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Intenþionãm sã analizãm în mod tematic ºi cronologic unele probleme
fundamentale ale misiunii moldave din secolul al XVIII-lea, pentru a
putea formula câteva concluzii sintetice cu privire la condiþiile ei interne
ºi externe. Acest lucru pare sã fie util, întrucât documentele referitoare
la misiunea catolicã din Moldova în perioada amintitã sunt puþine ºi
sãrace în conþinut1.

1. Situaþia internã
1.1. Comunitãþile catolice 

în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea
Pentru secolul al XVII-lea, lista cea mai completã ºi detaliatã a comu-

nitãþilor catolice moldave ne-o oferã relatarea lui Banduloviè din anul
1646, din care aflãm cã în Moldova se aflau atunci 33 de comunitãþi cato-
lice cu 1.122 familii care formau împreunã 5.000 de credincioºi2. Este o
perioadã marcatã de o evidentã scãdere numericã, ce va continua timp
de un secol (la sfârºitul secolului erau aproximativ 300 de catolici în
toatã Moldova), pânã la reluarea misiunii în a doua jumãtate a secolu-
lui urmãtor3. Principalele motive ale acestei scãderi numerice le-au con-
stituit rãzboaiele ºi dificilele condiþii de viaþã în care se aflau nu doar
catolicii, ci ºi toatã populaþia Moldovei.

1.1.1. Comunitãþile între 1754-1762
Pentru prima jumãtate a secolului, existã foarte puþine informaþii

cu privire la comunitãþile moldave ºi, pentru acest motiv, prezentarea
noastrã începe cu a doua jumãtate a secolului. Ceea ce putem spune
despre prima parte a secolului al XVIII-lea este doar faptul cã existã în
continuare principalele opt comunitãþi ale misiunii, respectiv viitoarele 

1 În acest studiu am tradus din limba italianã ºi am completat capitolul al IV-lea din
teza de doctorat pe care am susþinut-o în 1999 la Universitatea Pontificalã Gregoriana
din Roma. Având ca titlu „Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea", teza a fost
publicatã mai întâi în limba italianã, urmând sã fie tradusã ºi tipãritã ºi pentru cititorii
de limbã românã.

2 Cf. A.V. URECHIA, Codex Bandinus.
3 Alte informaþii despre comunitãþile catolice din a doua jumãtate a secolului al XVII-lea,

în: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, în Diplomata-
rium italicum, I, Roma 1925, 16-21.



parohii, de care depindeau „filialele” sau, mai bine spus, micile ºi fra-
gilele comunitãþi catolice. Toate aceste comunitãþi sunt asistate de pu-
þini misionari, motiv pentru care nu se poate vorbi nici despre o pasto-
raþie sistematicã ºi nici despre o organizare stabilã ºi maturã.

În 1745, în relatarea sa trimisã la Propaganda4, misionarul Giovanni
Ausilia ne prezintã 21 de comunitãþi cu 787 familii catolice aparþinând
singurei episcopii, de Bacãu5: Iaºi (60 de familii), Cotnari (9 familii),
Rãchiteni (56 de familii), Huºi (48 de familii), Bârlad (12 familii),
Bacãu (12 familii), Fãrãoani (140 de familii), Grozeºti (Oituz) (30 de
familii)6, Cãlugãra (42 de familii), Trebeº (30 de familii), Tãmãºeni (40
de familii), Adjudeni (15 familii), Sãbãoani (90 de familii), Teþcani (53
de familii), Gherãieºti (13 familii), Ciubãrciu (40 de familii), Galaþi (11
familii), Hotin (60 de familii)7, Sperieþi (3 familii), Trotuº (11 familii),
Baia (12 familii)8.

Numerele 25-39 din relatare ne prezintã un inventar al bisericilor
din misiune, cu mobilierul lor. În total existau 20 de biserici. Cu excep-
þia a cinci biserici, care erau din piatrã (Cotnari, „bisericã foarte fru-
moasã, care întrece orice altã bisericã din provincie, pentru a cãrei refa-
cere sunt necesari o sutã de scuzi”, douã la Baia, una la Sãbãoani ºi,
respectiv, la Trotuº), toate celelalte biserici erau construite din lemn9.
La Iaºi, biserica „riscã sã se prãbuºeascã în curând” ºi „acest popor se
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4 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 183-200.
Citatele ulterioare din relatare, citãrile prezente în paginile care urmeazã trebuie cãu-
tate în paginile menþionate în aceastã notã.

5 Comunitãþile le-am citat cu numele actuale, care nu sunt foarte diferite de cele
date de Ausilia. El doar italianizeazã puþin numele: Cotnari=Cottnaro etc. Comuni-
tãþile scrise cu litere aldine sunt „cele mai importante... ºi mai uºor de ajutat spiritual”.

6 În aceste comunitãþi, pãrintele Manzi „unum templum edificavit”, atât de necesarã
ºi pentru cã „per decursum Annorum quot homines Catholici venient ex Transilvania...
ita quidem ut ex Dei gratia jam sunt 700 Animae”. În 1733, cu ajutorul credincioºilor,
Manzi construise ºi o casã pentru misionari: APF, Moldova, 3, 417-418.

7 Este interesant cã în Hotin mai sunt catolici ºi cã misionarul poate merge acolo
liber, întrucât, în 1713, oraºul ºi zona înconjurãtoare au devenit „raia”, adicã zonã aflatã
complet sub dominaþie turceascã. Acest lucru ne face sã credem cã autoritãþile otomane
erau destul de tolerante în materie de credinþã, dar sub alte aspecte, Di Giovanni ne spune
în 1762 cã satul Mohilãu, aflat în aceastã „raia”, „este foarte mult supus atacurilor tur-
cilor din Hotin, care deseori trec pe acel drum ºi jefuiesc acei sãrmani oameni”: G.
CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 210.

8 Cu doi ani înaintea lui, în 1743, misionarul ungur Andrei Patai ne spune cã în Mol-
dova sunt 26 de comunitãþi catolice, dupã pãrerea lui, toate cu populaþie de origine ma-
ghiarã; ºi numele comunitãþilor sunt toate maghiarizate: F. PALL, „Le controversie tra i
minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Moldavia (România)”, în Diplomatarium
italicum, IV, Roma 1939, 333-334.

9 La Trebeº, biserica este „ridicatã din nou de pãrintele Frontali”; misionarul a fãcut
acelaºi lucru la Trebeº, „pãrintele Vannucci... ca sã evite orice inconvenient datorat apro-
pierii de turci ºi tãtari, care îºi puneau cu forþa caii în cimitir ºi de multe ori chiar în in-
cinta bisericii, numitul pãrinte nu doar o doteazã cu toate cele necesare, dar o reface ca
nouã”. În jurul cimitirului, bravul misionar a construit „un zid de lemn stabil... cu o lun-
gime de 100 de coate în jur”.
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teme cã le va cãdea în cap în timpul funcþiunilor liturgice; pentru a
evita acest pericol, cu ajutorul lui Dumnezeu, Sassano a început o nouã
bisericã”. 

Sunt enumerate apoi localitãþile în care catolicii trãiesc împreunã cu
ortodocºii (ca ºi numãrul bisericilor ortodoxe din toatã Moldova: circa
2.500): Iaºi, Cotnari, Rãchiteni („fiind aceastã reºedinþã din Reketteno
fãrã clopot, poporul era convocat prin baterea toacei de cãtre schisma-
tici”, f 344), Gherãieºti, Baia (unde existau douã biserici catolice în ruinã),
Cãlugãra, Bacãu, Fãrãoani, Trotuº, Grozeºti, Galaþi, Huºi ºi Bârlad.
Aproape de Sãbãoani10 ºi de Fãrãoani11, la jumãtate de orã distanþã, se
aflau alte douã biserici, ce erau folosite drept capele pentru cimitirul
existent acolo. La Cotnari, „cele necesare pentru celebrare erau aduse
din misiunea Rãchiteni, ca ºi la Baia, din Sabovano, iar în Bacãu ºi Tre-
beº, din Cãlugãra. În Stoiceni, adicã Uttino, pãrintele misionar care
mergea acolo aducea ºi obiectele de cult personale” (f 345).

Misionarii aveau locuinþe proprii numai în comunitãþile din Iaºi, Rãchi-
teni, Sãbãoani, Cãlugãra, Grozeºti ºi Huºi. Catolicii reprezentând o mino-
ritate în mijlocul unei majoritãþi ostile, bisericile lor nu se bucurau de
o „intrare deosebitã ºi proprie, ci toate fuseserã ridicate fãrã temelie
sub providenþa lui Dumnezeu” (f 345). La Iaºi, biserica deþinea o vie (pro-
ducea 3 sau 4 butoaie de vin pe an) de ºase „pogoni”12 în cartierul
Copou, dãruitã de Martin Tutuch, cu obligaþia de patru Liturghii pe
an. De asemenea, se bucura de opt cârciumi ºi de un han pe „Uliþa
Mare”, adicã strada principalã. Date în chirie, se obþineau circa 50 de
scuzi pe an. Biserica din Huºi avea douã bucãþi de teren donate, una de
Dumitru Pãtraºcã ºi Magdalena Balint, soþia lui, iar cealaltã de Gheor-
ghe Bãlaºcã. Pentru a redobândi unul dintre terenuri, prefectul, împre-
unã cu misionarul Giovanni Vannucci, au fost nevoiþi sã facã „o mare
ceartã în Iaºi în faþa domnitorului”. „Biserica din Galaþi avea niºte vii,
cu niºte cârciumi, dar atât primele, cât ºi ultimele fuseserã incen-
diate... Celelalte biserici nu aveau nici un bun imobil... Pãrinþii Compa-
niei lui Isus, pentru cã nu deþineau o bisericã proprie, nu aveau intrãri
bisericeºti” (f 346). 

În acest caz, în toatã misiunea existau ºapte case în care ar fi putut
locui misionari, iar bunuri deþineau doar parohiile din Iaºi ºi Huºi, pe
lângã slaba proprietate episcopalã din Trebeº.
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10 „Biserica de piatrã este abandonatã ºi ruinatã, nerestauratã pentru cã nu este cu
ce”; credem cã este chiar cea construitã din ordinul principesei Margareta Muºat, la
începutul secolului al XV-lea. Recent, descoperirile arheologice au adus la luminã teme-
liile acestei biserici ºi cimitirul din vecinãtatea ei.

11 A fost construitã „din lemn de pãrintele Zingali, spre marea satisfacþie a popo-
rului”.

12 Misionarul italianizeazã cuvântul român „pogon”, adicã o unitate de mãsurã
agrarã echivalentã cu o jumãtate de hectar.



1.1.2. Comunitãþile între 1762-1789
Dupã circa douã decenii, adicã în 1762, prefectul Di Giovanni tri-

mite la Propaganda o altã relatare despre starea misiunii13, din care
aflãm cã numãrul catolicilor din toatã Moldova este de aproximativ ºase
mii14. Numãrul crescuse, deci, comparativ cu cel din relatarea lui Ausilia
din 1745, când erau 787 de familii. Dacã facem o medie ºi admitem cã
o familie era alcãtuitã din cinci persoane, atunci, înainte cu douã decenii
misiunea numãra aproximativ patru mii de catolici.

La Iaºi15, prima dintre cele opt parohii din misiune, erau 166 de fa-
milii, „cea mai mare parte dintre aceºtia fiind dezertori italieni, ger-
mani, francezi ºi spanioli, ca ºi unii fugari din alte naþiuni”. Era, deci,
o comunitate redusã numeric, cosmopolitã ºi, sub anumite aspecte, mai
puþin edificatoare16. Toþi aceºtia trãiau în „patruzeci de case, adicã în
patruzeci ºi trei de familii sãrace ºi mizerabile”. Aici exista o bisericã
din lemn, cea mai mare din misiune, binecuvântatã de Laidet cu ºapte
ani înainte, cu sacristie ºi cu toate cele necesare pentru acþiunile litur-
gice. Alãturi se afla reºedinþa prefectului, a misionarului care îl însoþea
(Giuseppe Cambioli, 54 de ani) ºi un adãpost pentru misionarii aflaþi în
trecere. Biserica avea în posesie douã vii17, o pivniþã ºi ºapte cârciumi.
La douã ore de mers se afla Cocoteni (Horleºti), cu 22 de case ºi 121 de
suflete, aflaþi în grija pastoralã a parohului de Iaºi. La patru ore dis-
tanþã de capitalã era localitatea Totoieºti, unde majoritatea era orto-
doxã, catolicii trãind în 5 case, fiind în total 21 de suflete, asistate tot
de parohul din Iaºi. Mergând spre Roman, „dupã o zi ºi jumãtate de
drum”, se aflã Miclãuºeni18, un sat „de unguri catolici”, cu 38 de case
ºi 171 de suflete, sub îngrijirea parohului din Rãchiteni, care era la „un
sfert de orã de mers”.
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13 F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Mol-
davia (România)”, 203-215.

14 Aceeaºi cifrã o indicã ºi Cambioli, în scrisoarea sa adresatã Propagandei în acelaºi
an: F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Mol-
davia (România)”, 211.

15 Pentru mai multe informaþii despre comunitãþile catolice din Moldova, cf. I.
GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, Bacãu 1996. Opera, în 306 pa-
gini, reprezintã o prescurtare fãcutã „post mortem auctoris” de Gabriel Leahu, dupã
niºte lucrãri în manuscris ale autorului.

16 „În Iaºi, care este capitala, între bãtrâni, neputincioºi ºi copii sunt circa o sutã
cincizeci de catolici, ºi aceºti puþini sunt puþin evlavioºi, pentru cã, excluzând câþiva
oameni care sunt atenþi la clopote ºi care locuiesc departe de bisericã, restul, în cea mai
mare parte, sunt dezertori din diferite naþiuni, care au nimerit în Iaºi, vãzându-se strã-
ini, îºi vând haina ºi se pun mai curând în slujba necatolicilor... unii foarte rar vin la
bisericã, ºi unii niciodatã, sau aproape niciodatã; astfel încât, în zilele cele mai solemne
ale anului, în bisericã se vãd cel mult treizeci de persoane”: F. PALL, „Le controversie tra
i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Moldavia (România)”, 211.

17 În 1778, misionarul Fedele Rocchi scrie cã, cu vinul din aceste vii, „care se vinde
într-o cârciumã din zonã, separatã de curtea noastrã, trãim ºi întreþinem biserica”: APF,
Moldova, 5, 171.

18 Înainte de 1900 aºa se numea actualul sat Butea.
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La Rãchiteni existau 50 de case „într-o pãdure”, cu 238 de suflete.
Comunitatea avea o bisericã cu toate cele necesare ºi casã pentru misi-
onar (respectiv Antonio Mauro, de 30 de ani). Prefectul se interesa pu-
blic ºi în particular dacã oamenii cunoºteau catehismul ºi, se pare, dupã
mãrturia sa, cã îl cunoºteau „suficient”. Observãm cã, dupã Liturghie,
dupã un obicei care a fost transmis pânã în timpurile noastre, era expus
sfântul Sacrament, care se termina cu binecuvântarea solemnã19.

Dupã jumãtate de orã de drum se ajungea la Adjudeni20, care avea
30 de case ºi 148 de suflete, fãrã bisericã, dependenþi tot de Rãchiteni.
La o altã jumãtate de orã de mers se afla Tãmãºeni, cu 31 de case ºi 147
de credincioºi, asistaþi ºi ei de misionarul din Rãchiteni. Exista aici o
bisericã ce „risca sã cadã”, însã avea strictul necesar. Dincolo de râul
Siret, în faþa Tãmãºenilor, se afla satul Buruieneºti, fãrã bisericã, cu 21
de case ºi 84 de suflete, îngrijite de parohul din Rãchiteni. Pe aceeaºi
parte a râului, nu departe, se afla comunitatea Rotunda, cu 58 de su-
flete ºi 12 case, fãrã bisericã, îngrijiþi ºi ei de parohul din Rãchiteni.
Mai erau dependenþi de aceastã parohie ºi cei 54 de credincioºi din Fãr-
cãºeni (Traeasseno), care locuiau în 10 case, neavând bisericã proprie.
La distanþã de 5 ore de mers se gãsea Cotnari, cu cinci case catolice ºi
cu „o bisericã mare din piatrã, dar descoperitã ºi fãrã speranþe de a fi resta-
uratã din cauza mizeriei puþinilor oameni care rãmãseserã acolo”21. La
o orã distanþã se afla „un cãtun cu cinci case”, cu 16 suflete, numit Lin-
guebagului, ºi la un sfert de orã este un alt grup de 4 case, cu 14 su-
flete, numit Zlodica. Apoi, la un sfert de orã de drum, sunt alte 4 case
cu 13 suflete, locul numindu-se Dam. Dupã o altã orã de mers se întâl-
nea Gialuluivodã, cu opt case ºi 30 de suflete. Toþi aceºtia depindeau,
de asemenea, de parohul din Rãchiteni ºi, aflându-se la foarte mare dis-
tanþã, dupã cum observã prefectul, nu erau atât de bine pregãtiþi din
punct de vedere spiritual, în comparaþie cu cei din parohie.

Prefectul merge apoi la Bacãu, „cândva sediul episcopului latin”22.
Aici gãseºte 131 de suflete în 24 de case. Exista o bisericã din lemn aco-
peritã cu paie, ce avea, printre altele, un potir foarte vechi, din 1105. Co-
munitatea depindea de cea din Cãlugãra ºi era bine instruitã în credinþã.
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19 În zilele noastre, expunerea Preasfântului Sacrament se face în multe comunitãþi
dupã-amiazã, înainte de Liturghia de searã.

20 Mult timp în posesia mãnãstirii ortodoxe „Trei Ierarhi” din Iaºi: T. CODRESCU,
Uricariul, 7, 284.

21 De altfel, în afarã de cele din nord, la Baia ºi Siret, unde nu mai sunt menþionaþi
catolici, bisericile din Cotnari ºi Trotuº, acum complet ruinate, sunt singurele cons-
truite din piatrã. Toate celelalte sunt din lemn, adicã fragile ºi dispuse sã fie incendi-
ate. Pe la 1760, în misiune sunt biserici la: Iaºi, Bârlad, Huºi, Rãchiteni, Tãmãºeni, Sãbã-
oani, Hãlãuceºti, Talpa, Bacãu, Trebeº, Trotuº, Cãlugãra, Fãrãoani, Grozeºti, Ciubãr-
ciu ºi Mohilãu.

22 Trecuserã abia zece ani de când Benedict al XIV-lea schimbase reºedinþa episco-
pului la Sniatyn, pe pãmânt polon, aproape de Moldova. Misionarul vorbeºte despre „o
datã”, probabil în amintirea începuturilor episcopiei, când episcopul stãtea la Bacãu,
dar acele timpuri erau destul de îndepãrtate.



La o orã ºi jumãtate de mers se aflau alte trei comunitãþi, asistate de
Cãlugãra: Fontinel, Mãrgineni ºi Trebeº, cu 458 de suflete în 70 de case.
Trebeº era proprietatea episcopului de Bacãu ºi avea o bisericã acope-
ritã cu paie, construitã de puþin timp.

La o orã de mers, în mijlocul pomilor fructiferi, se situa comunitatea
din Cãlugãra, cu 34 de case ºi 204 suflete (a se vedea media de ºase per-
soane pe familie). Aceastã comunitate avea o bisericã cu cimitirul alã-
turi, „plin de cruci mari din lemn, pe care obiºnuiesc sã le punã pe mor-
minte”. Dupã Liturghie, ca de obicei, prefectul i-a întrebat pe oameni
despre catehism, constatând cã erau foarte bine instruiþi de cãtre misi-
onarul Grabriele Mazziotti, ajutat de un alt cãlugãr, Carlo Gattinara,
de 31 de ani.

Din Cãlugãra, misionarul s-a dus la Fãrãoani, comunitatea cea mai
mare din misiune, întrucât avea 214 case cu 900 de credincioºi. Satul
este descris ca fiind prosper, oamenii, dogari de meserie, „cu obiceiuri
bune ºi cu o sfântã teamã de Dumnezeu ºi elementele de bazã ale sfintei
credinþe, fãrã excepþie de vârstã... astfel încât vederea sfinþeniei obice-
iurilor trezeºte admiraþia... printre oamenii care gem sub jugul dur al
grecilor23, care i-au fãcut sclavii sclavilor”. Existau aici o bisericã din
lemn ºi o casã pentru misionar, pe atunci Giovanni Frontali24. Înaintea
Liturghiei, dascãlul, „adicã învãþãtorul care obiºnuieºte sã explice cate-
hismul în limba maghiarã, citeºte de la pupitru doctrina ºi alte cãrþi
religioase, tot în maghiarã”25. În bisericã erau multe icoane, ºi ele „în
stil maghiar”. Aºa cum a procedat în toate comunitãþile cu bisericã pro-
prie, misionarul ne prezintã ºi în acest caz în numãr exact ºi chiar cu
anumite detalii tot ceea ce se aflã în prezbiteriu ºi în sacristie (mobilie-
rul). În afara satului mai existã o bisericã, având alãturi cimitirul „plin
cu cruci mari”. 

În aceastã comunitate, prefectul se opreºte timp de zece zile ºi
observã cu satisfacþie cã era mereu vizitat de oameni pentru probleme
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23 La 26 martie 1615, domnitorul ªtefan Tomºa cumpãrã satul de la douã familii de
boieri, care îl aveau în proprietate, ºi îl dã în proprietatea mãnãstirii din Solca, în nor-
dul Moldovei, mãnãstire construitã de el. Satul a rãmas sub aceastã stãpânire monas-
ticã ortodoxã pânã la anexarea Bucovinei (partea de nord a Moldovei) de cãtre imperiul
austro-ungar, în 1775. La începutul secolului al XIX-lea, satul a fost cumpãrat de logo-
fãtul (cancelarul) Nicolae Roset: I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Mol-
dova, 96-97.

24 La 20 aprilie 1763, prefectul Cambioli scrie Propagandei cã peste puþin timp vor
pleca din Moldova în Italia patru misionari, printre care ºi Frontali ºi Zingali, care slu-
jiserã aproape 22 de ani în aceastã misiune: APF, Moldova, 5, 27.

25 Pentru a-l ajuta pe misionar „în nevoile spirituale ale credincioºilor, a fost intro-
dus obiceiul de a avea un dascãl, sau învãþãtor, în fiecare bisericã ºi unde nu locuieºte
pãrintele”. Trebuie sã cunoascã limbile „maghiarã ºi latinã”. Predã catehismul, con-
duce recitarea rugãciunilor, cântã în timpul Liturghiei ºi în timpul funcþiunilor litur-
gice. Tributul pentru el îl plãtesc oamenii; de la aceiaºi credincioºi primeºte „ceva po-
manã” la botezuri ºi la înmormântãri ºi în fiecare an familiile îi dau o anumitã canti-
tate de cereale, astfel încât, „cu puþinã iscusinþã ºi efort din partea acestuia”, poate trãi
modest cu familia lui.
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spirituale ºi materiale, „ºi toþi erau mulþumiþi cu ceea ce se decidea,
efect al pietãþii acelui popor” care recunoºtea autoritatea misionarului
în mijlocul comunitãþii lor. Cu excepþia comunitãþii din Iaºi, cosmopo-
litã ºi atât de greu de controlat, în toate celelalte comunitãþi unde locu-
ieºte misionarul se observã deja în aceastã relatare o creºtere a autori-
tãþii sale spirituale, ºi nu numai, dar ºi în „lucrurile civile”, cum no-
teazã Crisostomo. Acest lucru dovedeºte ºi un progres al unitãþii religi-
oase ºi umane a comunitãþilor, în jurul persoanei pãrintelui. Aproape
de Fãrãoani, mai existau alte patru mici comunitãþi formate numai din
catolici, fãrã bisericã ºi dependente de Cãlugãra: Lunga (18 de case cu
87 de suflete), Valea Seacã (53 de case, 248 de credincioºi), Geoseni (24
de case, 112 credincioºi) ºi Prãjeºti (34 de case cu 172 de suflete).

Dupã o zi de drum a ajuns la Trotuº, „mic oraº din Moldova”, unde
exista o bisericã catolicã din lemn, alãturi de ruinele unei alte biserici
din piatrã. Sunt 15 case cu 59 de suflete, aparþinând misiunii din Gro-
zeºti, unde activa pãrintele Giuseppe Zingali, în vârstã de 52 de ani. Aici
sunt 70 de case cu 359 de suflete catolice, amestecate printre ortodocºi.

Ajuns la hotarul occidental al misiunii, Crisostomo a revenit spre
centrul provinciei ºi, dupã trei zile de drum, a ajuns la Sãbãoani, unde
gãseºte 75 de case cu 335 de suflete, „toate ungare”, cu bisericã ºi o re-
ºedinþã comodã pentru misionar, în persoana lui Francesco Chiaro-
lanza, de 38 de ani. Ca de obicei, dupã Liturghie, a urmat expunerea
Preasfântului Sacrament ºi întâlnirea cu oamenii. Aici se opreºte timp
de opt zile ºi se declarã satisfãcut de pregãtirea spiritualã ºi cateheticã
a poporului. Apoi, în douã ore de cãlãtorie, ajunge la Hãlãuceºti, cu 31
de case, 233 de suflete ºi o bisericã din lemn „foarte solidã, ridicatã cu
trei ani în urmã”. Aici era ºi un dascãl, care instruia poporul în cele pri-
vitoare la credinþã, ajutându-l pe pãrintele din Sãbãoani. Nu foarte de-
parte se afla Gherãeºti, cu 28 de case ºi 62 de suflete, ºi Teþcani, cu 28
de case ºi 151 de credincioºi. Dupã patru ore de cãlãtorie se ajungea la
Talpa, „sat format recent de niºte familii fugite din diferite locuri în
timpul ultimei incursiuni a tãtarilor, din 1759”, cu 26 de case ºi 111 su-
flete. Aceºtia ridicaserã cu un an înainte „o bisericã pe care nu au aco-
perit-o de teamã sã nu fie supuºi noului tribut”, impus de patru ani tu-
turor bisericilor, chiar ºi celor lipsite de rentã. ªi aici se afla un dascãl.
În apropiere era satul Bârgãoani, cu 12 case ºi 53 de suflete. Toate aceste
comunitãþi, se înþelege, depindeau de Sãbãoani.

Dupã douã zile de mers spre nord-est, se ajunge „într-un oraº mic ºi
dezolat”, Huºi, sediul episcopului ortodox. Catolicii trãiau în 65 de
case, fiind în numãr de 300. Aveau bisericã ºi misionar, în persoana lui
Giovanni La Macchia, în vârstã de 38 de ani. Majoritatea catolicilor
trãiau într-o pãdure, în afara oraºului. Aici se afla o altã bisericã, cu
reºedinþã pentru misionar. Duminica se celebra în oraº, iar în timpul
sãptãmânii, în biserica dinafarã, în sat. Din Huºi, intrând în Basarabia,
în zona stãpânitã de tãtari, pe malurile râului Prut se afla Ciubãrciu,
care depindea de Huºi ºi unde catolicii erau în numãr de 101 suflete în
22 de case. Deþineau o bisericã într-o stare jalnicã ºi un dascãl „care 
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instruieºte acele suflete în lucrurile care privesc sfânta credinþã”. Tot
de aceastã parohie depinde ºi Bârladul, unde erau 30 de catolici în 7
case. Aici, în 1759, tãtarii arseserã biserica, ca ºi alte biserici ortodoxe.

În nordul extrem al Moldovei, pe malurile râului Prut, la hotarul cu
Polonia, se afla Mohilãu, având bisericã ºi reºedinþã pentru misionar.
Era format din 26 de case cu 80 de credincioºi. „Acest sat este supus de
multe ori atacurilor turcilor din Hotin, care trec deseori pe acel drum
ºi jefuiesc acei oameni sãraci”. Aceastã misiune fusese fondatã de Gio-
vanni Frontali cu persoanele adunate aici din diferite regiuni. Domni-
torul Constantin Racoviþã îl trimisese special pentru a construi o bise-
ricã ºi pentru a-i convinge pe catolici sã nu meargã în Polonia26.

Pentru a scãpa de tributuri ºi de invaziile turcilor ºi ale tãtarilor,
unele persoane mai trãiau încã prin pãduri ºi prin alte locuri îndepãr-
tate de oraºe ºi de sate. În anul precedent, un misionar, vizitându-i, spo-
vedise ºi împãrtãºise 108 persoane, botezând, de asemenea, ºase. Unele
oraºe spre Dunãre erau locuite de puþini catolici: în Galaþi, 5, în Ackher-
man, 30, iar în Chilia, 10. 

Aºadar, în toatã misiunea, catolicii erau împrãºtiaþi în 40 de locali-
tãþi. Cu excepþia comunitãþii din Fãrãoani, care numãra peste 200 de
case sau familii (admiþând faptul cã mulþi dintre bãtrâni trãiau împre-
unã cu copiii, în aceeaºi casã), toate comunitãþile aveau mai puþin de
50 de case, cu excepþia a patru dintre ele. Satele erau, deci, mici, majo-
ritatea dintre ele exclusiv catolice, chiar dacã în apropierea lor se aflau
ºi ortodocºi; dar catolicii, încã din aceste timpuri, preferau sã locuiascã
într-un teritoriu determinat al lor. 

Trebuie sã precizãm apoi cã numele localitãþilor nu apare numai
când sunt menþionaþi catolicii. Aceste comunitãþi, cu excepþia unora
foarte mici (Cocoteni, Sperieþi, Linguebagului ºi Zlodica, de exemplu),
sunt prezente în documente ale familiilor de boieri sau de mãnãstiri cu
multe secole înainte, acestea primind teritoriile ºi oamenii de pe ele de
la domnitori. Astfel de comunitãþi sunt menþionate în acte de vânzare-
cumpãrare sau de donaþie. Numãrul total al caselor urcã pe la 1.150;
numãrul catolicilor, 5.640. În relatarea lui Crisostomo nu se aflã mai
mult de trei comunitãþi prezentate în cea fãcutã de Ausilia (1745):
Sperieþi, care depinde de Iaºi, iar în nord, comunitãþile din Hotin (în
„raiana” turceascã Hotin se va gãsi comunitatea din Mohilãu) ºi Baia.

Fãcând o comparaþie cu relatarea lui Ausilia, din 1745, unde gãsim
787 de familii în 21 de comunitãþi, se observã cu uºurinþã cã, într-un
arc de mai puþin de douãzeci de ani, numãrul credincioºilor ºi al comu-
nitãþilor a crescut destul de mult, atât datoritã naºterilor, cât ºi ca ur-
mare a sosirii multor oameni din Transilvania.

Noile comunitãþi formate în aceastã perioadã sunt: Cocoteni ºi Toto-
ieºti, aparþinând de parohia din Iaºi; Miclãuºeni (Butea), formatã pro-
babil din oameni veniþi din comunitãþile din Adjudeni ºi Tãmãºeni, 
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26 APF, Moldova, 5, 309 º.u.
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fugiþi din faþa invaziilor diferitelor armate care mãrºãluiau pe drumu-
rile din apropierea acestor localitãþi; Buruieneºti, care, ca ºi alte sate,
aparþinea de o mãnãstire ortodoxã, de cea din Bãrboi (Iaºi), catolicii
venind din Adjudeni ºi Tãmãºeni, pentru aceleaºi motive descrise mai
sus; Rotunda, formatã din catolici veniþi tot din Adjudeni, Tãmãºeni ºi
Miclãuºeni ºi stabiliþi pe pãmântul mãnãstirii ortodoxe, aproape de
Doljeºti (acest sat este aºezat pe celãlalt mal al râului Siret, în faþa
Adjudenilor, dupã cum Buruieneºti se aflã în faþa satului Tãmãºeni);
Fãrcãºeni, alcãtuit din catolici veniþi probabil din Rãchiteni, ambele
sate aparþinând mãnãstirii ortodoxe din Iaºi, „Trei Ierarhi”, mãnãstire
plasatã de cealaltã parte a drumului care o separã de catedrala catolicã.
Mai trebuie menþionate cele trei grupuri de case aproape de Cotnari
(Linguebagul, Zlodica ºi Gialuluivodã). 

Aproape de Bacãu se aflau comunitãþile Fontinel ºi Mãrgineni,
aceasta din urmã constituind proprietatea familiei de boieri Ruset. De
Fãrãoani aparþinea ºi noua comunitate Lunga. Ne surprinde apoi fap-
tul cã Ausilia nu menþioneazã Valea Seacã, pentru cã aceastã comuni-
tate este menþionatã deja din secolul al XV-lea. ªi Geoseni este o nouã
comunitate formatã din imigranþi din Transilvania, stabiliþi pe moºiile
boierului Ioaniþã Sturza, ºi tot nouã este ºi comunitatea catolicã din
Prãjeºti. Teritoriul acesteia din urmã aparþinea mãnãstirilor Rãducanu
ºi Precista din Târgu Ocna. De altfel, majoritatea comunitãþilor cato-
lice trãiau pe teritorii aparþinând fie boierilor, fie diferitor mãnãstiri
ortodoxe. ªi aceasta era o realitate generalizatã în þarã. Pãmânturile,
cum am spus în primul capitol, aparþineau, cu excepþia câtorva rãze-
ºilor, mai-marilor: domnitorilor, boierilor ºi cãlugãrilor27. 

Aproape de Sãbãoani se aflã ºi satul Hãlãuceºti, format tot din imi-
granþi din Transilvania. Talpa era constituit din catolici veniþi din sa-
tele învecinate, precum ºi din catolici de origine transilvãneanã, în timp
ce Bârgãoani era format din oameni veniþi din Transilvania, din zona
Nãsãudului. În nordul extrem se aflã Mohilãu, ale cãrui origini le-am
prezentat deja, iar în sudul Moldovei este atestatã prezenþa catolicilor
la Ackerman ºi la Chilia. 

Astfel, din cele 21 de comunitãþi noi prezente în relatarea lui Di Gio-
vanni, 5 s-au format acum din populaþie catolicã transilvãneanã: Geo-
seni ºi Prãjeºti, în zona Bacãu, ºi Hãlãuceºti, Talpa ºi Bârgãoani, în zona
Roman.

Exodul populaþiei transilvãnene este atestat de Frontali, majori-
tatea fiind formatã din catolici, dar ºi din câþiva luterani ºi calvini28, 
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27 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 482: „Catolicii
noºtri stau în cea mai mare parte pe domeniile acelor domni” (ortodocºi).

28 „Din Ungaria ºi Transilvania, de multe ori fug oameni, fie din lipsa celor necesare tra-
iului, fie de teama rãzboiului, ºi, printre aceºtia, uneori se aflã uneori luterani ºi cal-
vini; dacã rãmân în Moldova, abjurã cu uºurinþã, fãrã ca schismaticii sã se opunã, pen-
tru cã, numindu-i unguri pe catolicii noºtri, cred cã toþi au aceeaºi religie, iar aceºtia
rãmân catolici buni, neavând predicatori sau sectanþi care sã îi distragã ºi, prin harul 



care, neavând pãstori, trec la credinþa catolicã. Principala problemã
printre catolici era faptul cã unii ar fi voit sã se cãsãtoreascã dupã ce,
în prealabil, o mai fãcuserã ºi în Transilvania, trãind aici cu alte femei,
în adulter. Alþii, neobþinând adeverinþa de stare liberã, mergeau la
preotul ortodox pentru a se cãsãtori. La numãrul 67, Di Giovanni este
foarte exact sub acest aspect: „De douãzeci de ani încoace (adicã din
1742, n.n.), numãrul catolicilor a crescut pentru cã mulþi dezertori ºi
fugari din Ungaria, Polonia ºi Transilvania au venit, de multe ori cu
toatã familia, pentru a se stabili în acest principat”.

Un an mai târziu, în 1763, misionarul Cambioli scrie Propagandei,
aducând alte detalii despre aceeaºi realitate29. În special în ultimii
ºapte ani, numãrul catolicilor crescuse „zilnic”, din cauza lipsurilor ºi
pentru a se sustrage înrolãrii în armata austriacã. Sunt menþionate ex-
plicit comunitãþile din Hãlãuceºti ºi Talpa. Cu un an înainte, Di Gio-
vanni gãsise la Hãlãuceºti 31 de case; acum, Cambioli ne spune cã sunt
„circa ºaizeci de familii”. La Talpa, cu un an înainte erau 26 de case;
acum sunt menþionate peste ºaptezeci ºi treizeci în împrejurimi, în
afarã de multe alte persoane care se hotãrâserã sã îºi construiascã o
casã. Împreunã cu stãpânii pãmânturilor lor, aceºti catolici cereau prin
Cambioli un preot pentru ei. Peste puþin timp, va începe construirea
unei alte biserici la Cucuteni, un sat aflat la douã ore distanþã de Iaºi,
unde se aflau treizeci de familii, toate catolice. Aceºti noi sosiþi, ne va
spune episcopul Jezierski în 1765, fiind veniþi din Transilvania, unde
majoritatea vorbesc maghiara, nu sunt numiþi catolici, ci unguri30.

Dar este interesant sã observãm cã episcopul afirmã ºi existenþa
unor catolici de naþionalitate „moldavã”, chiar dacã, în relatãrile lor
trimise la Propaganda, Di Giovanni ºi Frontali au spus explicit cã în
Moldova era foarte periculoasã acceptarea convertirii la credinþa
catolicã, din cauza „radicalismului” clerului ºi a mentalitãþii ortodoxe
foarte „ferme” a oamenilor, în special a bãtrânilor. În scrisoarea sa din
1763, Cambioli vorbea apoi despre un misionar care locuia la Luizi
Cãlugãra, Giuseppe Carisi (chiar dacã a fost numit prefect)31, care „a
contribuit mult la mizeriile întâmplate acolo”. Despre el spune cã este 
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lui Dumnezeu, au ajuns la mine mulþi în cei 22 de ani [1743-1765, n.n.]. Cea mai mare
dificultate este cã uneori fug dezertori ºi aduc femei din Transilvania, iar apoi vin la
misionar pentru a se cãsãtori; când se poate primi asigurarea stãrii libere de la parohii
lor din Transilvania, se cãsãtoresc, iar când nu, ori rãmân aºa, ori merg la schismatici
pentru a se cãsãtori”. G. Cãlinescu, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 482.

29 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 474-475.
30 Aºa atestã episcopul Jezierski, într-o scrisoare trimisã de la Lwów Propagandei în

1765: „Moldavi natione pauci reperiunt Catholici, sed omnes sunt schismatici praeter
paucos. Et ideo, quia Transylvani Catholici, qui pertinent ad Ditionem Hungaricam
augent et minuunt hunc numerum Catholicorum, a Moldavis non vocantur Catholici, sed
Hungari”. În scrisoarea sa, alãturi de comunitãþile mari din misiune, episcopul o pune ºi
pe cea din Tãmãºeni; probabil aceasta crescuse numeric chiar în aceºti ani, prin sosirea
de noi persoane: APF, Moldova, 5, 42.

31 Sosit de la Constantinopol: APF, Moldova, 5, 28-29.
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neascultãtor ºi cã nu vrea sã plece din parohie, fiind una dintre cele
mai bune din misiune32. În anul urmãtor, prefectul Oviller va cere din
nou Propagandei trei noi misionari, pentru a-i trimite la Talpa, la
Mohilãu, unde însã nu va fi un misionar stabil33, ºi al treilea, „zburã-
tor”, la Iaºi, „pentru a putea merge unde era nevoie”34. Într-o relatare
fãrã datã, dar scrisã nu cu mulþi ani dupã cea a lui Di Giovanni din
1762, citim cã la Mohilãu erau 60 de familii, dintre care 30 plecaserã în
Polonia, iar domnitorul nu era deloc mulþumit de aceasta, pentru cã
din cauza lipsei unui misionar stabil, oamenii pleacã, ºi astfel „se dis-
truge þara”35.

Cum catolicii nu puteau sã-i ajute pe misionari, fiind foarte sãraci ºi
trebuind sã plãteascã tributuri foarte apãsãtoare ºi mulþi dintre ei fiind
abia sosiþi, Oviller cere în 1765 ca Propaganda sã le dea ºi un sprijin fi-
nanciar36, aºa cum o fãcea deja (25 de scuzi pe an) în cazul celor patru
parohii mai sãrace din misiune, adicã Huºi, Rãchiteni, Grozeºti ºi Cãlu-
gãra37. Într-o altã scrisoare din acelaºi an, prefectul Oviller se adreseazã
din nou Propagandei, insistând asupra necesitãþii urgente de a avea
trei noi misionari, pentru cã numãrul catolicilor creºtea continuu ºi se for-
maserã alte noi comunitãþi. Aproape de Talpa se aflau atunci comunitãþile
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32 „În Moldova, de ºapte ani încoace, a crescut ºi creºte zilnic mult numãrul cato-
licilor noºtri, nu pentru cã necatolicii trec la noi, ci pentru cã în Ungaria ºi, în special,
în Transilvania a fost ºi încã persistã o viaþã foarte grea, iar acum, adicã de când a fost
stipulatã pacea între austrieci ºi prusaci, pretind mai mult decât oricând soldaþi cu
forþa, motiv pentru care au intrat ºi intrã în aceastã provincie familii întregi, chiar ºi
un mare numãr de tineri de la 14 ani în sus, fiindcã de la aceastã vârstã îi înroleazã.
Câþiva luterani ºi câþiva calvini, negãsind aici nici un predicator de-al lor, s-au conver-
tit la credinþa catolicã. Datã fiind multitudinea noilor catolici de patruzeci de ani încoace,
s-au ridicat în Moldova, în douã sate noi, douã biserici noi, care nu au fost niciodatã în
trecut mari ºi frumoase, dintre cele mai bune pe care le avem în aceste misiuni. Una
este la Hãlãuceºti, iar cealaltã, la Talpa. În Hãlãuceºti sunt aproximativ ºaizeci de fa-
milii, toate catolice, în Talpa sunt peste ºaptezeci, iar treizeci sunt în împrejurimile
sale, de asemenea, toate catolice, în afarã de diferite familii sosite în aceste zile, ºi care
au stabilit sã îºi facã acolo o casã”. La Talpa ºi Cucuteni, stãpânii pãmântului „nu îi
lasã pe supuºii lor sã îi hãrþuiascã, dar foarte multe familii maghiare ºi transilvãnene,
pentru a evita hãrþuielile inexplicabile ale moldovenilor, îºi fixeazã domiciliul în satele
acestor doi sus-numiþi boieri”: APF, Moldova, 5, 27-28.

33 Datã fiind depãrtarea de centrul misiunii, aici nici unul nu voia sã vinã, chiar
dacã Frontali încercase sã creeze un centru misionar stabil, construind o bisericã.

34 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 485.
35 APF, Moldova, 5, 309.
36 APF, Moldova, 5, 39; 46. În plus, Oviller cerea cele necesare pentru opt biserici din

misiunea sa. ªi un alt amãnunt: întrucât misionarii nu pot fi prezenþi mereu unde este
nevoie, se întâmplã „uneori ca înainte de sosirea misionarului chemat sã îi asiste pe
muribunzi, la sosirea lui aceºtia sã fie deja înmormântaþi, mai ales vara”, cum se
întâmplã la Mohilãu, unde preoþii poloni, din cauza diferenþei de limbã, „nici mãcar nu
vin sã celebreze Liturghia”: APF, Moldova, 5, 48. 

37 APF, Moldova, 5, 48-49.



Valea Albã ºi Omicino, iar la ºase ore de drum de la Talpa se formase
o comunitate la Piatra38.

Dintr-o scurtã relatare despre starea misiunii, scrisã în 177739, aflãm
cã „în Moldova se numãrã circa zece mii de catolici, iar aceºtia vorbesc
aproape toþi limbile moldavã ºi maghiarã”. În relatarea lui Di Giovanni
din 1762 rezultau circa ºase mii; acum, dupã 14 ani, numãrul se du-
blase, aºa cum aproape se dublase de când îºi scrisese Ausilia relatarea
din 1745, pânã la relatarea lui Crisostomo. Este o creºtere numericã im-
presionantã, care poate fi explicatã numai acceptând ceea ce ne spun
documentele timpului, respectiv sosirea multor catolici transilvãneni.
Nu este lipsit de importanþã, totodatã, sã ºtim cã aproape toþi vorbeau
limba românã ºi limba maghiarã, dupã cum am subliniat, chiar din
momentul sosirii în Moldova. Într-un timp atât de scurt nu ar fi avut
timpul necesar pentru a învãþa româna în Moldova. ªi apoi, formând
comunitãþi „închise”, adicã fãrã a se amesteca printre ortodocºi, nu ar
fi fost ajutaþi sã înveþe limba locului. Este mult mai probabil cã, încã
de la sosirea lor, erau bilingvi.

Acum existau 11 parohii, comparativ cu cele opt tradiþionale. Cele
trei noi erau Hãlãuceºti, Adjudeni40 ºi Zamosci, aceasta din urmã aflân-
du-se „în cordonul german”, adicã în Bucovina, în timp ce nu se mai
vorbeºte despre Mohilãu ºi nici despre Ciubãrciu, în zonele controlate
de tãtari. În 1792, Rocchi ne va spune cã toþi catolicii din aceastã comu-
nitate din urmã, din cauza condiþiilor dificile de viaþã, se retrãseserã în
parohia lor, Huºi41. Parohia din Hãlãuceºti avea 500 de suflete ºi ca
filialã doar „în luncã” (Luncaºi) cu 60 de suflete, ambele comunitãþi
fiind constituite recent din oameni sosiþi din Transilvania. Adjudeni de-
venise parohie, cu filiale la Rotunda, Tãmãºeni, Buruieneºti ºi Sagna.
Zamosci, în sfârºit, era foarte mare, având 700 de suflete. Mai erau ºi
alþi catolici la Suceava, Cernãuþi ºi în alte pãrþi, circa 100 de suflete42.

Sã analizãm acum noile comunitãþi. În parohia Grozeºti (Oituz), cu
450 de suflete, în afarã de filiala din Trotuº, cu 130 de suflete, compa-
rativ cu cele 59 din relatarea lui Di Giovanni, sunt adãugate noi comu-
nitãþi: Hârja (30 de credincioºi), Ferãstrãu (20 de credincioºi) ºi alte 50
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38 În relatarea lui Banduloviè (1646), catolicii în Piatra lui Crãciun (acesta era nu-
mele medieval al oraºului Piatra Neamþ) nu mai existau. Este posibil ca acum grupul
efemer de catolici în „sus-numitul sat Piatra” sã fie format din emigranþi din Transil-
vania: APF, Moldova, 5, 48-49.

39 Publicatã de G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 505-
507.

40 Cu toate acestea, în viitor, misionarul se va stabili de multe ori la Tãmãºeni, Adju-
deni devenind filialã, datã fiind ºi apropierea mare dintre cele douã comunitãþi.

41 „Basarabia îi aparþine turcului, iar în Tartaria aveam un sat (Ciubãrciu n.n.)
unde erau catolici care þineau de parohia din Huºi, dar în prezent toþi se aflã la Huºi”:
APF, Fondo di Vienna, 31, 284.

42 Aceste ultime oraºe intraserã deja de doi ani sub dominaþia austriacã, dar pentru
moment, autoritãþile imperiale nu rupseserã încã nici o relaþie între populaþia din Mol-
dova ºi cea din Bucovina.
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de suflete în Octara (?) ºi Moineºti. Apar, deci, patru noi comunitãþi toc-
mai în aceastã zonã de hotar cu Transilvania. 

De parohia Adjudeni, care acum avea bisericã ºi 300 de suflete, com-
parativ cu 148 în 1762, aparþineau filialele Rotunda, cu 90 de suflete,
Tãmãºeni, Buruieneºti, cu 250 de suflete, comparativ cu 84 în 1762, ºi
Sagna, comunitate nouã cu 90 de credincioºi43. 

În parohia Fãrãoani erau circa 470 de credincioºi, comparativ cu 900
în 1762. Este foarte posibil ca mulþi sã fi plecat în împrejurimi pentru
a forma alte comunitãþi care rezultã a fi Capsa, Valea Mare, Valea
Dragã, Nãsipeni, Burchila, Piºãta ºi La Zãvoi. Mai existau totodatã ºi
comunitãþile pe care le cunoaºtem deja, la Gioseni (112 suflete în 1762
ºi 350 acum) ºi la Valea Seacã. De parohia Cãlugãra aparþineau Sãrata,
Dealul Nou, Schineni, Poloboc ºi Tazlãu, toate comunitãþi noi. Se ada-
ugã ºi comunitãþile dinainte, din Bacãu, Trebeº (Baraþi) ºi Mãrgineni. 

De parohia Sãbãoani, care acum avea 670 de suflete comparativ cu
cele 335 din 1762, aparþineau comunitãþile din La Izvor, Fiumicino ºi
Lancuza (Hanul Ancuþei), toate noi, ºi Gherãieºti (cu 550 de suflete
comparativ cu 62 din 1762), Teþcani (460 de suflete comparativ cu 151
în 1762), Talpa ºi Bârgãoani. De parohia Rãchiteni aparþineau comuni-
tãþile Miclãuºeni (350 de suflete, comparativ cu 171 în 1762), Ianccho-
chi (ªcheia)44 ºi Fãrcãºeni. Cucuteni (Horleºti), acum cu 250 de suflete
faþã de 121, câte existau în 176245, avea ca filiale Popeºti, cu 130 de su-
flete, ºi micile comunitãþi din Cotnari, Totoeºti, Carlevo (Hârlãu), La
Iosif (Iosupeni?) ºi Zlodica, formând în total 130 de suflete. Parohul din
Horleºti îi avea în grijã ºi pe cei aproximativ 250 de negustori armeni,
majoritatea dintre ei ºtiind doar limba polonã, motiv pentru care ei
aveau nevoie de îngrijirea unui preot polon. Armenii ºi ucrainenii cato-
lici veneau în Moldova din Ucraina, din Polonia ºi Galiþia, fie pentru cã
erau persecutaþi, fie pentru comerþ, ºi rar erau stabili într-un loc deter-
minat46. 
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43 Teritoriul cu locuitorii lui aparþinea de secole mãnãstirii Galata, din Iaºi: cf. M.
COSTÃCHESCU, Documente înainte de ªtefan cel Mare, 227.

44 Numele comunitãþii catolice vine de la boierul Milu Ianacache; pe pãmântul lui
se stabilesc catolicii sosiþi din satele catolice învecinate. Dar, în documentele laice, deja
de secole localitatea se numea ªcheia, la fel cum se numeºte ºi astãzi parohia catolicã
(fiind ºi ortodocºi) ºi localitatea. Cf: M. COSTÃCHESCU, Documente înainte de ªtefan cel
Mare, 278.

45 Denominaþia de Cucuteni se aflã doar în documentele catolice. În cele laice, locali-
tatea este numitã Horleºti, cum, de altfel, se numeºte ºi astãzi parohia. Acest nume
deriva de la un oarecare Horia Movilã (Horilã): M. COSTÃCHESCU, Documente înainte de
ªtefan cel Mare, 420. În a doua jumãtate a secolului al XVII-lea (1653-1678), iezuiþii au
cumpãrat o parte din acest teren. Dar, dupã cum am menþionat deja, dupã suprimarea
lor (1773), toate bunurile lor din Moldova au trecut în proprietatea misiunii conventu-
alilor ºi apoi a Episcopiei de Iaºi.

46 Cf. G. PETROWICZ, L’unione degli Armeni di Polonia con la Santa Sede (1626-
1686), Roma 1950; Cf. I. NISTOR, Românii ºi Rutenii în Bucovina, Bucureºti 1915.



În sfârºit, erau 21 de noi comunitãþi mici, formate în împrejurimile
satelor Grozeºti, Fãrãoani, Cãlugãra, Sãbãoani ºi Hãlãuceºti. Cele
formate în jurul acestei din urmã parohii nu aveau o dezvoltare nota-
bilã, contrar celorlalte, ca, de exemplu, Valea Mare ºi Sagna. Numãrul sufle-
telor, aºa cum am observat, se dublase din nou. Este confirmatã astfel
acea realitate deja cunoscutã: în special, începând cu 1756, crescuse
continuu numãrul persoanelor, singure sau familii întregi, care tra-
versau Carpaþii în cãutarea unei vieþi mai bune într-o Moldovã care
avea atâta nevoie de mânã de lucru.

1.1.3. Comunitãþile în ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea
În 1789, prefectul Rocchi a trimis la Propaganda o scurtã relatare

despre starea misiunii47, din care aflãm cã, în districtul Bacãu, existau
patru parohii: Grozeºti, Fãrãoani, Valea Seacã ºi Cãlugãra, care, împre-
unã cu filialele lor, aveau aproximativ 5.566 de suflete. În 1791, bise-
rica din Bacãu devenise o ruinã, „fãrã gard, descoperitã, plinã de mize-
rie în jur”, fiind „o ruºine pentru religia noastrã”, ºi tocmai când în
zonã sunt atâþia soldaþi austrieci care ar fi voit sã participe la Litur-
ghie. Prefectul i-a poruncit parohului din Cãlugãra sã facã reparaþii
urgente ºi apoi sã o deschidã din nou pentru funcþiunile sacre; pentru
moment, în prezenþa credincioºilor, prefectul sigilase uºile48. 

În districtul Roman existau alte patru parohii: Sãbãoani, Hãlãu-
ceºti, Adjudeni ºi Rãchiteni49, care, împreunã cu filialele lor, erau for-
mate din 5.631 de suflete, o cifrã aproape egalã cu cea a comunitãþilor
din zona Bacãului. Mai trebuie menþionate ºi parohiile Cucuteni (Hor-
leºti) ºi Popeºti, cu doar un preot, motiv pentru care credem cã formau
o singurã parohie cu 700 de suflete. La Iaºi erau circa 200 de credin-
cioºi, în afarã de un mare numãr de strãini, iar în parohia Huºi, 400 de
credincioºi. În aceastã comunitate din urmã, deja de mult timp „puþini
misionari putuserã sã trãiascã în pace” cu episcopul local, dupã cum va
scrie Rocchi în 179150. 

Aºadar, în toatã misiunea existau 10 parohii cu aproximativ 16.000
de suflete, spre deosebire de ceea ce ne relateazã fostul prefect, Cam-
bioli, relatare scrisã la câþiva ani dupã 1762, când existau circa 10.000
de credincioºi. Misiunea crescuse, deci, în aproximativ douãzeci de ani
cu 6.000 de catolici, fapt care se poate explica numai prin naºteri, dat
fiind cã timpurile erau mai liniºtite ºi comunitãþile puteau sã aibã o
viaþã destul de normalã, nemaifiind constrânse sã se refugieze în
pãduri51.
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47 Cf. Documentul IV.
48 Cf. Documentul VI.
49 În 1792, aceasta era unitã cu parohia Adjudeni pentru faptul cã murise parohul

Antonio Polonera: APF, Fondo di Vienna, 31, 177.
50 APF, Fondo di Vienna, 31, 243.
51 APF, Fondo di Vienna, 31, 115-116.
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Putem sã ne facem o idee despre creºterea numericã a comunitãþilor
doar pe baza naºterilor citind relatarea lui Rocchi din 1792. Vizitând
parohiile, prefectul ne spune cã în toatã misiunea au fost 583 de bote-
zuri, iar morþi, 251, adicã o creºtere de 287 de persoane pe an, în timp
ce cãsãtorii se oficiaserã 95 în total52. Dacã acest fapt reflectã o reali-
tate constantã pentru aproximativ douã decenii, atunci, pentru acest
din urmã arc de timp (1770-1790), nu putem sã ne gândim la o sosire
consistentã de populaþie din Transilvania. Intrarea populaþiei din zo-
nele secuilor transilvãneni ar aparþine astfel perioadei de dinaintea
anului 1770. 

Dar alþi oameni au continuat sã soseascã în misiune ºi în ultimul
deceniu al secolului. În zonele nordice ale Moldovei, pânã la Iaºi, ca ºi
în regiunile râurilor Prut ºi Nistru, soseau ºi plecau negustori armeni
catolici, precum ºi poloni. În zonele Neamþ ºi Bacãu soseau încã ºi se
stabileau catolici transilvãneni. Aproape de Carpaþi, în schimb, în tre-
cãtoarea Oituz, unde se afla parohia Grozeºti, erau persoane care fie se
opreau în aceastã parohie, fie, dacã le cerea interesul, treceau în Tran-
silvania53.

Vizitând comunitãþile, prefectul împarte ºi mirul (nemaifiind epis-
copul care nu-i permitea exercitarea acestei facultãþi acordate de Sfân-
tul Scaun), dar, observã el, „mereu lipsesc jumãtate în fiecare an”. De
obicei, prefecþii vizitau comunitãþile în primele luni ale anului, pentru
a gãsi oamenii acasã. Dar ºi acum, mulþi copii erau cu animalele în
pãduri, unde animalele ar mai fi putut gãsi de mâncare. În schimb, dacã
fãceau vizita primãvara, atunci oamenii erau deja plecaþi la câmp pen-
tru lucrãrile agricole care încep cât mai devreme posibil. 

În 1790, Rocchi, vizitând comunitãþile din zona râului Siret, le dã o
amendã tuturor celor care lipsesc de la mir. Spera astfel, dar probabil
îºi fãcea iluzii, cã îi va avea prezenþi pe toþi cei care urmau sã primeascã
mirul. În schimb, singura posibilitate de a-i mirui era aceea de a admi-
nistra sacramentul de mai multe ori în aceeaºi comunitate, nu doar
pentru cã lipseau de la apel mulþi tineri, ci ºi adulþi, fiind plecaþi „în
slujba armatei”54. În plus, din cauza rãzboiului dintre ruºi ºi austrieci,
oamenii erau constrânºi sã þinã în casã doi sau trei soldaþi. În zonele
de est ale Moldovei mai locuiau încã ruºii, în timp ce în cele din vest 
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52 APF, Fondo di Vienna, 31, 177-180; 264.
53 La 26 august st.v., Rocchi scrie la Propaganda: „Cu privire la pãrintele Domenico

Brocani..., încã nu a apãrut. A trecut un an de când am scris de douã sau de trei ori
pentru subiecþi necesari pentru aceastã misiune; a crescut numãrul sufletelor, în
fiecare zi cresc satele cu strãini provenind din toate pãrþile învecinate, unde pãrinþii nu
pot ajunge.

Pãrintele Wolski, polon, care a fost aici la mine ca sã-mi dea cont despre lenea lui,
mi-am dat seama cã este aproape neputincios, din cauza vârstei, dar este încã scuzabil,
pentru cã sufletele au crescut ca numãr; iar sãrmanul cãlugãr nu mai poate sã-i
satisfacã pe toþi. Venind la alt subiect, îl voi instala la Nistru, iar pãrintele Wolski va
rãmâne la Prut”: APF, Fondo di Vienna, 31, 313.

54 APF, Fondo di Vienna, 31, 237.



stãteau imperialii. Oamenii trebuiau astfel sã împartã cu mai multe
persoane sãrãcia lor.

Informaþiile lui Rocchi cu privire la numãrul credincioºilor nu con-
cordã în întregime cu cel pe care ni-l transmite succesorul sãu, Sas-
sano, în 1799, dar diferenþele nu sunt prea mari, motiv pentru care pu-
tem sã ne facem o idee destul de exactã asupra acestei probleme. Dacã,
în 1791, Rocchi spusese cã misiunea numãra 16.000 de suflete, în 1799,
comunitatea catolicã numãra peste 14.000 de credincioºi, împãrþiþi în
nouã parohii, „în care se pãstreazã cu decenþã Preasfântul Sacra-
ment”55. De aproximativ douãzeci de ani, spunea Sassano în 179956,
numãrul catolicilor începuse sã creascã datoritã polonilor fugiþi din
þinuturile lor dupã împãrþirea þãrii lor între marile puteri: Rusia,
Austria ºi Prusia. În afarã de polonii de rit latin, mai erau ucraineni ºi
armeni de rit oriental, comercianþi sau negustori ºi crescãtori de ani-
male, în special de cai. Soseau apoi din Transilvania oamenii care nu
voiau sã se înroleze în armata imperialã. ªi populaþia continua sã
creascã, chiar dacã, în 1784, cu permisiunea Înaltei Porþi, multe familii
din Moldova fuseserã conduse de austrieci în Bucovina, pentru a forma
aici colonii noi sub dominaþia casei imperiale de la Viena57.

Iatã care erau comunitãþile catolice: Iaºi58 avea filiale la Cucuteni
(Horleºti)59 ºi Popeºti60. Huºi avea cinci filiale: Vale, cu bisericã ºi reºe-
dinþã pentru misionar, Jeporeni, Corni, Benþa ºi Galaþi, cu cinci familii.
În 1798, un incendiu teribil transformase în cenuºã o bunã parte din
oraºul Huºi. Biserica catolicã arsese, iar în anul urmãtor se afla acolo
doar o familie catolicã. În anii urmãtori, multe familii se vor întoarce
în vechile sate, reuºind sã obþinã destul de greu permisiunea episcopului
ortodox local pentru a-ºi construi o bisericã61. 
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55 Pentru a completa cadrul comunitãþilor moldave ºi al misionarilor lor, în afarã de
documentele citate, citãm ºi detaliata Relatare despre starea misiunii, pe care prefectul
Sassano a trimis-o la Propaganda la 25 martie 1799: cf. Documentul XIII.

56 Cf. Documentul XIII, nr. 67.
57 Aceastã parte nordicã a Moldovei, care, de altfel, este cea mai frumoasã din pro-

vincie, va rãmâne sub dominaþia austriacã pânã în 1918, adicã pânã la cãderea Impe-
riului Austro-Ungar.

58 Timpurile tulburi ale rãzboiului au adus aici un mare numãr de poloni ºi ger-
mani, aceºtia din urmã fiind catolici sau luterani, ºi cum luteranii nu aveau un pãstor
al lor, mulþi frecventau biserica catolicã: cf. Documentul VI din 1791. Comunitãþile în
litere aldine reprezintã parohiile.

59 În 1799 avea doar 17 familii. Nu se menþioneazã posesia pe care o avea prefec-
tura. Pânã în 1773 a fost a iezuiþilor, apoi a trecut la conventuali, iar dupã 1884, la epis-
copul de Iaºi, care a pãstrat-o pânã la instaurarea puterii comuniste în 1948.

60 În 1791, din cauza rãzboiului, Rocchi gãsise doar trei familii. El a considerat opor-
tun sã ducã cu el toate instrumentele; a dat jos clopotul ca sã nu fie furat, a spovedit
puþinii oameni ºi a plecat la Cucuteni (Horleºti), la douã ore distanþã. Dupã cum reiese
încã de pe acum din documente, dupã rãzboi, comunitatea din Popeºti era deja în fazã
de stingere; puþinele familii rãmase s-au stabilit foarte probabil în Cucuteni. Dar ºi de
aici, majoritatea familiilor fugiserã în zonele ocupate de imperiali: cf. Documentul VI.
În 1799, se mai aflau în aceastã localitate încã douã familii.

61 Pentru mai multe detalii, cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din
Moldova, 135-141.
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Sãbãoani62 avea filiale la Teþcani, Gherãeºti, cu bisericã, Pildeºti63

ºi Roºiori. Hãlãuceºti, cu nu mai puþin de paisprezece filiale: Lunga,
Mogoºeºti, Cozmeºti, Luncaºi, Zãpodia, Talpa64, Bârgãoani, David, Vãleni,
Valea Albã, Mirceºti, ªcheia (Ianaccacchi), cu bisericã65, Fãrcãºeni ºi
Cotnari66. În 1792, Rocchi afirma cã la Hãlãuceºti trebuie sã se cons-
truiascã o altã bisericã, întrucât în cea existentã intra doar o treime
dintre credincioºi. Cum biserica era construitã de puþin timp, înseamnã
cã în câþiva ani mulþi catolici se stabiliserã acolo, majoritatea probabil
din zonele secuieºti din Transilvania. Dar aici nu se vorbeºte despre
necesitatea limbii maghiare67. Tãmãºeni68 deþinea zece filiale: Adju-
deni (parohie din nou în 1789)69, Rãchiteni, cu bisericã, Rotunda, Bu-
honca, Mãcineºti (Maxineºti), Oþeleni, Cãcãceni, Miclãuºeni, Buruie-
neºti ºi Sagna. Nu a fost menþionat oraºul Roman, unde, în 1799, Vin-
cenzo Gatt ne spune cã ar fi existat „câþiva vagabonzi” catolici70. 

Cãlugãra avea 14 filiale71: Bacãu, cu bisericã în ruinã, Baraþi, cu
bisericã, Mãrgineni, Schineni, Ladoftor, Dialu Nou, Sãrata, Cuºbic,
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62 În 1793, Rocchi ne spune cã Sãbãoani are ca filialã doar Gherãeºtii: APF, Fondo
di Vienna, 31, 291. F. DOBOº, ed., Sãbãoani, file de istorie, Iaºi 2002.

63 A. MORARU - I. DIMISCA - COºA A., Pildeºti, monografie istoricã, Iaºi 2002.
64 În 1791, mulþi dintre credincioºii din aceastã comunitate „au fugit din cauza mun-

cilor pe care trebuiau sã le presteze pentru stãpânul locului ºi au plecat în alte sate”
din parohia Sãbãoani: cf. Documentul VI. Acelaºi fenomen se verificã acum ºi în viitor
în zonele Roman ºi Bacãu ºi are drept urmare formarea de noi comunitãþi, dependente
de parohiile cunoscute deja nouã.

65 În 1791, cum ruºii nu plecaserã, iar oamenii erau nevoiþi sã le dea de mâncare,
mulþi dintre catolicii din aceastã comunitate au plecat în pãrþile de dincolo de Siret,
unde sunt austriecii. Se vede cã trupele imperiale erau mai puþin „incomode” decât cele
ruseºti: cf. Documentul VI.

66 Aproape de Cotnari, Rocchi gãseºte în 1791 cinci familii pe malurile râului Bahlui
(Bacclu) ºi ºapte la Hârlãu: cf. Documentul VI.

67 APF, Fondo di Vienna, 31, 179.
68 Prefectul Rocchi ne spune în 1791 cã, de câþiva ani, pãrintele Michele Sassano a

construit „în Tãmãºeni, vechi sat al ungurilor, o frumoasã ºi graþioasã bisericã, din
lemn, e drept, dar nu are seamãn aici în Moldova”: APF, Fondo di Vienna, 31, 232. „Aici
a fost biserica înaintea tuturor celorlalte din Moldova, ridicatã înainte de primii unguri
care s-au stabilit în Moldova, în cinstea sfântului Ioan Botezãtorul; care se menþine
încã în picioare pentru cã acolo este cimitirul, în afara satului la jumãtate de orã”, ºi
înconjurat de un iaz; cf. Documentul VI.

69 În 1789, Adjudeni era din nou parohie, avându-l ca paroh pe Michele Sassano:
APF, Fondo di Vienna, 31, 115. Aceeaºi realitate este confirmatã de o scrisoare a pre-
fectului Rocchi din anul urmãtor, 1790: APF, Fondo di Vienna, 31, 237. Dar în 1792 ºi
1793, Sassano se mutã la Tãmãºeni, unde a construit o bisericã frumoasã ºi „cea mai
bunã reºedinþã din toatã Moldova”; astfel, Adjudeni devine din nou filialã de Tãmã-
ºeni: APF, Fondo di Vienna, 31, 291.

70 Cf. Documentul XIV.
71 Ni se pare ciudat cã printre filialele Cãlugãrei nu este numitã ºi cea din Câmpeni

(Pustiana), o comunitate prezentã în scrisoarea din 1781 a unui misionar ungur care
lucrase în Moldova, Peter Zold: cf. I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Mol-
dova, 211-212.



Secãtura, Prãjeºti, Tazlãu, Solonþ, Poduri ºi Poloboc. Valea Seacã72

avea ºase filiale: Albeni, Vale, Floreºti, Buchila, Lunga ºi Timãreºti. Fã-
rãoani deþinea ºase filiale: Cleja73, Valea Mare, Valea Dragã, Modioros,
Valea Rea, Zãmosca ºi Geoseni. Din 1793, Cleja devine parohie, chiar
dacã aici se pãstreazã status animarum din 178475. În vizita pastoralã
din 1794, Rocchi ne spune cã biserica nu era încã terminatã. Paroh era
Francesco Castellani, iar comunitatea mergea foarte bine. Grozeºti
avea ºapte filiale: Trotuº, cu bisericã, Dial, Bãhana (Bahna), Chireºteu
(Ferãstrãu), Herza (Hârja), Moineºti ºi Berzunþi76.

Sassano, în relatarea sa, menþionase Mohilãul, acum în Bucovina,
teritoriu supus austriecilor, ºi în care moldovenilor le era interzis cu se-
veritate sã intre. Parohul acestei comunitãþi îi cerea sã se ocupe ºi de
armenii catolici, rãspândiþi prin misiunea sa, dar care aparþineau aces-
tei parohii. Mai înainte se ocupase de ei Wolski, acum decedat, iar Sassano
i-a rãspuns parohului cã nu poate sã aibã grijã de ei fãrã o permisiune
specialã a Propagandei. De altfel, trebuie sã menþionãm cã, dacã aceºti
catolici voiau preoþi de ritul ºi de limba lor, pentru ei era nevoie abso-
lutã de un „paºaport liber de la guvernul imperial al Rusiei”. Preotul
rutean, decan de Mohilãu, Ioan Cekan, nu voia sã intre în ortodoxie,
aºa cum ar fi vrut guvernul rus. Acum se afla la Iaºi, dar aºtepta un
timp favorabil pentru a se transfera la Lwów, în speranþa unei vieþi mai
bune alãturi de superiorul sãu77.

Parohiile cele mai mari, cu peste douã mii de suflete, erau Sãbãoani,
Tãmãºeni, Cãlugãra ºi Fãrãoani. În relatarea din 1777, în misiune erau
aproximativ 12.000 de credincioºi. Acum, dupã 22 de ani, crescuse cu doar
douã mii de suflete, adicã puþin; probabil, din cauza rãzboiului dintre
ruºi ºi turci, încheiat în 1792, multe familii plecaserã în Transilvania.

MISIUNEA CATOLICÃ DIN MOLDOVA ÎN SEC. AL XVIII-LEA 91

72 Când nu erau suficienþi misionari, parohia Valea Seacã era unitã cu cea din Fãrã-
oani, aºa cum se întâmpla cu parohiile Adjudeni, Tãmãºeni ºi Rãchiteni, care uneori erau
asistate de un singur misionar. Dar, dat fiind numãrul mare de credincioºi, prefecþii cer
deseori sã fie trimiºi misionari suficienþi pentru a evita aceste situaþii de urgenþã: APF,
Fondo di Viena, 31, 177. Adãugãm un amãnunt: cum Valea Seacã nu are încã un cimitir
propriu, morþii sunt înmormântaþi în parohia Fãrãoani, care este, dupã cum am spus,
în afara acestei comunitãþi. În celelalte comunitãþi, cimitirul este alãturi de bisericã.

73 Comunitatea s-a format imediat dupã a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea din
imigranþi din Transilvania. În relatarea prefectului Rocchi din 8 februarie 1793, citim
cã „se va ridica o nouã bisericã într-un sat numit Clesia, care va avea peste 200 de
familii toate secuieºti, ºi ca paroh îl vor avea pe pãrintele Castellani din provincia de
Marca, bun cunoscãtor al limbii maghiare”: APF, Fondo di Viena, 31, 290.

74 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 74-75.
75 Cu aceastã ocazie sunt spovedite ºi împãrtãºite 245 de persoane, miruite 108; nãs-

cuþi sunt 32, cãsãtoriþi - 12 ºi morþi - 18: APF, Fondo di Viena, 31, 324.
76 Vezi ºi scurta relatare despre parohii, numãrul celor spovediþi, al celor împãrtã-

ºiþi, al celor miruiþi, al celor nãscuþi ºi morþi, scrisã de Rocchi la 10 martie 1794: APF,
Fondo di Viena, 31, 324-325. De asemenea, ºi o altã relatare despre parohii, scrisã de
Gatt în 1799: APF, Moldova, 6, 29.

77 Cf. Documentul XIII.
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În relatarea lui Ausilia din 1745, erau aproximativ 3.000 de suflete
în toatã Moldova; Di Giovanni, în 1762, gãseºte 6.000; în 1777 erau
12.000, iar acum, 14.000. Adicã, pânã la relatarea lui Mauro, la fiecare
20 de ani comunitatea moldavã îºi dubla numãrul credincioºilor; în
ultimele decenii, în schimb, aceastã creºtere încetinise destul de mult
ritmul.

Comparativ cu anul 1777, numãrul comunitãþilor crescuse notabil.
Catolicii din micile comunitãþi Iepureni ºi Benþa s-au transferat în altã
parte. Dar gãsim multe alte comunitãþi care mai rãmân, majoritatea
dintre ele fiind parohii în zilele noastre. Mogoºeºti s-a format cu cato-
lici din satele vecine; Cozmeºti a avut o origine similarã. Zãpodia (Nisi-
poreºti) nu este altceva decât Lancuza (La Ancuþa)78 din raportul din
1777. David s-a format din nemþi catolici din satele vecine. Vãleni are
aceeaºi origine ca ºi David, ca ºi Mirceºti. Buhonca este formatã din
catolici din satele prezente pe malurile Siretului; mai târziu vor ajunge
aici familii catolice din satele din vecinãtatea râului Moldova, mai ales
din Sãbãoani ºi Traian. Catolicii din Oþeleni proveneau din satele Adju-
deni, Tãmãºeni ori din alte sate vecine. În faþa incursiunilor ruºilor, ei
s-au retras în acest loc, pe atunci plin de pomi, adicã o pãdure. Maxi-
neºti reprezenta o micã comunitate, aproape de Oþeleni, care se va
stinge puþin mai târziu, aºa cum, dupã jumãtate de secol, se va stinge
ºi micuþa comunitate din Poloboc, situatã aproape de satul Socea.
Catolicii din Berzunþi se aflau pe teritoriul mãnãstirii ortodoxe cu ace-
laºi nume ºi nu ºtim cu exactitate de unde proveneau; probabil dintr-un
sat catolic din zonã. Catolicii din Floreºti (numit pânã în zilele noastre
ºi Tescani, dupã satul vecin cu acest nume) proveneau ºi ei dintr-o co-
munitate catolicã învecinatã. În sfârºit, este uºor sã înþelegem cã toate
comunitãþile noi proveneau din cele existente deja. 

În ceea ce priveºte numãrul credincioºilor, reproducem o informaþie
din 1805, în care citim cã în Moldova erau aproximativ 20.000 de cato-
lici79, o cifrã puþin exageratã, dacã se iau ca relativ exacte datele repro-
duse cu câþiva ani înainte de Rocchi ºi Sassano. Oricum, dacã nu putem
avea o statisticã scrupulos de exactã, cifrele indicã o creºtere demogra-
ficã destul de puternicã, din cauza a doi factori: creºterea nivelului
natalitãþii ºi sosirea altor catolici, în special din Transilvania ºi din
Polonia. În arcul unui secol, numãrul catolicilor din Moldova a urcat de
la 300, câþi erau la sfârºitul secolului al XVII-lea, la aproximativ
18.000, dar creºterea cea mai evidentã ºi mai puternicã, dupã cum am
observat, aparþine ultimelor patru decenii ale secolului.
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78 Micuþa comunitate, dispãrutã ulterior, se afla aproape de celebrul Han al Ancuþei,
cãruia la fel de celebrul scriitor român Mihail Sadoveanu i-a dedicat unul dintre roma-
nele sale. Cu titlu pur informativ, adãugãm un amãnunt care nu aparþine istoriei cato-
licismului moldav. În acest han, sus-numitul scriitor a fondat o societate bahico-lite-
rarã cu scriitori care nu trebuiau sã consume alte bãuturi alcoolice decât cele autoh-
tone.

79 APF, Moldova, 6, 431; 456-457.



a) Catolicii de rit oriental
În 1791 erau în Moldova catolici din Transilvania de rit oriental,

precum ºi armeni ºi ucraineni uniþi cu Roma. Pentru ei veneau ºi pre-
oþi, pentru a-i asista spiritual ºi, în perspectivã, pentru a construi ºi bise-
rici. Dar responsabilii districtelor (ispravnicii) în care se stabiliserã
aceºti catolici nu le permiteau preoþilor lor sã îºi desfãºoare activitatea
pastoralã; ºi dacã voiau sã îºi construiascã biserici, ceea ce nu se va
întâmpla, trebuiau mai întâi sã aibã permisiunea Divanului80.

Este interesant sã observãm cã autoritãþile ortodoxe permiteau, cu
oarecare rezerve, libertatea de cult catolicilor de rit latin, dar nu fãceau
la fel cu catolicii de acelaºi rit cu al lor. Probabil, considerau încã de pe
atunci trecerea lor la Biserica Romanã ca pe un act de trãdare a religiei
tradiþionale, a Bisericii strãmoºilor lor. În ceea ce-i priveºte pe credincioºi,
dupã cum am vãzut deja, acestora nu le plãcea foarte mult sã meargã
în bisericile latinilor; dimpotrivã, cum nu aveau preoþi de ritul lor,
mergeau liniºtiþi în bisericile ortodoxe. Misionarul Wolski a vrut sã-i
asiste spiritual, dar ei l-au refuzat pentru cã celebra în rit latin, prefe-
rând sã meargã la ortodocºi81. 

Sosirea catolicilor uniþi este confirmatã ºi în 1794. Ca de obicei,
aceºtia frecventeazã bisericile ortodoxe, iar prefectul Rocchi ar vrea
pentru ei un preot de ritul lor, trimis de episcopul unit de Lwów82. În
faþa acestor catolici, prefectul nu pretinde sã aibã nici o autoritate,
întrucât sunt de alt rit. Apoi erau armenii veniþi în mare parte din
Galiþia, ºi care, în cea mai mare parte, trãiau pe teritoriul misiunii
moldave. În 1799, Sassano vorbeºte despre noi armeni, care nu au un
pãstor de ritul lor. În plus, sunt menþionaþi „ruºii de rit grec (ucraineni
uniþi cu Roma n.n.), iar aceºtia din urmã, dupã ordinele primite în
ultima vreme, erau constrânºi sã se reboteze ºi sã se uneascã cu religia
predominantã”83. 

Rusia „cezaropapistã”, marea putere care comanda în Moldova, deºi
aceastã þarã rãmãsese sub dominaþie otomanã, îi constrângea pe aceºti
uniaþi sã intre în ortodoxie, aºa cum fãceau ºi în alte pãrþi ale imperiu-
lui, unde voiau sã controleze totul, inclusiv numirea episcopilor catolici
de rit latin ºi oriental84. Þarina Ecaterina ºi oamenii ei încercau cu toate
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80 APF, Fondo di Viena, 31, 236. Cf. Documentul V.
81 APF, Fondo di Viena, 31, 285.
82 Iaºi, 28 august 1794 st.v., Rocchi Propagandei: „Aceastã misiune creºte în fiecare

zi ca numãr de suflete ºi, printre acestea, se aflã mulþi de rit grec unit, frecventând cu
mai multã plãcere bisericile schismaticilor decât pe cele ale noastre. Date fiind ceremo-
niile lor, ºi posturile, ºi Euharistia, ar fi necesar sã i se cearã monseniorului episcop al
uniþilor, care îºi are reºedinþa în Leopoli, sã-mi trimitã un preot dintre ai sãi pentru a
putea cãlãtori prin provincie sau prin misiune, unde se aflã cei amintiþi; aceasta este ºi
relatarea pãrintelui Ambroziu Wolski, care a vizitat satele unde se aflã polonii cu ani-
malele lor”: APF, Fondo di Viena, 31, 328.

83 Cf. Documentul XIII, nr. 24.
84 A.M. AMMANN, Storia della Chiesa russa, 396 º.u.
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mijloacele sã-i facã pe catolicii de rit oriental sã intre în ortodoxie85,
religie de stat ºi controlatã de þarinã prin Sfântul Sinod. Acesta era prin-
cipalul motiv pentru care mulþi au ales viaþa de exil. 

Dar ºi înainte de 1795, Polonia suferise douã împãrþiri între puterile
menþionate mai sus; în 1773 ºi 1775, mulþi poloni catolici, precum ºi
ucraineni ºi armeni din Ucraina, din Polonia ºi din Galiþia, cãutaserã
un refugiu în Moldova sau veneau în ea din motive comerciale. Unii se
stabiliserã la Iaºi ºi erau poloni; alþii, în schimb (ucraineni ºi armeni),
au rãmas provizoriu, pentru cã erau negustori sau crescãtori de
animale, în special de cai86.

Ajunºi la acest punct, trebuie sã precizãm cã creºtinii catolici de rit
oriental, fugiþi de pe teritoriile controlate acum de Rusia, nu au plecat
numai pentru a-ºi putea pãstra fidelitatea faþã de Biserica Catolicã ºi
faþã de ritul lor. Dacã ar fi fost aºa, ajunºi în Moldova, nu ar fi mers atât
de uºor în bisericile ortodoxe, aºa cum atestã de multe ori prefecþii în
scrisorile lor trimise la Propaganda. Ni se pare, în schimb, cã pentru
aceºti catolici, ca ºi pentru greco-catolicii sosiþi din Transilvania,
important era ritul, care nu era diferit de cel al ortodocºilor moldavi,
precum ºi gãsirea unui loc pentru a locui ºi a mijloacelor pentru a trãi.

Catolicii de rit latin, în schimb, erau lãsaþi în pace; mai mult, Rusia
voia sã-i protejeze, adicã sã intervinã ºi sã-i apere când interesul o
cerea. Trebuie spus cã otomanii erau mai puþin intransigenþi din punct
de vedere confesional. Aceºtia permiteau practicarea oricãrui cult, cu
condiþia sã se plãteascã tributul87.

Cum ºi printre catolicii moldavi s-a introdus calendarul gregorian,
cu repercusiunile respective în sfera liturgicã, în 1791, prefectul Rocchi
se întreba dacã aceºti armeni pot sã mãnânce carne miercurea, lucru
care le era interzis de calendarul lor negregorian88. În lumea ortodoxã,
în schimb, rãmânea în vigoare calendarul iulian, iar în numãrarea
anilor se raportau la primul an al întemeierii lumii sau „de la Adam”,
cum se obiºnuia sã se spunã89.

În relaþiile cu necatolicii, prefectul ºi misionarii trebuiau sã înfrunte
problema cãsãtoriilor mixte. Chiar dacã de la Roma primiserã indicaþii
sã nu le accepte, Rocchi afirmã cã „erau constrânºi sã le permitã”, cãci, 

94

85 Este interesant sã facem o observaþie. Chiar dacã în timpurile þarinei nu a existat
un guvern comunist în Rusia, uniaþii au fost supuºi aceluiaºi tratament aplicat lor de
comuniºti, aliaþi cu principalele autoritãþi ortodoxe, în perioada care a urmat celui de
Al Doilea Rãzboi Mondial.

86 Pentru cei care doresc sã aprofundeze subiectul: F. LEBEL, La France et les
Principautés danubiennes, Paris 1955, 69-73; G. PETROWICZ, L'unione degli Armeni di
Polonia con la Santa Sede (1626-1686); I. NISTOR, Românii ºi Rutenii.

87 Cf. Documentul XIII, nr. 25.
88 APF, Fondo di Vienna, 31, 251.
89 Între anul curent ºi cel „al creierii lumii" exista o diferenþã de 5.508 ani. Anul 1791,

de exemplu, era, în cronologia ortodoxã localã, 7.229. Este superfluu sã adãugãm cã
numerotarea anilor ducea la o origine sacrã a Bibliei, aºa cum musulmanii se referã la
fuga lui Mahomed din Mecca spre Medina, în 622 d.C.



altfel, aceste cupluri mergeau în zona Bucovinei, ocupatã de austrieci,
unde erau tolerate, sau partea catolicã „se pervertea, dacã nu pentru
altceva, de supãrare”, se înþelege, pe misionari ºi pe refuzul lor de a
accepta o astfel de cãsãtorie90.

b) Dascãlii (cântãreþi ºi cateheþi)
Am avut deja ocazia sã ne întâlnim cu aceºti cântãreþi ºi cateheþi de

care se foloseau misionarii atât în funcþiunile liturgice, cât ºi în pre-
darea catehismului. Pentru a ne face o idee mai exactã ºi completã des-
pre ei, credem cã este bine sã adãugãm alte informaþii despre aceste
personaje care au avut un rol nu chiar minor între catolici.

Încã din primele decenii ale secolului91, misionarii erau ajutaþi de
„dascãli”, dar uneori aceºtia nu-ºi îndeplineau bine datoriile, motiv
pentru care, în 1725, prefectul Bossi trebuie sã ia mãsuri împotriva
dascãlilor din Ciubãriu92. În ceea ce priveºte celebrãrile liturgice, în
care intervenea ºi dascãlul ºi care se desfãºurau în limba latinã, Ausi-
lia, în 1745, ne spune cã aceºtia trebuie sã fie „oarecum cunoscãtori ai
limbii latine... sã cânte în toate oficiile divine ºi sã slujeascã, în sfârºit,
în tot ceea ce se poate pentru frumuseþea ceremoniilor ecleziastice”93.

Relatarea lui Di Giovanni din 1762 adaugã cã dascãlul este scutit de
tribut, plãtind oamenii pentru el, ºi cã primeºte o sumã nesemnifica-
tivã de bani la principalele sãrbãtori ºi, mai ales, la ziua morþilor. Misi-
onarul este mai exact în descrierea datoriilor: „Pentru a micºora efor-
tul cãlugãrului” ºi pentru a-i lãsa o libertate mai mare în îndeplinirea
îndatoririlor lui, „a fost introdus obiceiul de a þine un dascãl” în toate
comunitãþile, mai ales unde nu locuieºte misionarul. Acesta trebuie sã
ºtie limba maghiarã ºi latinã, iar datoriile lui sunt cele de a le preda
oamenilor catehismul, de a conduce recitarea rugãciunilor, de a cânta
în timpul Liturghiei solemne ºi în timpul funcþiunilor liturgice94. În
ceea ce priveºte rugãciunile, în afarã de cele fundamentale, pe la sfâr-
ºitul secolului, în anul 1790, prefectul Rocchi ne spune cã dascãlul, de
exemplu, la Grozeºti, recitã cu poporul, „ca obicei”, rugãciunile „ºi ac-
tul de credinþã, speranþã, dragoste ºi cãinþã”95. Cum cu ocazia meselor care
se fãceau dupã înmormântãri apãreau diferite abuzuri ºi inconveniente,
la sfârºitul secolului s-a luat hotãrârea ca dascãlul sã fie prezent la
aceste mese pentru a face rugãciunea ºi pentru a pãstra caracterul
religios ºi caritabil al meselor, o uzanþã care se pãstreazã ºi astãzi96.
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90 Cf. Documentul VIII.
91 Dar deja în relatarea lui Banduloviè, din 1646, acesta a gãsit un „dascãl” la Bâr-

lad.
92 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 153-154.
93 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 189.
94 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 210-211.
95 APF, Fondo di Vienna, 31, 115. Autorul îºi aminteºte cã ºi în anii 1965, dascãlul din

Adjudeni, cu glas tare ºi cu multã evlavie ºi seriozitate, recita înainte de Liturghie toate
aceste rugãciuni.

96 ACG, Mold., Scrisoarea cardinalului Borgia din 12 martie 1803.
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În afarã de „dascãli”, la începuturile secolului al XIX-lea, în
comunitãþi apar ºi alte persoane cu funcþii stabilite de misionari de
comun acord cu oamenii. Vom avea astfel feciorii de bisericã (prezenþi
ºi pe la 1700, dar nu în toate comunitãþile, ºi cu un rol mai puþin stabil
ºi precis), adicã persoane bãtrâne ºi cu o viaþã exemplarã, cu funcþia de
a face colecta în timpul Liturghiei, de a face curãþenie în bisericã ºi în
cimitir, de a avea grijã de mobilierul bisericii, de a fi împãciuitori între
persoane ºi familii în conflict, de a veghea asupra moralitãþii
oamenilor97. Apoi este „vãtaful”, un tânãr bun ºi exemplar, care trebuia
sã vegheze asupra conduitei tinerilor, când se adunau pentru a dansa
în timpul duminicilor ºi al sãrbãtorilor ºi cu ocazia nunþilor. În plus,
trebuia sã vegheze la ceea ce fãceau tinerii dupã apus ºi, dacã erau unii
care încãlcau poruncile, trebuia sã-i spunã totul, fãrã parþialitate,
„dascãlului” sau preotului. 

Dar mulþi, mai ales tineri, nu erau de acord cu introducerea acestui
personaj „incomod”. Vedem aceasta dintr-o scrisoare a prefectului
Rocchi, din 1778. În misiune se luase hotãrârea alegerii în toate
comunitãþile catolice a unei persoane, numite de prefect, „care sã
vegheze asupra bunului mers”. Oamenii nu prea erau de acord cu o
astfel de persoanã, pentru cã trebuiau sã-i plãteascã tributul, aºa cum
îl plãteau pentru dascãl. Ea trebuia sã aibã funcþia ingratã de a aduna
simbria pentru parohi, pentru a evita astfel „aversiunea pe care o au
creºtinii faþã de misionari, unii fiind constrânºi sã o plãteascã cu forþa
ºi cu judecatã secularã”. Acesta este un amãnunt destul de interesant,
care ne ajutã sã înþelegem raporturile dintre credincioºi ºi preoþi ºi în
aceastã luminã nu foarte idilicã. Sãrãcia tuturor, laici ºi clerici, afecta
ºi relaþiile dintre pãstor ºi turma sa, relaþii încordate când i se cere
sãracului sã împartã cu un altul minimul sãu necesar pentru viaþã. În
scrisoare, misionarul vorbeºte ºi despre postul respectat de catolici ºi
de ortodocºi în a treia zi de Paºti ºi Crãciun, pentru cã în aceste zile
„religia dominantã nu ar permite muncile servile”98. Ne dãm seama
astfel cã, în acelaºi timp cu consolidarea comunitãþii, misionarii voiau
sã introducã acele structuri existente în acea perioadã în comunitãþile
catolice occidentale, adicã sã lãrgeascã spaþiile apostolatului lor ºi în
mediul civil ºi moral al oamenilor, controlându-le ritmul ºi evoluþia, ºi,
dacã era posibil, luând mãsuri împotriva celor care încãlcau poruncile. 

Apoi urmeazã figura clopotarului. Acesta trage clopotele pentru
funcþiunile sacre, când vede apropiindu-se o furtunã pentru a împrãº-
tia norii periculoºi ºi grindina; în plus, ºi el va þine curatã biserica ºi 
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97 Pânã în timpurile noastre, feciorii de bisericã au pãstrat în majoritatea comuni-
tãþilor o autoritate moralã indiscutabilã. În bisericã, ei au locul lor în faþa comunitãþii.
ªi în anii ’70, autorul era învãþat de pãrinþi sã aibã un respect profund faþã de ei, ca ºi
faþã de dascãl.

98 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 507-508.



clopotele99. Dar, pentru cel de-al doilea scop, figura vãtafului ºi a
clopotarului nu mai apar în documente, dar probabil cã misionarii le
simþeau deja necesitatea pentru un mers mai bun al comunitãþii100.

1.2. Viaþa socialã ºi credinþa catolicilor
Dupã aceastã prezentare a comunitãþii catolice, prezentare în tim-

pul cãreia am vrut sã evidenþiem organizarea lor în jurul centrelor pa-
rohiale, creºterea lor numericã, mai ales în a doua parte a secolului, ºi
persoanele cu o anumitã funcþie publicã încredinþate lor de misionar101,
trecem acum la analizarea unor aspecte ale vieþii sociale ºi de credinþã
a catolicilor, pentru a avea astfel o idee mai clarã ºi completã asupra
misiunii moldave privite de jos, chiar dacã nu putem înþelege complet
mersul misiunii, al turmei, necunoscându-i pe pãstori, adicã pe misio-
nari; dar asupra acestora, asupra vieþii ºi activitãþii lor, ne-am oprit
destul în capitolele al doilea ºi al treilea.

La sfârºitul secolului al XVII-lea, sub prefectura lui Volponi, ºi apoi
la începutul secolului urmãtor, în timpul prefecturilor lui Zavoli ºi
Fischer, în afarã de diferitele invazii ale tãtarilor (cea mai cutremurã-
toare fiind cea din 1716), Moldova a fost teatrul a patru rãzboaie între
turci, ruºi, suedezi ºi poloni, ce au avut drept consecinþã o devastare ºi
un dezastru cum rar s-au întâlnit în istoria acestei þãri102. În 1720,
misionarul D’Amelio ne descrie trista ºi devastatoarea situaþie în care
se afla þara: oamenii sufereau de foame ºi mureau de ciumã, iar lupii
bântuiau prin satele aproape pustiite103; hoþii erau prezenþi peste tot ºi
tãtarii deveneau tot mai ameninþãtori, aducând moarte ºi nenorociri,
în ciuda intervenþiei din anul 1727, energice, a domnitorului Grigore al
II-lea Ghica pentru a-i bloca pe aceºti duºmani înfricoºãtori în terito-
riul deja acordat lor pentru pãscut104.

În câteva cuvinte, aceasta era situaþia generalã a Moldovei, când, în
1722, noul prefect Bossi a scris la Propaganda cã, sosind în Moldova ºi
vizitând în fugã misiunea, a întâlnit printre catolicii sãi „puþinã respec-
tare sau, mai bine spus, nici o ordine în privinþa poruncilor lui Dum-
nezeu ºi ale Bisericii”105. În 1725, scriind la Propaganda, printre alte 
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99 Cum feciorii de bisericã nu primeau nici o remuneraþie de la preot, datoria de a þine
curatã biserica trece curând în grija clopotarului, care este plãtit cu o sumã micã ºi ia
în arendã niºte bucãþi din pãmântul parohiei. Pânã în timpurile noastre, lui i se cuve-
nea ºi fânul ºi iarba care creºteau în partea liberã a cimitirului, chiar dacã în unele
parohii el le lãsa sã creascã ºi printre crucile de pe morminte.

100 APF, Moldova, 7, 511-514.
101 În secolul al XIX-lea, funcþia ºi persoana „dascãlului” vor fi stabilite ºi confir-

mate de vicarul apostolic sau de prefect.
102 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 10-14.
103 APF, Moldova, 3, 279.
104 APF, Moldova, 3, 372-373.
105 F. Pall, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Mol-

davia (România)”, 319.
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probleme expuse cardinalilor, oferã ºi detalii foarte vii ºi realiste asu-
pra stãrii mizerabile în care se afla viaþa oamenilor106, remarcând însã
cã aceºti sãrmani credincioºi ai sãi erau atenþi la ceea ce spunea misio-
narul ºi erau dispuºi sã nu mai comitã anumite pãcate, fapt care îi mân-
gâia puþin sufletul de misionar: 

În acest an (1725, n.n.), la spovezi am descoperit o îmbunãtãþire sensibilã,
deoarece am observat deja cã anumite pãcate nu le mai mãrturiseau sau le
þineau ascunse cu încãpãþânare; mulþi se apropiau de preot din obiºnuinþã,
ºi nu pentru cã ºtiau cât de important este sacramentul Pocãinþei, acum
vãd cerul lãudat, conºtiinþa schimbatã, ºi în diferite alte aspecte... observ
un alt sistem puþin mai atent la legile preasfinte.

Deºi credincioºii se supun pãstorului ºi vin sã se spovedeascã, nefiind
încãpãþânaþi ºi greoi de cap, misionarul observã însã alte aspecte nega-
tive în sufletul lor, mai exact, superstiþiile, vrãjitoriile ºi alte lucruri de
acest gen107.

Atmosfera politicã din Moldova, dupã teribilele rãzboaie ºi invazii
menþionate mai sus, este tulburatã în a doua jumãtate a celui de al pa-
trulea deceniu de un alt rãzboi între ruºi, turci ºi austrieci, iar prefec-
tul Manzi ne descrie noua pustiire în care se afla þara, incluºi fiind, se
înþelege, ºi catolicii, ºi puþinii misionari108. Cadrul misiunii poate fi
completat cu informaþiile oferite de episcopul Jezierski, dupã ce a
vizitat dieceza în 1741109. În aceste scrisori ale lui nu putem gãsi însã
alte amãnunte despre starea vieþii populaþiei, despre obiceiurile ei, cali-
tãþi ºi limite în trãirea credinþei etc.

1.2.1. Catolicii în relatarea lui Ausilia (1745)
Mai bogat în detalii este raportul lui Ausilia din 1745110. Dupã o

scurtã prezentare geograficã, misionarul scrie cã în aceastã provincie, 
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106 „Cea mai mare parte a acestor sãrmani catolici, în principal, femei ºi copii, sunt
goi ºi abia au o cãmaºã care îi acoperã, motiv pentru care stau în colibele lor subterane,
numite în aceastã limbã bordeie; acolo stau la cãldurã toatã iarna, care dureazã cel
mult ºase luni, se hrãnesc cu mei mãcinat cu niºte mori manuale, frãmântat ºi copt în
mai puþin de o orã, beau puþinã apã ºi aºa petrec; în astfel de vremuri, este aproape
imposibil sã vinã mãcar la Liturghie, chiar dacã preotul locuieºte acolo; apoi, pe timpul
verii, îºi pãrãsesc bordeiele ºi merg pe câmp sau prin pãduri ºi pe pãºuni ºi nu se mai
întorc decât în vremea retragerii”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani
nella Moldavia...”, 154.

107 „Un singur lucru reuºeºte sã mã uimeascã, anumite, ba chiar infinite, bleste-
mate superstiþii, prea înrãdãcinate în inima acestui popor ignorant, iar ceea ce mã în-
tristeazã cel mai mult este gândul cã acestea distrug imediat credinþa însãºi, pentru cã
în nevoi, pericole ºi urgenþe recurg la anumite descântãtoare, aºa numesc ei anumite
femei experimentate în aceastã artã atât de perfidã”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari
cattolici italiani nella Moldavia...”, 156.

108 APF, Moldova, 4, 303-313.
109 APF, Moldova, 4, 131; 316-321.
110 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 183-200.



„hrãnitã mediocru”, existã „aproape întotdeauna” pericolul unei noi
invazii a turcilor, chiar dacã þara îi este tributarã Înalþii Porþi, tãtarilor,
sau „hoþilor ºi duºmanilor credinþei”.

În ceea ce priveºte „relele” spirituale pe care le gãseºte Ausilia prin-
tre credincioºii sãi, dintr-o citire atentã a scrierii sale se pot descoperi
douã motive despre care autorul crede cã stau la baza multelor lipsuri,
obiceiuri ºi abuzuri care trebuie dezrãdãcinate: a) nivelul de viaþã
foarte scãzut; b) influenþa ortodocºilor111. Dupã cum vom vedea mai de-
parte, chiar ºi fostul misionar Giovanni Frontali considera cã una din-
tre cauzele relelor spirituale ale catolicilor provenea tocmai de la orto-
docºi112, nu pentru cã aceºtia ar fi vrut „sã-i contamineze” pe catolici
cu uzanþele ºi superstiþiile lor etc., ci pentru cã acesta era contextul
„spiritual” în care trãiau, nefiind instruiþi, dupã cum afirmã misio-
narii, de cãtre preoþii lor.

Catolicii „nu au greºeli formale în credinþa noastrã sfântã”, dar,
spune Ausilia, „uneori par sã se amestece spinii erorilor materiale”. De
exemplu, catolicii cred cã „schismaticul în religia lui se poate mântui”,
pentru cã numai „Dumnezeu ºtie cum stau lucrurile privitoare la cre-
dinþã”. ªi atunci credincioºii erau mai puþin intransigenþi decât preoþii,
care credeau cu fermitate cã „extra Ecclesiam [catolicã, se înþelege],
nulla salus”. Se poate observa apoi nu atât indiferenþa religioasã a po-
porului, cât, mai ales, un fel de fatalism ºi o lipsã de voinþã în a da sens
ºi valoare moralã activitãþii umane. În plus, omul este incapabil sã
înþeleagã valoarea ºi semnificaþia acþiunilor sale; considerã cã este sufi-
cient sã respecte legile divine pe care i le învaþã misionarul ºi cã nu mai
este nevoie sã se întrebe dacã ceea ce face este bine sau rãu: „Dum-
nezeu ºtie dacã noi, oamenii, fãcând ceva, este fãcut bine sau rãu; Dum-
nezeu a dat legile, iar cel care þine legea lui nu-l înºalã”113.

În faþa poruncilor divine, în faþa Bisericii ºi a legilor sale, în faþa
vieþii înseºi, omul nu trebuie niciodatã sã se întrebe de ce este aºa, ºi
nu altfel. Totul a fost stabilit de Dumnezeu, iar nouã nu ne rãmâne alt-
ceva decât sã respectãm voinþa divinã: „Dumnezeu este vinovat, aºa a
vrut Dumnezeu, aºa a determinat Dumnezeu prin numitele legi”. Apoi,
gândind cu criterii doar materiale, precum ºi din cauza refuzului lui de
a înþelege, de a aprofunda conþinutul credinþei, catolicul moldovean, influ-
enþat de o mentalitate ortodoxã, destul de înrãdãcinatã ºi rãspânditã, 
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111 Într-adevãr, la numãrul 19 sunt prezentate „cauzele principale ale greºelilor sau
abuzurilor în folosirea religiei de cãtre catolicii noºtri... O foarte mare ºi crasã igno-
ranþã a poporului, care este robit de nevoile trupului din cauza poverii tributurilor
foarte mari pe care le plãtesc... o altã cauzã mai puternicã provine din exemplul acestor
schismatici... cu care trebuie sã locuiascã ei [catolicii, n.n.]”: G. CÃLINESCU, „Alcuni
missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 187.

112 Relatarea lui Frontali din 1764, în G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari
cattolici italiani...”, 479.

113 „În sfârºit, filozofie de oameni mizeri, care îºi imagineazã cã Dumnezeu însuºi
se complace sã-i favorizeze pe «cei care au noroc»”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari
cattolici italiani nella Moldavia...”, 89.
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vrea sã rãmânã în nesiguranþa lui, în lumea lui ambiguã ºi puþin anga-
jantã; nu se aratã atât de entuziast în faþa a ceea ce spune misionarul.
Prin urmare, cuvântul lui (ca mesager al lui Dumnezeu) are o valoare
relativã: „pãrintele misionar nu a fost primit la curtea lui Dumnezeu,
de aceea, nu ºtie nici poruncile sale, nici cele privitoare la credinþã”.

În continuare, sunt prezentate unele dintre superstiþiile cele mai
rãspândite printre catolici: vrãjitorii, descântece, obiceiuri ºi practici
puþin catolice114, ºi se constatã cu multã neplãcere cã toate mijloacele
pastorale nu aveau nici un efect în extirparea acestor rele. Misionarul
ar fi voit sã foloseascã mijloace coercitive, dar, spune el, „nu avem nici
un braþ... nu putem sã corectãm oile noastre dupã moralitatea bunã cu
rigorile obiºnuite adoptate de antecesorii noºtri, pentru cã unii, din
cauza vieþii foarte rele, nu pot fi împiedicaþi pentru cã domnitorul a
interzis... cu condiþia ca acestea sã fie cazuri de conºtiinþã”115. 

Misionarul se aratã indignat împotriva acestei prevederi a domnito-
rului de a interzice orice pedeapsã, cu excepþia celor spirituale, pentru
a corecta viaþa credincioºilor. El le expune cardinalilor toatã neliniºtea
lui, dar cum domnitorul nu se rãzgândise, se teme „cã, crescând puþin câte
puþin nelegiuirea tot mai mult, vor ajunge sã nu mai asculte aten-
þionãrile salutare ale celui care îi conduce”. În plus, misionarii nu mai
erau scutiþi de taxe, aºa cum „le acordase împãratul turc în virtutea ac-
tului pe care îl aveau în reºedinþa respectivã, reducându-se misionarii
la o astfel de mizerie încât nu mai aveau nici maestru de bisericã (das-
cãl, n.n.), nici slujitori în slujba oamenilor”, astfel încât sãrmanii misio-
nari erau constrânºi sã „treacã de la bisericã la grajd”. Apoi, de la cre-
dincioºi misionarii nu pot aºtepta nici un ajutor, nici o pomanã, pentru
cã „nu aveau nici pentru ei înºiºi”.

Numãrul 20 ne lasã puþin descumpãniþi. Ausilia crede cã remediul
cel mai potrivit pentru a dezrãdãcina aceste abuzuri ºi dezordini ar fi
„aceleaºi care se foloseau deja, declarându-le în predici ºi exortaþii sã se
abþinã de la astfel de abuzuri ºi erori”. Dacã misionarul se referã la con-
ventuali, atunci înseamnã cã aici meritã spus „medice, cura te ipsum”.
Este posibil, însã, cã ºi Ausilia sã fi vrut sã-i punã în gardã pe misio-
narii sãi sã fie atenþi sã nu cadã în aceleaºi erori pe care le condamnã.
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114 „Unii din acest popor al nostru se folosesc de aceasta datoritã înclinaþiei mai
mari a sufletelor lor spre vrãjitorie, ruperi de vrãji, malefice ºi benefice, folosind, de ase-
menea, usturoi ºi excremente de animale necurate, fãcând cu acestea cruci reiterate la
ferestre ºi uºi, pentru a îndepãrta, cum spun ei, spiritul zburãtor, sunt foarte atenþi sã
creadã în vise...; unii au grijã sã nu dea ceva din casele lor în zilele de luni, miercuri ºi
vineri, de teamã sã nu provoace pagubã... dacã parohul nu este atent, unii încearcã sã
punã o monedã în mâna morþilor înainte de îngropare, ca sã poatã plãti cu aceasta tre-
cerea. Abuzurile ne fac sã intervenim ºi la mesele care urmeazã la moldavi, care, termi-
nându-se, se roagã pentru rãposaþi dansând ºi sãrind”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missio-
nari cattolici italiani nella Moldavia...”, 186.

115 Credem cã în spatele acestei prevederi a domnitorului este ºi ierarhia ortodoxã
care, cu toate cã pedepsea cu cea mai mare severitate trecerea unui ortodox la catoli-
cism, nu pãstra aceastã metodã dreaptã ºi pentru misionarii catolici.



De mai multe decenii, observã misionarul, „datã fiind invazia tãta-
rilor datoratã rãzboaielor cu moscoviþii ºi cu alte puteri”, catolicii, pen-
tru a nu fi luaþi sclavi, se ascundeau deseori în pãduri ºi rãmânând ast-
fel reci în credinþã ºi „imitatori ai superstiþiilor ºi maximelor schisma-
tice” (din nou se observã convingerea sa cã ortodocºii influenþeazã ne-
gativ comportamentul catolicilor). În perioada relatãrii sale, datoritã
timpurilor de pace ºi activitãþii misionarilor, mulþi catolici vin la Litur-
ghie nu doar duminica, ci ºi în timpul sãptãmânii. De asemenea, misio-
narii îi convertiserã pe unii catolici trecuþi la ortodoxie prin cãsãtorie,
lucru pe care l-au fãcut ºi cu mulþi calvini ºi luterani, „precum ºi cu un
catolic fãcut turc”. Dar acesta, pentru a-ºi salva pielea, a fost trimis de
vice-prefect în Polonia (f 350)116.

1.2.2. Practica sacramentalã
Trãind în mijlocul ortodocºilor, observã fostul misionar Frontali în

1764, în lunga ºi importanta sa scrisoare trimisã Propagandei117, cato-
licii suferã influenþa lor religioasã „superstiþioasã”. Fãrã a intra în
detaliile acestei influenþe, misionarul ne furnizeazã informaþii scurte
despre practicarea sacramentelor.

Cu ocazia naºterii, unii catolici þineau copiii mai multe luni fãrã a-i
boteza, spunând cã astfel vor creºte mai repede. Apoi mai era problema
naºilor ortodocºi ceruþi de catolici fie datoritã prieteniei, fie din alte
motive ºi interese.

În cazul Împãrtãºaniei, unii voiau sã fie administratã repede co-
piilor lor, observând cã în Biserica Ortodoxã aceºtia erau botezaþi, îm-
pãrtãºiþi ºi miruiþi într-o singurã celebrare. În schimb, misionarii îi
pregãteau pe copii pentru prima Împãrtãºanie din momentul în care
împlineau vârsta de 11 sau 12 ani, urmând principiul cã trebuie sã
înveþe bine catehismul ºi sã fie conºtienþi de ceea ce vor primi în Euha-
ristie.

În ceea ce priveºte sacramentul Pocãinþei, mulþi se spovedeau la
Paºti ºi la Crãciun ºi cu ocazia sãrbãtoririi patronului bisericii. Alþii
amânau spovada, nereuºind sã se împace cu cei cu care s-au certat. Fiind
neîmpãcaþi cu fraþii lor, nu puteau sã se reconcilieze cu Dumnezeu. Dar
motivele pentru care amânau spovada nu erau doar spirituale, ci ºi de
alt gen, iar misionarul reuºeºte sã le identifice foarte bine, ca unul care
împãrtãºise mai multe decenii existenþa acestor sãrmani oameni. Se
observã cu uºurinþã cã, în fond, aceºti oameni nu erau nici ostili, nici
indiferenþi faþã de Bisericã ºi faþã de tot ceea ce spunea misionarul. Mai
curând, tributurile ºi marea mizerie în care trãiau constituiau motivele
faptului cã stãteau departe de sacramente. Fãrã a face judecãþi pripite, 
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116 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 198.
117 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 479 º.u.
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Frontali afirmã în 1764 cã, pentru a-i înþelege pe aceºti oameni, „ar
trebui sã stai cu ei”118.

Câþiva ani mai târziu, în 1769, prefectul Carisi ne oferã alte
informaþii cu privire la practicarea pocãinþei de cãtre credincioºii sãi.
El cere Propagandei pentru credincioºii sãi dispensa de a-i spovedi ºi
împãrtãºi ºi în Vinerea Sfântã, pentru cã aºa erau obiºnuiþi, iar
„obiceiul ºi ignoranþa îi fãceau insensibili în faþa oricãrei încercãri de
convingere” de a veni sã se spovedeascã înainte; ei vin sã se
spovedeascã „atunci când le tunã”. Altfel, mulþi ar fi rãmas fãrã
îndeplinirea preceptului pascal. A fost cerutã apoi permisiunea de a
considera ca îndeplinire a preceptului în bisericã numai duminica,
pentru cã erau antrenaþi în muncã. Dacã nu se acorda aceastã
permisiune, „se puteau pierde multe suflete care, fiind ignorante,
locuiau ca animalele în pãduri îndepãrtate de bisericã, gândindu-se
poate puþin la Spovadã ºi Împãrtãºanie, dacã nu ar fi fost stimulate fie
de rude, fie de prieteni”. 

În timpul Adventului, Liturghia se celebra înainte de zorii zilei,
pentru cã aceºti þãrani se întorceau acasã dupã aceea, mâncau în grabã
ºi mergeau la muncã. Mergând la Liturghie, se spovedeau, se
împãrtãºeau ºi apoi nu mai erau vãzuþi tot anul la spovadã, „ºi nici
mãcar nu-ºi fãceau scrupule pentru aceasta, chiar dacã erau
atenþionaþi în bisericã”. Se cerea sã se considere aceastã spovadã ºi
împãrtãºanie ca îndeplinirea preceptului pascal, existând altfel
pericolul de a declara excomunicate foarte multe persoane119.

În ceea ce priveºte Ungerea bolnavilor, se observã cã atunci, ca ºi
astãzi, mulþi credeau cã primirea acestui sacrament anunþã o moarte
apropiatã, iminentã, deºi, „dezgustaþi de durere, sau de mizerie, îl
cereau ca sã moarã mai repede”. Dar, lucrând asiduu, misionarii au
reuºit sã îmbunãtãþeascã practicarea tuturor acestor sacramente. De
exemplu, primind Ungerea bolnavilor, unii tineri „se fereau sã danseze
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118 Cât de mare este ignoranþa religioasã a unor catolici se poate observa din niºte
rânduri ale lui Frontali, puþin cam dure, dar care spun multe nu doar despre nivelul
spiritual scãzut al lor, ci ºi despre viaþa devenitã atât de durã din cauza tributurilor
care trebuie plãtite fie cãlugãrului, fie boierului, fie domnitorului, fie reprezentantului
Înaltei Porþi: „Este adevãrat cã sunt de toate felurile ºi atât de ignoranþi încât nu se
disting de animale; dar se încearcã o mare rãbdare ºi o mare prudenþã, aceºtia fiind din-
tre aceia care stau ascunºi în marile pãduri pentru a nu fi descoperiþi ca sã plãteascã
tributul, care, dacã ar veni ºi s-ar arãta la bisericã, ar suporta tiranii ºi, în ciuda nepu-
tinþei, ar fi forþaþi într-un fel sã plãteascã; într-adevãr, din cauza acestora se suferã,
pentru cã nici mãcar nu au încredere în misionar, apoi, când misionarul îi poate ajuta
cu ceva, spun unde pot fi gãsiþi, ºi stau aºa ascunºi pânã când pot, cu câteva piei de ani-
male sãlbatice, sã adune bani pentru a cumpãra doi viþei ºi vreo vacã, iar apoi stau cu
ceilalþi cât timp pot plãti, nu doar unii dintre catolicii noºtri, dar ºi foarte mulþi schis-
matici; ºi presupun cã, dacã nu ar fi mizeriile acelor mari tributuri, s-ar spovedi mai
des decât unii din Italia”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Mol-
davia...”, 479.

119 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 500-501.



datoritã ungerii pe care au primit-o la picioare, deºi era ceva indife-
rent”, iar alþii o primeau chiar de mai multe ori.

a) Înmormântãrile
Ajungând cu rãposatul la cimitir, era obiceiul de a pune în mâna

rãposatului o monedã cu care ar fi trebuit sã plãteascã intrarea în cea-
laltã viaþã; alteori se arunca în mormânt vin, pentru ca rãposatul sã nu
sufere de sete. De asemenea, în timpul înmormântãrii se trecea deasu-
pra mormântului un animal sau o gãinã, care apoi era gãtitã ºi împãr-
þitã participanþilor la înmormântare120. Dacã aceste obiceiuri au dispã-
rut cu timpul din comunitãþile catolice moldave, au supravieþuit însã
unele superstiþii, descântece ºi farmece, care au ajuns chiar pânã în
zilele noastre121.

Un alt obicei combãtut de misionari era cel al praznicelor fãcute
dupã înmormântãri. S-a întâmplat sã moarã un sãrac, afirmã Frontali
în 1764122, care a lãsat ca moºtenire doar o vacã ºi doi boi. Soþia, care
rãmânea cu o familie foarte sãracã, era capabilã sã taie vaca ºi sã vândã
un bou pentru a face un praznic mare, unde unii beau prea mult, che-
mând ºi persoane care nu aveau atât de mare nevoie (semn cã nu chiar
toþi erau sãraci). La sfârºit, ca ºi astãzi, se dãdea un colac ºi o lumânare
aprinsã tuturor, „cum fãceau ºi schismaticii, fãrã a ºti de ce”, ºi se în-
tâmpla sã nu rãmânã nimic de dat misionarului pentru înmormântare
ºi pentru Liturghie. Acest obicei era frecvent mai ales în comunitã-
þile în care catolicii trãiau împreunã cu ortodocºii, iar misionarii îi 
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120 Deseori aceste practici se observã ºi astãzi la înmormântãrile ortodoxe. Cât pri-
veºte înmormântarea catolicã, ne vine în minte cazul unui preot de dupã rãzboi, în
parohia Adjudeni. Dacã se întâmpla sã fie iarna înmormântarea unuia cu o stare mai
bunã ºi acesta era dus la cimitir cu obiºnuita cãciulã de blanã de miel, preotul nu se sfia
sã-i ia cãciula ºi sã i-o dea unui þãran sãrac; pe capul rãposatului se punea cãciula folo-
sitã de norocos ºi pãrintele încheia schimbul cu câteva cuvinte: La ce-i foloseºte o cã-
ciulã nouã ºi frumoasã rãposatului? ªi toþi erau de acord cu gestul lui. În afarã de
aspectul un pic hilar al episodului, se poate observa cum au fost dezrãdãcinate din co-
munitãþile catolice multe practici mai puþin creºtine, care probabil cã în alte pãrþi ale
lumii ar fi fost considerate astãzi ca un patrimoniu cultural unde trebuie pusã sãmânþa
evanghelicã.

121 Chiar dacã nu sunt menþionate expres, credem cã este bine sã prezentãm în câ-
teva cuvinte unele dintre ele, care nici astãzi nu au dispãrut complet. Dacã îþi trece prin
faþã o pisicã neagrã, vei avea probleme. Dacã o cucuvea cântã pe casa ta sau în grãdina
ta, în familie sau printre rudele apropiate, cineva va trece curând la odihna veºnicã. Nu
trebuie sã treci noaptea prin faþa cimitirului, pentru cã riºti sã întâlneºti vreun mort
care te ia de gât ºi te duce cu el în viaþa de dincolo. Întâlnirea unei persoane care merge
cu gãleata sã ia apã înseamnã cã vei avea o zi urâtã. Apoi mai este o serie lungã de des-
cântece rezervate þigãncilor corturãrese, de care multã lume se fereºte; dar unii li se
adreseazã, dornici sã descopere ce le rezervã viitorul. Mai erau apoi, mai sunt ºi acum,
niºte bãtrâne cu anumite puteri magice, care te „vindecau” de anumite boli, sau dez-
legau de legãturi nefaste tineri ºi tinere care nu îºi gãseau sufletul pereche. ªi lista ar
putea continua.

122 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 480-481.
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îndemnau zadarnic sã nu facã „astfel de demonstraþii”, ci sã împartã
ce pot celor mai sãraci; ei rãspundeau cã „aºa se obiºnuieºte”. 

Printre catolici ºi ortodocºi mai era apoi un alt obicei, care a dispã-
rut ulterior dintre catolici, ca rezultat al muncii apostolice a misiona-
rilor. Cu o searã înainte de înmormântare, bãieþi ºi fete se adunau în
casa rãposatului ºi în curte, se aprindea un foc mare, în jurul cãruia
dansau ºi strigau toatã noaptea, acestea constituind „reminiscenþe pã-
gâne, datorate ºi faptului cã erau observaþi de schismatici”, dupã cum
observã Frontali. Credem cã este o reminiscenþã pãgânã, aºa cum, de
altfel, au rãmas încã multe în folclorul românesc, dar nu reprezintã
obiectul lucrãrii noastre, motiv pentru care nu mai adãugãm nimic în
aceastã privinþã. Este interesantã, însã, observaþia misionarului: tine-
rii catolici fãceau totul pentru a fi vãzuþi de ortodocºi, ca ºi cum ar fi
avut un sentiment de vinovãþie sau de inferioritate în faþa unor oameni
care aveau anumite obiceiuri pe care ei nu le-au moºtenit de la înain-
taºii lor. 

Morþii erau înmormântaþi în pãmânt, în sicrie din lemn, iar pe mor-
mânt se aºeza o cruce din lemn sau piatrã, uneori cu numele rãposatu-
lui. În timpul sãrbãtorilor mari (Paºti, Crãciun ºi, mai ales, la ziua mor-
þilor, rudele ºi cei din familie se adunau la cimitir, la mormânt, aprin-
zând o lumânare, punând o pâine ºi dându-i misionarului o para („cu
valoarea de 7 monede papale”). Misionarul îi dãdea o treime din va-
loarea acestei mici oferte dascãlului, care, aºa cum am spus, era scutit
de tribut, plãtind oamenii pentru el.

Împotriva exagerãrilor praznicelor care se dãdeau imediat dupã
celebrarea religioasã a înmormântãrii123, în viitor se vor ridica împo-
trivã toþi, prefecþi ºi misionari. Cu aceastã ocazie, se bea prea mult ºi
se discuta fãrã rost; în sfârºit, se pierdea caracterul religios al întâl-
nirii. În locul praznicelor, misionarii insistau asupra participãrii la
Liturghie ºi la sacramentele Spovezii ºi Împãrtãºaniei, asupra rugãciu-
nii ºi a pomenilor. Acestea erau operele într-adevãr folositoare sufletului
rãposatului. Dar atât Rocchi, cât ºi succesorii sãi nu au reuºit sã dezrã-
dãcineze complet aceste obiceiuri, care mai persistau încã. Ele fãceau
parte din acel „patrimoniu” al poporului, cu rãdãcini profunde în suflet
ºi în mentalitate124. 
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123 Un obicei, afirmã misionarii, cu care catolicii au venit din Transilvania, chiar dacã
aceeaºi realitate se putea ºi se poate observa ºi printre ortodocºi.

124 Aici ne permitem o reflecþie a noastrã, care sperãm sã fie utilã pentru înþelegerea
unui „de ce” al acestor obiceiuri: Pentru acest mic grup de catolici, deseori izolat de
ortodocºi, întâlnirea cu ocazia „bâlciurilor” reprezenta un moment oarecum rar pentru
a se cunoaºte, pentru a comunica între ei, pentru a lega relaþii de prietenie ºi pentru a
schimba idei, precum ºi pentru a cumpãra sau vinde câteva kilograme de porum, car-
tofi, ceapã etc. Apoi ne gândim la tineri, care îºi puteau gãsi astfel un suflet pereche în
afara micii lor comunitãþi. În sãrãcia lor, sãrbãtoarea patronului reprezenta o fugã de
cotidianul apãsãtor, pentru a gãsi puþinã veselie, precum ºi pentru a-ºi arãta lor înºiºi
cã sunt capabili ºi de schimburi comerciale ºi cã puteau sã se întoarcã acasã cu niºte
bãnuþi în plus.



În ceea ce priveºte înmormântãrile, praznicele care se dãdeau îºi gã-
seau o justificare în însãºi dorinþa rudelor de a-ºi dovedi lor însele ºi celor-
lalþi þãrani din sat cã, pânã la urmã, nu erau atât de sãraci cum pãrea
la prima vedere. Pentru a bloca abuzurile ºi inconvenientele, aºa cum
am spus, în ultimii ani ai secolului s-a luat hotãrârea, aprobatã ºi de
Propaganda, de a-i cere dascãlului sã fie prezent la aceste praznice pen-
tru a face rugãciunea înainte ºi dupã praznic ºi pentru a veghea ca sã nu
se piardã caracterul religios al întâlnirii125. 

Sintetizând, credem cã abuzurile atât de condamnate, probabil ºi în
mod exagerat de misionari, îºi gãsesc o explicaþie în nivelul foarte scã-
zut de trai al unui popor care, cel puþin de câteva ori pe an, pentru scurt
timp, voia sã uite de dificultãþile ºi de suferinþele care îl loveau.

Taxele stolare erau în raport cu nivelul economic scãzut al poporu-
lui. Liturghiile cântate erau foarte rare; iar pentru înmormântãri, unele
rude nu puteau sã plãteascã nimic, fiind foarte sãrace. Unii înstãriþi îi
aduceau misionarului, la sãrbãtorile mari, o pâine sau patru ouã. Fe-
meile, dupã naºtere, dãdeau o gãinã. Oamenii îºi împãrþeau astfel cu misio-
narul viaþa lor sãracã (când aveau lapte ºi mãmãligã pentru a mânca,
se considerau fericiþi)126, dar demnã, întrucât nu gãsim nici în aceastã
relatare, nici în altele, vreun indiciu cã þãranii catolici ar fi avut obice-
iuri rele.

b) Cãsãtoriile
* Cãsãtorii „anormale” la Iaºi
Dacã faþã de sãrmanii catolici din sate, misionarii, chiar dacã îi con-

damnau ºi combãteau erorile în care trãiau, dãdeau dovadã de compa-
siune faþã de sãrãcia lor, ni se pare cã nu aveau o impresie foarte pozi-
tivã faþã de „dezertorii” ºi „strãinii” din capitalã, chiar dacã „unii din-
tre ei trãiau oarecum civilizat”. Aici se întâmplã lucruri neîntâlnite în
sate. De exemplu, în 1791, Rocchi ne povesteºte cazul unei tinere cato-
lice de origine germanã, Lucia Schabert, care s-a cãsãtorit la Iaºi cu un
luteran rus. Dupã doar douã sãptãmâni, pãrinþii ºi toate rudele tinerei
l-au alungat pe soþ127. Probabil, soþii aveau puþine lucruri în comun, iar
diversitatea limbii, a culturii, mentalitãþii ºi religiei erau atât de puter-
nice încât cãsãtoria lor a ajuns repede la faliment. 

Am menþionat acest caz ºi pentru a sublinia un alt aspect nu lipsit
de importanþã. Dacã uneori sunt prezentate cazuri de cãsãtorie în afara
normelor (printre fugarii din Transilvania)128, nu se întâmplã la fel în 
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125 ACG, Moldavia, Scrisoarea card. Borgia din 12 martie 1803.
126 Catolicii, scrie prefectul Oviller în 1764, „din cauza mãrimii tributului ºi a sãrã-

ciei lor extreme, locuiau în cãsuþe fãcute în stilul colibelor, ºi au biserici din lemn, foarte
sãrace”: G. Cãlinescu, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 485.

127 Cf. Documentul VIII. În anul urmãtor, 1792, fratele nefericitului soþ, baronul
Herbert, sol împãrãtesc la Constantinopol, se intereseazã pentru obþinerea anulãrii
cãsãtoriei fratelui sãu: cf. Documentul IX.

128 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 482.
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mediul satelor catolice, unde stabilitatea cãsãtoriei este favorizatã ºi de
viaþa comunã ºi uniformã. În scrisorile ºi relatãrile prefecþilor nu se
vorbeºte, printre altele, de divorþuri, de convieþuiri sau de concubinaj.
Cazuri de acest gen, în schimb, se întâlnesc uneori numai printre unii
dintre fugarii din Transilvania. În comunitãþile catolice compacte ºi
închise, în mentalitatea ºi tradiþia catolicã puternicã cu care au venit
oamenii din Transilvania, aceasta fiind o tradiþie apãratã cu mult zel
de misionari, unitatea ºi indisolubilitatea cãsãtoriei rãmâneau un lu-
cru sfânt.

Revenind la comunitatea micã ºi cosmopolitã din Iaºi, Rocchi ne
furnizeazã în 1792 alte informaþii despre polonii catolici care veniserã
aici. În timpul rãzboiului, aceºtia „fie erau ofiþeri, fie jucãtori de cãrþi,
care nu se apropiau niciodatã de bisericã, ale cãror scandaluri erau
prea evidente, care vindeau ºi îºi împrumutau metresse ºi pe care unii
beþivi îi dãduserã afarã din bisericã o datã veniþi cu metresse-le lor la
târg”129. Doi ani mai târziu, Rocchi vorbeºte despre un alt polon, Anto-
nio Jacobaski, care convieþuia cu o oarecare Lucia Jacobi, originarã din
Odorhei, calvinã, provocând un scandal public. Prefectul cere faculta-
tea de dispensã, pentru a putea celebra cãsãtoria lor. Nu a fost posibilã
separarea lor ºi, într-o scrisoare ulterioarã din 28 august 1794, îºi
exprimã nemulþumirea pentru cã nu a reuºit sã-i separe: „În prezent
trãiesc fãrã fricã de Dumnezeu ºi fãrã lege; ºi tot scandalul provine de
la strãini, care în prezent se adunã aici din toate pãrþile ºi, în special,
de la hotarele vecine”. Aminteºte apoi despre o altã catolicã, vãduva unui
luteran, care acum vrea sã se cãsãtoreascã cu un alt luteran, „mai
nenorocit decât primul”130. ªi aceste cazuri de cãsãtorii mixte, care îi pro-
voacã frãmântãri prefectului, nu se mai terminau; alte scrisori care au
urmat reflectã aceeaºi realitate puþin catolicã din capitalã. În 1794,
acelaºi Rocchi povesteºte cazul vãduvei unui rãposat luteran, Petru Lune,
prusac, de meserie fierar. Vãduva, rãmasã cu doi copii, vrea sã se cãsã-
toreascã cu un alt prusac, luteran, care lucrase cu soþul ei. Vãduva se
angajeazã sã-i educe pe copii în religia catolicã131. Într-o scrisoare tri-
misã Propagandei din 28 august 1794, prefectul ne spune cã vãduva a
rãmas însãrcinatã, „ºi luteranul a dispãrut din Iaºi”132.

În 1799, prefectul Sassano este alarmat din nou de „abuzurile peri-
culoase” legate de cãsãtorie133, abuzuri care sunt frecvente, ca de obi-
cei, sub „nasul lui”, adicã la Iaºi. Sub influenþa ortodocºilor, care admi-
teau divorþul, exista pericolul ca ºi soþii catolici sã-ºi pãrãseascã soþiile ºi
sã meargã cu altele. Cum în Moldova era greu sã se obþinã o adeverinþã
de stare liberã, mergeau la preoþii ortodocºi care, ca de obicei, îi uneau
într-o a doua cãsãtorie fãrã dificultãþi.
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129 APF, Fondo di Viena, 31, 285.
130 APF, Fondo di Viena, 31, 328.
131 APF, Fondo di Viena, 31, 322-323.
132 APF, Fondo di Viena, 31, 328.
133 Cf. Documentul XIII, 65-66.



Acestora li se adãugau mulþi poloni ºi germani din capitalã, „mai rãi
decât viperele”, care trãiau în concubinaj sau în adulter fãrã a-ºi face
prea multe scrupule. ªi nu acceptau pentru nimic în lume atenþionãrile
misionarilor; dimpotrivã, simþindu-se deranjaþi de predicile ºi de repro-
ºurile pãstorilor lor, ca ºi celelalte oi rãtãcite, mergeau la popii lor, care
îi rebotezau ºi îi uneau într-o a doua cãsãtorie.

Misionarii nu puteau sã accepte sub nici o formã cererea unor cato-
lici de a binecuvânta a doua cãsãtorie, aºa cã aceºtia mergeau cu femeia
lor la un preot ortodox care binecuvânta cu uºurinþã noul cuplu. ªi so-
þia legitimã, „sãtulã sã trãiascã în aceastã stare”, urma exemplul soþu-
lui ei, iar uneori ºi copiii treceau la ortodoxie. Apoi prefectul confirmã
ceea ce spusese înainte Rocchi. Erau imigranþi „fugari ºi dezertori”,
care voiau sã se cãsãtoreascã în Moldova, ºi cum se obþinea greu adeve-
rinþa de stare liberã, mergeau la preoþii ortodocºi care, ca de obicei, îi
uneau într-o a doua cãsãtorie fãrã dificultãþi. Apoi, cu impertinenþã, se
întorceau triumfãtori în comunitate, mândri de bravura lor, constitu-
ind astfel un scandal pentru toþi. Pentru astfel de persoane, prefectul
ar fi vrut ca reprezentanþii marilor puteri sã intervinã ºi sã-i alunge
din Moldova, pentru cã aici erau un scandal ºi o ruºine pentru credinþã
ºi pentru naþiune.

În aceastã afirmaþie se poate citi un aspect al mentalitãþii religioase
occidentale de atunci. Chiar dacã cronologic trecuse „l’ancien regime”,
prin Revoluþia Francezã, mentalitatea ºi convingerile în mediul cleru-
lui catolic continuau sã viseze la o orânduire socialã ºi religioasã în care
toate persoanele sã-ºi regleze viaþa dupã principiile evanghelice ºi ale
Bisericii. În caz contrar, braþul secular, dupã augustinianismul politic,
ar fi trebuit sã simtã datoria în faþa lui Dumnezeu ºi a Bisericii de a inter-
veni pentru a restabili în societate o stare de viaþã voitã de Dumnezeu
ºi pentru care Biserica muncise din greu multe secole.

Uºurinþa cu care preoþii ortodocºi binecuvântau catolicii în a doua
cãsãtorie se explicã, dupã pãrerea noastrã, nu doar prin practica divor-
þului prezentã în Biserica lor, ci în spate stãtea ºi acea tensiune care
exista între clerul ortodox ºi misionari, consideraþi ca strãini, adicã in-
truºi într-o naþiune ºi într-o majoritate religioasã diferitã. Iar când un
catolic se adresa unui popã pentru a-l primi, acest gest era vãzut ca o
victorie a credinþei ºi Bisericii sale ºi ca o înfrângere a catolicilor. Adicã
totul intra în acea intransigenþã ºi intoleranþã religioasã caracteristicã
timpului. O majoritate religioasã considera ca un corp strãin (de extir-
pat ºi aruncat) prezenþa unor altfel de oameni, diferiþi ca naþionalitate
ºi religie. În acest context se explicã ºi conflictul aproape continuu cu
cãlugãrii de la Trei Ierarhi. Intransigenþi cu clerul ortodox erau ºi misio-
narii catolici. Probabil, pe faþã nu aveau curajul sã o spunã, dar în scri-
sori am vãzut deja de multe ori convingerea lor în ceea ce priveºte for-
marea religioasã a clerului ortodox ºi conduita lui moralã. Toþi erau
ignoranþi, ipocriþi ºi însetaþi de putere ºi bani, dupã cum spuneau misi-
onarii.
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** Cãsãtoriile în sate
Cu excepþia celor din capitalã, toþi catolicii au fost oameni de þarã,

trãind din ce puteau sã le ofere pãmântul ºi cele câteva animale pe care
le aveau. Dacã, de exemplu, cãsãtorindu-se, pãrinþii ar fi putut sã-i dea
fiicei doi boi ºi o vacã, însemna deja mult. Au mai existat apoi oameni
care ar fi putut avea mai mult, dar au fost nevoiþi sã-ºi schimbe locul
în cãutarea unui tribut mai mic sau a unui stãpân mai puþin avar134.
Astfel, nu au putut sã prindã rãdãcini foarte adânci într-un anume loc,
neputând sã creascã multe animale, deoarece, cu cât aveau mai multe,
cu atât trebuia sã dea mai mult stãpânului ºi mai-marilor þãrii. În
eforturile lor de a depãºi povara tuturor acestor tributuri, care nu se
terminau niciodatã ºi deveneau aproape un coºmar pentru þãrani,
oamenii din sate au fãcut o înþelegere: dupã posibilitãþile fiecãruia, toþi
trebuie sã participe la adunarea sumei de bani, impusã pentru tot satul
de domnitor. Dar aceastã metodã „sindicalã” a creat conflicte, întrucât
unii au considerat cã plãtesc prea mult, iar alþii, prea puþin. Dar, odatã
adunatã suma, pacea revenea între ei, pânã când, în luna urmãtoare,
apãrea un alt tribut de plãtit135. În fiecare an, familiile plãteau contri-
buþia lor pentru susþinerea clerului, constând în „douã stamboale de
porumb”, sau o mãsurã de grâu, sau 10 parale. Totuºi, aceastã contri-
buþie nu era plãtitã de cãtre toþi ºi, în afarã de aceasta, misionarul,
pentru a o obþine, trebuia sã meargã „de foarte multe ori” acasã la ei.

Tinerii se cãsãtoresc foarte devreme, mulþi între 16 ºi 18 ani, spre
deosebire de ortodocºi, care se cãsãtoresc mai târziu. În comunitãþile
mici aflate în mijlocul ortodocºilor, se dã dispensã pentru gradul al trei-
lea ºi al patrulea de rudenie, pentru a favoriza cãsãtoriile doar între cato-
lici, pregãtiþi în cele privitoare la credinþã înainte de a se cãsãtori. Inte-
resantã este descrierea zilei în care se cãsãtoresc. Dupã cãsãtoria înche-
iatã în bisericã, mirele merge acasã la el, iar mireasa, acasã la ea. Abia
seara merge mirele cu oamenii la casa miresei, pentru a o lua la el, în
cântece ºi dansuri. Apoi urmeazã nunta, iar la miezul nopþii, partici-
panþii îi dau niºte bani miresei, care le oferã „un prosop sãrãcãcios”.
Înainte era un alt obicei, care acum a rãmas doar la ortodocºi (numiþi
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134 „Un sãrac care are doi boi ºi o vacã va da pentru persoana sa într-un an mai mult
de treizeci de piaºtri, ºi apoi sã plãteascã tributul pentru toate animalele, ºi tributul nu
este stabil, ci la discreþia domnitorului ºi a oficialilor sãi, care, atunci când adunã tri-
butul, furã mai mult decât îi dau domnitorului”: G. Cãlinescu, „Alcuni missionari catto-
lici italiani nella Moldavia...”, 483.

135 „Domnitorul fixeazã o sumã de bani pentru un sat, iar apoi, între ei, alþii fac un sin-
dicat dupã posibilitatea fiecãruia; celor mai sãraci li se pare cã dau mai mult decât cei
care au soþie, iar acelora li se pare cã dau prea mult, plãtind mai mult decât trebuie ºi
urându-se pânã ce se adunã tributul acela, care este aproape lunar. Dupã ce trece, se
împacã, pânã ce apare un altul; dar nu se întâmplã între toþi; în sfârºit, mizeria este
cauza tuturor”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”,
482-483.



întotdeauna schismatici, dar nu cu ironie). Când mireasa nu era gãsitã
fecioarã, era dusã în spatele casei ei ºi, aici, ai ei „puneau lucrurile în
ordine, fie cu bani, fie cu animale”. Oricum, dacã se întâmplã aºa ceva
printre catolici, mirele „o bate tare ºi vrea sã afle complicele, iar ulte-
rior trãiesc cel mult ca niºte câini, aceasta folosind ºi ca lecþie pentru
ceilalþi”136.

În mijlocul unei sãrãcii atât de mari ºi a atâtor mizerii, se observã
astfel cum aceºti oameni pãstreazã un profund sens moral, care este o
dovadã ºi a demnitãþii persoanei, pãstratã cu multã gelozie. Cei care
încalcã poruncile sunt pedepsiþi public ºi sunt un avertisment pentru
ceilalþi, pentru a pãstra intactã comunitatea în principiile ei, în regulile
de viaþã care nu admit excepþii.

1.2.3. Alte aspecte pozitive ºi negative în practicarea credinþei 
în ultimele trei decenii ale secolului al XVIII-lea

Putem descoperi, mai ales din scrisorile prefecþilor Rocchi, Sassano
ºi Brocani, alte aspecte în practicarea credinþei, care ne ajutã sã com-
pletãm cadrul sintetic cu privire la mersul vieþii creºtine printre cato-
licii moldavi pentru acest sfârºit de secol.

Deja ca simplu misionar ºi apoi ca prefect, Rocchi se confruntã cu
problemele ºi dificultãþile obiºnuite, generate de instabilitatea unora
care erau constrânºi sã-ºi schimbe locul în cãutarea unui stãpân mai
puþin avar. Dar, mai mult decât atât, erau condiþiile vieþii dure137 ºi
sãrace, care nu permiteau o pastoraþie organizatã, eficientã. Cu toate
acestea, unele forme de pietate ºi de manifestare publicã a propriei cre-
dinþe erau deja în act în timpul prefecturii lui. De exemplu, în satele
lor, catolicii ridicau cruci ºi, mai mult, se fãceau procesiuni pe drumuri,
iar poporul cânta „cu glas tare”. Apoi, în biserici, probabil din ordinul
Propagandei138 ºi pentru Adventul din 1792, ca pregãtire pentru Crã-
ciun, Rocchi se gândeºte sã organizeze misiuni populare, cu predici, învã-
þãturã cateheticã, spovezi ºi împãrtãºanii, misiuni pentru care cere ºi
facultatea de a împãrþi indulgenþa plenarã. În sfârºit, vrea sã introducã
ºi în aceastã misiune îndepãrtatã obiceiurile pastorale existente în þara
sa139.

Mai existã apoi o practicã introdusã deja de mult timp de misionari,
cea a biletelor pascale. Tuturor celor care se spovedeau pentru a îm-
plini preceptul pascal le era dat un bilet care era luat înapoi de preot
când dãdea Împãrtãºania. Aceastã metodã de numãrare a persoanelor
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136 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 480.
137 De exemplu, în iulie 1794, Rocchi ne spune cã în Moldova este o secetã atât de mare

cum „puþini bãtrâni îºi mai amintesc”, motiv pentru care, cu siguranþã, va fi o mare
lipsã: APF, Fondo di Vienna, 31, 327.

138 Cf. Documentul VIII.
139 Cf. Documentul IX. Este o iniþiativã care, datoritã efortului constant al misiona-

rilor, va reuºi sã se transforme într-o realitate constantã în toate comunitãþile, pãstrând
pânã în zilele noastre o importanþã determinantã în activitatea pastoralã.
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care se spovedeau ºi se împãrtãºeau era folositã nu doar în perioada
pascalã, ci ºi cu ocazia misiunilor populare ºi a vizitelor pastorale ale
prefectului140. Erau mulþi credincioºi care se spovedeau ºi se împãrtã-
ºeau în timpul acestor misiuni populare sau când prefectul venea în vi-
zitã pastoralã, dar pentru Paºti aceºtia nu se spovedeau ºi nu se mai
împãrtãºeau, considerând cã erau suficiente Spovada ºi Împãrtãºania
fãcute înainte. Pentru toþi aceºtia, Rocchi cere Propagandei, în 1794, sã
declare acestea ca împlinire a preceptului pascal, cãci, altfel, mulþi ar fi
cãzut într-un pãcat grav împotriva unei porunci a Bisericii141. 

Se poate deduce cu uºurinþã cã credincioºii sãi nu erau tocmai un
exemplu de practicanþi zeloºi. De exemplu, când începe vizita sa pasto-
ralã la Grozeºti în primãvara acelui an, ajungând în filiala Trotuº, tre-
buie sã treacã mai departe, pentru cã biserica era aproape goalã, cre-
dincioºii fiind prea prinºi cu muncile de la câmp142. În grija sa pasto-
ralã, Rocchi cere Propagandei, în 1793, permisiunea de a introduce în
diferite biserici,ca practicã de pietate, „Calea crucii”143.

a) Bâlciurile (hramurile bisericilor)
Rãmânând la ceea ce spun documentele, putem afirma cã supersti-

þiile ºi obiceiurile care nu erau agreate de misionari erau puþine, dar
adânc înrãdãcinate în popor144. Dar, în afarã de acestea, spre sfârºitul
secolului, documentele încep sã vorbeascã despre o sãrbãtoare despre
care nu se amintise nimic înainte, „bâlciul” sau sãrbãtoarea patronului
comunitãþii ºi al bisericii145, foarte iubit de popor, dar nevãzut cu ochi 
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140 De exemplu, în vizita pastoralã pe care o începe Rocchi în prima duminicã din
Advent, din 1792, sunt prezentate numeric persoanele care au fost miruite, spovedite
ºi împãrtãºite, precum ºi cei care nu s-au împãrtãºit, adicã încãpãþânaþi care nu li se
supun misionarilor: APF, Fondo di Vienna, 31, 290-291. Metoda biletelor pascale a durat
în Moldova pânã în zilele noastre. 

141 Se confirmã astfel aceeaºi realitate descrisã de Carisi în 1769: G. CÃLINESCU, „Alcuni
missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 500-501.

142 APF, Fondo di Vienna, 31, 324-325.
143 APF, Fondo di Vienna, 31, 293.
144 Este interesant sã observãm cã, pânã acum, misionarii nu afirmã niciodatã cã credin-

cioºii lor catolici au obiceiuri, sã le spunem, puþin catolice, cu care au venit din Tran-
silvania (probabil pentru cã aceºtia trãiesc de secole împreunã cu ortodocºii ºi îºi uita-
serã obiceiurile lor de la început). În schimb, afirmã cã sunt tentaþi sã ia de la moldo-
veni anumite superstiþii ºi obiceiuri pe care nu vor sã le abandoneze cu uºurinþã. Prin-
tre acestea, este cel al dezgropãrii, la un an sau doi dupã moarte, a persoanelor care au
fost excomunicate de episcopii lor sau de mitropolit. Dacã trupul este gãsit încã în carne
ºi oase, înseamnã cã excomunicarea era pe merit, ºi atunci rudele aleargã la episcop
sau la mitropolit ºi, cu bani, cer absolvirea de excomunicare. În schimb, dacã mortul
este gãsit „putrezit”, înseamnã cã a fost nevinovat. ªi, adaugã misionarul Frontali în
1764, „unii dintre catolicii noºtri au cerut insistent sã fie dezgropaþi unii dintre ai lor,
dar nu li s-a permis niciodatã, pentru cã le-am arãtat ce este excomunicarea”: G.
CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 484-485.

145 Este foarte posibil ca încã de pe atunci viaþa comunitãþilor sã fi fost lipsitã de
aceastã sãrbãtoare, atât pentru cã din multe comunitãþi lipseau bisericile, cât ºi pentru
cã comunitãþile, în majoritate foarte mici, trãiau într-un climat de puþinã liniºte ºi de-
seori trebuiau sã fugã în pãduri pentru a-ºi salva pielea din faþa invadatorilor; adicã nu
existau condiþii pentru favorizarea dezvoltãrii unei astfel de sãrbãtori.



buni de misionari. Fãrã permisiunea lor, prefectul a interzis astfel de
sãrbãtori în satele lipsite de bisericã. În satele cu bisericã, sãrbãtoarea
era permisã numai pentru locuitorii satului, fiind excluºi credincioºii
din satele vecine. Dar poporul, amintindu-ºi de obiceiurile transilvã-
nene, lua crucile ºi steagurile ºi, fãrã sã-i pese prea mult de avertismen-
tele preoþilor, pornea spre satul unde era sãrbãtoarea, pentru a parti-
cipa la Liturghie ºi pentru a obþine indulgenþa plenarã. 

În afarã de aspectul religios, cum era de aºteptat, oamenii trebuiau
sã se ºi distreze, mai ales tinerii, iar acest aspect nu putea fi acceptat
de cãtre misionari146, ºi trebuie sã spunem cã, întrucât oamenii aveau
puþine posibilitãþi pentru a se distra ºi a uita de povara zilnicã, motiv
pentru care erau atât de legaþi de aceastã sãrbãtoare, „lupta” misiona-
rilor împotriva exagerãrilor care apãreau cu astfel de ocazii va fi lungã
ºi cu rezultate slabe.

Aceste obiceiuri ºi abuzuri, respectiv cãsãtoriile mixte sau concubi-
najul ºi adulterul, frecvente mai ales la Iaºi, „praznicele” care se dã-
deau la înmormântãri, excesele cu ocazia „bâlciurilor”, anumite super-
stiþii ºi credinþe populare, practicarea neregulatã a sacramentelor, mai
ales a spovezii, reprezentau marile probleme cu care se confruntau pre-
fecþii ºi misionarii la începutul secolului al XIX-lea147.

Dar în afarã de aceste aspecte care, pânã la urmã, considerãm noi,
nu reprezentau chiar o tragedie sau o ameninþare gravã pentru bunul
mers al misiunii, oamenii se aratã atenþi la învãþãturile misionarilor ºi
dispuºi sã trãiascã în calitate de buni catolici. Mai ales din scrisorile lui
Rocchi, se poate observa aceastã capacitate a lor de ascultare ºi de su-
punere faþã de misionari148, ataºamentul ºi fidelitatea lor faþã de Bise-
ricã.

Pe de altã parte, nu se poate nega sau trece sub tãcere faptul cã viaþa
acestor sãrmani catolici depindea complet de bucata lor de pãmânt, de
anotimpuri care erau favorabile sau nu, ºi pentru acest motiv nu 
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146 Rocchi scrie în 1792: „Aici este obiceiul hramurilor, patronii bisericilor, vulgo
Bolc, cum este scris în enciclicã, ceea ce în maghiarã înseamnã indulgenþã plenarã, în
care parohii ºi poporul lor, cu cruci, steaguri, merg la aceste indulgenþe cu scandal ºi
pãcate, fiind în majoritate tineri, care nu fac altceva decât sã danseze, sã bea ºi sã se
îmbete; nu am ºtiut lucrul acesta, dar cum am fost prezent la douã hramuri, am vãzut
ºi auzit acestea, lucruri pe care chiar pãgânismul le detestã. Am interzis imediat acce-
sul parohiilor vecine, dar este nevoie de un decret, ca de acum înainte parohii sã rãmânã
cu poporul lor în propriile parohii, pentru cã cea mai mare parte a poporului rãmâne
fãrã Liturghie, iar acolo unde este hramul, sã se spovedeascã ºi sã se împãrtãºeascã
sau, cel puþin, sã se cãiascã, ca sã primeascã indulgenþele, rugându-se dupã intenþia
sfintei Maici Biserici”: APF, Fondo di Viena, 31, 267-268.

147 APF, Moldova, 6, 193; 205-210; 224; 259-260. Cf. Documentul XVII.
148 Semnificativ ºi oarecum emoþionant este exemplul credincioºilor din Fãrãoani, vizi-

taþi de prefectul Di Giovanni în 1762. Misionarul se opreºte aici timp de zece zile, în
timpul cãrora oamenii locului se prezintã la el cerându-i sfatul pentru probleme mate-
riale, dar ºi spirituale, ºi toþi, observã prefectul, „erau mulþumiþi cu ceea ce se hotãra,
efect al pietãþii acelui popor”: G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella
Moldavia...”, 208.
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mergeau foarte des la bisericã. ªi apoi, dacã nu erau atât de practicanþi,
un alt motiv este ºi faptul cã, date fiind circumstanþele politice (rãzboa-
iele ºi invaziile frecvente), precum ºi numãrul insuficient al misionari-
lor, ei nu au avut posibilitatea de a fi catehizaþi suficient ºi cunoºteau
doar unele aspecte fundamentale ale credinþei ºi câteva rugãciuni pe care
le învãþaserã de la misionari, deseori în fugã, pentru cã aveau multe
comunitãþi de administrat, sau de la „dascãli”. ªi conventualii, nu prea
exigenþi, de altfel, cu credincioºii lor, înþelegeau toate acestea, îºi iubeau
turma, duceau astfel înainte legãturile spirituale ºi de prietenie între
pãstori ºi credincioºi, legãturi ce au rãmas foarte puternice ºi în zilele
noastre, mai ales în satele compacte de catolici.

Pe scurt, din citirea documentelor, acestea ar fi „trãsãturile” funda-
mentale ale vieþii interne a comunitãþilor catolice în anii ’700 ºi credem
cã acestea sunt suficiente pentru a înþelege aceastã misiune moldavã
care, începând cu a doua jumãtate a secolului, a cunoscut un proces con-
stant de creºtere ºi de maturizare. Ceea ce am vrut sã gãsim în docu-
mente ºi nu am gãsit este o analizã mai profundã ºi maturã a sufletului
ºi a vieþii acestor catolici, o încadrare mai completã a minoritãþii cato-
lice în mijlocul majoritãþii ortodoxe ºi într-o Moldovã atât de rãvãºitã
de rãzboaie, de instabilitate politicã ºi de jugul otoman. Dar toate aces-
tea sunt explicabile, întrucât sãrmanii ºi simplii misionari conventuali,
în scrisorile ºi relatãrile lor despre starea misiunii, se limitau la lucru-
rile esenþiale ºi interne misiunii, ºi astfel, nu au putut sã ne informeze
mai mult, motiv pentru care nu ne rãmâne altceva de fãcut decât sã ne
mulþumim cu ceea ce gãsim în documentele scrise.

2. Situaþia externã
2.1. Episcopii de Bacãu
Trebuie sã spunem încã de la început cã informaþiile pe care le-am

gãsit despre episcopii de Bacãu ºi despre activitatea lor pastoralã în
Moldova sunt puþine, motiv pentru care prezentarea noastrã pe aceastã
temã va fi destul de scurtã, urmând firul cronologic al documentelor pe
care le avem la dispoziþie. 

Pânã la începutul secolului al XVIII-lea au fost numiþi zece episcopi
pentru scaunul din Bacãu, iar candidaþii pentru acest scaun, toþi fiind
poloni149 pânã la sfârºitul acestui secol, adicã pânã la ultimul episcop
polon, erau prezentaþi Sfântului Scaun de cãtre regele Poloniei de fie-
care datã când scaunul rãmânea vacant. Putem spune cã aceasta era,
de fapt, singura intervenþie a coroanei polone în ceea ce priveºte catoli-
cismul moldav. 

Constatând dezinteresul episcopilor pentru scaunul ºi dieceza lor, în
spiritul reformator al Conciliului din Trento, Alexandru al VII-lea a 
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149 Numai primul episcop, Gerolamo Arsengo (1607-1610), nu a fost polon; era un
grec din insula Chios.



promulgat în 1662 un decret care îi obliga pe episcopii de Bacãu sã se
stabileascã în scaunul lor, însã fãrã nici un rezultat150. Dupã pacea de
la Karlowitz (26 ianuarie 1699) cu Imperiul Otoman, Polonia a obþinut
protectoratul pentru minoritatea catolicã prezentã în principatele ro-
mâne ale Moldovei ºi Valahiei, dar atât regii, cât ºi episcopii se intere-
sau puþin de catolicii moldavi, pentru cã nu prezentau nici un interes
pentru ei ºi, în al doilea rând, pentru cã Polonia devenea tot mai slabã
din cauza rãzboaielor, a creºterii puterii Rusiei þariste ºi a lãrgirii Aus-
triei151. 

Dupã pacea de la Kutsciuk-Kainargi, din 1774, protectoratul pentru
creºtinii prezenþi în þãrile balcanice dominate de turci a trecut la Rusia
ºi, în acest context, influenþa polonã ºi a episcopilor de Bacãu a scãzut
ºi mai mult. Deja în 1752, în urma cererilor episcopului Jezierski, Bene-
dict al XIV-lea le încredinþase episcopilor de Bacãu teritoriul Sniatyn,
din Polonia152; astfel, ei au obþinut o organizare canonicã pe teritoriul
lor, lãsând practic destinul catolicilor moldavi în mâinile prefecþilor ºi
ale misionarilor lor. Cu moartea ultimului episcop polon, Karwosiecki,
în 1789 se încheie definitiv epoca episcopilor prezentaþi Sfântului Scaun
de regii catolici din Polonia.

Din cauza rãzboaielor napoleoniene ºi ai celor trei împãrþiri a Polo-
niei (1773, 1793, 1795), dupã moartea ultimului episcop polon, Karwo-
siecki, scaunul din Bacãu a rãmas vacant pânã în 1808, când a fost nu-
mit primul episcop italian Bonaventura Carenzi, care însã nu a putut
sã-ºi ia în posesie episcopia din cauza opoziþiei divanului ºi a autoritã-
þilor ortodoxe locale. Din acest motiv, în 1814, Pius al VII-lea l-a numit
episcop de Plebanae. Neputând fi prezent în dieceza sa, Carenzi i-a încre-
dinþat funcþia de vicar general pãrintelui Luigi Landi. În 1815, Sfântul
Scaun l-a numit pe Giuseppe Bonaventura Berardi ca episcop de Bacãu,
dupã ce, din 1812, el avusese funcþia de prefect al misiunii. Aºa cum s-
a verificat cu predecesorul sãu, ºi el a experimentat opoziþia conducerii
moldave fanariote ºi a celorlalte autoritãþi ortodoxe, care nu voiau sã-i
recunoascã titlul ºi nici sã-l accepte în Moldova. A murit la Iaºi, în 1818,
ºi cu el s-a încheiat seria episcopilor de Bacãu. Într-adevãr, pânã în 1884,
când a fost înfiinþatã Episcopia de Iaºi, catolicii moldavi ºi clerul lor au
fost conduºi de prefecþi ºi de vizitatori apostolici, chiar dacã aceºtia aveau
consacrarea episcopalã.

Dupã aceastã foarte scurtã încadrare politico-religioasã a Episcopiei
de Bacãu în contextul marilor puteri ºi al intereselor lor pentru mino-
ritatea catolicã moldavã, sã trecem acum la o prezentare mai detaliatã
a ceea ce am putut extrage din documente.

Este deja bine cunoscut faptul cã episcopii de Bacãu erau vãzuþi rar în
dieceza lor, atât din cauza sãrãciei misiunii, cât ºi din cauza proprietãþii
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150 APF, Acta, 35/1666, 34-35.
151 A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 8, 37-49; ACG, Moldavia, Pro memoria de

Fedele Rocchi din 2 noiembrie 1794.
152 APF, Moldova, 4, 422-423.



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

episcopale din satul Trebeº153, care nu le permitea o „honesta susten-
tatio” în Moldova. În 1737, cancelarul Constantin Ruset uzurpase o
bunã parte din teritoriul aparþinând episcopiei, din Trebeº, donat epis-
copilor de Bacãu de cãtre domnitorul Petru ªchiopul la sfârºitul seco-
lului al XVI-lea, iar prefectul Pesci a avut în acelaºi an un proces pen-
tru recuperarea terenului, dar cu rezultate slabe154. În trecut, adicã în
secolului al XVII-lea, Trebeº a fost scutit întotdeauna de impozite ºi de
alte contribuþii care trebuiau plãtite domnitorului155, dar lucrul acesta
nu era atât de semnificativ încât sã atragã atenþia episcopilor de Bacãu.

Uzufructul sãrãcãcios al proprietãþilor episcopale va fi gestionat de
prefecþi, pentru cã episcopii nu se interesau deloc de aceste terenuri
care, aºa cum am spus, produceau foarte puþin. Relatarea lui Ausilia
din 1745 ne spune cã, la Trebeº, proprietatea episcopalã consta în 200
de pogoane (un „pogon” avea jumãtate de hectar ºi deseori aceastã
unitate de mãsurã este folositã de misionari în scrierile lor), de pe care
nu se scotea nimic din cauza tributurilor mari pe care catolicii trebuiau
sã le plãteascã domnitorului de mai multe ori pe an. Cu câteva decenii
înainte de procesul lui Pesci cu Ruset, o altã familie bogatã moldavã,
Manolache, dobândise prin înºelãciune, printr-un ortodox,
proprietatea din Trebeº a episcopiei. Episcopului i-a rãmas doar
biserica din Bacãu, ºi ea în ruinã; nu avea nici casã în care sã locuiascã,
nici bunuri, motiv pentru care locuia în Polonia156.

În 1732, rãspunzând Propagandei ce ceruse explicaþii cu privire la
motivul pentru care episcopul Parysowicz nu a venit niciodatã în
Moldova ca sã administreze Mirul ºi sã-ºi viziteze dieceza157, prefectul
Bossi spune cã motivul principal al absenþei lui este reprezentat de
condiþiile dificile de viaþã ale oamenilor care trãiesc „în pãduri, munþi,
ºi locuri pustii”, ºi existã mereu pericolul, atât pentru misionari, cât ºi
pentru episcopi, de a fi arestaþi ºi maltrataþi, cum s-a întâmplat cu un
an înainte, la Focºani, cu un misionar care s-a dus sã-i viziteze pe
puþinii catolici prezenþi la hotarele cu Valahia, probabil în oraºele
Bârlad ºi Galaþi. Însã, în ceea ce îl priveºte pe Parysowicz, Propaganda
nu ºtia cã acesta a fãcut o vizitã scurtã în Moldova pe la sfârºitul anului 
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153 De la jumãtatea secolului al XVIII-lea, Trebeº a primit numele Baraþi, dupã cu-
vântul maghiar „barat” (cãlugãr), fiind un pãmânt ce poartã acest nume care le-a apar-
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155 N. IORGA, Studii ºi documente, 78.
156 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 193-194. Ace-

eaºi realitate, adicã lipsa de intrãri pentru susþinerea episcopului, a fost confirmatã în
1792 de prefectul Rocchi: Apf, Fondo di Viena, 31, 173.

157 Cu un an înainte, în 1731, Propaganda a luat unele decizii pentru misiunea din
Moldova, printre care ºi una privitoare la episcopul de Bacãu: „eidemque insinuet
suum reditum ad Civitatem Moldaviae” (adicã Bacãu n.n.): F. PALL, „Le controversie tra
i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Moldavia (România)”, 321.



1722, dar, probabil, fãrã a se interesa dacã este sau nu vreo persoanã
de miruit158. 

În sfârºit, Bossi sugereazã Propagandei sã-i propunã episcopului re-
zident la Sofia sã-i viziteze pe catolicii din sudul Moldovei ºi sã le admi-
nistreze Mirul când vine în Valahia, teritoriu aflat sub jurisdicþia sa159.
Dar propunerea lui nu a avut nici un rezultat, pentru cã nu avem nici
un act care sã demonstreze cã un episcop de Sofia, cu jurisdicþie pentru
Valahia (din 1644), sã fi mers în Moldova pentru a-ºi exercita slujirea
apostolicã. Probabil cã în spatele propunerii lui Bossi stãtea faptul cã,
în 1714, i s-a permis arhiepiscopului de Sofia, cu consensul episcopului de
Bacãu, sã împartã mirul în Valahia. 

În ciuda interesului lor scãzut pentru catolicii moldavi, încã de mult
timp episcopii de Bacãu înþelegeau sã se numeascã „episcopi de Mol-
dova ºi de Valahia”, chiar dacã, încã din 1677, regele polon intervenise
pentru ca jurisdicþia lor sã se limiteze doar la Moldova; dar, cum am
vãzut, ºi la începutul secolului urmãtor, episcopii poloni mai voiau încã
sã aibã anumite drepturi asupra catolicilor din Valahia160. Totuºi, totul
a rãmas un conflict jurisdicþional simplu ºi nesemnificativ; de fapt, epis-
copii de Bacãu, când veneau în Moldova, nu mergeau niciodatã în
Valahia, ºi Bossi spune cã bãtrânii „nu au vãzut niciodatã faþa episco-
pului”. Ultimul episcop care ºi-a vizitat pentru scurt timp dieceza a
fost Bieganski, dar despre vizita lui din 1708, informaþiile se opresc doar
la intervenþia lui în conflictul care îi separa pe iezuiþi de conventualii
din capitalã161.

O ulterioarã prezenþã a episcopului în dieceza lui s-a verificat abia
în 1741, când, în vara acelui an, episcopul Jezierski a vizitat Moldova pen-
tru prima ºi ultima datã, cu toate cã slujirea sa pentru aceastã diecezã
a durat 45 de ani. În vizita lui canonicã s-a ciocnit dur cu prefectul Gia-
cinto Lisa, pe care episcopul l-a gãsit vinovat de lucruri foarte grave,
atât în viaþa lui preoþeascã, cât ºi în slujirea lui pastoralã. Probabil cã
o prezentare atât de negativã a prefectului a fost influenþatã într-o oare-
care mãsurã ºi de misionarul Manzi, lãsat de episcop ca vicar general
al sãu, ceea ce a reprezentat o prevedere neobiºnuitã, pentru cã aceastã
funcþie era încredinþatã normal prefectului, pentru a putea suplini
absenþa episcopului, adicã pentru a coordona activitatea misionarilor ºi
pentru a putea exercita anumite drepturi atât asupra credincioºilor, cât
ºi asupra misionarilor. Lisa se folosea de puterile sale în mod arbitrar,
excomunicând credincioºi fãrã motiv sau pentru motive minore, iar
apoi ridica excomunicarea tot la fel de arbitrar. Trebuie sã precizãm cã,
pânã în aceastã perioadã, nu avem nici o informaþie despre faptul cã
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prefecþii ar fi primit facultatea de a administra Mirul, dat fiind cã epis-
copii veneau atât de rar în dieceza lor.

Vizitând principalele comunitãþi, Jezierski a alcãtuit apoi o relatare
despre starea misiunii, în care declara sã sunt circa opt mii de suflete,
în unsprezece parohii, în grija doar a trei misionari. Imaginea pe care
o contureazã despre misiune nu este pozitivã, dar aceasta nu l-a împie-
dicat sã se întoarcã repede în Polonia ºi sã nu mai vinã niciodatã în
Moldova pentru a cãuta soluþii la lipsurile ºi problemele din diecezã162.

Cronologic, am prezentat deja transferarea scaunului episcopului de
Bacãu la Sniatyn, în sudul Poloniei, în anul 1752, decizie care a consa-
crat de jure o realitate de facto. De altfel, în Moldova, episcopul nu avea
nici un mijloc de întreþinere, pentru cã bunurile episcopale erau în
mâinile boierului Ruset163. Patru ani mai târziu, Jezierski îl va numi pe
prefectul Laidet ca vicar general al sãu164, lãsând în mâinile sale toatã
conducerea misiunii. Mai târziu, în 1761, noul prefect, Di Giovanni, va
încerca sã intre în legãturã cu episcopul, dar fãrã nici un rezultat;
Jezierski nu va rãspunde nici la scrisorile sale, iar prefectul va fi dezo-
lat ºi pentru cã a avut curajul sã le cearã cardinalilor Propagandei facul-
tatea de a administra Mirul credincioºilor sãi (i s-a reproºat cã a îndrãz-
nit sã cearã o astfel de facultate), întrucât episcopul nu mai fusese vãzut
de douãzeci de ani. Episcopul fiind înaintat în vârstã, prefectului nu i-
a rãmas decât sã-i îndemne pe credincioºii sãi sã aibã rãbdare pânã ce
vor avea un alt episcop care sã poatã veni sã-ºi îndeplineascã datoria165.

În 1782, Jezierski moare, iar coadiutorul Karwosiecki a fost succe-
sorul lui în Dieceza de Bacãu; el, cum am spus deja, a fost ultimul epis-
cop polon de Bacãu pânã la moartea sa, în 1789, dar a rãmas un necu-
noscut pentru dieceza sa, chiar dacã prefectul Martinotti s-a dus în
1779 sã vorbeascã cu el despre unele probleme ale diecezei166. Nu ºtim
nimic despre el pânã în 1788, an în care l-a ameninþat pe prefectul de
atunci, Rocchi, pentru cã a avut curajul sã administreze Mirul, având
în vedere cã nu venise în Moldova din 1776167. Câþiva ani mai târziu, în
1792, Rocchi a primit de la Propaganda cererea de a o informa cu pri-
vire la felul în care s-a fãcut în trecut numirea episcopului de cãtre re-
gele polon: congregaþia ºtia puþine despre episcopii de Bacãu ºi despre
prezentarea lor de cãtre regele polon, aceastã episcopie fiind micã ºi
nesemnificativã. 

Putem conchide astfel cã, dacã Sfânta Congregaþie ar fi avut un inte-
res mai mare pentru aceastã episcopie, probabil respectivii episcopi ar
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fi lucrat mai mult, iar aceasta ar fi fost în avantajul minoritãþii catolice
moldave. Oricum, Rocchi s-a gândit cã a sosit momentul favorabil pen-
tru ca Sfântul Scaun sã ia problema în propriile mâini ºi sã nu lase sã-
i scape ocazia de a hotãrî singur numirea episcopului de Bacãu. Însã la
Roma propunerea lui nu a trezit un interes foarte mare ºi totul a rãmas
suspendat168.

Sub prefectura lui Sassano, în anul 1796 s-a vorbit de un nou epis-
cop de Bacãu, numit de regele polon169, ºi, din nou, la Roma nu se ºtia
nimic despre aceastã situaþie sau Sfântul Scaun a trecut sub tãcere pro-
blema, întrucât marile puteri acum în joc, respectiv Rusia ºi Austria,
alãturi de slaba Polonie, prezentau toate un oarecare drept de a inter-
veni în numirea episcopului. Roma a fost, deci, nevoitã sã aºtepte un
moment mai bun pentru a decide în ce direcþie sã meargã. 

Momentul potrivit a apãrut în 1808, când a fost numit ca episcop de
Bacãu primul italian, Bonaventura Carenzi, care, aºa cum am spus, din
cauza dificultãþilor politice ºi a opoziþiei clerului ortodox, nu a putut
veni în Moldova. Dupã el, în 1815, a fost numit un alt franciscan ita-
lian, Giuseppe Berardi, mort la Iaºi în 1818. Acesta a fost primul epis-
cop de Bacãu ºi a reuºit sã facã destul de puþin pentru dieceza sa, din
cauza contextului politic ºi religios local nefavorabil, dacã nu chiar ostil
prezenþei unui episcop catolic în capitala Moldovei.

Chiar dacã purtau titlul de Bacãu, oraº plasat geografic în centrul
zonei locuite de catolici, episcopii se vor orienta spre Iaºi, capitala ºi se-
diul prefecturii misiunii, chiar dacã majoritatea comunitãþilor catolice
erau, dupã cum se aflã situate ºi în zilele noastre, destul de departe de
acest oraº.

Din aceste puþine informaþii pe care le avem despre episcopi ºi despre
angajarea lor în diecezã în secolul al XVIII-lea, putem conchide cu câ-
teva observaþii scurte ºi sintetice. Lipsiþi de venituri care sã le poatã
permite o prezenþã dacã nu stabilã, cel puþin provizorie în Moldova, epis-
copii poloni stãteau în þara lor, în sudul Poloniei. Dupã 1752, o datã cu
transferarea scaunului de la Bacãu la Sniatyn ºi din punct de vedere
canonic, ei puteau sã locuiascã în Polonia, iar în Moldova veneau rar.
La începutul secolului al XVIII-lea, Bieganski a venit de douã ori (1706
ºi 1708); apoi a urmat scurta vizitã a lui Parysowicz, din anul 1723, ºi cea
a lui Jezierski, din 1741, ultima fiind cea a lui Karwosiecki, în anul 1776.
Aºadar, cinci vizite pastorale foarte scurte într-un întreg secol, pentru
a administra Mirul, pentru a vizita unele comunitãþi principale, pentru
a intra în contact cu prefecþii ºi misionarii, pentru a se interesa dacã
terenurile de la Trebeº, care aparþineau episcopiei, puteau sã le ofere
ceva, ºi apoi sã se întoarcã în Polonia.

În ciuda absenþei lor din diecezã ºi a dezinteresului faþã de misionarii
ºi catolicii moldavi, acei episcopi s-au opus mereu cererii prefecþilor de 
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a putea administra Mirul ºi, abia dupã moartea ultimului episcop, în
1789, prefecþii au putut sã-ºi exercite liber aceastã facultate acordatã
lor de Sfântul Scaun. O prezenþã a lor în diecezã ar fi fost, cu siguranþã,
beneficã pentru misiune; pe de altã parte, nu se poate afirma nici cã ab-
senþa lor a avut consecinþe grave, cu excepþia administrãrii prea rare a
Mirului. Datoritã angajãrii pastorale a prefecþilor ºi a misionarilor lor,
minoritatea catolicã a mers înainte ºi fãrã îngrijirea realã, efectivã, a
episcopilor ei.

* Episcopii de Bacãu în secolul al XVIII-lea

1. Francisc Bieganski, OMC (1698-1709)
2. Ioan Damascenul Lubieniecki, OP (1711-1714)
3. Iozafat Parysowicz, OMC (1717-1732)
4. Raimund Stanislau Jezierski, OP (1737-1782)
5. Francisc Ossolinski, OMC, coadiutor (1765-1773)
6. Dominic Petru Karwosiecki, OMC, coadiutor (1776-1782), titular

(1782-1789)
7. Bonaventura Carenzi, OMC (1808-1814)
8. Giuseppe Bonaventura Berardi, OMC (1815-1818)

2.2. Protectoratul ºi relaþiile cu domnitorii locali
2.2.1. Protectoratul
Aºa cum am mai afirmat, dupã pacea de la Karlowitz (26 ianuarie

1699), Poloniei i s-a acordat protecþia catolicilor în principatele române.
Dar intervenþia acestei naþiuni în favoarea misiunii moldave se limita
practic doar la numirea (sau la prezentarea Sfântului Scaun) episco-
pului de Bacãu)170. Cum, de facto, catolicii rãmâneau fãrã nici o protec-
þie, chiar dacã nu erau persecutaþi de ortodocºi sau de autoritãþile civile
pe motive religioase, în 1731, prefectul Cardi a încercat sã obþinã prin
Propaganda protectoratul regelui Franþei, care se extinsese deja asu-
pra þãrilor supuse dominaþiei Înaltei Porþi, expunând într-un mod foarte
simplu avantajele acestei protecþii: „Acest lucru va servi ºi pentru aceºti
sãrmani catolici ai noºtri, în timp ce vor fi îngrijiþi în staulul nostru, ca
sã spunem aºa, fãrã vreo teamã, mai exact, de incursiunile tãtarilor, iar
domnitorii pro tempore vor fi atenþi la personalul nostru ºi în caz de
maltratare sã se poatã recurge la ei, ºi în ceea ce priveºte uºurinþa de
a intra”. A cerut Congregaþiei sã intervinã la cardinalul Melchior de Polig-
nac, reprezentant al lui Ludovic al XV-lea la Curie, pentru ca acesta sã
dea o recomandare în acest sens marchizului De Villeneuve, care se afla
la Constantinopol ca ambasador al Franþei171.
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Cardi a greºit încredinþând scrisoarea primitã de la Polignac împre-
unã cu una proprie unui baron originar din Liége, De Vigouroux, aflat
în trecere prin Moldova, pentru ca acesta sã i le prezinte lui Ville-
neuve172. Încercãrile baronului Liége de a-l discredita pe Cardi ºi pe fran-
ciscani în faþa lui Villeneuve nu au avut succes. Pe de altã parte, nici amba-
sadorul nu era de acord cu cererea lui Cardi, pentru cã grija Franþei
pentru celelalte misiuni prezente în imperiul otoman era deja prea
mare. De altfel, ambasadorul a intervenit pe lângã miniºtrii Afacerilor
Externe prezenþi la Versailles, ca sã nu fie favorabili protectoratului
pentru aceastã misiune. În luna octombrie a anului urmãtor, 1732, rezul-
tatul în acest sens a sosit printr-o dispoziþie a miniºtrilor francezi la
ambasadorul Villeneuve, pentru ca minorii conventuali din Moldova sã
se îngrijeascã „aºa cum pot, cu atât mai mult cu cât nu par sã fie moles-
taþi de conducerea þãrii”173. 

În definitiv, apare clar menþionat faptul cã misionarii ºi credincioºii
catolici din Moldova nu trezeau nici un interes pentru coroana fran-
cezã. Este adevãrat cã misionarii nu au fost persecutaþi de guvernul
moldav, dar în 1735, misionarul Manzi, împreunã cu prefectul Cardi,
au fost închiºi în închisoarea mitropolitului ºi maltrataþi din ordinul
acestuia, iar acum Cardi a avut toate motivele pentru a cere protecþia
Franþei174. În anul urmãtor, a adresat aceeaºi cerere nunþiului din Polo-
nia, Paolucci175, ca sã intervinã pe lângã regele Franþei, Ludovic al XV-
lea, pentru a obþine „amintita sa sfântã protecþie”. Aceeaºi orientare
spre Franþa a arãtat-o ºi episcopul Jezierski, când ºi-a vizitat dieceza
în 1741. El a intervenit la Înalta Poartã prin ambasadorul francez de
la Constantinopol, pentru a obþine o confirmare a privilegiilor garan-
tate catolicilor prin tratatul de la Karlowitz (1699), privilegii care nu erau
bine vãzute de autoritãþile ortodoxe moldave176.

Câþiva ani mai târziu, în 1744, fiind la Roma, Manzi, care experi-
mentase umilirea de a se afla în închisoarea mitropolitului, împreunã
cu prefectul Cardi, a cerut Propagandei sã intervinã pe lângã ambasa-
dorul Franþei la Constantinopol, pentru a lua sub ocrotirea sa misi-
unea din Moldova, aºa cum erau sub protecþia francezã ceilalþi catolici
de sub dominaþia otomanã177. Doi ani mai târziu, aflându-se la Constan-
tinopol, a intervenit personal pe lângã ambasadorul francez, dar nu a ob-
þinut nimic. Franþa considera Polonia ca protectoarea catolicilor mol-
davi ºi nici nu gãsea vreun avantaj, motiv pentru care, în anul urmãtor
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172 Mai multe detalii despre acest personaj, agent al domnitorului maghiar în exil,
Rakoczi, contrar prezenþei franciscanilor în Moldova ºi favorabil iezuiþilor se aflã în F.
PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di Moldavia
(România)”, 203-205.

173 E. HURMUZAKI, Documente, 1/1, 480-484.
174 APF, Congr. Gen., 685, 1736, 52-53: Scrisoarea sa din 28 mai 1735.
175 APF, SOCG, 685, 189-191.
176 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 316.
177 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 181-182.



DIALOG TEOLOGIC 10(2002)

(1747), a rãspuns negativ cererilor lui Manzi178. Misiunea a continuat
sã meargã astfel înainte numai cu propriile forþe, fãrã nici un ajutor
din partea marilor puteri catolice, o realitate confirmatã mai târziu
(1761) de o scrisoare a prefectului Di Giovanni adresatã Propagandei179.

Trei ani mai târziu, ex-misionarul Bartolomeo Frontali se plângea
în relatarea sa trimisã Propagandei cã „este adevãrat cã suntem sub
protecþia Poloniei, dar când ceva nu merge în Moldova, nu foloseºte la
nimic”. Din cauza prefectului care face „nazuri” (probabil se referã la
Lisa) ºi mai târziu din cauza lui Cambioli, care nu ºi-a dat nici un pic
interesul sã înveþe limba locului, misiunea pierduse câteva privilegii
acordate de domnitor pentru proprietãþile episcopiei de la Trebeº ºi
pentru casa misionarilor din Iaºi, privilegii pe care episcopul Jezierski
încercase sã le redobândeascã în vizita sa fãcutã în Moldova, în 1741180.
Dar trebuie sã spunem cã aceste privilegii nu au fost acordate de dom-
nitori din cauza intervenþiei explicite a Poloniei sau a Franþei, ci, mai ales,
pe baza unor drepturi ºi uzanþe locale (ºi clerul ortodox, ºi bunurile lor
erau scutite de anumite taxe ºi se bucurau de anumite privilegii), iar în
al doilea rând, prin intervenþii ale unor autoritãþi politice sau religioase
externe.

Pacea de la Kutsciuk-Kainargi (1774) a confirmat dreptul Rusiei de
a-i proteja pe creºtinii din þãrile balcanice aflate sub dominaþie turceascã.
În ceea ce îi privea pe români, þarul ceruse Înaltei Porþi sã nu împiedice
construirea sau repararea bisericilor, sã-i respecte pe misionari ºi sã
asculte cererile reprezentanþilor ruºi la Constantinopol în favoarea
românilor181. În politica sa religioasã, Rusia avea motive sã se intere-
seze de creºtinii balcanici. În ceea ce îi privea pe catolicii de rit oriental,
de exemplu, ucrainenii uniþi cu Roma în 1595 la Brest-Litowsk, ea inten-
þiona sã-i determine sã reintre în Biserica Ortodoxã, al cãrei conducã-
tor suprem era þarul182.

Dupã separãrile din Polonia din 1793 ºi 1795, din cauza cãrora o
mare masã de catolici de rit atât oriental, cât ºi latin au început sã facã
parte din marele imperiu rus, Moscova este mai mult decât interesatã
sã aibã relaþii strânse cu Biserica Catolicã ºi, pentru acest motiv, a acceptat
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178 F. PALL, „Le controversie tra i minori conventuali e i gesuiti nelle missioni di
Moldavia (România)”, 221.

179 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 471.
180 „În prezent [se referã la perioada în care a fost în misiune: sosit în misiune în 1742,

a rãmas aici douã decenii, n.n.], nu ne mai bucurãm de acele privilegii pe care le-am
avut dintotdeauna, ºi bisericile nu au mai fost niciodatã tributare, aºa cum sunt acum,
pentru doi servitori scutiþi de tribut pentru fiecare misionar, ºi de alþii pentru animale
ca doi cai, douã vaci pentru uºurarea acestora, iar totul s-a anulat din cauza capriciilor
ºi a lipsei de spirit practic a prefectului, ºi aceste privilegii greu pot fi redobândite, pen-
tru cã fiecare domnitor cere sã ratifice ce a fãcut antecesorul sãu”: G. Cãlinescu, „Altre
notizie sui missionari cattolici italiani...”, 478-479.

181 A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 9, 139-140.
182 A.M. AMMANN, Storia della chiesa russa, 382 º.u.



un nunþiu la curtea ei183. Pentru numãrul foarte mic de catolici din
Moldova ºi pentru episcopia lor rãmânea autoritatea consulului din Iaºi,
ca reprezentant al unei puteri care, politic ºi militar, valora, în contextul
european, mai mult decât Polonia, obositã de numeroase rãzboaie ºi
împãrþitã tragic între Occident ºi Orient, între Prusia ºi Rusia. Ba chiar,
considerându-se moºtenitoare a unor privilegii ale regilor poloni pentru
catolicii din Moldova, Rusia revendica ºi dreptul de numire a episcopi-
lor de Bacãu, drept la care aspira ºi Austria, fiind o putere catolicã ºi,
în plus, pentru cã în 1775 ºi-a anexat o parte din Moldova, Bucovina184.

Ocupatã în acelaºi an de Austria, catolicii prezenþi în Bucovina au
trecut sub jurisdicþia Arhiepiscopiei de Viena ºi apoi sub Arhiepiscopia
de Lwów, cu un decanat la Cernãuþi. Pentru a-ºi întãri legãturile cu Lwów
ºi cu Austria, în 1781, Viena a interzis orice relaþie a Bucovinei cu Mol-
dova185. Crezând cã Austria vecinã avea un interes ºi pentru catolicii
rãmaºi în partea liberã a Moldovei, în 1780, prefectul Martinotti s-a dus
la Viena pentru a-i cere nunþiului sã intervinã la Înalta Poartã pentru
a obþine aprobarea construirii unei bisericii de piatrã la Iaºi. Dar cur-
tea vienezã nu s-a miºcat, considerând cã aceastã parte a Moldovei era
sub protecþia coroanei polone186, chiar dacã, de facto, în Moldova coman-
dau ruºii.

Pentru catolicii moldoveni, nu este greu de înþeles cã, în contextul
general, consulii ºi agenþii diplomatici ai respectivelor puteri europene
menþionate (în ultimele douã decenii ale secolului fuseserã deschise la
Bucureºti ºi la Iaºi consulate ale Rusiei, Austriei, Prusiei, Franþei ºi
Angliei) se interesau de ei numai din motive politice, fãcând eforturi
numai în acele momente care corespundeau intereselor lor187.

Pentru faptul cã Imperiul Otoman188 intrase deja într-un declin ine-
xorabil, marile puteri se gândeau sã-l împartã între ele, inclusiv prin-
cipatele române sau, într-o altã variantã, se gândeau cã ar fi mai conve-
nabil sã uneascã principatele române ºi sã refacã imperiul greco-bizan-
tin, având însã în frunte unul dintre fiii Ecaterinei a II-a. Astfel, hege-
monia celei de a treia Rome, Moscova, s-ar fi impus asupra celei de a
doua Rome, îndepãrtând din capitala Bosforului steagurile cu semiluna
ºi formând un commonwealth ortodox de la Marea Balticã pânã la Ma-
rea Egee189.

În acea epocã era o realitate evidentã faptul cã Rusia reprezenta în
est prima putere, iar cum Moldova îi era învecinatã, pentru creºtini, 
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183 R. DE JOURNEL, Nonciatures de Russie, I, Città del Vaticano 1952, 5 º.u.
184 N. IORGA, Studii ºi documente, 333.
185 S. RELI, Începuturile catolicismului austriac, 19-22; 31-32.
186 APF, Moldova, 5, 228.
187 N. ARNÃUTU, Douze invasions russes en Roumanie, Buenos Aires 1956, 29 º.u.
188 Trebuie spus cã, sub profil confesional, otomanii se arãtau foarte toleranþi. Aceº-

tia permiteau exercitarea oricãrui cult, cu condiþia sã se plãteascã tributul: cf. Docu-
mentul XIII, nr. 25.

189 P. TOCÃNEL, Storia della Chiesa Cattolica in Romania, 3/1, Padova 1960, 6.
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ortodocºi ºi catolici, nu rãmânea altã alternativã decât sã accepte pro-
tecþia ei. În anul 1787, Rusia ºi Austria i-au declarat rãzboi marelui
duºman, Turcia, ºi timp de patru ani au ocupat Moldova. Þinând cont
de contextul general, Pius al VI-lea i-a cerut þarinei Ecaterina a II-la sã-i
ia sub protecþia ei pe catolicii din Moldova; mai mult, cum la Iaºi pre-
fectul Rocchi era în relaþii bune cu comandantul general al armatei
ruseºti în Moldova, Potemkin, acesta a avut grijã atât de misionari, cât
ºi de biserica catolicã din oraº, contribuind la construirea ei ºi dotând-
o cu ornamente sacre190. Atât papa, cât ºi Propaganda i-au mulþumit pen-
tru gestul lui ºi sperau ca în tratatul de pace care urma sã se semneze
ºi sã fie introdusã de jure protecþia ruseascã asupra catolicilor din prin-
cipatele româneºti191.

Acest lucru s-a realizat în 1792, când la Iaºi a fost semnat tratatul
prin care Înalta Poartã recunoaºte protecþia Rusiei asupra tuturor creº-
tinilor192. În luna aprilie a aceluiaºi an, Pius al VI-lea i-a scris Ecate-
rinei ºi reprezentanþilor ei, mulþumindu-le pentru intervenþiile lor ºi
recomandându-i protecþiei lor pe Rocchi ºi pe catolicii din Moldova193.
Totuºi, acest lucru nu însemna cã Rusia, de jure, ar fi devenit protec-
toarea catolicilor în principatele române. Chiar dacã pe baza tratatului
din 1792 a fost recunoscut rolul ei de protectoare pentru toþi creºtinii
care locuiau în imperiul otoman, de facto, protecþia þinea pasul cu inte-
resele ei politice194. 

Oricum, la Iaºi, prefectul Rocchi îºi punea mari speranþe în protecþia
ruseascã, deoarece era în relaþii bune cu generalul Potemkin195 ºi, pen-
tru moment, ruºii erau foarte puternici în Moldova, chiar dacã provin-
cia rãmânea sub dominaþie otomanã. La congresul de pace, þinut la Iaºi
în 1792, a participat ºi Rocchi ºi, în faþa reprezentanþilor occidentali 
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190 N. ARNÃUTU, Douze invasions russes en Roumanie, 39.
191 APF, Brevi, 10, 201.
192 A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 9, 217-218.
193 APF, Moldova, 7, 120.
194 APF, Moldova, 6, 458.
195 Într-o scrisoare adresatã Propagandei la 17 februarie 1792 (st.v.), Rocchi îºi ex-

primã clar aceste speranþe în protecþia rusã:
„Excelenþã,
De aici pleacã D-l Mag.re Malia Siciliano în slujba ruºilor, cu rãspunsul la Sancti-

tatea Sa la Scrisoarea trimisã generalului Potemkin cu privire la protecþia catolicilor noº-
tri la Poarta Otomanã, care afirmã cã Ministrul rus, care este pro tempore în Constan-
tinopol, va avea dreptul sã recurgã la Înalta Poartã pentru orice problemã, care ar pu-
tea fi suferitã de religia noastrã catolicã. Sus-numitul Mag.re este bine vãzut de toatã
armata rusã, ºi a fost implicat în alte ambasade, iar în ultima victorie de la Maczeny
repurtatã de ruºi a fost trimis la Viena la Maiestatea sa Împãratul, de la care a primit
un cadou superb.

Cel care a cooperat cel mai mult în aceastã privinþã este Gen. Ribas Napolitano,
care venea la mine deseori neanunþat, pentru care ar fi necesarã o scrisoare de mulþu-
mire; ca ºi Eminenþa Sa Gen. Szamaylon, nepot al Pr.pe Potemkin, care va fi amba-
sador glorios urmat ºi de trupe la Constantinopol, unde o astfel de scrisoare ar fi foarte
folositoare pentru a reaminti la Poartã deja anunþata protecþie”: APF, Fondo di Viena,
31, 173.



din Viena ºi Berlin, Rocchi ºi-a pus tot talentul pentru a apãra cauza
catolicilor sãi, chiar dacã turcii se obligaserã la Belgrad, în 1739, sã le res-
pecte drepturile196.

Relaþiile sale bune cu autoritãþile locale ºi cu reprezentanþii ruºi197

au favorizat pãstrarea privilegiilor pe care domnitorii le acordaserã cato-
licilor, pentru bisericile lor ºi pentru bunurile misiunii. Catolicilor le era
recunoscutã libertatea de cult; bunurile misiunii erau scutite de taxe ºi
era garantatã integritatea ºi inviolabilitatea proprietãþilor episcopului de
la Trebeº, proprietãþi care în mare parte fuseserã ocupate de boierul
Ruset, fãrã a fi restituite vreodatã în întregime198; dar toate aceste privi-
legii, cum am spus deja, trebuiau reînnoite de fiecare datã când urca pe
tron un nou domnitor.

Protecþia de facto a Rusiei nu era pe placul Austriei care, pentru ace-
leaºi motive, voia misiunea din Moldova sub protecþia ei. Trebuie sã adã-
ugãm însã ºi faptul cã Austria reprezenta o putere catolicã, ºi apoi, influ-
enþa ei culturalã ºi economicã, precum ºi cea politicã, erau în continuã
creºtere, mai puþin în Moldova ºi mai mult dincolo de frontierele ei, din-
colo de Carpaþi, precum ºi în Bucovina, acum parte integrantã din impe-
riul ei199.

Rusia, totuºi, îºi pãstra dominaþia în capitala moldavã, iar guvernul
local accepta iniþiativele ei atât în domeniul civil, cât ºi în cel eclezias-
tic200, ºi, în 1798, prefectul Sassano i-a scris cardinalului Borgia, rugân-
du-l sã intervinã la nunþiul Litta din Sankt Petersburg, pentru ca acesta
sã mijloceascã la curtea ruseascã în favoarea misiunii moldave201. Nun-
þiul a fãcut tot ce depindea de el în favoarea catolicilor moldavi202, dar to-
tul s-a blocat cu moartea la Iaºi a contelui rus Severin, un mare prieten
ºi protector al misiunii203.
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196 P. TOCÃNEL, Storia della Chiesa Cattolica in Romania, 11.
197 În 1789, Rocchi este în relaþii foarte bune cu mareºalul rus prezent la Iaºi: „Acum

sunt prea ocupat ºi trebuie sã mã întâlnesc deseori cu Mareºalul rus, care mã cheamã
mereu ºi mã invitã la masã ºi în timpul vizitei îmi cere sã scriu, ºi mi-a dat ca escortã
un sergent al lui, îmi pare rãu cã în curând va pleca la Petersburg”: APF, Fondo di
Viena, 31, 116.

198 S. SCHMIDT, Romano-catholici, 132-133.
199 A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 10, 166 º.u.
200 De exemplu, mitropolitul de Moldova era un rus numit de þarina Ecaterina: „Ieri

[27 februarie n.n.], a plecat din acest oraº E. S. Contele Bezbarotko, iar în ziua prece-
dentã, din ordinul M. S. Împãrãteasa, ºi cu pompã, ºi salve de tun ºi sunete de clopot,
a fost pus pe scaunul sãu, ºi este din naþiunea rusã, bunul nostru prieten, pentru cã a
slujit aici, în Moldova, mulþi ani în calitate de vicar, unor episcopi ºi mitropoliþi. Drep-
tul de a-l alege a fost mereu al domnitorului pro tempore de Moldova, ºi al nobilimii cu
aprobarea patriarhului de Constantinopol, acum, fãrã alte ceremonii, porunceºte
Rusia”: APF, Fondo di Viena, 31, 174. Cf. A.D. XENOPOL, Istoria Românilor, 9, 240-250.

201 APF, Moldova, 6, 19-21; 25-26.
202 P. TOCÃNEL, Storia della Chiesa Cattolica in Romania, 28-29.
203 APF, Moldova, 6, 36: Contele de Severin a murit la 16 martie, „de febrã inflama-

torie spre durere comunã”, declarã Sassano. ACG, Moldavia, Informaþii despre misiune
scrise de misionarul Barbieri.
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Speranþele într-o putere ruseascã s-au spulberat cu asasinarea þaru-
lui Pavel I, simpatizant al catolicilor din diferite motive, dacã nu perso-
nale, cel puþin politice, ºi, începând din acel moment, prefecþii misiunii
ºi misionarii vor cãuta tot mai mult sprijin la domnitori ºi la autoritã-
þile politice locale, fiind ºi ele dispuse sã stabileascã contacte cu catolicii
ºi cu marea putere catolicã, Austria204. De acum încolo, datã fiind ºi cres-
cânda deschidere culturalã ºi politicã a Moldovei spre Occident, misiu-
nea franciscanilor conventuali va cãuta sprijin la curtea catolicã de la
Viena, ºi nu în Rusia, care, cu timpul, va deveni tot mai ostilã faþã de Bise-
rica catolicã.

2.2.2. Relaþiile cu domnitorii locali
În ceea ce priveºte relaþiile cu domnitorii205, prefecþii nu au avut nicio-

datã probleme mari cu ei ºi, întotdeauna, în relatãrile pe care le-au
trimis la Propaganda, ei afirmau cã în þarã cultul este liber206. Domni-
torii din acest secol, din motive politice, au pãstrat întotdeauna o poli-
ticã favorabilã catolicilor. Însã nu puteau sã se arate prea favorabili sau
de-a dreptul simpatizanþi faþã de religia catolicã, chiar dacã în interior
ar fi vrut, pentru cã în acest fel ar fi pierdut sprijinul clerului ºi simpa-
tia poporului, ºi aceasta însemna pierderea tronului207. 

Aceastã politicã, sã o numim „neutrã”, faþã de catolici, precum ºi
faþã de calvini ºi luterani, domnitorii trebuiau sã o aibã ºi pentru cã aºa
hotãrâse de multe ori Înalta Poartã care, mai ales în primele decenii ale
secolului, a trebuit sã semneze capitulãri cu Polonia. De mai multe ori
au fost trimise de la Istanbul diferite documente care le porunceau dom-
nitorilor ºi principalelor autoritãþi ale þãrii sã nu-i molesteze pe catolici
în nici un fel. Astfel, avem documentele trimise lui Antioh Cantemir, în
1699, lui Nicolae Mavrocordat, în 1713, ºi douã documente lui Grigore
al II-lea Ghica (1732 ºi 1741)208.

Când ajungeau în misiune, prefecþii trebuiau, înainte de toate, sã se
prezinte la domnitor pentru a-i explica motivul prezenþei lor în Mol-
dova ºi funcþia pe care au primit-o de la Propaganda, cerând, de aseme-
nea, ºi bunãvoinþa, ºi protecþia domnitorului ºi a boierilor pentru misi-
unea catolicã. Dacã cineva neglija sau întârzia sã îndeplineascã acest
protocol aflat în uz de mai multe secole, cum s-a întâmplat cu Gatt, în 
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204 P. TOCÃNEL, Storia della Chiesa Cattolica in Romania, 29-30.
205 Schimbaþi deseori de Înalta Poartã. În cei 22 de ani de activitate misionarã în Mol-

dova, pe care îi avea, Frontali a vãzut „doisprezece schimbãri” ºi „când stau trei ani,
este un mare noroc”: G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”,
482.

206 A se vedea, de exemplu, relaþia lui Di Giovanni din 1762. La numãrul 27 afirmã:
„Exercitarea religiei catolice nu întâmpinã nici un obstacol, este total liberã”: G. CÃLI-
NESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 212.

207 APF, Moldova, 4, 285-287.
208 N. IORGA, Studii ºi documente, 100-101.



1799209, faptul putea fi interpretat de domnitor ºi de curte ca o ofensã.
De asemenea, în fiecare an, la sãrbãtoarea Epifaniei, prefecþii, în haine
liturgice, cu cruce ºi cu apã sfinþitã în mânã, trebuiau sã se prezinte la
domnitor împreunã cu celelalte autoritãþi ortodoxe din capitalã pentru
a-l saluta ºi pentru a-i aduce omagiul cuvenit, recunoscându-l astfel ca
primã autoritate în þarã, chiar dacã deasupra lui, dar foarte departe,
era stãpânul stãpânilor, adicã sultanul210. Domnitorul sãruta crucea,
atât pe cea prezentatã de mitropolit, cât ºi pe cea prezentatã de prefect,
ºi apoi promitea sã respecte libertatea, privilegiile ºi drepturile fiecãrei
religii, adicã a ortodocºilor ºi pe cea a minoritãþii catolice.

Pentru a înfrunta problemele misiunii, prefecþii recurgeau deseori
la ajutorul domnitorilor. La cererea prefecþilor, deseori aceºtia scuteau
misiunea lor din Iaºi, precum ºi proprietãþile episcopale de la Trebeº ºi
misionarii de taxe ºi de alte tributuri pe care, în mod normal, oamenii
erau obligaþi sã le plãteascã. Scutiri de taxe pentru misionari, pentru
bunurile lor, precum ºi pentru puþinele persoane care lucrau pentru ei
în Iaºi sau pentru pãmânturile episcopale din Trebeº, avem multe. În
1700, Constantin Duca l-a scutit pe Zavoli de respectivele taxe, iar în
1711, Constantin Cantemir a reînnoit scutirea211. În 1748, în schimb,
misionarul Giovanni Battista Vannucci afirmã cã de opt ani domnitorii
aboliserã privilegiile bisericilor catolice. Cu toate acestea, afirmaþia sa
ni se pare greºitã, întrucât, cu doi ani înainte, Ioan Mavrocordat confir-
mase privilegiile misiunii din Iaºi. De asemenea, dupã el, în diferite
rânduri, domnitorii reconfirmaserã privilegiile bisericii din Iaºi, con-
stând în a putea þine în slujbã câteva persoane pentru care nu se plãtea
tribut. Se mai acorda o scutire de taxe pentru cele douã vii, care consti-
tuiau principalul venit pentru misiune. În afarã de aceasta, erau scutiþi
de taxe pentru cai (vãcãrit) ºi pentru casa lor (fumãrit)212. Cunoaºtem
urmãtorii domnitori care au confirmat privilegiile: Grigore Ghica, în
1740 ºi 1741213, Constantin Racoviþã, în 1750 ºi 1756; Matei Ghica, în
1753; Scarlat Ghica, în 1757; Ioan Calimachi, în 1762; Grigore Ghica,
în 1764; Alexandru Mavrocordat, în 1784214.

Dar nu numai conventualii se bucurau de aceste scutiri. ªi iezuiþii
erau scutiþi de taxe ºi de diferite dãri. La începutul secolului, în 1701,
domnitorul Constantin Duca îi scutea de la impozite pe diferitele stupine,
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213 APF, Moldova, 3, 444; 4, 109-110.
214 T. CODRESCU, Uricariul, 5, 427-430. 
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pe porci ºi de taxe pe vin215. De asemenea, prin conaþionalii lor de la
curte, ei au reuºit sã obþinã alte privilegii ºi scutiri pentru animalele lor
ºi pentru reºedinþa lor216. În plus, pentru ºcoala lor, iezuiþii au primit
de multe ori de la boierii din capitalã diferite daruri ºi pomeni, ºcoala
lor fiind foarte apreciatã ºi la care boierii îºi trimiteau copiii217.

La curte, aproape întotdeauna, domnitorii aveau un secretar catolic,
atât pentru a favoriza relaþiile cu þãrile catolice, cât ºi pentru cã aceºti
secretari ºtiau, în afarã de latinã, mai multe limbi strãine, lucru care
era de mare ajutor pentru domnitor ºi pentru curtea sa218, ºi, prin aceºti
secretari, prefecþii puteau obþine „o oarecare uºurare” pentru misiu-
nea lor, dupã cum scrie ºi misionarul Frontali în 1764219.

La începutul secolului, în timp ce încã mai funcþiona ºcoala iezui-
þilor din Iaºi, atât domnitorii (Antioh Cantemir, Mihai Racoviþã, Nico-
lae Mavrocordat), cât ºi boierii, spre deosebire de înaltul cler din capi-
talã, s-au arãtat foarte favorabili lor, ca ºi faþã de catolici, în general. Ati-
tudinea lor pozitivã se putea vedea atât în întreþinerea copiilor lor în
ºcoala pãrinþilor iezuiþi, aceasta fiind o micã oazã de culturã occiden-
talã (se studiau latina ºi alte elemente ale culturii clasice ºi renascen-
tiste), cât ºi în oferte220. O atitudine pozitivã faþã de iezuiþi a pãstrat-o
ºi Constantin Mavrocordat, care a domnit pentru prima datã în Mol-
dova între anii 1733 ºi 1735. Trimiþând ajutoare iezuiþilor poloni prezenþi
în diferite oraºe din sudul Poloniei, domnitorul voia în schimb informaþii
asupra a ceea ce se întâmpla în Occident221.

Fãrã a interveni în nici un fel în problemele interne ale misiunii222,
domnitorii voiau ca prefecþi persoane care sã cunoascã limba þãrii ºi
care sã fie bine orientaþi în contextul local. Aºa s-a comportat în 1729
tânãrul domnitor Grigore Ghica cu noul prefect Cardi, un misionar
care lucrase deja 12 ani în Moldova ºi cunoºtea foarte bine limba ro-
mânã ºi viaþa poporului. Ghica „a specificat cã aºa trebuia sã fie, adicã
într-adevãr aºa trebuia ales succesorul, un cunoscãtor al þãrii, ca sã nu
genereze confuzii sau altele, ºi a încheiat promiþând toatã protecþia”223.
Acelaºi Grigore Ghica, din nou pe tron, a vrut în 1740 un „cunoscãtor
al þãrii”. Într-o scrisoare adresatã Propagandei, el l-a cerut pe Manzi,
lãudând cunoºtinþele sale de limbã românã ºi maghiarã, zelul lui pastoral,
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conduita exemplarã ºi faptul cã construise deja ºapte biserici în misi-
une. În plus, îl voia toatã comunitatea din Iaºi224, dar nu-l voia Propa-
ganda, care l-a numit ca prefect pe Giacinto Lisa.

Un caz asemãnãtor întâlnim în 1766, când Di Giovanni, prieten al
domnitorului Grigore Calimachi, a fost trimis ca prefect pentru a doua
oarã, dar care, ajuns la Iaºi la sfârºitul lunii noiembrie 1767225, a întâl-
nit opoziþia secretarului Nagni ºi a clerului ortodox înalt. Propaganda,
analizând cazul, a considerat cã nu erau motive valide pentru a nu-l
trimite pe Crisostomo, ºi astfel, a rãmas fermã pe decizia ei, neþinând
cont de voinþa arbitrarã a lui Nagni, care a reuºit sã-l câºtige de partea
lui ºi pe domnitor. Dar din cauza opoziþiei boierilor de la curte ºi a mi-
tropolitului, Di Giovanni va fi dus la Constantinopol ºi închis aici la
începutul anului 1768226. Însã în cazul lui nu se poate spune cã încar-
cerarea a fost voitã de domnitor, pentru cã, în faþa deciziei sultanului
de a-l închide pe prefect, domnitorul nu putea face nimic.

Normal, pentru a avea relaþii externe bune, ei evitau orice conflict
cu „reprezentanþii” altor puteri, în cazul nostru, cu o persoanã catolicã
de o oarecare importanþã. Aºa s-a întâmplat în 1735, când mitropolitul
i-a aruncat în închisoare pe Cardi ºi pe misionarul Manzi. În timpul
nopþii, ei au fost eliberaþi imediat, din ordinul domnitorului Ghica, ºi
în ziua urmãtoare, domnitorul i-a poruncit mitropolitului sã le cearã
scuze misionarilor227.

Revenind la cazul lui Di Giovanni, putem spune cã este tipic, subli-
niind voinþa fermã a Propagandei de a fi liberã în numirea misionarilor
ei, în special a acelora cu funcþii importante ºi de a nu urma criteriile
politicii laice, chiar dacã, în cazul nostru, nu era altceva decât voinþa
secretarului ºi a domnitorului de a refuza o anumitã persoanã ca pre-
fect. Este foarte posibil ca ei sã se fi simþit ofensaþi în sensul puterii lor
de a decide în toate ºi pentru toþi ºi sã fi avut impresia cã autoritatea
lor a fost compromisã de o decizie a Propagandei, care nu era în sinto-
nie cu a lor. ªi în trecut se verificaserã episoade asemãnãtoare, când
autoritãþile locale voiau o persoanã, iar Propaganda decidea pentru o
alta. Nu era vorba, deci, de un capriciu, ci de pãstrarea libertãþii Bise-
ricii în numirea episcopilor, a prefecþilor ºi a celorlalte persoane eclezi-
astice cu funcþii importante. Divergenþe între Roma ºi domnitorii mol-
doveni s-au verificat în cazul lui Banduloviè, în secolul precedent, ºi în
cazul lui Manzi, în anul 1745228.

Dar în Moldova, aºa cum am putut observa, tensiunile dintre dom-
nitori ºi prefecþi ºi misiunea lor reprezintã excepþii destul de rare. Spre
sfârºitul secolului, prefectul Rocchi era în relaþii bune cu autoritãþile
moldave, ca ºi cu domnitorul Ipsilanti229, ºi, dupã el, la începutul secolului
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al XIX-lea nu se cunosc tensiuni între domnitori ºi prefecþi; se verificã,
în schimb, opoziþia autoritãþilor ortodoxe ºi ale autoritãþilor politice
filofanariote din capitalã, iar domnitorul personal nu este strãin de
aceastã orientare politico-religioasã, de acceptare în þarã a unui nou
episcop de Bacãu; aºa s-a întâmplat cu Carenzi ºi apoi cu Berardi, în
perioada dintre 1808 ºi 1818230.

2.3. Raporturile cu ortodocºii
Credem cã este mai bine ºi mai ecumenic, în acelaºi timp, sã nu insis-

tãm prea mult asupra acestei teme. Acest lucru nu înseamnã cã vom ig-
nora principalele aspecte ale acestei teme întâlnite în documente. Înce-
pem aceastã temã delicatã prezentând mai întâi unele aspecte care pri-
vesc relaþiile misionarilor cu clerul ortodox, precum ºi pãrerea pe care
o aveau conventualii cu privire la comportamentul ºi la pregãtirea teo-
logicã a preoþilor ortodocºi. În al doilea rând, vor fi prezentate relaþiile
dintre credincioºii celor douã confesiuni.

2.3.1. Relaþiile dintre misionari ºi clerul ortodox
În ceea ce priveºte libertatea de cult, am afirmat deja mai sus faptul

cã politica Înaltei Porþi ºi cea a domnitorilor moldavi era orientatã spre
toleranþã religioasã, pe baza tratatelor ºi a acordurilor semnate între
diferitele puteri europene ºi Înalta Poartã. Este de datoria noastrã sã
adãugãm ºi faptul cã misionarii conventuali, puþini ºi lipsiþi de apãrare,
pãstori ai unei minoritãþii catolice „pierdute în mijlocul celui mai solid
ºi mai bine înrãdãcinat ortodoxism”231, erau foarte atenþi sã nu-i ofen-
seze în nici un fel nici pe credincioºi, nici clerul ortodox, chiar dacã în
documente rãbufneau ºi îºi arãtau sentimentele lor faþã de „popi”, faþã
de episcopii lor ºi faþã de mitropolit, sentimente pe care nu le putem
numi de repulsie sau de urã religioasã, ci, mai curând, de intoleranþã reli-
gioasã proprie timpului ºi de dispreþ camuflat în ceea ce priveºte nive-
lul foarte scãzut de pregãtire teologicã a clericilor ortodocºi, atât a celor
care erau în parohii, cât ºi a cãlugãrilor.

Cu toate cã grija pastoralã a misionarilor era orientatã spre credin-
cioºii lor catolici (cel puþin, în ceea ce priveºte Moldova), clerul ortodox
se temea cã misionarii catolici vor converti la credinþa lor oiþele care
aparþin marii ortodoxii. În acest sens, în septembrie 1722, Poarta Oto-
manã emisese un decret prin care, dând curs plângerilor clerului orto-
dox, le era interzis creºtinilor din Imperiul Otoman sã se converteascã 
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la catolicism; cãlugãrilor, acelaºi decret le interzicea sã aibã vreo relaþie
cu toþi creºtinii care nu sunt catolici232. Cum, sub prefectura lui Cardi,
relaþiile sale cu înaltele autoritãþi ortodoxe din capitalã nu erau întru
totul pozitive, în 1733, acesta îi ceruse ambasadorului francez de la Con-
stantinopol sã primeascã de la Înalta Poartã un „berat” (decret de auto-
rizare a misiunilor) care sã-i garanteze libertatea în activitatea pasto-
ralã ºi integritatea sa personalã ºi a misiunii din Iaºi.

Cererea lui Cardi îºi are o explicaþie în relaþiile sale încordate cu mitro-
politul din capitalã, Anton, „un tinerel aproape fãrã minte ºi ignorant”,
cum îl prezintã Cardi233, care, în 1733, se gândea sã-i alunge pe cãlugãri
ºi sã-i converteascã pe catolici la ortodoxie234. Dar prefectul a intervenit
la domnitor ºi nu s-a fãcut nimic în acest sens. Doi ani mai târziu,
înainte de Paºti, Cardi l-a trimis la Galaþi pe misionarul Francesco An-
tonio Manzi, care trebuia sã se întoarcã în capitalã în timpul Sãptã-
mânii Sfinte pentru a-l elibera pe Cardi; dupã ce a fost „bãtut cu bar-
barie” din ordinul mitropolitului, a fost aruncat în închisoare. Dar ºi
Manzi este închis ºi legat împreunã cu tovarãºul sãu „de gât cu un lanþ
foarte gros, din care au fost eliberaþi în timpul nopþii urmãtoare de
domnitor”235, care apoi l-a obligat pe mitropolit sã le cearã iertare misio-
narilor. În viitor, a decis domnitorul, dacã vor mai exista conflicte între
catolici ºi ortodocºi, acestea trebuie sã fie rezolvate în faþa lui. Cum
Cardi era în conflict deschis cu iezuiþii poloni din Iaºi, s-a gândit cã
aceºtia sunt vinovaþi de cele întâmplate. Dacã ei nu ar fi obstrucþionat
eforturile lui de a dobândi protectoratul francez, mitropolitul nu ar fi
îndrãznit sã-i molesteze atât de grav pe misionari.

Un alt caz de conflict deschis între misionari ºi clerul din capitalã
(de aceastã datã intrã în joc ºi Divanul, adicã boierii de la curte) se re-
petã abia la începutul anului 1768, când prefectul Di Giovanni, din cauza
litigiilor cu cei numiþi mai sus, este arestat ºi apoi dus la Constantino-
pol, unde este încarcerat din ordinul sultanului236.

Mai des este însã menþionat în documente conflictul, am putea sã-l
numim secular, dintre misiunea conventualilor ºi vecinii lor, cãlugãrii
de la „Trei Ierarhi”. Aceºtia nu puteau sã suporte ca franciscanii sã-ºi
þinã prãvãliile pe strada care era pe teritoriul lor (adicã al francisca-
nilor), dar se învecina cu mãnãstirea lor. Cãlugãrii ar fi vrut sã ia în pro-
prietate strada, dar întrucât a aparþinut întotdeauna misiunii catolice,
nu aveau documentele necesare. Aceasta nu i-a împiedicat, însã, sã se
adreseze domnitorului ºi Divanului, în speranþa unui posibil succes.
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Într-o scrisoare din 1775, misionarul Minotto vorbeºte despre „nele-
giuirea acestor greci ºi ura faþã de noi” ºi povesteºte cum, din dispreþ
faþã de catolici, un cãlugãr „a fãcut o cârciumã lângã bisericã”, dar misio-
narul, folosind cuvinte oarecum dure, a cerut sã fie demolatã ºi recon-
struitã departe de bisericã237. Trei ani mai târziu, sub prefectura lui
Martinotti, cãlugãrii continuau sã înainteze pretenþii de proprietate
asupra terenului. Bineînþeles, Martinotti a rãmas ferm, dar, vãzând cã
rezistenþa lui este zadarnicã, s-a hotãrât „sã cedeze piaþa ºi sã-i lase sã
acþioneze dupã bunul lor plac”238.

Dar dupã el, în 1793, prefectul Rocchi se gândeºte cã nu este drept
sã se lase învins ºi, în luna august a acelui an, timp de o sãptãmânã în-
treagã, „se învârte prin oraº, de la Divan la domnitor, la domnul secre-
tar”, pentru a-ºi apãra cauza239. La începutul anului urmãtor, Rocchi va
vorbi din nou despre conflictul cu cãlugãrii. Vrând sã reînnoiascã prãvã-
liile, gãseºte aceeaºi opoziþie încãpãþânatã a cãlugãrilor, care, ca de obi-
cei, cer ajutorul domnitorilor ºi al boierilor240. Domnitorul, destul de
neutru în aceastã privinþã, a încercat sã mulþumeascã pãrþile, dar cum
cãlugãrii insistau sã aibã câºtig de cauzã, el ºi-a pierdut un pic rãbda-
rea ºi i-a promis prefectului cã va încerca sã închidã o datã pentru tot-
deauna aceastã problemã241. Puþin mai târziu, prefectul a reuºit „sã
câºtige partida” cu vecinii sãi ºi a putut sã refacã în sfântã pace strada
ºi prãvãliile ei, din care scotea câþiva bãnuþi din vinderea vinului242.
Dar toate acestea s-au terminat cu un nou conflict cu cãlugãrii243.

În relatãrile lor trimise Propagandei sau în unele scrisori, conven-
tualii ne informeazã ºi despre organizarea ecleziasticã ortodoxã localã,
despre viaþa clerului regular ºi a cãlugãrilor, despre obiceiurile lor ºi des-
pre pregãtirea lor teologicã.

În relatarea sa despre starea misiunii din 1745, misionarul Ausilia ar
vrea ca misionarii sã primeascã de la sultan un act care sã le permitã
sã le predice ºi ortodocºilor, aceasta datorându-se ºi faptului cã preoþii
lor („parohi diabolici”) sunt de o „ignoranþã crasã ºi nu au obiceiul sã
predice în bisericile lor, din cauza cãrei lipse poporul schismatic nu ºtie
alte devoþiuni, decât doar sã facã semnul Sfintei Cruci, greºit, cu o
diferenþã foarte mare faþã de catolici”. Despre aceºti preoþi („popi”), Ausi-
lia mai are de spus un alt lucru pe care cu greu putem sã-l credem: „În
marea lor ignoranþã, pentru cã nu explicã nimic, din cauza unei boli 
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foarte grave care a afectat boii ºi vacile, au dat sã mãnânce Preasfântul
Sacrament al altarului acestora” (ff 351-352)244. Din cuvintele lui des-
tul de dure despre clerul ortodox se poate deduce cu uºurinþã cã între
misionari ºi clerul local ortodox nu exista nici un contact pozitiv; în plus,
clerul ortodox, în viziunea lui Ausilia, este vinovat de „ignoranþa crasã”
religioasã a credincioºilor lor, neinstruind poporul prin predici ºi învã-
þãturã cateheticã.

În scrisorile misionarilor putem gãsi ºi alte detalii pe aceastã temã, dar
credem cã acestea nu aduc nimic nou ºi important, motiv pentru care
trecem la rapoartele scrise de Di Giovanni ºi Frontali. În afarã de
amintirea diferenþelor dintre ortodocºi ºi catolici245, prefectul Di Gio-
vanni, în 1762246, ºi fostul misionar Frontali, doi ani mai târziu247, ne
furnizeazã niºte detalii despre ierarhia localã, despre modalitãþile de
urcare a treptelor ecleziastice, despre modul de trãire a credinþei lor etc.

Autoritãþile ortodoxe principale, afirmã Di Giovanni, sunt mitropo-
litul de Iaºi ºi episcopii de Roman, Huºi ºi Rãdãuþi, împreunã cu alþi doi
episcopi „in partibus”. Cu privire la numãrul preoþilor ortodocºi, care
trãiesc într-o „ignoranþã inexplicabilã”, ºi la bisericile ºi mãnãstirile
lor, acestea „sunt aproape de nenumãrat, pentru cã nu este colþ în Mol-
dova în care sã nu se vadã bisericã, abaþie sau mãnãstire, aceasta dato-
rându-se faptului cã trãiesc convinºi cã cel care acoperã o bisericã se va
mântui cu siguranþã, iar cel care va face una va fi infailibil absolvit ºi
de vinã, ºi de greºealã, motiv pentru care zilnic peste tot fac biserici ºi
preoþi”.

Frontali ne furnizeazã alte detalii despre clerul ortodox. Pentru nu-
mirea lui, mitropolitul trebuie sã-i plãteascã domnitorului 60 de pungi
ºi o pungã consta în 280 de scuzi. Pentru a câºtiga aceºti bani, mitro-
poliþii îi luau împrumut, sau adunau deja bani când erau stareþi ai unei
mãnãstiri. Chiar ºi cei trei episcopi din Roman, Rãdãuþi ºi Huºi trebu-
iau sã plãteascã (domnitorului) pentru consacrarea lor, dupã cum se în-
tâmpla ºi în cazul diaconilor ºi preoþilor (episcopilor). De asemenea, toþi
aveau veniturile lor, episcopii mai mult, preoþii mai puþin.

Urmau apoi cãlugãrii ºi mãnãstirile lor, aproape toate în munþi. Numi-
rile pentru stareþi le reveneau patriarhilor de la Constantinopol sau
Ierusalim, ori Sfântului Munte Athos; alþii depindeau direct de fonda-
torii lor din Moldova. Dar nimeni nu putea urca pe o astfel de treaptã
dacã nu era plãcut domnitorului ºi în fiecare an trebuia sã plãteascã în
afarã, precum ºi domnitorului, în funcþie de venituri. Mãnãstirile aveau
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244 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 200.
245 În diferite scrisori ºi relatãri întâlnim aceleaºi „erori ale grecilor schismatici”:

Nu cred în „Filioque”, „consacrã pâine dospitã”, îi împãrtãºesc pe credincioºi „sub utraque
specie”, „neagã judecata particularã, precum ºi purgatoriul, de asemenea, sunt contrari
Bisericii apostolice romane”: cf. relatarea lui Ausilia din 1745 în G. CÃLINESCU, „Alcuni
missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 187-188.

246 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 212.
247 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani...”, 483-484.
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satele lor, pãmânturi ºi alte bunuri (animale, stupine, iazuri, vii etc.),
în care lucrau cãlugãrii (unii chiar „se fac cãlugãri pentru a nu plãti
tribut”). Aici celebrau, de obicei, preoþii cãsãtoriþi, fiind puþini cãlugãri
care primeau preoþia, iar când un cãlugãr cãdea „într-o nelegiuire”, i se
rãdea barba ºi era alungat din mãnãstire, fiind nevoit astfel sã plã-
teascã tribut.

Au multe perioade de post, cu abstinenþã de la carne, mulþi respec-
tându-le cu scrupulozitate, pânã într-atât încât, dacã cineva „este bol-
nav, mai degrabã vrea sã crape decât sã încalce postul”. În ceea ce pri-
veºte pregãtirea teologicã, foarte mulþi, cãlugãri ºi preoþi, trãiesc într-
o ignoranþã crasã, dar este un lucru oarecum justificabil, preoþii fiind
nevoiþi sã munceascã aproape tot timpul pentru a-ºi putea întreþine
familia ºi pentru tributurile pe care trebuiau sã le plãteascã episco-
pului248.

Pe scurt, acestea sunt principalele idei pe care ni le furnizeazã docu-
mentele referitoare la relaþiile misionarilor conventuali cu clerul orto-
dox, despre felul în care era vãzut ºi considerat clericul ortodox de un
catolic, într-o luminã, deci, nu prea pozitivã. Nu este de datoria noastrã
sã spunem dacã ceea ce credeau misionarii despre viaþa ºi pregãtirea
teologicã a clerului ortodox era adevãrat sau nu. Ne limitãm doar la a
afirma cã, oricum ar fi fost situaþia clericilor ortodocºi, afirmaþiile cato-
licilor suferã puþin din cauza acelei intoleranþe religioase caracteristice
timpului. Din punct de vedere politic, dupã cum am putut vedea cu uºu-
rinþã, în Moldova domnea toleranþa religioasã, voitã atât de Poartã, cât
ºi de domnitorii locali (toþi fiind constrânºi de puterile occidentale sã
respecte diferite pacte ºi acorduri internaþionale), chiar dacã, în
ascuns, un catolic nu vedea cu ochi buni un ortodox, ºi invers.

2.3.2. Relaþiile dintre credincioºii catolici ºi cei ortodocºi
Aºa cum am procedat în cazul clericilor, la fel vom face ºi în ceea ce

priveºte relaþiile dintre credincioºii celor douã confesiuni, expunerea
noastrã limitându-se la ceea ce afirmã documentele, fãrã a depãºi
aceste limite249.

Di Giovanni afirmã, în relatarea sa din 1762, cã, deja din perioada
domnitorului Vasile Lupu (1634-1653), multe sate ale catolicilor au fost
încredinþate mãnãstirilor ortodoxe. Dar cum catolicii suportau cu greu 
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248 Pentru cler ºi cãlugãri, relatorul are de spus cuvinte dure: „Toþi sunt mercenari”,
mãnâncã pe ascuns carne („doar ipocrizii"), preoþii trãiesc într-o astfel de ignoranþã, încât
„sunt cei mai slabi din þarã”, cãlugãrii sunt „toþi oameni leneºi”. Ar mai fi ºi multe alte
lucruri de spus despre Moldova, aceastã þarã fiind, cum spunea cardinalul Spinelli, „un
francmasonism... ºi, de fapt, se pot spune multe, dar este imposibil din cauza nestator-
niciei în convingere cum nu a mai fost vreodatã”: G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui
missionari cattolici italiani...”, 484-485.

249 Procedând astfel, respectãm caracterul lucrãrii noastre, care ia în considerare, îna-
inte de toate, documentele cu privire la acest secol ºi numai acele documente scrise de
misionarii catolici ºi pe care le-am putut consulta.



jugul acestor mãnãstiri, cu timpul au plecat în alte pãrþi, în cãutarea
unor stãpâni care aveau aceeaºi credinþã250. Se întrezãreºte astfel ideea
cã, sub aspect pur religios, relaþiile dintre catolici ºi clerul ortodox nu
au fost uºoare, aºa cum nu erau nici în perioada de care ne ocupãm
acum.

Autoritãþile ortodoxe erau foarte intransigente ºi nu permiteau ca
un ortodox sã-ºi schimbe credinþa, adicã sã devinã catolic, interzicân-
du-le cu severitate misionarilor sã facã prozelitism printre credincioºii
lor251. Dar, la rândul lor, fiind religie majoritarã, acceptau convertirea
unui catolic, cazuri care se întâmplau mai ales la cãsãtorii. În 1745, Au-
silia afirmã cã a protestat în faþa mitropolitului pentru acest fapt, dar
fãrã nici un rezultat. Dimpotrivã, misionarului i s-a amintit cã, aºa
cum în þãrile catolice nu i se permite unui catolic sã devinã ortodox, la
fel fac ºi autoritãþile religioase ortodoxe, adicã nu le permit credincio-
ºilor lor sã devinã catolici ºi, dacã o persoanã catolicã se cãsãtoreºte cu
una ortodoxã, atunci trebuie sã devinã obligatoriu ortodoxã. Pe scurt, auto-
ritãþile ortodoxe urmeazã exemplul a ceea ce fac catolicii în teritoriile
lor.

Autoritãþile þãrii, respectiv domnitorul, mitropolitul, episcopii ºi alþi
miniºtri, permit exercitarea liberã a religiei, „dar numai catolicilor,
calvinilor ºi luteranilor, nu ºi pãgânilor”. Dacã un ortodox ar fi acceptat
catolicismul, ar fi trebuit sã pãrãseascã Moldova ºi sã caute refugiu în
Ungaria sau în Polonia, „pentru cã imediat ce va fi descoperit [mai ales
de cãtre autoritãþile religioase, n.n.], ar fi fost maltratat în o mie de fe-
luri, fiind închis, bãtut, administrându-i-se o pedeapsã pecuniarã ºi, în
final, fiind înecat în râu”. ªi misionarul care a îndrãznit sã conver-
teascã un ortodox este persecutat: „îi mãresc povara fiscalã, îl aresteazã
public, îl bat, îl aruncã în lanþuri în închisorile publice”. Se observã cu
uºurinþã cã libertatea de conºtiinþã, libertatea religioasã, sunt lucruri
cu totul strãine pentru clerul ortodox ºi chiar pentru mai-marii þãrii.
Dar, pe de altã parte, cum am observat deja, ºi mitropolitul din Iaºi, care
avea motivele sale, vorbeºte astfel despre catolici.

Cum autoritãþile ortodoxe sunt ostile catolicilor ºi iau mãsuri foarte
dure împotriva ortodocºilor care vor sã treacã la catolicism, misionarul
ar fi vrut ca Propaganda sã intervinã la Înalta Poartã pentru un act care
sã decreteze libertatea unui credincios de a trece la credinþa catolicã.
În secret, misionarii i-au acceptat pe unii ortodocºi la credinþa catolicã.
Pentru progresul credinþei ºi pentru ca nici o comunitate de catolici sã
nu rãmânã „ca oile în gura lupului”, Ausilia cere sã fie trimiºi alþi doi
misionari; cere, de asemenea, ca tuturor misionarilor sã li se acorde
acele puteri care sã le permitã „sã pedepseascã sus-numitele [suflete 
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250 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 203.
251 APF, Moldova, 4, 2-3.
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n.n.] doar în cazurile de încãlcare a conºtiinþei, pentru cã nu ne revin
nouã cauzele forului”, ci episcopului de Bacãu252.

În 1764, Frontali ne dã alte informaþii despre acest subiect, care le
confirmã pe cele ale lui Ausilia ºi, în plus, ne oferã alte detalii nu lipsite
de importanþã. În ceea ce priveºte credinþa lor, catolicii latini stau de-
parte de ortodocºi ºi se considerã reciproc schismatici. Misionarii nu pot
converti ortodocºi, aceºtia având religia dominantã. Deseori, nu doar
cã nu-i lasã în pace pe catolici, dar ºi luptã împotriva lor sau îi cons-
trâng sã caute alte locuri, cum s-a întâmplat de puþin timp în Valahia,
unde catolicii din Craiova au fost constrânºi sã emigreze în Moldova253.
Dacã o fatã catolicã vrea sã se cãsãtoreascã cu un ortodox, trebuie sã-
ºi schimbe credinþa. ªi dacã un ortodox vrea sã devinã catolic, trebuie
sã meargã într-o þarã catolicã, în Polonia sau în Transilvania, sau acest
lucru trebuie sã rãmânã secret absolut pânã ce mor pãrinþii lui254.

Mai târziu, în 1795, ne este prezentat un caz de cãsãtorie dintre o cato-
licã ºi un ortodox, care, prin cãsãtorie, a acceptat credinþa catolicã. La
Cleja, pãrintele Castellani a cãsãtorit o credincioasã a lui cu un ortodox.
Dar cazul a provocat un scandal atât de mare între ortodocºi, încât a
ajuns la urechile episcopului de Roman, care a poruncit imediat desfa-
cerea cãsãtoriei. Prefectul Rocchi, împreunã cu misionarul Castellani,
trebuie sã aparã în faþa tribunalului episcopului, unde este rostitã sen-
tinþa: o astfel de cãsãtorie este împotriva tuturor legilor ortodoxiei, mo-
tiv pentru care este invalidã. Pentru a nu intra în contradicþie cu auto-
ritãþile ortodoxe, având în vedere un caz atât de grav, prefectul „aran-
jeazã lucrurile”, adicã, tremurând puþin, implorã pacea ºi iertarea pen-
tru imprudenþa misionarului sãu.

În 1799, Sassano ne spune cã „credincioºii catolici sunt liberi în exer-
citarea religiei, dar nu li se permite sã accepte greci în ritul ºi în cre-
dinþa noastrã”255. La Grozeºti, înainte de prefectura lui Rocchi (1784-
1795), a sosit din zonele secuilor transilvãneni un catolic, despre a cãrui
soþie nu putea sã demonstreze cã era vie sau moartã. Voind sã se cãsã-
toreascã cu o altã femeie ºi neputând sã aducã adeverinþã de stare liberã,
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252 G. CÃLINESCU, „Alcuni missionari cattolici italiani nella Moldavia...”, 185, 199;
numerele 16 ºi 88 din relatare.

253 „Apoi, cu privire la conducerea altor oi în staul, se ºtie deja cã acelea sunt sate unde
religia dominantã ºi perfidia greceascã doresc sã se facã cunoscute ºi nu este uºor sã îi
menþii pe acei catolici, ºi, dupã cum se vede, aproape toþi catolicii împrãºtiaþi în Valahia
s-au refugiat în Moldova din cauza acelor greci. ªi cât timp germanii au þinut Craiova
în Valahia, pãrinþii observanþi puteau sã îi mai îngrijeascã pe cei împrãºtiaþi, dar dupã
ce a intrat lupul, s-au împrãºtiat, ºi cum am spus, aproape toþi din acele sate din Vala-
hia au venit în Moldova”. Nu ºtim în ce sate s-au stabilit: G. CÃLINESCU, „Altre notizie
sui missionari cattolici italiani...”, 481-482.

254 Dupã moartea alor sãi, el poate spune: „Iatã, eu sunt catolic, chiar dacã «pãrinþii
mei erau moldoveni»”: G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari cattolici italiani nella
Moldavia nei secoli XVII e XVIII”, 482. Încã o dovadã cã creºtinii catolici erau moldo-
veni de origine ºi aºa se considerau.

255 Cf. Documentul XIII, nr. 27.



misionarul a refuzat sã-i uneascã în cãsãtorie. Atunci, catolicul s-a adre-
sat popii, care l-a rebotezat, apoi l-a unit în cãsãtorie. Atunci (suntem
la începutul anului 1795), aflând despre caz, prefectul s-a adresat supã-
rat domnitorului, neputând accepta în nici un fel mentalitatea ortodoxã
conform cãreia botezul catolicilor nu este un botez adevãrat; în sfârºit,
crede misionarul, pentru ortodocºi, catolicii nu sunt probabil nici creº-
tini, întrucât nu le este recunoscut botezul. Domnitorul este de partea
prefectului ºi dã ordin în toatã Moldova „ca nimeni sã nu îndrãzneascã
sã boteze un catolic în viitor, sub pedeapsa raderii bãrbii”. Pentru
aceastã decizie a lui, Rocchi îi mulþumeºte personal256.

Cum se poate observa cu uºurinþã, între catolici ºi ortodocºi se nãº-
teau ciocniri în majoritatea cazurilor din cauza cãsãtoriilor, când auto-
ritatea ortodoxã punea pãrþii catolice condiþia sã se converteascã la
ortodoxie. În afarã de acest aspect, misionarii îºi puneau credincioºii în
gardã, ca sã fie atenþi sã nu se „contamineze” cu superstiþiile, uzanþele
ºi credinþele puþin creºtine ale vecinilor lor ortodocºi. Aspecte de acest
gen am prezentat deja, vorbind despre credinþa catolicilor.

Dacã este adevãrat cã credincioºii catolici, reprezentând o minori-
tate în mijlocul unei majoritãþi ortodoxe, îndemnaþi deseori de pãstorii
lor, pãstrau o distanþã considerabilã faþã de confraþii lor ortodocºi (dar
atunci singurul termen folosit de misionari pentru a numi un ortodox
era „schismatic”), condiþiile comune de viaþã, ca, de exemplu, faptul cã
erau sub stãpânirea aceluiaºi boier ºi lucrau aceleaºi bucãþi de pãmânt,
schimburile comerciale, locuirea în aceleaºi sate, cãsãtorii între catolici
ºi ortodocºi etc., influenþau credinþa ºi obiceiurile lor. Totuºi, aceasta
nu înseamnã cã toate superstiþiile, mentalitãþile, practicile ºi obiceiu-
rile catolicilor proveneau numai de la ortodocºi; mai concret, nu tre-
buie sã-i considerãm pe catolicii moldavi ca pe niºte victime inocente ale
ortodocºilor, sau, cel puþin, nu trebuie sã analizãm tema numai din
punct de vedere religios.

În viaþa cotidianã a ambelor grupuri religioase erau multe menta-
litãþi ºi obiceiuri ancestrale (folclor), care nu aveau nimic în comun cu
religia. Apoi, analfabetismul, viaþa durã a tuturor, catolici ºi ortodocºi,
lipsa oricãrui mijloc de formare culturalã, rãzboaiele frecvente ºi inva-
ziile, mai ales ale tãtarilor, pãmântul producea puþin, taxele ºi impozitele
apãsãtoare care trebuiau plãtite, iatã alþi factori care trebuie sã fie
luaþi în considerare când se vorbeºte despre viaþa catolicilor ºi despre
relaþiile lor cu ortodocºii.

Apoi, dacã este adevãrat cã clerul ortodox nu se bucura de o pregãtire
teologicã suficientã, motiv pentru care nu era în stare sã-i ofere turmei
sale o hranã spiritualã capabilã sã facã sã disparã anumite superstiþii
ºi alte lucruri de acest gen, este la fel de adevãrat cã puþinilor misionari
catolici le lipseau timpul suficient, precum ºi mijloacele absolut necesare
(ne gândim la catehisme, misiuni populare etc.) pentru o pastoralã
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256 APF, Fondo di Viena, 31, 348-349.
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organizatã ºi sistematicã în mãsurã sã corespundã exigenþelor credincio-
ºilor.

ªi ne permitem o ultimã observaþie: dacã credincioºii catolici au moº-
tenit toate lucrurile de la ortodocºi, deducem ºi faptul cã nu trãiau în-
chiºi într-un ghetou, ci cã, din punct de vedere uman, social, chiar dacã
erau numiþi „unguri” de cãtre ortodocºi, adicã credincioºi catolici ve-
niþi din Transilvania, în ultimã instanþã, trãiau împreunã în mod pa-
cific, fãrã a fi prea intransigenþi unii cu alþii, cum se întâmpla uneori
în sfera clericalã.
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