean, pr. Anton 

Gabor. Următorul redactor, pr. Petru Pal (1936-1938), intenţionează să urmeze întru totul 

linia înaintaşului, dar nu reuşeşte întocmai. În perioada 1939 -1941, director responsabil este 

pr. Constantin Hausner, care va publica aici numeroase poezii. În această perioadă, un rol 

important îl va avea şi preotul Iosif Bălan. Poeziile lui, de structură filosofico-religioasă, 

sunt la fel de reuşite ca şi ale lui Ion Gârleanu şi Iosif Cojocaru. Între anii 1941-1944, 

revista este în grija preotului Dumitru Herghelegiu. El publică acum mai multe articole şi 

cântece. Deşi suntem în plin război, revista îşi măreşte paginaţia şi calitatea articolelor, 

revenind la nivelul la care era în timpul cât trăia pr. Anton Gabor.  

În ultimii ani ai revistei, apar nume noi de colaboratori: Emanoil Florens, Zoe Haşdeu, 

Charlotte Sibi, pr. Ioan Mărtinaş, pr. Iacob Ferenţ, diaconul greco -catolic Iosif Naghiu. În 

primăvara anului 1944, tipografia ia drumul refugiului în Transilvania, din cauza războiului, 

şi nu se mai întoarce. O problemă cu care a fost confruntată mereu revista a fost neglijenţa 

multor abonaţi în a-şi plăti abonamentul, care era destul de ieftin. Notăm că şi pr. Ioan 

Mărtinaş a scos la Iaşi o revistă, Revista noastră, care a apărut doar un an (1932). 

 

 

4.1.2. Teme, orientări, răspunsuri la problemele timpului  
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Trebuie precizat de la început faptul că nici o publicaţie nu şi-a propus să urmeze în 

metoda de lucru vreo revistă de specialitate. Toate au intenţionat să informeze şi să formeze 

multilateral pe catolicul moldovean. Scopul lor îl completa pe cel al preotului de la amvon: 

învăţarea adevărurilor fundamentale ale credinţei, modul de a trăi aceste adevăruri, relaţiile 

cu semenii, ştiri din Biserică şi din întreaga lume etc. Exemplele de sfinţi sunt prezente în 

toate numerele. În ceea ce priveşte timpul liturgic, nu se are în vedere o viziune teologică 

profundă, ci de ansamblu. Redăm în continuare teme care vor să fie ilustrative pentru întreg 

conţinutul revistei: 

 

a. Apostolatul rugăciunii porneşte de la convingerea că oricine voieşte să fie urmaşul lui 

Cristos, trebuie să fie un apostol, în sfera şi împrejurările în care trăieşte, cu mijloacele pe 

care le are. Nu trebuie să ne mulţumim numai cu mântuirea noastră; trebuie să lucrăm şi la 

mântuirea altora. Cum? Luând cunoştinţă de necesităţile spirituale şi chiar materiale ale 

celorlalţi. După rugăciunea de dimineaţă, să ofere totul lui Isus, prin mâinile Sfintei 

Fecioare, după intenţiile prescrise de papa şi de directorul diecezan al acestui apostolat. 

Astfel, această intenţie a apostolatului rugăciunii sfinţeşte şi dă o orientare precisă tuturor 

faptelor omului. Promotorii acestui apostolat au avut grijă să arate  mereu c redincioşilor 

pentru cât de multe lucruri este nevoie de rugăciune şi de faptele lor bune, iar pentru  

aceasta au folosit multe pagini ale revistei. 

 

b. Crucea – semnul mântuirii noastre. Ne plecăm genunchii, inima şi întreaga noastră 

fiinţă în faţa acestui semn care ne însoţeşte de la leagăn până la mormânt.  

Am crescut la umbra crucii; prin ea am învăţat să ne fie dragă viaţa şi să acceptăm senini 

şi împăcaţi orice ni s-ar întâmpla. Din belşugul sângelui ei au crescut aceşti creştini, aceşti 

români. Ea a dat sens şi valoare  faptelor ştiute şi neştiute ale preoţilor şi credincioşilor de 

aici şi de pretutindeni. Ea va rămâne semnul credinţei acestui popor.  

 

c. Curăţia: rodul puterii lui Dumnezeu, al învingerii de sine, izvorul unei păci 

binefăcătoare, cauza multor binecuvântări temporale, a tăriei sufleteşti, exemplu pentru alţii, 

mângâiere la vârstă înaintată, garanţia mântuirii, mirajul atâtor tinere din Moldova, printre 

care şi Veronica Antal din Nisiporeşti, martiră a curaţiei, asemenea Sfintei Maria Goretti. 

 

d. Din Biserica locală. Anual se publica Starea actuală a diecezei, în care, de-a lungul 

câtorva pagini, se făcea un bilanţ al realizărilor: construcţii de biserici, roade spirituale, alte 

opere de binefacere, amenajări ale cimitirelor etc. Se alăturau în diferite numere informaţii 

despre vizite pastorale şi alte evenimente religioase locale. Nu lipsea nici relatarea unor 

aspecte negative. 

 

e. Traduceri din Cristofor von Schmidt şi Francisc Spirago.  Schimdt este scriitorul străin 

cel mai cunoscut la noi. Îl secundează Spirago cu pildele lui. Scrierile lui sunt povestiri 
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moralizatoare, pline de ambient popular, de oameni buni ce se simt bine numai în sânul 

naturii, la ţară. Majoritatea traducerilor le-a făcut pr. Bronislau Falewski. Ele au avut o 

adâncă înrâurire asupra catolicilor moldoveni. Nu au apărut prea mult în reviste; au fost 

menţionaţi aici pentru popularitatea de care s-au bucurat broşurile în care li s-au publicat 

povestirile. 

 

f. Domnia păcii, a dreptăţii şi a cuvântului. Revista a cunoscut conflicte şi zăngănitul 

armelor, care au tulburat liniştea şi pacea lumii. Ea era conştientă de rolul ei, şi anume acela 

de a fi mesageră a păcii şi a adevărului. Astfel, şi-a spus cuvântul: Împărăţia lui Cristos, 

Biserica, aduce lumii adevărata pace, pe însuşi Cristos. Bunele relaţii între popoare încep 

prin reconcilierea fiecăruia cu Dumnezeu. Evanghelia este autentica şi absolut necesara bază 

pentru clădirea unei păci durabile. E bine atât pentru conducătorii popoarelor, cât şi pentru 

supuşii lor, să ia aminte la aceste adevăruri. Pentru a-i atenţiona pe cititori de pericolul 

comunist, era prezentă şi o rubrică „Din raiul bolşevic” in care se prezentau succint diferite 

idei şi cazuri negative din lumea comunistă condusă de Moscova. Ca o contracarare a 

acestei lumi, era elogiată figura şi activitatea generalului spaniol Francisco Franco.  
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4.2. Viaţa 

 

4.2.1. Din viaţa revistei.  

 

În localităţile catolice de pe valea râurilor Siret, Moldova şi Trotuş, localităţi pline de 

vitalitate, adevărate exemple de trăire creştină, se simţea nevoia unei reviste care să le 

slujească credinţa şi viaţa lor simplă, sinceră, profund evanghelică şi, în acelaşi timp, bine 

ancorată în istorie, şi să promoveze limba română.  

Venit de la Roma cu aceleaşi gânduri ca şi pr. Anton Gabor, de la Insbruck, pr. Iosif 

Tălmăcel, ajutat de pr. Graţian Carpati, scoate la Săboani, în 1913, revista Viaţa, care, la 

început era doar un buletin al parohiei din localitate. Publicaţia voia să cuprindă tot ceea ce 

priveşte pe un creştin adevărat şi cetăţean bun în viaţa de toate zilele. Încă din primele 

numere, se stabilesc principalii colaboratori: preoţii I. Tălmăcel, Bonaventura Morariu, 

Dominic Neculăeş, Ion Gârleanu, G. Carpati. Tipografia în care se tipărea publicaţia purta 

firma: fraţii Rothenberg – Roman. 

Pr. Carpati se ocupă mai mult cu problemele parohiei, iar I. Tălmăcel scria istorioare 

pline de vervă despre viaţa de la ţară; la acestea se adăugau poezii religioase în stil popular 

moldovenesc. În curând, se alătură şi pr. Ulderic Cipolloni, care publică o serie de 

conferinţe catehetice. Revista intră în atenţia maselor largi de cititori şi a oficialităţilor 

ecleziastice; toţi o primesc cu bucurie. Totodată, se iveşte o problemă: care va fi poziţia ei, 

avangardistă sau conservatoare? Se dă răspunsul, valabil pentru totdeauna; trebuie să se 

adreseze acestui popor, cu simplitate, într-o limbă curat  românească, potrivit cunoştinţelor 

şi aspiraţiilor sale. 

De la început până în septembrie 1914, revista apare la Săbăoani, apoi la Răducăneni şi 

Hălăuceşti. În iunie 1916, îşi întrerupe activitatea până în septembrie 1918, când reapare la 

Huşi; în 1920, îşi are sediul la Bacău şi, ulteior, la Fărăoani. În 1921, revine la Hălăuceşti. În 

toţi aceşti ani, ea şi-a urmat cu fidelitate redactorul şi sufletul ei: pr. I. Tălmăcel, în toate 

locurile unde era trimis de conducerea provinciei. Începând cu anul 1924, Viaţa se tipăreşte 

în propria tipografie, înzestrată cu 1.000 de kg. litere de text, corp 6, 8, 10, 12. Toate 

muncile manuale au fost încredinţate fraţilor laici franciscani, care se vor descurca foarte 

bine.  

Printre preocupările revistei din aceşti ani, se pot enumera: explicarea vieţii eroice a 

misionarilor, vieţi de sfinţi, subiecte despre şi cu franciscani, pilde şi sfaturi practice pentru 

viaţa de familie, pentru muncile agricole, reguli de igienă corporală şi a locuinţelor, cronici 

despre sărbători şi evenimente religioase etc. Tot în această perioadă, începe să apară din ce 

în ce mai des numele unui alt valoros colaborator: pr. Anton Bişoc. Ca şi Lumina 

creştinului, şi Viaţa se interesează de ţările de misiuni din Africa şi Extremul Orient. Pentru 

promovarea misiunilor, pr. Ion Gârleanu a scos o revistă la fel de scurtă ca durată ca şi 

„Revista noastră” scoasă de pr. I.  Mărtinaş: Micul misionar. Începând cu 1929, apare şi un 
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supliment al revistei Cruciada noastră misionară, care însă, nu peste mult timp, n-a mai 

făcut fuziune cu vreun alt ziar, cum făcuse Dacia creştină, ci a încetat să mai apară.  

În 1930, redactor este pr. Ioan Ladan. În timpul lui, se face o nereuşită încercare de a se 

muta tipografia la Bacău, pentru a profita de unele înlesniri pe care le oferea oraşul. Însă, în 

mai 1932, revista este nevoită să se întoarcă la viaţa liniştită de la ţară, la Săbăoani, unde era 

şi mănăstirea franciscanilor. De acum şi până la sfârşit, adică până în 1944, ea a funcţionat 

aici. În 1936, datorită eforturilor pr. Alois Herciu, se mai cumpără o maşină de tipărit. După 

Ladan, redactori au mai fost preoţii A. Bişoc şi A. Herciu. În martie 1944, Viaţa apare la 

Săbăoani, iar numărul combinat aprilie-mai la Beiuş. Războiul şi-a spus cuvântul, ducând 

revista în exil şi apoi în neexistenţă.  

Ca şi Lumina creştinului, şi Viaţa a avut probleme cu neachitarea abonamentelor. În 

existenţa ei de câteva decenii, a dat Moldovei catolice peste opt mii de pagini de îndrumare 

creştină şi civică. Ambele publicaţii au scos anual câte un almanah, în care erau tipărite 

articole şi poezii ce nu difereau mult ca stil şi conţinut de ceea ce se publica în reviste. 

Aceste almanahuri aveau o calitate în plus: grafica excelentă. Ele au apărut până în 1948, 

după 1944 fiind tipărite la diferite tipografii.    

 

 

4.2.2. Din conţinutul revistei 

 

Principalele teme care puteau fi extrase din paginile revistei Viaţa sunt: 

 

a. Adevăruri de credinţă în pilde şi asemănări 

Numai acele articole captivează pe cititori care dezvoltă, în pilde atrăgătoare, adevărurile 

religiei. Aceste pagini au servit preoţilor ca material pentru predici, iar pentru credincioşi au 

reprezentat o lectură edificatoare. Pentru catehizarea maselor, în special a copiilor şi 

tinerilor, pr. Iosif Tălmăcel a scris diferite broşuri, articole, poezii populare, gustate cu 

multă plăcere de credincioşi. 

 

b. Sfântul Francisc şi spiritul franciscan  

Acest sfânt era pentru colaboratorii revistei, pentru toţi franciscanii, un model şi un ideal 

slujit până la sacrificiu, cântat cu toate puterile sufletului şi talentului lor. Spaţiile acordate 

lui, spiritului său de rugăciune, de jertfă, de comuniune cu Dumnezeu şi cu natura le 

întreceau pe toate celelalte. Şi limbajul revistei a primit influenţe franciscane: conştiinţă 

serafică, jertfă serafică, zâmbet serafic, tipografie serafică etc. S-au scris multe despre el şi 

în afara revistei. 

 

c. Sfânta Fecioară  

Chipul ei exprimă reculegerea, iubirea, comuniunea cu Dumnezeu Cristos, Fiul ei. În luna 

mai, luna florilor, articolele, poeziile aveau acel aer primăvăratec, proaspăt, parfumat al 



CAP. AL VI-LEA: EPISCOPIA DE IAŞI 
 

 187 

florilor, vecine în semnificaţia şi simbolul lor cu Maria, care este cea mai aproape de 

Dumnezeu. Luna octombrie este luna rozariului, a strânsului recoltelor, a mulţumirii şi 

satisfacţiilor, toate fiind puse sub patronajul mamei cereşti. Ea este mama bună, grijulie la 

care aleargă aceşti preoţi franciscani, la care sunt învăţaţi şi cititorii să apeleze oricând, cu 

toată încrederea. În ultimii ani ai revistei apăruse o rubrică, susţinută în permanenţă de un 

oarecare Marianus. Se numea Armata Maicii Domnului, şi cuprindea aproximativ două 

pagini. 

 

d. Viaţa de familie şi cea de pe câmp; sfaturi pentru sănătate  

Pr. A. Bişoc şi, mai ales, pr. I. Tălmăcel au pătruns ca nimeni alţii în sufletul ţăranilor 

noştri, le-au descoperit calităţile, le-au văzut lipsurile şi defectele. Pentru a-i sluji, s-au 

coborât la nivelul lor şi, cu dragoste părintească, i-au ghidat, cât au putut şi s-au priceput, 

spre o viaţă mai creştinească, mai în ton cu cerinţele timpurilor. Despre căsătorie şi toate 

problemele legate de ea a scris pr. A. Bişoc. I. Tălmăcel i-a învăţat pe oameni să privească 

viaţa mai senini, să muncească cu mai multă voie bună, să creadă că munca lor are scopuri 

şi foloase mai mari decât cele materiale. Le-a explicat apoi cum să-şi apere credinţa lor 

simplă şi atât de minunată, autentică. Nu puţine au fost paginile rezervate sănătăţii şi igienei 

populaţiei. Vedem, aşadar, că revista nu şi-a trădat niciodată scopul propus de la început: să 

expună tot ce priveşte pe un creştin adevărat şi pe un cetăţean bun în viaţa de zi cu zi, de 

aici, din Moldova. 

 

4.3. Curierul parohiei catolice din Galaţi  

  

Preocupările lui sunt mai restrânse decât ale celor două publicaţii analizate mai sus. 

Trebuie să notăm însă că s-a scris mai mult despre lecturile biblice din unele duminici, ceea 

ce nu s-a făcut în revistele de Iaşi şi Săbăoani. La acestea, adăugăm şi multele pagini 

consacrate problemelor ridicate de indiferenţa religioasă, ce începea să-şi facă tot mai mult 

loc în sufletele credincioşilor de aici. Această publicaţie se adresa unei comunităţi 

cosmopolite, ale cărei cerinţe erau tot mai mari decât ale catolicilor din centrul Moldovei. 

 

4.3.1. Din viaţa curierului  

 

Primul număr este scos în iunie 1925, de către parohul locului, pr. Ulderic Cipolloni. Este 

primit cu entuziasm de credincioşi, iar numărul abonaţilor creşte mereu. Calitatea articolelor 

este destul de ridicată încă de la început şi nu se vor observa fluctuaţii mari pe parcurs. 

Aceasta se datorează, în primul rând, faptului că majoritatea articolelor erau traduceri sau 

prelucrări din autori străini. În 1927, moare Cipolloni, iar noul paroh, pr. Bonaventura 

Morariu, urmează îndeaproape linia înaintaşului. În decembrie 1930, noul redactor, pr. Ioan 

Duma, întrerupe apariţia curierului, din cauza muncii strict parohiale, care nu-i lăsa timp 
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pentru „alte ocupaţiuni”, cum se exprimă dânsul.  

 

4.3.2. Indicaţii de conţinut  

 

Expunem aici ceea ce credem că este mai puţin traducere şi compilare:  

 

a. Ideile lui Teodor (august 1927-decembrie 1930) 

Folosind metoda originală a analogiei, preotul îi explică lui Teodor (cititorului) unele 

probleme teologice. Aşa sunt: Misterul Sfintei Treimi, ce trebuie admis, căci e real aşa cum 

sunt reale o mulţime de mistere ale ştiinţei; copiii trebuie botezaţi în necunoştinţă de cauză, 

aşa cum ferim pe cineva de un accident, chiar dacă este în necunoştinţă de cauză; Biserica a 

declarat dogma Neprihănitei Zămisliri, căci aşa a voit Dumnezeu, să o ferească de păcatul 

strămoşesc; primatul papei apare clar din textele biblice; este explicată apoi necesitatea 

religiei, problema evoluţionismului (autorul a intrat într-un domeniu străin), necesitatea 

pocăinţei pentru iertarea păcatelor, a jertfelor pentru înaintarea pe calea perfecţiunii, 

foloasele pe care le aduce Sfânta Liturghie etc.  

 

b. Păcatul modern (decembrie 1928-februarie 1930)  

Rubrica este susţinută de pr. I. Duma. Astăzi, în timpul vitezei, al înstrăinării oamenilor, 

avem de-a face cu libertinajul şi, ca o consecinţă firească a lui, cu avorturile. Pe parcursul a 

mai multe numere, autorul conturează un portret tragic, dar real al omului stăpânit de patima 

necurăţiei. Statul şi Biserica au datoria de a promova moralitatea, folosindu-se de toate 

mijloacele ce le stau la dispoziţie.  

 

 

c. Jos cu moda deşănţată (august 1929 - decembrie 1930) 

Generaţia tânără îşi poate găsi aici o lectură instructivă, dar poate prea moralizatoare şi 

care riscă să confunde conţinutul cu forma. Nu lipsesc nici articolele despre Sfântul Anton şi 

Sfântul Francisc; curierul a fost editat doar de franciscani.  

 

4.4. Aurora franciscană 

 

Încă înainte de 1900, s-a introdus şi la noi Ordinul al III-lea franciscan: terţiarii. El 

promova o viaţă de sfinţenie mai ridicată în rândul credincioşilor laici, căsătoriţi, angrenaţi 

în muncile lor specifice. Pentru dânşii, se simţea  nevoia unui îndrumător sigur, bine 

conturat. Începând din septembrie 1918, pr. Iosif Tălmăcel publică curierul terţiarilor 

franciscani din România: Aurora franciscană. Programul lui era următorul: în primele 

pagini se va scrie despre toate problemele care privesc acest ordin; vor urma câteva idei 

pentru o scurtă meditaţie, viaţa unui sfânt franciscan, iar ultimele pagini vor fi rezervate 
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ultimelor ştiri şi sfaturi practice. 

La început, curierul avea forma unui mic ziar, cu patru pagini, apoi şi-a modificat forma, 

şi-a mărit paginaţia, însă conţinutul a mers pe aceeaşi schemă. A apărut la Huşi, apoi, în 

1920, s-a mutat la Fărăoani, unde îşi întrerupe activitatea. În anul următor, reapare în format 

de revistă, şi-şi continuă existenţa până în februarie 1927, când încetează. Reapare abia în 

martie 1938, pentru a înceta definitiv, ca şi celelalte publicaţii, în primăvara anul ui 1944. 

Această revistă a fost lucrată aproape în întregime de pr. I. Tălmăcel.  
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5. Dieceza de Iaşi în perioada 1944-1984 

 

5.1 Dieceza de Iaşi  

 

Cuprinde judeţele din Moldova, fiind înfiinţată, aşa cum am prezentat deja, în anul 1884. 

Numărul credincioşilor, ce s-au declarat în marea lor majoritate români, este de circa 

250.000. Cu o suprafaţă de 46.378 km
2
  pe cuprinsul a opt judeţe (Botoşani, Suceava, Iaşi, 

Neamţ, Vaslui, Bacău, Galaţi, Vrancea), cu o populaţie de 4.680.955 de locuitori, din care 

5,2% sunt catolici. Conform recensământului din anul 2002, în judeţele Moldovei s -au 

declarat catolici 243.710 persoane, dintre care aproape 50 % locuiesc în judeţul Bacău, 

aproximativ 43 % în judeţele Nemţ şi Iaşi, iar 7 % în celelalte judeţe. Menţionăm faptul c ă 

fenomenul migraţional al tinerilor peste hotarele ţării contribuie destul de mult la 

instabilitatea acestor date statistice oficiale. 

  Teritoriul diecezei este împărţit în zece decanate, cu 137 parohii: Iaşi, Siret, 

Bucovina, Roman, Bacău, Traian, Trotuş, Piatra, Focşani. Pe teritoriul diecezei funcţionează 

32 ordine si congregaţii călugăreşti, printre care menţionăm: Provincia Fraţilor Minori 

Conventuali (franciscanii), Fraţii Minori Capucini, Fraţii Augustinieni Asumpţionişti, 

Surorile Oblate Asumpţioniste Misionare, Fraţii Şcolilor Creştine, Misionarele Carităţii, etc. 

 

5.2 Perioada 1944-1989 

 

Cu moartea episcopului Mihai Robu, intrăm în a treia perioada contemporană a Diecezei 

de Iaşi. Această perioadă de patru decenii îşi are specificul ei, purtând amprentele 

prefacerilor politico-sociale şi ideologice atee care au avut loc în ţara noastră după cel de -al 

doilea război monidal. Înainte de a se refugia în Moldova, episcopul Robu a delegat pe 

preotul Anton Trifaş să aibă grijă de parohiile din Decanatul Iaşului, iar pe pr. Grigore 

Enariu, în calitate de vicar general, de Moldova de centru şi de sud.  

La sfârşitul anului 1944, Sfântul Scaun a numit ca administrator apostolic pentru dieceza 

de Iaşi pe monseniorul Marcu Glaser, episcop titular de Casaropolis. Acesta a avut misiunea 

grea de a reface viaţa bisericească destrămată mai ales în ultimul război mondial. Cursurile 

seminarului diecezan nu s-au putut redeschide la Iaşi decât în toamna anului 1945, în casele 

de lângă episcopie. Totodată, a iniţiat acţiunea de restaurare a clădirii Seminarului de pe 

Copou. 

La 30 octombrie 1947, papa Pius al XII-lea numeşte ca episcop de Iaşi pe monseniorul 

Anton Durcovici, rectorul seminarului arhiepiscopal din Bucureşti, care s-a evidenţiat pe 

parcursul a 37 de ani de viaţă preoţească în toate sectoarele activităţii preoţeşti. Este 
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consacrat la 5 aprilie 1948 la Bucureşti, iar la 14 aprilie, este înscăunat în biserica catedrală 

din Iaşi
411

. Începutul păstoririi episcopului Anton Durcovici coincide cu anul începutului 

marilor reforme politice şi social-economice din ţara noastră, reforme catastrofale pentru 

cultură şi religie, în primul rînd. Intr-un climat de ostilitate făţişă faţă de Biserica Catolică, 

episcopul Durcovici a întreprins acţiunea istovitoare a vizitării canonice a diecezei, 

însufleţind cu viaţa sa sfântă şi cuvântul Evangheliei inimile enoriaşilor catolici din sate şi 

oraşe. Datorită impasului în relaţiile diplomatice dintre guvernul Republicii Populare 

Române şi Vatican, prin denunţarea Concordatului din 1929 şi plecarea nunţiului papal din 

ţară, episcopul Durcovici, ca de altfel şi ceilalţi episcopi catolici de aici, cu greu şi -a putut 

continua activitatea până în anul 1949, când este arestat şi apoi trimis la închisoare la 

Sighetul Marmaţiei, unde va muri ca martir în 1951. 

În asemenea împrejurări, Sfântul Scaun a dat facultăţi speciale, extraordinare, în virtutea 

cărora viaţa bisericească a urmat să fie dirijată de către locţiitori de episcopi (ordinarii 

substituţi). După ce, în această calitate, au girat Dieceza de Iaşi în mod succesiv preoţii 

Gheorghe Peţ, parohul de Butea, iar apoi preotul Wilhelm Clofanda, parohul din Botoşani, 

în februarie 1951, această misiune i-a revenit preotului Petru Pleşca, paroh de Grozeşti-

Bacău. A fost recunoscut în această calitate de Ministrul Cultelor la 27 aprilie 1951.   

Ţinând cont de noua legislaţie republicană în domeniul cultelor religioase, monseniorul 

Petru Pleşca, iar din 16 decembrie1965 episcopul Petru Pleşca, titular de Voli, a desfăşurat 

o activitate rodnică timp de 26 de ani (1951-1977) pe tărâmul vieţii bisericeşti catolice, 

concretizată în următoarele realizări:  

a) Trimiterea şi întreţinerea, pentru completare de studii, la Institutul Teologic romano -

catolic din Alba Iulia între anii 1952-1956, a unui număr de 41 de studenţi teologi, dintre 

care 19 au fost hirotoniţi în anii 1952, 1953 şi 1954, iar ceilalţi, în anii imediat următori. Tot 

la Alba Iulia, au început în aceşti ani 1952-1956, cursurile seminarului mic un număr de 50 

de elevi din Moldova, cursuri pe care le-au continuat apoi la Iaşi. 

b) Redobândirea în toamna anului 1956 a edificiului fostului seminar diecezan, care a 

devenit Institutul Teologic romano-catolic şi Şcoala romano-catolică de Cantori, secţia 

română, Iaşi. Până în anul centenarului 1984, aici au urmat cursurile seminariale şi teologice 

peste 200 de elevi şi studenţi, ajungând să fie hirotoniţi în perioada 1956 -1984 mai multe 

promoţii de preoţi, 114 pentru dieceza de Iaşi şi 31 pentru Arhiepiscopia de Bucureşti. 

Dintre aceştia, începând cu 1973, nouă au putut pleca la studii de specializare în 

universităţile pontificale din Roma, pentru a deveni cadre didactice de bază în Institutul 

Teologic de grad universitar din Iaşi.  

c) Deschiderea multor parohii; Episcopul Petru Pleşca se poate mândri cu această 

realizare. Pe timpul păstoririi sale, numărul parohiilor s-a dublat, ajungând la 69. Le 

menţionăm pe cele înfiinţate în acest timp: Săveni şi Berzunţi, în 1951; Iugani, Valea Mare, 

Frumoasa, Mărgineni şi Ploscuţeni, în 1953; Băluşeşti, în 1955; Oneşti , în 1956; N. 
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 MĂRTINAŞ I., G.BACHMEIER, Bine aţi venit stăpâne. Acte, cuvântări şi însemnări omagia le la consacrarea 
şi înscăunarea Excelenţei Sale Mons. Dr. Anton Durcovici, ca episcop catolic de Iaşi, Iaşi 1948.  
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Bălcescu, Nisiporeşti şi Rotunda, în 1957; Moineşti, în 1959; Şcheia, Arini (Găiceana), 

Bijghir (Satu Nou), Cireşoaia, Coman, Floreşti, Gh. Doja, Poiana Negri, Satu Nou 

(Pârgăreşti), Schineni, Slobozia- Bâra, Ştefan cel Mare (Pralea) şi Traian- Bacău, în 1968; 

Bălţaţi, Focuri, Somuşca şi Traian-Neamţ, în 1969; Mirceşti, în 1970; Călugăreni, în 1975. 

Ridicarea atâtor promoţii de noi preoţi a făcut posibilă deschiderea de noi parohii.  

d) Ridicarea de biserici noi, monumentale ca acelea din Tămăşeni, N. Bălcescu, 

Mărgineni, Şcheia şi, mai cu seamă, cea în stil neogotic din Adjudeni, cea mai mare din 

Moldova. 

Editarea anuală a calendarului de perete, în tiraj din ce în ce mai mare, a catehismului şi a 

cărţilor de rugăciuni în mai multe rânduri, liturghierul roman şi textele necesare pentru 

introducerea reformei liturgice, în strânsă colaborare cu Arhiepiscopia Romano -Catolică de 

Bucureşti, se înscriu şi ele la loc de cinste în această păstorire. Un rol important în editarea 

cărţilor liturgice şi a altor cărţi de pietate l-a avut părintele Ioan Ciuraru, un apostol al 

scrierilor catolice care trebuie cunoscut şi apreciat mai mult decît s-a făcut pînă acum. După 

moartea episcopului Petru Pleşca, la 19 martie 1977, în virtutea dispoziţiilor extraordinare  

ale Sfântului Scaun, timp de un an a girat administraţia diecezei de Iaşi pr. Andrei Gherguţ, 

în calitate de ordinarius substitutus. 

La 21 februarie 1978, Papa Paul al VI-lea numeşte cu decretul Sfintei Congregaţii a 

episcopilor pe preotul Petru Gherghel ca ordinarius ad nutum Sanctae Sedis cum munere 

Administratoris Apostolicis al Episcopiei de Iaşi. A fost instalat în 4 aprilie 1978. 

De păstorirea sa atentă se leagă următoarele realizări:  

a) Ridicarea clădirii noi, moderne a Institutului Teologic şi res tructurarea vechiului 

edificiu,  avariat grav la cutremurul din 4 martie 1977. 

b) Deschiderea de noi parohii: Sascut, în 1978; Vizantea, în 1981; Baraţi şi Mogoşeşti, în 

1982.  

c) Ridicarea bisericilor noi din Butea şi Mirceşti. 

d) Hirotonirea a trei promoţii de preoţi, în total 67; 1979 = 26; 1983 =17; 1984 = 24.  

e) Trimiterea mai multor preoţi, pentru specializare în studii teologice, la universităţile 

pontificale din Roma.  

f) Trimiterea altor preoţi pentru pastoraţie în diferite parohii din Europa sau SUA.  

g) Participarea, pe data de 30 octombrie 1983, împreună cu 30 de preoţi, la beatificarea 

moldoveanului Ieremia Valahul.  

h) Frecvente vizite pastorale, însoţite de administrarea Sfântului Mir.  

i) Prezenţa activă la toate problemele dicezane. 412 

Referitor la împărţirea administrativ-teritorială a diecezei în anul 1984, situaţia era 

următoarea: Existau 84 parohii şi 119 filiale, repartizate în două protopopiate: de Iaşi şi de 

Bacău. La sfârşitul anului 1983, numărul total al familiilor catolice era de 61 .789, 

cuprinzând 242.407 suflete. La acest număr, ar trebui adăugaţi şi cei plecaţi, din motive de 
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Cfr: A. DESPINESCU, Viaţa catolică în Moldova 1884-1984, în AA. VV., Momente din istoria bisericii 
locale (manuscris), Iaşi 1984, 16-20. 
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serviciu, în alte localităţi ale ţării, neincluşi în statistici, şi care, de altfel, erau destul de 

mulţi.  

Anii dinainte de 1989 sunt pentru întreaga ţară din ce în ce mai greu de suportat, din toate 

punctele de vedere. Duritatea politică a regimului comunist ateu, persecutor violent al 

Bisericii Catolice în perioada 1948-1964, organism de control sever şi limitare a activităţilor 

religioase în perioada următare, toate acestea au făcut ca păstorirea Mons. Petru Gherghel şi 

a tuturor preoţilor să fie destul de anevoioase. Modalităţile de desfăşurare a muncii 

pastorale, ca şi întreaga activitate a Bisericii Catolice din aceşti ultimi ani ai dictaturii 

comuniste necesită încă un studiu atent, bazat pe documente, în parte accesibile, în parte 

încă ţinute secrete de organisme şi persoane politice interesate să nu se afle adevărul.  

 

5.3 Perioada 1989-2005, statistici şi dezvoltare la nivel diecezan  

 

 Căderea regimului ceauşit după lovitura de stat din luna decembrie a anului 1989 a 

însemnat declanşarea, într-un ambient confuz ideologic şi instabil din punct de vedere 

democratic, a unei noi epoci istorice ale cărei contururi se percep doar în aceşti ultimi ani, 

adică după mai bine de un deceniu. 

Perioada contemporană reprezintă un timp cînd întreaga viaţă catolică diecezană a luat un 

nou avânt: a fost reorganizată dieceza, s-a reluat învăţământul religios în şcoli, s-au înfiinţat 

diferite instituţii sociale, şi-a putut relua activitatea Seminarul Franciscan. Sediul acestei 

instituţii s-a fixat la Roman, unde funcţionează şi astăzi, în paralel, atât Seminarul cât şi 
Institutul Franciscan Sf. Francisc de Assisi aprobate prin Sentinţa nr. 18/16.03.1990 a 

Judecătoriei Roman. Pe lângă Seminarul diecezan şi cel franciscan, în urma venirii mai 

multor ordine şi congregaţii catolice în Moldova s-au înfiinţat şi alte seminarii: Seminarul 

de la Oneşti al Fraţilor Minori Capucini „Fericitul Ieremia Valahul”, Casa de formare a 

Fraţilor Augustinieni Asumpţionişti de la Mărgineni (Bacău), Casa de formare a 

Misionarilor Cuvântului Divin, care a funcţionat la Roman, iar în prezent la Traian (Neamţ).  

La sfârşitul anului 1998 Episcopia Catolică de Iaşi cuprindea în cele nouă decanate, cu 

135 de parohii şi 212 filiale, 77.860 familii cu 267.739 de credincioşi. În dieceză activau 

191 de preoţi diecezani şi 62 de preoţi călugări. În 1998 au fost hirotoniţi 19 preoţi şi 21 de 

diaconi. În dieceză activau şi 135 de călugări şi 389 de călugăriţe. În Institutul Teologic 

Romano-Catolic diecezan din Iaşi se pregăteau peste 200 de seminarişti, dintre care 20 erau 

la studii, iar în Seminarul liceal din Bacău erau 137 de elevi. În institutele teologice 

călugăreşti erau peste 300 de studenţi, dintre care aproape 100 erau la studii, iar în 

seminariile aferente aproximativ 275 de elevi. În anul 1998 Dieceza de Iaşi a crescut cu 

aproximativ 1.000 de suflete: au fost botezaţi 3.031 de copii sub 1 an şi 19 persoane mai 

mari de 7 ani. Au primit prima sfântă împărtăşanie 4.436 de persoane şi au fost miruite 

6.621. Pe teritoriul Diecezei de Iaşi s-au oficiat 1.290 de căsătorii între catolici şi 116 mixte. 

Tot în acelaşi an au trecut la cele veşnice 2.092 de persoane. Dintre instituţiile care se ocupă 

de buna funcţionare a episcopiei le menţionam pe cele mai importante: Curia Diecezană, 

Tribunalul Bisericesc, Consiliul Prezbiteral, Consultoriul Diecezan, Comisia pentru 

Pregătirea Marelui Jubileu al Anului 2000, Comisia pentru Cler.  
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Dintre institutele şi seminariile care funcţionează în dieceză amintim: Institutul Teologic 

„Sfântul Iosif” din Iaşi, Seminarul Teologic „Sfântul Iosif” din Bacău, Institutul şi 

Seminarul Teologic Franciscan din Roman, Seminarul Liceal Teologic Capucin „Fericitul 

Ieremia Valahul” din Oneşti, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul 

Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, Liceul Catolic „Sfântul Anton” din Bacău, Scoala de 

Cântăreţi Bisericeşti din Iaşi, Liceul Catolic „Sf. Tereza  Pruncului Isus” din cadrul Scolii 

Normale Superioare „Vasile Lupu” din Iaşi, casele de copii şi grădiniţele din Şerbăneşti-

Bacău, Adjudeni şi Săbăoani, Orfelinatul din Iaşi, spitalul din Barticeşti, centrele Caritas 

din Iaşi, Bacău, Paşcani şi Roman, farmacia catolică, casele de odihnă de la Slănic Moldova 

şi Sărata-Băi, Organizaţia Kolping, Asociaţia Medicilor Catolici, Acţiunea Catolică 

„Sfântul Iosif”, asociaţiile de tineri şi copii diecezane, Serviciul de Ajutor Maltez, redacţiile 

publicaţiilor catolice diecezane şi parohiale.
413

  

La începutul anului 2004, Episcopia Catolică de Iaşi cuprindea în cele zece decanate, cu 

126 de parohii (117 administrate de clerul diecezan şi nouă administrate de preoţii 

franciscani), un număr de 79.980 familii, cu 258.913 de credincioşi. În dieceză activau peste 

220 de preoţi diecezani şi peste 100 de preoţi călugări, dintre care 25 au fost hirotoniţi în 

anul 2003. În afară de aceştia, aproximativ 50 de preoţi activau în alte dieceze. În dieceză 

activau 66 de călugări şi 467 de călugăriţe. În Institutul Teologic Romano -Catolic diecezan 

din Iaşi se pregăteau 171 de seminarişti, dintre care opt erau la studii în străinătate, iar în 

Seminarul liceal din Bacău erau 107 de elevi. În institutele teologice călugăreşti erau 91 de 

studenţi, iar în seminariile aferente 242 elevi. În pofida fenomenului migraţiei, în anul 2003, 

Dieceza de Iaşi a crescut cu aproximativ 200 de suflete: au fost botezaţi 2.420 de copii sub 

un an şi 16 persoane mai mari de 7 ani. Au primit prima sfântă Împărtăşanie 3.985 de copii 

şi au fost miruiţi 2.827. Pe teritoriul Diecezei de Iaşi s-au oficiat 1.495 de căsătorii obişnuite 

şi 123 mixte. Tot în acest an au trecut la cele veşnice 2.484 de persoane.  

Dintre instituţiile care reglementează buna funcţionare a episcopiei amintim: Curia 

diecezană, Tribunalul bisericesc, Consiliul prezbiteral, Consultoriul diecezan, Comisia 

pentru cler, Comisia liturgică, Comisia biblică, Departamentul de Cercetare ştiinţifică, 

Academia „Sfântul Augustin”, Oficiul pentru cateheză, Centrul misionar diecezan, Sinodul 

diecezan etc. 

Pe teritoriul Diecezei de Iaşi funcţionează 15 grădiniţe patronate de unele congregaţii 

călugăreşti, şase licee şi şcoli profesionale, o facultate de teologie şi două şcoli postliceale 

patronate de episcopie. Sub auspiciile Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi îşi desfăşoară 

activitatea peste 35 de institute de binefacere: un spital, 18 dispensare şi centre de îngrijire, 

două azile de bătrâni, zece orfelinate, trei centre social-caritative şi două centre culturale
414

. 
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 *** „Almanahul Presa Bună”, Iaşi 1999, 247-257. 
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 Date centralizate de Editura „Presa Bună” Iaşi, în urma chestionarelor trimise de instituţiile bisericeşti din 
Dieceza de Iaşi, la finele anului 2003.  



CAP. AL VI-LEA: EPISCOPIA DE IAŞI 
 

 195 

 

6. Fraţii Şcolilor Creştine, o comunitate cu tradiţie 

 

Fondată în 1680 de Sfîntul Ioan de la Salle, au drept carismă principală educaţia 

tineretului şi evanghelizarea creştină. Prezenţa lor în România începînd cu anul 1861, s -a 

fructificat prin operele realizate: în 1904 au deschis o şcoală primară la Craio va, apoi un 

gimnaziu; la Brăila s-au ocupat de şcoala primară catolică de băieţi, iar la Satu Mare au 

deschis, în 1922, o şcoală cu predare în limba maghiară. La 1 august 1948 se aflau pe 

teritoriul ţării noastre patru comunităţi în care activau 38 de fraţ i (bruderi). Decretul dat la 

acel an a desfiinţat toate ordinele religioase cu scop educativ, deci implicit şi comunităţile 

lor. În Dieceza de Iaşi au început activitatea în anul 1989, la Seminarul Sf. Iosif, unde unul 

dintre ei preda limba germană. În anul 1991 mai vin trei călugări din Spania (Francisc 

Martin, Jesus Sagredo şi Jose Luis Miro) pentru a învăţa limba română. Anul următor, 

comunitatea lor se măreşte cu încă trei persoane, Antonio Perera, Angel Menacho şi Antxon 

Andueza, care se vor stabili în zona Romanului, punînd bazele unor comunităţi la Gherăieşti 

şi Pildeşti, predînd ore de religie şi cursuri de limbă engleză sau spaniolă. Odată cu mărirea 

şi consolidarea comunităţii lor, au primit din partea Diecezei de Iaşi, în toamna anului 1993, 

două ha de pămînt în vederea construirii unei case în parohia Pildeşti. Casa „La Salle”, care 

va servi ca reşedinţă comunitară pentru fraţii prezenţi în Pildeşti, dar şi pentru formarea 

candidaţilor care îşi manifestă dorinţa de a deveni membri ai acestei congregaţii, a fost 

terminată în vara anului 1998 şi a fost sfinţită de episcopul Petru Gherghel şi inaugurată 

oficial la 25 octombrie 1999.”
415

  

 

7. Activitatea preoţilor iezuiţi în Iaşi între anii 1993-2005 

 

După lovitura de stat şi revolta populară din luna decembrie a anului 1989, reprezentanţii 

regimului democratic care s-a instaurat în România au abrogat legile promulgate de Statul 

comunist în anul 1948, prin care a fost desfiinţată Biserica Greco -Catolică, şi legile prin 

care Statul şi-a impus controlul riguros asupra desfăşurării actelor de cult de către Bisericile 

Creştine din România. 

În anul 1990, Papa Ioan Paul al II-lea a reînfiinţat ierarhia catolică de ambele rituri din 

România. Monseniorul Petru Gherghel, care a condus Dieceza de Iaşi începând cu anul 

1978, în calitate de Administrator Apostolic, a fost numit Episcop de Iaşi la 14 martie 1990 

şi a fost consacrat la 1 mai de către Cardinalul Angelo Sodano.  

Întreaga viaţă diecezană a luat un nou avânt în toate domeniile: reorganizarea diecezană, 

desfăşurarea studiilor teologice, presa creştină, învăţământul religios în şcoli, diverse acţiuni 
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CAP. AL VI-LEA: EPISCOPIA DE IAŞI 
 

 196 

caritative de asistenţă socială. Mai multe Ordine călugăreşti şi Institute de viaţă consacrată 

au deschis pe teritoriul Diecezei de Iaşi, cu aprobarea Episcopului Petru Gherghel, oratorii, 

orfelinate, spitale, grădiniţe, case pentru cultivarea vocaţiilor la viaţa consacrată.  

În anul 1993, a venit în Iaşi pr. Tadeusz Rostworowski pentru a pune bazele unei 

comunităţi iezuite
416

. Între anii 1993-1996, a locuit la Episcopie, iar în septembrie acelaşi an 

a cumpărat o casă pe strada Ghica Vodă din Iaşi. Aici, împreună cu fraţii călugări Alexandru 

Vedinaş şi Virgil Hazu, au format o comunitate iezuită. Începutul activităţii pastorale a fost 

modest. Tinerii au fost cei care s-au bucurat primii de experienţa pedagogică şi pastorală a 

pr. Tadeusz Rostworowski. La întâlnirile organizate la Episcopie, au venit treptat tot mai 

mulţi tineri. Temele de meditaţie propuse, ca şi modul în care se discutau diversele 

probleme specifice tinerilor, i-au determinat pe studenţii catolici de la Institutul Agronomic 

de pe Copou să organizeze întâlniri săptămânale cu pr. Tadeusz Rostworowski. De o atenţie 

deosebită din partea comunităţii iezuite se bucură şi bolnavii şi copiii orfani, care sunt 

vizitaţi periodic. 

Episcopul Petru Gherghel l-a cooptat pe pr. Tadeusz Rostworowski în corpul profesoral al 

Institutului Teologic Romano-Catolic, ca profesor de Filosofie şi Istoria Filosofiei şi ca 

spiritual al studenţilor teologi. 

Începând cu anul 1997, au intrat, ca scolastici, în comunitatea iezuită următorii studenţi: 

în anul1997 B Vasile Tofan şi Gabriel Bogatu; în anul1998 B Claudiu Ciubotariu şi Claudiu 

Ionel Mikloş; în anul1999 B Marius Dobre, în anu1 2000 B Marius Boroş, Lucian Lechintan 

şi Vincenţiu Rahău. În anul 1998, a venit la Iaşi pr. Jerzy Brsoska. Tot în acest an, a început 

construcţia unei case, care a fost numită Centru cultural-spiritual Xaverianum. Piatra de 

temelie a fost sfinţită la 8 iulie 1998. În luna mai 2000, comunitatea s -a mutat în noua casă. 

Acest lucru a permis lărgirea sferei activităţii pastorale. La 3 octombrie 2000, casa a fost 

sfinţită de Episcopul Petru Gherghel.  

În casa Xaverianum se organizează în fiecare zi de miercuri întâlniri spirituale cu studenţii 

catolici din Institutul Agronomic; duminica seara se întrunesc tineri de diferite confesiuni 

pentru o oră de rugăciune ecumenică; tot duminica, se întâlnesc şi membrii grupului Scout. 

Preoţii iezuiţi colaborează intens cu surorile congregaţiei Notre Damme de Sion, cu Fraţii 

Şcolilor Creştine, cu celelalte congregaţii care îşi desfăşoară activitatea în Iaşi, dar şi cu 

preoţii parohiilor ieşene. 

 

PREOŢII MISIONARI IEZUIŢI  

CARE AU ACTIVAT ÎN COMUNITATEA CATOLICĂ DIN IAŞI  

 

1. Pr. Paolo BEKE (1644-1650) 

2. Pr. Deszi MARTIN (1645) 

3. Pr. Stanislau SZCZYTNlCKl (1650) 

4. Pr. BIENECKI (1650) 

5. Pr. BASZIEWlCZ (1650) 

6. Pr. Paolo ULANOWSKI (1663) 

                                                                 
416
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7. Pr. Adamo WARALK O WICZ ( 1664-1672 ) 

8. Pr. Martin KIERNOZYCKI (1707-1714; 1721-1729) 

9. Pr. ZLOWSKI (1707) 

10. Pr. Cazimir TWARDOCHLEBOWICZ (1714-1717) 

11. Pr. Giuseppe BIELICKl (1729-1735) 

12. Pr. Gasparo NIEZOL YNSKI (1729-1735) 

13. Pr. REGARSKI (1735-1740) 

14. Pr. Tomaso KOZlCKl (1735-1740) 

15. Pr. Andrea PATAl (1743-1745) 

16. Pr. Giorgio SZEGEDI (1743-1745) 

17. Pr. Carlo PETERFI (1743-1745) 

18. Pr. Franceso PARZECHOWISKI (1745-1747) 

19. Pr. Giuseppe WROBLEWSKI ( 17 45-17 46) 

20. Pr. Matteo CWYNAROWICZ (1746-1765) 

21. Pr. Adalberto SYMANOWSKl (1747-1759) 

22. Pr. Michele PIOTROWSKI (1765-1768) 

23. Pr. Alessandro ZALESKI (1765-1768) 

24. Pr. Giuseppe SASIMOWSKl (1765-1768; 1770-1772) 

25. Pr. Jerzy BRSOSKA (1998- ) 

26. Pr. Robert WIECEK (2000-2001 ) 

 

 

PREOŢll MlSlONARI lEZUlŢl  

CARE AU ACTl VAT ÎN SEMlNARUL DlN lAŞl  

 

1. Pr. Francisc Xaveriu HABENI ( 1885-1895) 

2. Pr. Victor KALABIS (1885) 

3. Pr. Augustin WAGNER (1886-1887 ; 1900-1904) 

4. Pr. Emest HERDEN (1886) 

5. Pr. Felix WIERCINSKI (1887-1903; 1930-1932) 

6. Pr. ZUBANIK (1887) 

7. Pr. Albert PAYEN (1890) 

8. Pr. Augustin BELLOIR (1890) 

9. Pr. GOGUYER (1890) 

10. Pr. Iosif WASILIEWSKI (1890-1905) 

11. Pr. Francisc JANIK (1890-1895) 

12. Pr. HUPNER (1898) 

13. Pr. Alexandru MOHL (1898) 

14. Pr. Albert BAUDlSS (1905-1906) 

15. Pr. Ioan ZATKIEWIECZ (1906) 

16. Pr. Alexandru POP (1930) 

17. Pr. Alexandru HORVATH (1930) 

18. Pr. Ştefan JAKUBEK (1932) 

19. Pr. Alfons SCHINKE ( 1935-1938) 
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20. Pr. Florentin IDOATE ( 193 8-1939) 

21. Pr. Tadeusz ROSTWOROWSKI (1993-2005). 
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8. Sinodul Diecezan  

 

Tot din viaţa Bisericii din Moldova trebuie să amintim evenimentele contemporane, care 

ajută la dezvoltarea şi consolidarea spirituală a comunităţii de credincioşi. În locul de 

întîlnire a factorului uman cu cel divin, cu extremă atenţia la problemele omului 

contemporan, la schimbările economice, sociale şi politice ale societăţii, a început la Iaşi, la 

8 decembrie 2001, Sinodul diecezan, având ca moto „Duc in altum! (Înaintează în larg!)”, 

care s-a încheiat la 8 decembrie 2004. Emblema Sinodului a fost constituită din imaginea 

unei bărci în care se află câţiva apostoli, printre care şi Petru, căruia Cristos îi spune:  Duc in 
altum. 

Din ziua de 8 decembrie 2001 a început un timp în care Biserica Catolică din Moldova s -

a întrebat ce trebuie să facă pentru ca drumul de credinţă să crească; a încercat o analiză şi a 

căutat răspunsuri la problemele de astăzi, mai ales după schimbările majore (sociale, 

culturale etc.) care au intervenit după anul 1989. Un asemenea eveniment, însă de proporţii 

mult mai reduse şi cu efecte mult mai mici, s-a mai desfăşurat în Moldova la 6 noiembrie 

1642, la Cotnari, şi altul în perioada 27 aprilie – 1 mai 1663, la Bacău. 

Lucrările acestui Sinodului s-au desfăşurat în trei faze:  

1. În prima fază s-au adunat sugestiile făcute de preoţi şi reprezentanţii parohiilor, de 

decanate, institute de viaţă consacrată, asociaţii şi diferite organisme diecezane  şi de 

persoane particulare; 

 

2. În faza a doua s-au definitivat temele (17 la număr) care au fost elaborate de comisii 

speciale. Acestea au fost transmise înapoi pentru aprofundare; 
 

3. În faza a treia propunerile comisiilor au fost examinate şi evaluate pentru a fi propuse 

adunării sinodale pentru aprobarea definitivă. Deciziile adunării vor avea putere de 

obligativitate cu promulgarea din partea episcopului şi vor fi imediat obiect de studiu şi de 

aplicare în parohii. 

Deciziile vor fi legate de analiza vieţii şi a realităţii Bisericii din Dieceza de Iaşi; 

adaptarea legilor şi normelor universale la dieceză; descoperirea metodelor de adoptat în 

activitatea pastorală; înlăturarea dificultăţilor apostolatului şi conducerii; stimularea 

operelor şi iniţiativelor cu caracter general; corectarea greşelilor cu privire la credinţă şi 

morală. Astfel, în toate parohiile din Moldova, în ziua de 9 decembrie 2001, a început 

pregătirea pentru înţelegerea rolului Sinodului din partea credincioşilor. Această pregătire s -

a făcut pe baza unor cateheze, având tema: „Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, este 

trimisă în misiune la oamenii de astăzi”. Cele 49 de teme au fost expuse pe rând, în special 

în cadrul predicii duminicale. Apoi, începând cu 28 octombrie 2002, un grup mai mare de 

preoţi, persoane consacrate şi laici (126 de comisii parohiale) au tratat 17 teme legate de 
familie, laici, liturghie, cateheză, sacramente, formare, educaţie şi şcoală, mass -media, 

caritate, misiuni, ecumenism. Cele 17 teme au fost cuprinse în schema teologico-pastorală 

de lucru numită Lineamenta.
417

  

                                                                 
417

  Lineamenta – „lin ii diriguitoare”. Este vorba de scheme de reflecţ ie teologico -pastorale care abordează teme din 

viaţa Bisericii şi a misiunii sale în lume. Schemele sunt gândite şi redate ca note de reflecţie, de folosit ca stimulent 

pentru examinarea situaţiei după criteriile opticii creştine şi ca invitaţie de a face propuneri concrete, operative pe plan 

pastoral. 
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În perioada mai-octombrie 2004, temele au fost reluate în fiecare parohie, într-un fel de 

rezumat, pentru a fi informaţi toţi credincioşii. În acelaşi timp au fost vizite pastorale 

începând cu ianuarie 2003 şi misiuni populare în perioada octombrie 2003 – martie 2004. 

Sugestiile venite din parohii la care au lucrat aproape 4.000 de persoane (preoţi, persoane 

consacrate şi laici) au fost structurate în patru părţi mari:  

1) Trei slujiri fundamentale; 

2) Forme de trăire ale vieţii creştine; 

3) Prezenţa Bisericii în educaţia şi formarea oamenilor;  

4) Viaţa şi misiunea Bisericii. 
Temele constituite în cele patru arii tematice constituie documentul numit Instrumentum 

laboris (Instrumentul de lucru)
418

. Acesta a fost prezentat şi analizat în cadrul adunărilor 

sinodale din zilele de 9, 17, 25 noiembrie şi 2 decembrie 2004. Parcursul acestui sinod a fost 

structurat astfel: la 28 decembrie 2002 s-a promulgat prin decret episcopal schema 

teologico-pastorală şi s-au confirmat comisiile sinodale parohiale. Numărul membrilor 

comisiilor sinodale parohiale a fost la data comunicării 3.921, comisii în alcătuirea cărora 

erau preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii laici aleşi din cadrul parohiilor. Pe 

parcursul anului 2003 s-au întrunit comisiile sinodale parohiale în ritmul stabilit de natura 

fiecărei teme şi cum a fost sugerat de comisia de redactare a fiecărui text.  

S-a stabilit ca fiecare comisie parohială să trimită un proces-verbal asupra desfăşurării 

lucrărilor în comisie, cu indicarea sugestiilor şi propunerilor pentru fazele următoare de 

pregătire a Sinodului. 

La 31 martie 2004 s-a întrunit Comisia de Pregătire a Sinodului împreună cu Consiliul 

Prezbiteral pentru a analiza stadiul pregătirii Sinodului. Imediat după încheierea dezbaterilor 
din comisiile sinodale parohiale, s-au stabilit cateheze cu caracter recapitulativ în toate 

parohiile, pentru toate categoriile de credincioşi până în ziua de 24 octombrie 2004. Tot la 

această întâlnire s-a prezentat şi s-a discutat proiectul de Regulament pentru adunarea 

sinodală şi schiţa schemei de lucru, Instrumentum laboris, precum şi proiectul de 

desfăşurare a sesiunilor sinodale.  

La 5 octombrie 2004 s-a întrunit Comisia de Pregătire a Sinodului: s-au prezentat forma 

finală a Regulamentului adunării sinodale, schema în forma finală: Instrumentum laboris, s-

a stabilit constituirea adunării sinodale, a organismelor sinodale (moderatorii, relatorii, 

secretariatul, comisiile de specialitate, comisia juridică), s-a stabilit agenda de desfăşurare a 

Sinodului pentru cele patru sesiuni plenare (9 noiembrie – deschiderea, 17, 25 noiembrie 

2004 şi 2 decembrie 2004 – sesiuni generale, iar încheierea pentru ziua de 8 decembrie 

2004). 

La 7 octombrie 2004 PS Petru Gherghel a dat decretul de convocare a adunării sinodale 

pentru ziua de 9 noiembrie 2004; tot la această dată s-au numit prin decret episcopal toate 

organismele Sinodului diecezan. În ziua de 30 octombrie 2004 s-au întrunit moderatorii şi 
relatorii sinodali pentru discutarea metodologiei de lucru din timpul sesiunilor sinodale.  

După mai multe etape şi colaborări comune, Sinodul Diecezei de Iaşi, care a fost 

convocat la 8 decembrie 2001, s-a închis în mod oficial în ziua de 8 decembrie 2004, 

solemnitatea Neprihănitei Zămisliri. Înc hiderea solemnă a avut loc în cadrul unei sfinte 

Liturghii concelebrate în catedrala romano-catolică din Iaşi, fiind prezidată de PS Petru 

Gherghel. Rolul laicilor, căsătoria şi familia, educaţia catolică în şcoală, pastoraţia tinerilor 

                                                                 
418

  Instrumentum laboris este un document care conţine o sinteză a rezultatelor dezbaterilor care au avut loc 
în cadrul comisiilor sinodale parohiale. Documentul reflectă mai mult aşteptările, propunerile şi experienţele 
exprimate în parohii, şi nu atât rezultatele de analiză ale situaţiei ecleziale şi sociale elaborate de experţi. 
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şi a copiilor, impactul cu mass-media, catehizarea, liturgia, caritatea, preoţii, călugării, 

misiunile, ecumenismul, emigranţii, au reprezentat temele majore analizate în cadrul 

Sinodului. Membrii sinodali au făcut propuneri importante pentru mersul înainte al Bisericii 

din Moldova. Deciziile adunării sinodale se vor transforma în norme şi recomandări. 

Acestea vor fi semnate şi promulgate de către episcopul Diecezei de Iaşi, urmând a fi 

aplicate în viaţa creştinilor diecezei.                    

În această realitate complexă care ne înconjoară, Biserica demonstrează, ca şi instituţie, 

dar şi ca autoritate în viaţa creştinului, că spiritul anilor de trăire creştină este viu, iar prin 

documentele emise, invită încă odată la implicare şi responsabilitate în problemele secolului 
nostru.   
 

 

9. Păstorii diecezei de Iaşi (1884-2005) 

 

Episcopul Nicolae Iosif Camilli (27 iunie 1884 – 10 mai 1894) 

Pr. Caietan Liverotti (10 mai 1894 – 8 ianuarie 1895) – administrator apostolic 

Episcopul Dominic Jaquet (8 ianuarie 1895 – 30 iulie 1903) 

Pr. Iosif Malinovski (30 iulie 1903 – 30 august 1904) – administrator apostolic 

Arhiep. Nicolae Iosif Camilli (30 august 1904 – 30 decembrie 1915) 

Pr. Ulderic Cipolloni (30 ianuarie 1916 – 22 aprilie 1920) – administrator apostolic 

Episcopul Alexandru Theodor Cisar (22 aprilie 1920 – 5 iulie 1925) 

Episcopul Mihai Robu (5 iulie 1925 – 27 septembrie 1944) 

Episcopul Marcu Glaser (18 octombrie 1944 – 30 octombrie 1947) – administrator apostolic 

Episcopul Anton Durcovici (30 octombrie 1947 – 26 iunie 1949) 

Episcopul Marcu Glaser (26 iunie 1949 – 25 mai 1950) – administrator apostolic 

Pr. Gheorghe Peţ (25 mai 1950 – 15 noiembrie 1950) – ordinarius substitutus 

Pr. Wilhelm Clofanda (15 noiembrie 1950 – 8 martie 1951) – ordinarius substitutus 

Pr. Petru Pleşca (11 martie 1951 – 16 decembrie 1965) – ordinarius substitutus 

Episcopul Petru Pleşca (16 decembrie 1965 – 19 martie 1977) 

Pr. Andrei Gherguţ (19 martie 1977 – 21 februarie 1978) – ordinarius substitutus 

Mons. Petru Gherghel (21 februarie 1978 – 14 martie 1990) – administrator apostolic 

Episcopul Petru Gherghel (de la 14 martie 1990) 
Episcopul Aurel Percă (de la 29 septembrie 1999) – episcop auxiliar  
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2.4.1. Episcopul Nicolae Iosif Camilli 

 

S-a născut la Monte Rubbiano-Marche, în Italia, la 23 aprilie 1840. După şcoala 

elementară şi complementară a intrat în mănăstirea franciscanilor conventuali din localitatea 

natală, iar apoi în cea din Osimo, unde a depus la 3 aprilie 1857, profesiunea religioasă 

solemnă. Şi-a continuat studiile în Mănăstirea din Recanati şi la Ascoli-Piceno, unde a fost 

hirotonit preot la 4 decembrie 1863. Timp de şapte ani a slujit comunitatea natală, după care 

a dorit să vină în Moldova. Între timp s-a pregătit şi a activat într-o altă parohie din Italia. La 

3 aprilie 1873 a venit în Moldova, unde a lucrat timp de opt ani ca preot misionar în oraşul 

Iaşi. A activat ca duhovnic şi capelan al călugăriţelor de la "Notre Dame de Sion" şi s -a 

ocupat de catehizarea elevilor de la şcoala călugăriţelor. La 16 septembrie 1881, papa Leon 

al XIII-lea îl numeşte episcop titular de Mosynopolis şi vizitator apostolic al Moldovei, iar 

apoi - prin înfiinţarea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi -, la 27 iunie 1884, episcop titular 

de Iaşi. Principalele obiective ale episcopatului său au fost: deschiderea unui seminar în 

vederea formării clerului indigen (Iaşi, 29 septembrie 1886), editarea unui catehism, 

ridicarea de noi biserici, strânsa legătură cu Scaunul Apostolic, orientarea pietăţii 

credincioşilor către sfânta Fecioară Maria prin recitarea sfântului Rozariu, vizita canonică 

pastorală regulată etc. În urma unor neînţelegeri cu clerul franciscan, la 10 mai 1894, 

episcopul Camilli a demisionat de la conducerea Diecezei de Iaşi şi a mers la Roma.  

La 25 decembrie 1895 a fost numit episcop in partibus de Gadara, iar la 25 februarie 

1901 papa Leon al XIII-lea îi acordă titlul onorific de "arhiepiscop de Tomis". După 

plecarea din Moldova a episcopului Dominic Jaquet papa Pius al X-lea îi încredinţează 

pentru a doua oară conducerea Episcopiei de Iaşi, la 30 august 1904 . Revenind la 

conducerea Diecezei de Iaşi, la 16 decembrie 1904, arhiepiscopul Camilli a continuat cu 

râvna care l-a însufleţit întotdeauna activitatea pastorală, evidenţiindu-se printr-o bună 

organizare a protopopiatelor şi parohiilor, prin admiterea, formarea şi funcţionarea 

dascălilor catolici, prin ordonarea corespondenţei bisericeşti şi a arhivelor parohiale etc. 

Arhiepiscopul Camilli a trecut la cele veşnice în ziua de 30 decembrie 1915 şi a fost 

înmormântat în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” di n Iaşi.  

 

 

2.4.2. Pr. Caietan Liverotti 

 

S-a născut la Loro-Boleano, în Italia, la 9 septembrie 1840. A studiat în seminarii 

franciscane din Italia şi a fost sfinţit preot la 29 ianuarie 1864. După hirotonire a fost trimis 

misionar în Moldova (3 octombrie 1864), unde a activat timp de 38 de ani la Văleni şi 

Săbăoani. Fiind vicar general al episcopului Camilli, după demisia acestuia, la 10 mai 1894, 

a fost numit administrator apostolic al Diecezei de Iaşi, misiune pe care a îndeplinit -o până 
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la 8 ianuarie 1895. În aceste luni a dus la împlinire deciziile neîmplinite ale episcopului 

Camilli, a reuşit să aplaneze "divergenţele" privind administraţia unor parohii şi a vegheat la 

bunul mers al seminarului.  

După numirea episcopului Dominic Jaquet ca titular al Episcopiei de Iaşi (8 ianuarie 

1895), părintele Liverotti a fost numit vicar general onorific, continuând să activeze la 

Săbăoani. Această perioadă (1895-1902) este plină de realizări. „Părintele Găitan”, cum îi 

ziceau enoriaşii, a ridicat bisericile din Săbăoani, Pildeşti şi Corhana. Pentru realizarea 

acestor ctitorii şi-a jertfit atât banii pe care i-a obţinut din vânzarea moştenirii familiale, cât 

şi viaţa. A murit la 26 iulie 1902 şi a fost înmormântat în biserica monumentală pe care a 

construit-o la Săbăoani.  

 

 

2.4.3. Episcopul Dominic Jaquet 

 

S-a născut la Grelley, în Elveţia, la 31 octombrie 1843. A fost sfinţit preot diecezan în 

anul 1866. Primii ani de preoţie îi trăieşte în Parohia Cerneux-Pequignet fiind şi profesor la 

Colegiul „Sfântul Mihai” din aceeaşi localitate. După 16 ani de pastoraţie intră în Ordinul 

Franciscan Conventual, fiind numit secretar şi asistent al superiorului provincial. În scurt 

timp este numit profesor la Universitatea din Fribourg. Zelul şi capacitatea sa au atras 

atenţia contemporanilor, dar şi a Sfântului Scaun, care, după demisia episcopului Camilli, îl 

numeşte episcop de Iaşi la 8 ianuarie 1895. A fost consacrat la Roma în ziua de 10 martie 

1895. Venind în Moldova şi-a ales drept colaboratori pe preotul Daniel Pietrobono, pe care 

l-a numit vicar general, şi pe părintele Iosif Malinovski, pe care l-a numit secretar. Printre 

obiectivele sale principale a fost şi înfiinţarea Provinciei Franciscane, fapt consemnat la 15 

iulie 1895. 

Fiind un episcop cu perspective pastorale şi academice de o deschidere deosebită, în vara 

anului 1897 a înfiinţat Seminarul Franciscan de la Hălăuceşti, la 15 septembrie 1895 a 

deschis Colegiul "Cipariu" din Iaşi, în 1901 începe construirea edificiului Seminarului de pe 

Copou (Iaşi), a deschis Şcoala Sistematică de la Hălăuceşti, pentru pregătirea dascălilor din 

Moldova, şi Şcoala Apostolică, o casă pentru candidaţii Societăţii lui Isus etc. Trebuie să 

amintim, de asemenea, meritele deosebite ale episcopului Jaquet în privinţa redeschiderii 

problemei Concordatului dintre Sfântul Scaun şi Statul Român, alcătuind chiar un proiect de 

concordat în 16 articole, reabilitarea bisericească a regelui Carol I (la 24 noiembrie 1896) 

etc. Proiectele şi înfăptuirile episcopului Jaquet nu au fost înţelese nici chiar de colaboratorii 

cei mai apropiaţi. Din această cauză a demisionat de la conducerea Episcopiei de Iaşi la 31 

martie 1903, demisie aprobată de Sfântul Scaun abia la 30 iulie 1903. S-a retras apoi în 

Elveţia, unde a fost numit arhiepiscop titular de Salamina, predând literatura creştină la 

Universitatea din Fribourg până în anul 1908, când a fost chemat la Roma în Colegiul 

Internaţional al Ordinului Franciscan. În anul 1924 s-a întors în Fribourg, unde a murit în 

ziua de 3 februarie 1931.  



CAP. AL VI-LEA: EPISCOPIA DE IAŞI 
 

 204 

 

 

2.4.4. Pr. Iosif Malinovski 

 

S-a născut la 11 februarie 1857 în satul Cordun, lângă Roman, unde părinţii săi, polonezi 

de origine, administrau moşia din localitate. A urmat studiile teologice la Innsbruck, unde a 

fost hirotonit preot la 26 iulie 1881. După un an, la 22 septembrie 1882, s-a întors în 

Moldova şi a lucrat în diferite parohii, dar după înfiinţarea Episcopiei de Iaşi a fost numit 

secretar al episcopilor Camilli şi Jaquet. În această perioadă s-a remarcat prin intransigenţa 

şi râvna pe care o manifesta faţă de respectarea legilor şi a disciplinei bisericeşti. Astfel, a 

fost sfetnicul cel mai de seamă al episcopului Camilli, pe care l-a ajutat în redactarea 

scrisorilor pastorale. Personal, a compus şi tipărit Catehismul pentru adulţi, Istoria sacră, 

Călăuza creştinului, Manualul dascălului catolic, iar alte lucrări valoroase au rămas doar în 

manuscrise. După aprobarea demisiei episcopului Dominic Jaquet (30 iulie 1903) i -a fost 

încredinţată conducerea episcopiei, în calitate de administrator apostolic „ad beneplacitum 

Sanctae Sedis”. Prin circulara nr. 290, din 7 iunie 1904, părintele Malinovski a făcut 

cunoscut preoţilor diecezani obligaţiile clericale pe care le-au luat înainte de hirotonire, în 

special cele privind sistemul de administrare colectivă a bunurilor parohiale. Acest lucru i-a 

plăcut şi episcopului Camilli când a revenit în ţară, fapt pentru care l-a numit vicar general, 

muncind mult la organizarea diecezei. În 1913 părintele Malinovski s-a îmbolnăvit şi a 

plecat în Polonia pentru îngrijire medicală, însă boala i s-a agravat şi a murit la Cracovia în 

ziua de 15 august 1916.  

 

 

2.4.5. Pr. Ulderic Cipolloni 

 

S-a născut la Recanatti, în Italia, la 10 mai 1868. După ce a absolvit studiile în seminarii 

franciscane din Italia, a fost hirotonit preot în anul 1892. În anul următor a fost trimis 

misionar în Moldova, activând la Galaţi şi în Seminarul Franciscan din Hălăuceşti. Fiind 

rector al acestui seminar, a îndeplinit timp de câţiva ani şi misiunea de superior provincial al 

preoţilor franciscani din Moldova. În anul 1913 a fost numit vicar general al arhiepiscopului 

Camilli, iar din 1914 a fost superior general al Ordinului. Venind la Iaşi, în această calitate a 

permis seminariştilor de la Seminarul Franciscan din Hălăuceşti să studieze în seminarul 

diecezan. După moartea arhiepiscopului Camilli, din cauza primului război mondial, Sfântul 

Scaun amână numirea unui episcop titular de Iaşi. În acest context părintelui Ulderic 

Cipolloni îi este încredinţată conducerea diecezei în calitate de administrator apostolic, la 30 

ianuarie 1916.  

După terminarea războiului, a făcut eforturi mari pentru a deschide două orfelinate, în 

care au fost primiţi orfani catolici, unul la Hălăuceşti şi celălalt la Huşi. Totodată, i -a 

îndemnat pe preoţii şi credincioşii catolici să ridice  monumente în cinstea celor care au 
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murit pe front. Părintele Cipolloni a intervenit cu succes şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor 

de trai ale preoţilor de origine etnică germană şi maghiară din cadrul Arhiepiscopiei 

Romano-Catolice de Bucureşti deportaţi în lagărele din Moldova. Un merit aparte îl are în 

ceea ce priveşte dezvoltarea spiritului rugăciunii în dieceză, fiind autorul cărţii Calea 

cerului. După venirea arhiepiscopului Alexandru Theodor Cisar (22 aprilie 1920), părintele 

Cipolloni a fost numit paroh la Huşi, iar în 1922 la Galaţi. Aici a murit la 3 aprilie 1927 şi a 

fost înmormântat în cripta preoţilor din cimitirul oraşului.  

 

 

2.4.6. Episcopul Alexandru Theodor Cisar  

 

S-a născut la 21 octombrie 1880 în Bucureşti. Din 1892 a urmat cursurile Seminarului din 

Bucureşti, iar în 1899 a fost trimis la Roma pentru studii, unde a fost sfinţit preot la 6 iunie 

1903 în Colegiul De Propaganda Fide. Întorcându-se în ţară, a fost numit secretar al 

arhiepiscopului de Bucureşti, Mons. Francisc Xaveriu Hornstein, după care a fost numit 

prefect de studii la Seminarul diecezan din capitală. După o scurtă perioadă de pastoraţie în 

parohiile Bărăţia şi Craiova, în ianuarie 1918 a fost numit director al Şcolii Sfântul Andrei 

din Bucureşti, funcţie pe care o deţinea şi în momentul în care a primit numirea episcopală, 

la 22 aprilie 1920.  

A fost consacrat în catedrala din Bucureşti la 15 august 1920 şi a fost instalat în catedrala 

din Iaşi la 22 august 1920. Încă de la începutul activităţii sale ca episcop de Iaşi, Mons.  

Cisar s-a îngrijit să redeschidă cursurile Seminarului din Iaşi, întrerupte din cauza 

războiului. Lui i se datorează şi introducerea în Dieceza de Iaşi a calendarului nou, intrat 

oficial în vigoare în România doi ani mai târziu. Un eveniment important al activităţii sale a 

fost încorporarea în teritoriul Diecezei de Iaşi, în 1921, a parohiilor din Basarabia.  

După retragerea arhiepiscopului Netzhammer de la conducerea Arhidiecezei de 

Bucureşti, în iulie 1924, episcopul Cisar a fost transferat la Bucureşti în calitate de 

administrator diecezan. La 12 decembrie 1924 a fost numit arhiepiscop de Bucureşti şi 

administrator apostolic ad interim al Episcopiei de Iaşi, până la 5 iulie 1925, când a fost 

numit episcopul Mihai Robu. Păstorirea sa la Bucureşti a durat până în 1948 când s-a retras 

de la conducerea arhiepiscopiei, fiind numit episcop de Nicopolis. În perioada 1949 -1953 i 

s-a fixat domiciliu obligatoriu la Mănăstirea franciscană din Orăştie, de unde, în octombrie 

1952 şi iunie 1953, cu aprobare specială din  partea statului comunist s-a putut deplasa la 

Alba-Iulia pentru hirotoniri de preoţi. Spre sfârşitul anului 1953 i s-a îngăduit să se întoarcă 

la Bucureşti, unde a decedat la 7 ianuarie 1954 şi a fost înmormântat în capela catolică a 

cimitirului Bellu.  

 

 

2.4.7. Episcopul Mihai Robu 
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S-a născut la Săbăoani, jud. Neamţ, la 10 aprilie 1884. Clasele primare le -a urmat în satul 

natal, iar în toamna anului 1894 a intrat în Seminarul din Iaşi. A primit hirotonirea diaconală 

la 19 noiembrie 1906, iar pe cea sacerdotală la 7 aprilie 1907. Chiar înainte de fi sfinţit preot 

Mihai Robu fusese numit prefect pentru seminariştii din Iaşi, la 10 ianuarie 1907, funcţie pe 

care a exercitat-o câţiva ani şi după prezbiterat. În perioada primului război mondial, când 

seminarul a fost închis, a activat ca paroh la Văleni, Faraoani şi Bacău. În anul 1920 a fost 

numit secretar al episcopului Alexandru Theodor Cisar, activând totodată ca prefect şi 

profesor în Seminarul din Iaşi, redeschis la 18 octombrie acelaşi an. În iunie 1922 a fost 

numit paroh de Horleşti. În acest timp a colaborat activ la revista „Lumina creştinului” şi a 

fost capelan la Mănăstirea „Notre Dame de Sion” din Iaşi. La 5 iulie 1925 a fost numit 

episcop de Iaşi de papa Pius al XI-lea, iar la 20 septembrie acelaşi an a fost consacrat de 

episcopul Cisar în capela Notre Dame de Sion din Iaşi. 

Dintre activităţile cu care s-a remarcat amintim: ridicarea a numeroase biserici, grija 

deosebită pentru seminar, multe vizite canonice însoţite de administrarea sfântului Mir, 

susţinerea presei catolice, ocrotirea celor greu încercaţi în timpul celui de -al doilea război 

mondial etc. La 19 martie 1944 a celebrat ultima sfântă Liturghie în Seminarul din Iaşi, 

deoarece, din cauza operaţiunilor militare din Moldova, episcopul a fost  nevoit să se 

refugieze împreună cu seminariştii la Beiuş. Înainte de a pleca, episcopul Robu i -a delegat 

pe preoţii Anton Trifaş şi Grigore Enariu să aibă grijă de parohiile din dieceză.  

Din cauza represiunilor armatelor germane şi ungare, la mijlocul lunii septembrie 1944, 

episcopul Robu a fost nevoit să se retragă în munţi, unde contractează o dublă pneumonie, 

în urma căreia a murit la 27 septembrie 1944. A fost înmormântat vineri, 29 septembrie 

1944, în cimitirul din Beiuş, iar în 1964 osemintele sale au fost aduse la Iaşi şi reînhumate în 

catedrala  Adormirea Maicii Domnului.  

 

 

2.4.8. Episcopul Marcu Glaser 

 

S-a născut la 25 aprilie 1880 în colonia Landau, din Ucraina, într-o familie germană 

deportată în sudul Rusiei ţariste. A studiat în Seminarul di n Saratov şi apoi în Colegiul 

Germanicum din Roma, unde şi-a luat doctoratul în filosofie şi teologie. În ziua de 24 iunie 

1905 a fost sfinţit preot la Minsk. Între 1907 şi 1916 a fost vicerector şi profesor de 

dogmatică la Seminarul din Saratov şi canonic al bisericii catedrale din aceeaşi localitate. În 

1916 a fost transferat ca paroh de Chişinău şi protopop al Basarabiei. Datorită activităţii sale 

deosebite, la 5 februarie 1924 a fost numit camerier papal, iar la 31 octombrie 1930 a fost 

înscris între prelaţii Sfântului Scaun. La 1 septembrie 1939 a fost numit rector al 

Seminarului din Iaşi, iar la 26 iulie 1942 a fost numit superior al Misiunii Catolice din 

Transnistria, cu reşedinţa la Odessa. În această calitate a fost consacrat episcop la 25 iulie 

1943. Din cauza luptelor de pe frontul de est episcopul Glaser s-a refugiat în România, iar 

Sfântul Scaun a considerat oportună, pentru moment, numirea sa ca administrator apostolic 
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al Diecezei de Iaşi (de la 18 octombrie 1944 până la reglementarea situaţiei) , desemnându-l 

ca episcop titular de Caesaropolis. 

Dânsul a avut misiunea grea de a reface viaţa bisericească din Moldova, mult afectată în 

timpul războiului. În toamna anului 1945 a reuşit să redeschidă Seminarul din Iaşi, însă în 

clădirile de pe lângă episcopie, deoarece clădirea de pe Copou era în mare parte distrusă. 

Episcopul Glaser a rămas în fruntea Diecezei de Iaşi până la numirea episcopului Anton 

Durcovici, după care a fost ales vicar general al acestuia. După arestarea episcopului 

Durcovici (26 iunie 1949), chiar dacă situaţia politică era nefavorabilă, episcopul Marcu 

Glaser a preluat conducerea Diecezei de Iaşi în aceeaşi calitate, de administrator apostolic. 

Atitudinea lui a displăcut autorităţilor comuniste, motiv pentru care în luna mai 1950 i s-a 

emis mandat de arestare. Această veste l-a afectat atât de mult încât în urma unui atac de 

cord, a murit la 25 mai acelaşi an şi a fost înmormântat în cimitirul Eternitatea din Iaşi.  

 

    

2.4.9 Episcopul Anton Durcovici  

 

S-a născut la 17 mai 1888 în Bad Deutsch-Altenburg, în Austria. La vârsta de şase ani a 

venit la Iaşi, unde a frecventat cursurile Şcolii Elementare a Parohiei Catolice. S-a transferat 

apoi la o şcoală din Ploieşti şi apoi la Bucureşti, unde s-a înscris ca seminarist la Liceul 

Sfântul Iosif (1898-1906). La 30 octombrie 1906 a fost trimis la Roma pentru a-şi continua 

studiile teologice la Colegiul De Propaganda Fide (1906-1911). După ce a fost sfinţit preot 

la 24 septembrie 1910, în bazilica Sfântul Ioan din Lateran, s-a reîntors în ţară, la 29 iulie 

1911, a fost mai mulţi ani profesor şi a activat la Parohiile din Tulcea, Târgovişte şi Giurgiu.  

După primul război mondial părintele Anton Durcovici a ocupat diferite funcţii în cadrul 

Arhidiecezei de Bucureşti: vicar general al Mitropoliei de Bucureşti, rector şi profesor la 

Seminarul Teologic din Bucureşti şi canonic al aceleiaşi arhidieceze. În înţelegere cu Înaltul 

Guvern al României şi conform Concordatului încheiat între Sfântul Scaun şi Statul Român, 

papa Pius al XII-lea, la 30 octombrie 1947, l-a numit episcop de Iaşi. A fost consacrat la 5 

aprilie 1948 de nunţiul apostolic Gerald Patrik O'Hara şi înscăunat în catedrala din Iaşi la 14 

aprilie acelaşi an. 

În timpul scurtei sale păstoriri a Diecezei de Iaşi, episcopul Durcovici a desfăşurat o 

activitate pastorală istovitoare, vizitând parohiile din Moldova şi însufleţind cu viaţa sa 

sfântă inimile enoriaşilor săi. Din cauza întreruperii relaţiilor diplomatice dintre Guvernul 

României şi Sfântul Scaun, prin denunţarea Concordatului din 1929, episcopul Durcovici a 

avut multe de îndurat din partea regimului comunist. La 26 iunie 1949, în timp ce mergea 

spre Popeşti-Leordeni pentru a administra taina sfântului Mir, a fost arestat de Securitate şi 

închis la Bucureşti, Jilava şi apoi la Sighetu Marmaţiei, unde a murit ca martir al credinţei la 

10 decembrie 1951. Mormîntul său, ca şi al altor episcopi greco-catolici şi personalităţi 

laice, nu se cunoaşte. Este cunoscut doar „Cimitirul săracilor” de la marginea acestui oraş, 

locul unde au fost înmormîntaţi în clandestinitate unii dintre cei mai mari fii ai acestei ţări, 
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consideraţi atunci cei mai periculoşi duşmani ai ţării şi ai noului regim comunist ateu.  

 

 

2.4.10  Pr. Gheorghe Peţ 

 

S-a născut la 14 aprilie 1894 în oraşul Hârlău, într-o familie cu 16 copii, dintre care doi 

au ajuns preoţi. A intrat în Seminarul din Iaşi la 14 marie 1907, iar după primul război 

mondial a fost trimis la Roma în Colegiul De Propaganda Fide. Aici a fost sfinţit preot la 

17 decembrie 1921. Întors în ţară, a fost numit profesor la Seminarul din Iaşi, unde a activat 

timp de şapte ani, iar apoi a fost numit paroh de Gherăeşti. În 1933 a fost transferat ca paroh 

de Butea. Iscusinţa şi prudenţa de care a dat dovadă a făcut să fie stimat de confraţii săi şi să 

fie ales consilier episcopal şi decan. O dată cu instaurarea deplină a regimului comunist în 

1948, şi denunţarea unilaterală a Concordatului de către acelaşi regim, Biserica a fost supusă 

unei cenzuri severe. Structurile bisericeşti au fost lovite cumplit. În această si tuaţie foarte 

grea, Sfântul Scaun a intervenit cu instrucţiuni speciale, jurisdicţia diecezei fiind 

încredinţată unor locţiitori de episcop, sub denumirea de ordinarius substitutus. În această 

calitate, părintele Gheorghe Peţ a condus Dieceza de Iaşi de la moartea episcopului Marcu 

Glaser (25 mai 1950) şi până la arestarea sa. După eliberarea din închisoare, în 1955, a 

revenit la Butea, unde a stat şi după pensionare. Aici a murit în ziua de 20 martie 1974, fiind 

înmormântat în cimitirul parohial. A fost un exemplu de păstor, demn în toate acţiunile sale, 

care a ştiut să-şi păstreze încrederea în Domnul şi seninătatea sufletească chiar şi în cele mai 

mari dificultăţi. 

 

 

2.4.11. Pr. Wilhelm Clofanda 

 

S-a născut la Gherăeşti în anul 1883. Studiile primare le-a făcut în localitatea natală, după 

care a intrat la 24 august 1894, în Seminarul diecezan din Iaşi. După absolvirea seminarului 

a fost sfinţit preot la Iaşi în ziua de 26 noiembrie 1906. În afară de perioada 1907 -1909, 

când a fost paroh de Tămăşeni, toată activitatea preoţească şi-a desfăşurat-o la Botoşani, 

unde a murit în ziua de 23 martie 1969. După arestarea părintelui Gheorghe Peţ, părintele 

Wilhelm Clofanda a condus Dieceza de Iaşi în calitate de ordinarius substitutus până la 8 

martie 1951 când a fost arestat. A fost închis în închisorile de la Sighet şi la Canal. După 

eliberare a revenit la Botoşani, unde după o lungă suferinţă a trecut la cele veşnice, în ziua 

de 23 martie 1969.  

 

 

2.4.12. Episcopul Petru Pleşca 

 

S-a născut la 5 februarie 1905 la Fântânele Vechi, judeţul Iaşi. A studiat în seminariile 
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din Iaşi şi Bucureşti, după care a fost trimis să-şi continue formarea teologică în Colegiul 

Bringole-Salle din Genova (Italia), unde a fost hirotonit preot la 30 mai 1931. Întors în ţară, 

a fost numit paroh de Bârgăuani, iar apoi la Grozeşti (Oituz). Între 1942 şi 1946 i-a fost 

încredinţată conducerea Seminarului din Iaşi, într-o perioadă foarte grea datorată războiului 

şi refugiului la Beiuş. În 1946 a revenit la Grozeşti, iar după arestarea celor doi ordinarii 

substituti - preoţii Gheorghe Peţ şi Wilhelm Clofanda -, la 11 martie 1951, a preluat 

conducerea Diecezei de Iaşi în calitate de ordinarius substitutus. În 1965, în ultimul an al 

lucrărilor Conciliului Vatican II, autorităţile comuniste române i-au permis deplasarea la 

Roma pentru a asista la conciliu în calitate de expert.  

Cu această ocazie papa Paul al VI-lea a dispus să fie consacrat, la 16 decembrie 1965, 

episcop titular de Voli in partibus pentru facilitarea hirotonirii absolvenţilor Institutului 

Teologic Romano-Catolic din Iaşi, care până la acea dată erau obligaţi să se deplaseze 

pentru hirotonire la Alba-Iulia, întrucât episcopul Marton Aron era singurul în „libertate”. În 

cei 26 de ani de păstorire a diecezei, episcopul Petru Pleşca a reuşit să ofere seminariştilor 

perseverenţi în vocaţie posibilitatea de a-şi continua formarea preoţească la Institutul 

Teologic din Alba-Iulia (1952-1956), a redobândit clădirea Seminarului din Iaşi, la 3 

octombrie 1956, a deschis 29 de parohii noi, a binecuvântat construirea unor biserici, a 

obţinut burse de studiu pentru preoţi etc. A murit subit în ziua de 19 martie 1977. 

Înmormântarea a avut loc la Grozeşti-Oituz, unde a fost paroh aproape 30 de ani, spre 

diferenţă de ceilalţi episcopi, care au fost înmormîntaţi la Iaşi.  

 

 

2.4.13. Pr. Andrei Gherguţ 

 

S-a născut la 17 octombrie 1916 în Cleja, judeţul Bacău. După absolvirea Seminarului 

din Iaşi a urmat cursurile teologice la Colegiul „De Propaganda Fide” din Roma, unde a fost 

sfinţit preot la 3 iunie 1939. Reîntors în ţară, a activat ca vicar în parohiile Pustiana, Valea 

Seacă şi Văleni. În 1942 a fost numit paroh de Valea Seacă, unde a fost arestat la 19 iulie 

1949 şi condamnat la doi ani închisoare. Detenţia a fost executată în penitenciarele din Iaşi, 

Bacău, Galaţi, Canal şi Gherla. După eliberare a activat ca vicar la Grozeşti-Oituz, iar din 

noiembrie 1960 a fost numit profesor la Institutul Teologic din Iaşi, predând teologia morală 

şi istoria Bisericii. La 1 noiembrie 1970 a fost numit vicar parohial la Rădăuţi, după care a 

fost transferat la Gherăeşti, Tămăşeni şi Grozeşti-Oituz. Din 1975 a fost vicar general al 

episcopului Petru Pleşca. După moartea episcopului, în virtutea dispoziţiilor extraordinare 

anterioare ale Sfântului Scaun, părintele Andrei Gherguţ a activat ca ordinarius substitutus 

al Diecezei de Iaşi, funcţie pe care a îndeplinit-o până la 21 februarie 1978. S-a pensionat 

apoi pentru limită de vârstă şi a activat în parohiile Oituz şi Mogoşeşti-Siret. În 1999 s-a 

stabilit la Poiana Micului, unde a murit în ziua de 29 ianuarie 2000.  
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2.4.14. Episcopul Petru Gherghel 

 

S-a născut la 28 iunie 1940 în localitatea Gherăeşti, judeţul Neamţ. După terminarea 

şcolii generale în satul natal, a intrat în Seminarul Catolic din Iaşi. La 29 iunie 1965 a fost 

hirotonit preot la Alba-Iulia de către episcopul Marton Aron. Primul loc de apostolat a fost 

parohia Barticeşti, în care a activat până în 1967, când a fost transferat la Rădăuţi. La 1 

noiembrie 1970 a fost numit profesor la Seminarul diecezan din Iaş i, iar în martie 1975 a 

fost numit rector al acestui seminar. La 21 februarie 1978 papa Paul al VI-lea l-a numit 

printr-un decret al Sfintei Congregaţii a Episcopilor „ordinarius ad nutum Sanctae Sedis 

cum munere administratoris apostolicis” al Episcopiei de Iaşi. Instalarea a avut loc la 4 

aprilie 1978. În timpul păstoririi ca administrator apostolic (21 februarie 1978 - 14 martie 

1990) s-au ridicat numeroase biserici, s-a ridicat moderna clădire a Seminarului din Iaşi, s-

au deschis numeroase parohii noi, au fost hirotoniţi aproape 150 de preoţi, au fost trimişi 

mai mulţi preoţi la studii în străinătate, s-au făcut numeroase vizite pastorale etc.  

Lovitura de stat de la sfîrşitul anului 1989 a deschis un orizont nou de reorganizare 

bisericească şi de propăşire spirituală. Astfel, la 14 martie 1990, papa Ioan Paul al II-lea l-a 

ales şi l-a numit pe Mons. Petru Gherghel episcop de Iaşi. Consacrarea a fost oficiată la 

Seminarul din Iaşi, la 1 mai acelaşi an, de către cardinalul Angelo Sodano, delegat al papei 

Ioan Paul al II-lea. După aceste evenimente, întreaga viaţă catolică diecezană a luat un nou 

avânt: a fost reorganizată dieceza, s-a reluat învăţământul religios în şcoli, s-au înfiinţat 

diferite instituţii sociale, şi-a putut relua activitatea Provincia şi Seminarul Franciscan, s-au 

înfiinţat centrele de formare de la Oneşti, Mărgineni, Traian (Nt), Huşi, Prăjeşti etc, şi -au 

reluat activitatea sau au apărut alte instituţii bisericeşti. Episcopul Gherghel a iniţiat sau 

sprijinit relaţii şi colaborări cu nenumărate înstituţii bisericeşti din afara ţării, în urma cărora 

au apărut şi funcţionează gradiniţe, şcoli, dispensare, orfelinate, mănăstiri, centre sociale, 

etc, toate înfrumuseţînd şi dînd un nou suflu, un plus de vitalitate comunităţilor catolice din 

dieceza de Iaşi. De păstorirea şi întreaga activitate a acestui bun părinte se leagă multe alte 

iniţiative şi realităţi frumoase ale diecezei din rîndul căreia s-a ridicat şi pe care o slujeşte cu 

multă înţelepciune, bunătate şi răbdare.  

 

 

2.4.15. Episcopul auxiliar Aurel Percă 

 

S-a născut la 15 august 1951 la Săbăoani, judeţul Neamţ. După absolvirea şcolii 

elementare şi a liceului în Săbăoani, în 1969 a intrat în Seminarul Catolic din Iaşi, pe care l -

a absolvit în 1979. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1979 la Iaşi, după care a fost numit 

vicar în Parohia Bacău. În noiembrie 1980 a fost trimis pentru studii de specializare la 

Roma, unde a obţinut licenţa în teologia orientală, la Institutul Pontifical Oriental, şi în 

teologie morală, la Academia Alfonsiană. În 1985 a revenit în ţară şi a fost numit 
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cancellarius la Ordinariatul de Iaşi şi în acelaşi timp profesor de teologie morală şi 

patrologie la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi. Între 1989 şi 1994 

a fost rector al Seminarului din Iaşi. 

La 1 august 1994, Mons. Aurel Percă a fost numit vicar general al Episcopiei Romano -

Catolice de Iaşi, continuând să predea teologia morală la Institutul Teologic. În această 

perioadă l-a susţinut pe episcopul Petru Gherghel atât în activitatea pastorală internă, cât şi 

în relaţiile cu diferite asociaţii şi organizaţii din străinătate. În ziua de 29 septembrie 1999, 

Sfântul Părinte papa Ioan Paul al II-lea l-a numit episcop auxiliar pentru Dieceza de Iaşi, 

primind titlul canonic de episcop titular de Mauriana. Consacrarea episcopală a avut loc în 

catedrala nouă din Iaşi la 8 decembrie 1999, episcopi consacratori fiind: PS Petru Gherghel, 

episcop de Iaşi, ÎPS Jean Claude Périsset nunţiu apostolic în România, şi ÎPS dr. Ioan Robu, 

arhiepiscop mitropolit de Bucureşti. Ca episcop auxiliar, printre multe alte misiuni, o are şi 

pe cea de responsabil cu învăţămîntul religios nu numai în dieceza de Iaşi, ci şi în cadrul 

Conferinţei Episcopilor Catolici din România.  
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10. „Istoria prezentului” – cuvînt de încheiere 

 

Istoria, chiar dacă studiază şi prezintă „sine ira et studio” ceea ce a fost, ea nu este un 

muzeu de antichităţi, ci o realitate vie a trecutului care plăsmuieşte prezentul, propulsîndu-l 

în mod inteligent spre viitor. Hazardul nu aparţine şi nu determină cursul istoriei. In acest 

sens, istoria micilor episcopii din Moldova, care cronologic au apus demult, vorbesc totuşi 

astăzi prin realităţile multicolore etnic şi lingvistic din nordul Moldovei. In pofida unor 

tendinţe de omogenizare, de uniformizare naţionalistă românească, micile comunităţi sau 

instituţii numite episcopii de origini etnice diferite, voite de autorităţi politice şi religioase 

limitrofe Moldovei, ne vorbesc de universalitatea Bisericii Catolice care pune mai presus de 

toate persoana şi credinţa ei în Dumnezeu; ne vorbesc de o Biserică ce trece dincolo de 

barierele naţionale, etnice şi lingvistice. In acest sens, micile episcopii din trecut pot fi 

considerate ca nişte avanposturi ale casei comune europene în care să-şi dea mîna oameni de 

etnii şi religii diferite. 

Episcopia de Bacău, transferată cu sediul la Iaşi, este precursoarea episcopiei de Iaşi, 

chiar dacă şi în trecut şi astăzi numărul cel mai mare al catolicilor din Moldova este în 

judeţul Bacău. Si în acest caz, istoria acestei episcopii are de spus ceva important 

prezentului. Pentru episcopia de Iaşi, marii ei ctitori N.I.Camilli, Mihai Robu şi Petru 

Gherghel rămîn de o extremă actualitate în multe privinţe, iar cunoaşterea activităţii acestor 

episcopi este absolut necesară pentru o bună întelegere a prezentului şi pentru a nu smulge 

sau ignora ceea ce alţii au sădit şi făcut să crească cu atîtea eforturi şi sacrificii. 

Din punct de vedere istoric, cenzura impusă bisericii, piedicile puse de guverne şi tratate, 

de alianţe şi interese meschine din perioada comunistă, s-au dovedit neputincioase în faţa 

harului. Ce altceva a putut susţine zecile de martiri tăcuţi, de misionari neştiuţi, de laici 

anonimi, ce au muncit şi au contribuit, nu la dezvoltarea unei instituţii numită „biserică” , ci 

la o „casă comună”, cum se dovedeşte a fi astăzi. Şi dacă această carte despre Istoria 

Bisericii Catolice din Moldova va vedea lumina tiparului, acest lucru se datorează, lor, celor 

care au „scris” istoria prin propriile lor vieţi. Dincolo de propaganda politică, religioasă, 

ideologică, legată de o comunitate sau alta, se cere mai mult: acel spirit şi dorinţă de a 

cunoaşte adevărul despre rădăcinile propriei credinţe, a şti cine suntem şi care ne este 

trecutul, tocmai pentru a nu repeta greşelile existente în negura istoriei, inerente unei 

înaintări, totul din sincera dorinţă de face lumină, de a spune adevărul şi de a trăi în adevăr, 

de exemplu, referitor la originea etnică a unor minorităţi catolice din Moldova, precum cea a 

ceangăilor, rămaşi, avem impresia, cei mai fideli Biserici Catolice din spaţiul moldovean.  

Istoria nu doar comunică date şi informaţii statistice, ea are datoria de a relata cele 

întâmplate, de a împlini un act de fidelitate şi onestitate faţă de cititorul interesat; iar 

consumatorul de publicaţii istorice are datoria de a înţelege şi analiza neconcordanţe 

inerente strecurate din lipsă de informaţii, sau de izvoare clare. Aceasta am încercat să 
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transmitem prin rîndurile acestei lucrări: „Istoria Bisericii Catolice din Moldova”; a existat, 

există şi este vie şi lucrătoare, harnică; ea îşi scrie acum istoria la prezent.  

 

14 octombrie 2005
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PERIODICE: 

 

 Aurora franciscană, Huşi 1918-1920; 1921-1927; 1938-1944. 

Curierul parohiei catolice din Galaţi, Galaţi 1925-1930. 

Lumina creştinului, Iaşi 1913-1916; 1919-1944.  

Sentinela catolică, Iaşi 1921-1934. 

Viaţa, Săbăoani 1913-1916; 1918-1944. 

  

 

 


