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Dupã ce în paginile acestei reviste au fost inserate diferite conferinþe ºi
dezbateri privind rolul Bisericii în dezvoltarea sistemului de învãþãmânt, în cele
ce urmeazã vã supunem lecturii fragmente din unele documente din secolul al
XIX-lea, pãstrate în diferite arhive, din care transpare interesul episcopilor ºi
preoþilor pentru promovarea învãþãmântului în Moldova. Am dorit ca aceste
fragmente documentare sã nu fie comentate, lãsându-le cititorilor posibilitatea
de a le evalua influenþele pe care le-au avut în cadrul socio-politic al vremii.

Înainte de a transcrie documentele selectate, dorim sã vã supunem atenþiei
câteva consideraþii istorice privind implicarea Bisericii Catolice în problemele
de învãþãmânt. Pentru a putea face o paralelã cu ceea ce s-a întâmplat în
Moldova, considerãm binevenite ºi câteva informaþii generale.

ªcoala popularã în þãrile occidentale îºi are rãdãcinile în chiar primele
instituþii ale creºtinismului, fiind direcþionatã în special spre alfabetizarea
poporului. Parcursul istoric al acestui tip de ºcoli începe cu ºcolile
catehumenale ºi catehetice ºi se dezvoltã, începând cu secolul al V-lea, cu
ºcolile parohiale. Parohia va deveni mediul potrivit pentru ºcolile populare, iar
parohul va fi, în acelaºi timp, ºi profesorul localitãþii.

Biserica se va impune organizând instituþii de activitate pedagogicã ºi
didacticã, iar episcopii ºi parohii vor organiza ºcoli populare (pentru copiii
sãraci) în cele mai îndepãrtate localitãþi. În general, fondarea ºcolilor a fost
favorizatã de ajutorul caritativ al administraþiilor comunale ºi al
confraternitãþilor private (principi, aristocraþi etc.). În acest tip de ºcoli
elementare sau primare, cu statut gratuit ºi îndreptate în special spre cei sãraci,
se învãþau elementele fundamentale de citire ºi scriere. Cu bula papalã Studium
orbis, din 1512, a papei Leon al X-lea, au fost reorganizate la Roma ºcolile
populare primare pentru instrucþia popularã ºi cateheza copiilor în cadrul
parohiilor, ºcoli cunoscute sub titlul generic de „ºcoli populare de doctrinã
creºtinã”. Acestea s-au ramificat în ºcoli parohiale festive (de duminicã), ºcoli
de cartier, ºcoli de doctrinã creºtinã ºi instrucþie abecedarã, ºcoli parohiale de
instrucþie literarã pentru cei sãraci, ºcoli papale, ºcoli internat (pensioane),
ºcolile gratuite ale unor aristocraþi, ºcoli populare gratuite ale unor congregaþii
religioase, ºcoli populare gratuite de orientare în muncã etc. Ultima
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reorganizare a acestui tip de ºcoli se va înregistra în 1824, prin intervenþia
papei Leon al XII-lea. Noua configuraþie a ºcolilor specifice secolului al
XIX-lea va fi urmãtoarea: ºcoli de cartier, ºcoli parohiale, ºcoli private, ºcoli
serale, ºcoli pontificale, ºcoli ale mãnãstirilor ºi ºcoli ale unor societãþi private,
laice sau ecleziastice.

Un sumar bilanþ al sistemului scolastic catolic în Moldova trebuie sã înceapã
cu proiectele scolastice din secolul al XVII-lea. Ne referim la proiectele
scolastice ale misionarilor Paul Bonici (1632), Bartolomeu Bassetti
(1642-1644) ºi Anton Renzi (1697). Au existat probabil ºcoli modeste ºi în
secolele XIII-XVI, în perioada de început a activitãþii misionarilor în Moldova.
În 1589, de exemplu, Petru ªchiopul, domnul Moldovei, îi îndemna pe catolici
sã-ºi trimitã copiii la ºcoala pe care urmau sã o deschidã cãlugãrii iezuiþi la Iaºi.
Aceasta avea sã fie deschisã dupã anul 1643, când proiectul fondãrii unui
seminar pentru clerul indigen, hotãrât de sinodul diecezan de la Cotnari, s-a
transformat într-o ºcoalã elementarã sub conducerea lui Paul Beke, secretarul
episcopului Marcu Bandini. Relaþia episcopului vizitator Petru Bogdan Baksic,
din 1641, menþioneazã la acea datã existenþa la Cotnari a unei ºcoli catolice ºi
a unui profesor care o deservea.

Iezuiþii aveau sã organizeze, în 1700, la Iaºi, prima ºcoalã catolicã
româneascã, în sensul strict al cuvântului, cu o activitate desfãºuratã timp de
decenii, dar cu pauze impuse de condiþiile politice interne ºi internaþionale ale
vremii. Aceasta era o ºcolarã parohialã primarã, unde doi profesori iezuiþi
polonezi predau elevilor materiile elementare. Ea a fost frecventatã la început
de fiii unor familii aristocratice din Iaºi, deºi trebuia sã fie destinatã copiilor
catolici sãraci. Evoluþia ulterioarã a ºcolii va fi profund influenþatã de conflictul
dintre iezuiþi ºi franciscani, aceºtia din urmã susþinând teza conform cãreia
iezuiþilor le era interzis sã desfãºoare activitãþi strict pastorale. Aceastã ºcoalã
îºi va înceta temporar activitatea o datã cu suprimarea ordinului iezuiþilor, în
1773, fiind redeschisã în 1817, graþie eforturilor episcopului Berardi ºi ale
misionarilor franciscani.

Pentru secolul al XVIII-lea putem aminti ºi alte proiecte ºcolare,
nematerializate însã. Astfel, în 1740, prefectul Giacinto Lisa (1739-1744) a
propus Congregaþiei De Propaganda Fide deschiderea la Sarfalau a unui
colegiu pentru misionari, unde aceºtia puteau sã studieze limbile românã ºi
maghiarã înainte de plecarea în misiunea din Moldova; iar în 1752, episcopul
Raimund Stanislau Jezierski (1737-1782), autorul transferului sediului
Episcopiei de Bacãu la Snyatin, în Polonia, a cerut aprobarea papei Benedict
al IV-lea pentru deschiderea unui seminar destinat tinerilor moldoveni.
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Pentru comparaþie, menþionãm faptul cã la Bucureºti prima ºcoalã catolicã
fusese deschisã în 1815. Probabil cã aceastã ºcoalã a funcþionat pentru scurt
timp, deoarece, în 1830, episcopul Giuseppe Molajoni fondase o nouã ºcoalã
la Bucureºti, încredinþatã la început unui misionar franciscan observant. În
august 1845, episcopul Molajoni a fondat la Bucureºti un mare institut catolic,
încredinþat în 1852 Damelor Engleze, cu numeroase ºcoli gratuite ºi pensioane.
La sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea, Damele
Engleze aveau în Bucureºti douã mari pensioane, trei ºcoli populare, un
orfelinat, o ºcoalã de arte ºi meserii, o casã, ºcoalã pedagogicã dupã sistemul
lui Froebel ºi un noviciat. La aceeaºi datã, Damele Engleze aveau deschise alte
pensioane la Brãila, Craiova ºi Turnu-Severin, precum ºi ºcoli populare în
aceleaºi oraºe. Tot la începutul secolului al XX-lea, surorile Notre Dame de
Sion au deschis la Bucureºti un institut catolic cu un pension ºi o ºcoalã
parohialã pentru bãieþi. În toatã aceastã perioadã, au fost fondate alte ºcoli
catolice la Brãila (douã ºcoli), Grãuºor (lângã Câmpina), Câmpulung,
Caramurat (Constanþa), Cataloi (Tulcea), Cioplea, Craiova, Culelia (Tulcea),
Giurgiu, Malcoci (Tulcea), Piteºti, Ploieºti, Popeºti – Condurat, Râmnicu
Vâlcea, Sinaia, Sulina, Târgoviºte, Turnu Severin.

În ceea ce-i priveºte pe Fraþii ªcolilor Creºtine, aceºtia au venit la Bucureºti
în 1861, deschizând prima casã ºi ocupându-se în special de ºcoala primarã
parohialã. În 1871, aceºti cãlugãri vor pãrãsi Bucureºtiul, unde vor reveni 27
de ani mai târziu pentru a prelua din nou ºcolile primare din Arhiepiscopia de
Bucureºti, respectiv ªcoala „Sfântul Iosif” ºi ªcoala „Sfântul Andrei”. În 1904,
aceºtia vor deschide o altã ºcoalã la Craiova; în 1913, una la Brãila; în 1918,
pe cea de la Satu Mare, iar în 1926, o ultimã ºcoalã la Oradea Mare. Toate
aceste ºcoli vor fi închise la sfârºitul celui ce-al doilea rãzboi mondial.

În Moldova, cu o mare întârziere, misionarii franciscani au pus bazele, la
începutul secolului al XIX-lea, unui important sistem ºcolar dupã modelul
ºcolilor parohiale de doctrinã creºtinã din Italia. Cu tact ºi inteligenþã,
misionarii aveau sã integreze acest sistem ºcolar realitãþilor româneºti, inclusiv
în susþinerea prioritarã a limbii române. Dupã un început, oarecum timid,
explicat ºi prin starea economicã deplorabilã a misiunii, ºcolile catolice aveau
sã cunoascã o extindere rapidã ºi sã fie apreciate de misionari drept opere
caritative, destinate catolicilor sãraci. Prin intermediul ºcolii, misionarii erau
convinºi cã puteau combate situaþia precarã a instrucþiei religioase a tineretului
catolic, situaþie care se manifesta în epocã atât la sate, cât ºi la oraºe.

Congregaþia De Propaganda Fide a fost autoritatea supremã care a
coordonat proiectele ºcolare din Moldova. Din motive care þineau de subsidiile
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anuale, dar ºi din lipsa personalului specializat în susþinerea procesului didactic
ºcolar, aceeaºi congregaþie a decis în multe rânduri închiderea temporarã a unor
ºcoli. Este tot atât de adevãrat cã, pentru aceleaºi motive, vizitatorii apostolici
înºiºi sau unii parohi locali aveau sã decidã suspendarea temporarã a unor ºcoli
parohiale de doctrinã creºtinã. Pentru aceeaºi perioadã, Operele Pontificale din
Lyon (Franþa) au reprezentat principala sursã financiarã atât pentru ridicarea de
biserici, cât ºi pentru fondarea ºi susþinerea ºcolilor catolice din Moldova.

Preotul Carol Magni preia mesajul spiritului de caritate promovat de
Congregaþia De Propaganda Fide de la Roma ºi de Operele Pontificale din
Lyon, decizând fondarea la Sãbãoani a unei ºcoli destinate copiilor sãraci, în
majoritate la acea datã. Evoluþia ulterioarã a acesteia va fi spre o ºcoalã
specializatã pentru formarea dascãlilor catolici. Pr. Carol Magni era conºtient
de existenþa analfabetismului în rândul credincioºilor catolici, pe care dorea sã-l
combatã fondând un mare numãr de ºcoli. Acest analfabetism, în concepþia sa,
ar fi putut pune în pericol chiar existenþa viitorului religiei catolice în Moldova.
De altfel, pericolul pierderii identitãþii catolice îi apãrea pãrintelui Carol Magni
atât de real încât avea sã lanseze avertismente succesive în acest sens cãtre
Congregaþia De Propaganda Fide. În sfârºit, iniþiativa personalã ºi curajoasã
a vizitatorului apostolic Carol Magni a fost încununatã ºi de succesul obþinerii
acordului direct al domnului Moldovei, Mihail Sturdza, el însuºi sensibilizat
de încetineala cu care prindea rãdãcini învãþãmântul românesc. Gestul sãu de
fondare de ºcoli venea ºi în întâmpinarea Congregaþiei De Propaganda Fide,
care aproba astfel de iniþiative privindu-i pe catolicii români.

ªcoala de la Galaþi a particularizat ºcoala catolicã din Moldova. A fost de
la început caritativã, adicã dedicatã sãracilor oraºului, dar reflectând, totodatã,
structura multiculturalã a catolicilor gãlãþeni. Modelul catolic multietnic ºi
ecumenic va fi adaptat ulterior ºi de surorile Notre Dame de Sion, creatoare ale
unui sistem ºcolar de mare prestigiu în istoria învãþãmântului românesc.

ªcoala de la Horleºti reprezintã una dintre revelaþiile arhivelor studiate ºi
redimensioneazã locul ºcolilor catolice în istoria învãþãmântului românesc, în
general, ºi al istoriei ºcolilor catolice pentru dascãli, în particular. Evoluþia
ºcolii trebuie sã fi fost de foarte scurtã duratã, motiv care explicã ºi precaritatea
surselor documentare în cauzã, reduse practic la afirmaþiile pãrintelui Carol
Magni.

Este un fapt pozitiv acela cã misionarii italieni au promovat ideea fondãrii
de ºcoli de dascãli la Horleºti, Sãbãoani, Bacãu sau Iaºi, proiect contracarat
însã de alþi misionari. Convinºi de importanþa acestui oficiu bisericesc, aceºti
misionari vor promova, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, ideea



238

fondãrii unei ºcoli de dascãli doar pentru anumite sate catolice. Absenþa
ºcolilor normale de învãþãtori, în general, ºi a celor normale catolice, în special,
a creat de la început un mare neajuns sistemului ºcolar catolic, care se vedea
astfel privat de prezenþa propriilor învãþãtori. Din acest motiv, pentru foarte
mulþi ani, ºcolile primare parohiale catolice au funcþionat cu învãþãtori aduºi
din afarã sau improvizaþi.

Încã înainte de 1864, anul reformei instrucþiei ºcolare promovate de
domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Ministerul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice
crease primele ºcoli statale catolice. Dacã, în selectarea unor sate catolice,
ministerul avusese în vedere raþiuni sociale ºi economice, pentru altele – de
exemplu, Sãbãoani –, ministerul þinuse cont de tradiþiile ºcolare ale satului
respectiv. Reforma din august 1864 nu a putut rezolva toate problemele
învãþãmântului românesc, ea deschizând doar calea unui cadru legislativ care
a permis ulterior dezvoltarea unei noi faze a evoluþiei ºcolilor. În ceea ce
priveºte învãþãmântul confesional catolic, acesta a trebuit sã se adapteze din
mers noilor realitãþi legislative ºi politice. Unele ºcoli catolice au fost închise,
altele au fost redeschise la sfârºitul secolului al XIX-lea sau la începutul
secolului al XX-lea, puþine având o evoluþie continuã în toatã perioada. Ceea
ce e semnificativ de relevat este faptul cã au fost conservate în întreaga
perioadã aceleaºi idealuri ºcolare ale cãror baze fuseserã puse începând cu anul
1817.

Biserica ºi ºcoala au reprezentat dintotdeauna un loc însemnat pentru satele
ºi comunitãþile catolice, fiind determinate chiar unele de altele. Altfel spus,
viitorul Bisericii ºi al catolicismului era considerat de preoþi ºi de credincioºii
catolici ca dependent ºi de progresul ºcolilor confesionale. ªcoala catolicã
româneascã a purtat ºi amprenta fondatorilor acestora, evoluþia în timp a unor
ºcoli fiind limitatã doar la perioada cât unii dintre vizitatorii apostolici s-au
aflat în Moldova.

Formarea unui cler indigen, prin deschiderea unui seminar în Moldova, a
fost o constantã în preocupãrile Vicariatului Apostolic, iar finalizarea acestui
important proiect ºcolar avea sã se materializeze, cu o mare întârziere, abia la
sfârºitul secolului al XIX-lea. Politizarea exclusivã a acestei probleme a
constituit cauza principalã a întârzierii punerii în practicã a proiectului.
Iniþiatorii fondãrii seminarului, episcopii Paul Sardi ºi Anton de Stefano, au
fost, în mod absolut nemeritat, ºi primele victime ale unor astfel de incriminãri
ºi interpretãri politice. Preotul Gheorghe Bauer, care era ºi un bun cunoscãtor
al realitãþilor româneºti, în calitatea sa de apropiat al episcopului Anton de
Stefano, aprecia faptul cã guvernul Moldovei condiþionase înfiinþarea
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seminarului de adoptarea unei legi speciale pentru misionari, al cãror acces în
þarã urma a fi limitat sau chiar interzis. Dupã anul 1859, atitudinea guvernului
României în problema seminarului catolic pare a se fi disociat de cea a ierarhiei
ortodoxe, atitudine favorizatã ºi de noua politicã internã ºi internaþionalã a
României. În mod paradoxal, graba guvernului de a vedea fondat seminarul a
avut drept efect excesiva politizare a chestiunii, care a favorizat ingerinþele
politice în organizarea ºi activitatea instituþiei care urma a fi fondatã. Este
semnificativ faptul cã punctele de vedere ale Vicariatului Apostolic al
Moldovei, ale Congregaþiei De Propaganda Fide ºi ale Curiei Generale OFM
Conv. au coincis în sensul recunoaºterii politizãrii proiectului seminarului ºi
a luãrii deciziei finale de a amâna fondarea acestuia.

Fondarea ºcolilor Notre Dame de Sion a constituit o adevãratã cotiturã în
istoria învãþãmântului ºcolar catolic românesc, iar momentul ales de episcopul
Salandari pentru deschiderea acestor ºcoli este plin de semnificaþii. Este
suficient doar sã ne gândim la faptul cã puþinele ºcoli parohiale de doctrinã
creºtinã intraserã într-o fazã de stagnare, fapt influenþat direct de starea
deplorabilã a instrucþiei ºcolare a populaþiei catolice. La sfârºitul deceniului al
ºaptelea din secolul al XIX-lea, ºcolile catolice erau deja surclasate cantitativ
ºi calitativ de cele ortodoxe sau chiar luterane. Problema nu o reprezenta
dezvoltarea ºcolilor confesionale de alt cult, ci faptul cã, în absenþa ºcolilor
catolice, tinerii catolici începuserã sã frecventeze aceste ºcoli, fapt care putea
influenþa negativ identitatea catolicã în Moldova. În mod paradoxal, ºcolile ºi
pensioanele catolice Notre Dame de Sion de la Iaºi ºi Galaþi au funcþionat de
la început cu un mare numãr de eleve ortodoxe ºi israelite, care proveneau, de
regulã, din familii înstãrite. Raþiunea o reprezenta politica Surorilor Notre
Dame de Sion ºi a fondatorului congregaþiei, Teodor Ratisbonne, de a-ºi
asigura dezvoltarea propriilor ºcoli în principalele oraºe ale Moldovei, asociind
ºi importante familii locale, care, la rândul lor, erau deosebit de atrase de
perspectiva de a-ºi vedea copiii educaþi în instituþiile ºcolare catolice moderne
de tip occidental. Proiectul ºcolilor Notre Dame de Sion a avut un aºa de mare
succes încât numeroase familii înstãrite din Iaºi ºi Galaþi au cerut pur ºi simplu
surorilor înfiinþarea de institute similare ºi pentru bãieþi, proiect nematerializat
însã. Putem concluziona cã sistemul institutelor Notre Dame de Sion a fost
corolarul unor eforturi inteligente ale Vicariatului Apostolic al Moldovei de a
se integra în realitãþile culturale ºi politice româneºti.

În materializarea proiectelor ºcolare catolice în secolul al XIX-lea,
conducãtorii Vicariatului Apostolic al Moldovei s-au bazat foarte mult pe
solidaritatea catolicã a Europei ºi pe cea a populaþiei catolice din România.
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Rãmâne o realitate impresionantã modul în care importante instituþii de
binefacere din Occident, în special Operele Pontificale din Lyon, oficialitãþi
ecleziastice, parohii din zonele de origine ale misionarilor ºi vizitatorilor
apostolici, unele guverne europene, consulatele strãine de la Iaºi ºi Galaþi etc.
s-au asociat Bisericii din Moldova ºi altor binefãcãtori pentru actualizarea
operelor catolice. Aceastã solidaritate catolicã internaþionalã nu s-ar fi putut
obþine fãrã un proiect clar ºi convingãtor din partea Bisericii Catolice din
Moldova, care argumenta urgenþa fondãrii ºcolilor catolice, tragerea semnalului
de alarmã privind viitorul credinþei catolice în absenþa ºcolilor, pericolul care
putea fi generat de lipsa instrucþiei pentru copiii catolici, în sensul cã nu puteau
fi crescuþi în deplinãtatea adevãrului doctrinei catolice.

Momentul fondãrii în secolul al XIX-lea a ºcolilor catolice este plin de
semnificaþii ºi reprezintã o etapã importantã în procesul formãrii ºi maturizãrii
identitãþii culturale a catolicilor din Moldova. De fapt, se reiau acum unele
proiecte culturale mai vechi ale catolicilor, iar finalitatea lor va constitui
suportul pentru alte proiecte în domeniile politic, cultural ºi religios ale
acestora. ªcoala va reprezenta, alãturi de Bisericã, suportul comunitãþilor
catolice aflate în plinã maturizare a cunoºtinþei membrilor acestora, iar scopul
proiectelor asistenþialistice ºcolare va fi acela de a conserva solidaritãþile
tradiþionale din satele ºi comunitãþile citadine catolice.

În Moldova, statul va recunoaºte, la mijlocul secolului al XIX-lea,
competenþa Bisericii pentru ºcolile de inspiraþie creºtinã ºi care reprezentau
unul din câmpurile sale de intervenþie în plan social. Bazele acestei asistenþe
vor fi reluate, aºadar, la începutul secolului al XIX-lea, dupã experienþa ºcolii
iezuite de la Iaºi ºi vor fi lãrgite în timp printr-un interes crescut ºi sistematic,
care va antrena majoritatea satelor ºi comunitãþilor catolice. Biserica se angaja
astfel sã gãseascã noi soluþii la o situaþie particularã a comunitãþii catolice,
dominatã de carenþe în domeniile culturii ºi instrucþiei ºcolare. Scopul final era
acela de a integra mai bine aceastã comunitate realitãþilor româneºti.

* * *

* 11 octombrie 1833 ºi 5 octombrie 1834 – pr. înv. Filip Nicola: Despre
necesitatea ªcolii Parohiale din Iaºi

„Sunt foarte mulþumit ºi fericit. Acum am început o ºcoalã parohialã, care
era atât de necesarã; nu se poate crede ce ruinã existã între tinerii catolici din
Iaºi. Existã chiar tineri de 18 ani care au încã de mãrturisit principalele
mistere, din cauza neglijenþei fraþilor din trecut (...) Am început sã fac ºcoalã
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pentru a readuce puþin aceastã neglijatã ºi nefericitã tinerime la bunele
sentimente. Un foarte frumos câmp mi s-a deschis pentru a face un foarte mare
bine, dar îmi lipsesc mijloacele. Nu toþi pãrinþii au cu ce cumpãra mãcar
catehismul... ºi rezidenþa nu-mi dã nici un ajutor, în timp ce datoriile pe care
le-au lãsat prefecþii din trecut sunt teribile (...) În aceastã ºcoalã stãteau
speranþele catolicilor pentru regenerarea spiritualã a copiilor lor.

Am susþinut ºcoala ºi 34 de copii cu pomana mea ºi cu munca mea de
învãþãtor. Aceastã ºcoalã a stârnit mult interes în oraº ºi a fost o surprizã
pentru populaþie prezenþa agentului Austriei în ziua de 7/19 august (1834, n.
n.) la examenul public, unde au fost distribuite premii consistente în cãrþi bine
legate ºi douã medalii de argint; ultimele mi-au fost dãruite de un domn, restul
le-a plãtit sãracul Nicola...”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, documente microfilmate din
Arhiva Congregaþiei De Propaganda Fide Roma, fond Moldavia, vol. 9, f. 423-
424.429)

* 21 martie 1837 – pr. Carol Magni: Despre ºcoala elementarã catolicã de
la Sãbãoani

„Trei motive m-au determinat sã o înfiinþez. Primul constã în faptul cã, în
timpul unei audienþe la domnul þãrii, Înãlþimea sa m-a înºtiinþat cu durere cã,
din toþi catolicii care locuiesc la þarã, nici unul nu ºtie sã citeascã ºi m-a rugat
sã iau mãsuri pentru a îmbunãtãþi aceastã situaþie. Al doilea motiv este cã
mulþi oameni inteligenþi care locuiesc la þarã, neavând altã soluþie, trimiteau
copiii lor la ºcolile ortodocºilor din oraºul Roman. Astfel, credinþa ºi
comportamentul acestor copii erau puse în pericol. Al treilea motiv ar fi cã,
prin înfiinþarea acestei ºcoli, am vrut sã fac un lucru plãcut sfintei Congregaþii
(De Propaganda Fide, n.n.), vãzând cã în scrisoarea numãrul 31 v-aþi
exprimat dorinþa de a avea mai multe ºcoli”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, documente microfilmate din
Arhiva Congregaþiei De Propaganda Fide Roma, fond Moldavia, vol. 9, f. 597)

* 1843 – ep. Rafael Arduini: Despre ºcolile elementare catolice din
Moldova

„Am susþinut ºcolile din Iaºi, Sãbãoani, Cãlugãra, Focºani, Galaþi ºi am
deschis, pe cheltuiala mea (adicã din Franþa), ºcolile din Huºi ºi parohia
Grozeºti. Dacã astãzi continuã sã existe, puteþi sã beneficiaþi de binele adus de
toate aceste ºcoli ºi cel mai mare avantaj este cã puteþi sã înlãturaþi din
serviciul Bisericii ºi al poporului cantorii ºi cateheþii strãini ºi funcþionarii
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satelor – persoane schismatice – ºi sã-i înlocuiþi cu catolicii noºtri indigeni,
educaþi ºi instruiþi în aceste ºcoli”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 1/1843, f. 57-58)

* 3 mai 1863 – înv. Gheorghe Teodosiu: Despre necesitatea mãririi ºcolii
din Pildeºti

„Domnule Ministru... Cu tot respectul, vã aduc la cunoºtinþã necesitãþile
acestei ºcoli... Fiindcã în aceastã comunã toþi locuitorii sunt catolici ºi
locuitori români, de prin satele megieºe ce ar voi a-ºi da copiii la ºcoalã ºi aici
nu pot gãsi gazdã pe la locuitori, fiind diferiþi în religiune ºi obiceiu, de aceea
am socotit de cuviinþã, Domnule Ministru, a vã ruga sã binevoiþi a îndatora pe
posesore prin contract de a face lângã ºcoalã o casã cu douã apartamente
pentru locuinþa copiilor ce ar veni la ºcoalã de prin satele strãine. Sigur,
fiindcã în curând s-ar împovãra ºcoala cu mai mulþi elevi vãzând cã se dã
gazdã gratuitã, cãci pânã acum unii copii de prin satele megieºe, din cauzã cã
nu au gazdã, sunt nevoiþi a frecventa ºcoala de pre la casele lor, departe de
câte douã ore mersu ºi aceasta numai când e vremea bunã, iar altfel fac o
mulþime de absenþe”.

(Arhiva ªcolii din Pildeºti, dosar Documente privitor la ªcoala din Pildeºti,
pãstrate ºi aranjate de învãþãtorul Gavril Horodniceanu, f. 7)

* 12 septembrie 1882 – ep. Nicolae Iosif Camilli: Despre întreþinerea
ªcolii de dascãli de la Sãbãoani

„Ar fi un lucru frumos înfiinþarea unei ºcoli interne, în care tinerii luaþi de
mici sã nu aibã ocazia sã se degradeze vãzând exemplul rãu al concetãþenilor
lor. Dar fiind imposibil, deocamdatã, înfiinþarea unui astfel de internat (pentru
ªcoala de dascãli din Sãbãoani, n. n.), va trebui sã ne mulþumim cu restabilirea
ºcolii de pe vremea episcopului de Stefano, când tinerii locuiau în sat ºi
frecventau în timpul zilei ºcoala”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 1/1846, f. 109)

* 9 aprilie 1896 – ministrul Petru Poni: Despre predarea orelor de Religie
în ºcolile de stat

„Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul Cultelor ºi Instrucþiunii
Publice, decidem:

Se autorizeazã preoþii catolici sau reprezentanþii lor sã predea cursul de
religiune la ºcolele primare rurale o orã pe sãptãmânã. Acolo unde copiii
catolici înscriºi în ºcoalã sunt în majoritate, cursul de religiune se va face în
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orele de clasã; iar ºcolele unde copiii ortodoxi sunt în majoritate, cursul se va
face afarã de orele de clasã. Ora în care se face cursul va fi ultima din zi. Ziua
va fi aleasã de preotul catolic în unire cu învãþãtorul ºi comunicatã
revizoratului”.

(Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi, dosar 1/1875, f. 106v)


