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De la retragerea voluntarã a episcopului Camilli din fruntea Die-
cezei de Iaºi în 1894, ºi pânã la a doua sa numire la conducerea aces-
teia, la 30 august 1904, administrarea Diecezei a fost încredinþatã dupã
cum urmeazã:

* 10 mai 1894 - 8 ianuarie 1895, preotului Caietan Liverotti, cu titlul
de administrator apostolic;

* 8 ianuarie 1895 - 30 iulie 1903, episcopului Dominic Jaquet;
* 30 iulie 1903 - 30 august 1904, preotului Iosif Malinowski, cu titlul

de administrator apostolic ad bene placitum.
Acesta din urmã i-a fost episcopului Camilli atât în prima, cât ºi în

a doua pãstorire, vicar general, de mare ajutor în toatã activitatea pas-
toralã1. Vederile lor erau identice. Dârzenia în împlinirea datoriei, ca
vicar general ºi paroh de Iaºi, l-a caracterizat în misiunea de mare rãs-
pundere pentru ridicarea ºi buna organizare a parohiei ºi Diecezei de Iaºi.

Din „Epistola episcopului Camilli cãtre C. P. Iosif Malinowski” cu pri-
lejul unui recurs contra lui, recurs calomnios întocmit de niºte „buni
catolici din Iaºi” certaþi cu disciplina bisericeascã, se vede râvna deose-
bitã de care era însufleþit acest stâlp al vieþii catolice din Dieceza de
Iaºi ºi aprecierea binemeritatã pe care i-o exprimã episcopul sãu: „Stã-
ruieºte la reformele salutare ce le-ai întreprins ºi la propovãduirea învã-
þãturilor celor sãnãtoase”, aºa îl încurajeazã episcopul Camilli, aducân-
du-i lauda cuvenitã ºi dându-i binecuvântarea pãstoreascã2.

În acest studiu, care cuprinde ultima perioadã a vieþii ºi activitãþii
episcopului Camilli, vom prezenta: anunþarea programului activitãþii,
perfecþionarea pastoralã a diecezei, relaþiile episcopului Camilli cu cle-
rul diecezan ºi cel franciscan, stemele sale ºi, în final, moartea sa.

1 În paginile care urmeazã, traduc în limba românã ºi completez capitolul al V-lea
din teza de doctorat pe care am susþinut-o în 1980 la Universitatea Pontificalã Urba-
niana din Roma. Având ca titlu „Activitatea pastoralã a lui Nicolae-Iosif Camilli, pri-
mul episcop de Iaºi-România", teza a fost publicatã în limba francezã; încã nu a apãrut
versiunea completã a tezei în limba românã.

2 N.I CAMILLI, Actele Pastorale, II, Iaºi 1914, Epistola nr. 26, 317. Siglele folosite în
acest studiu sunt urmãtoarele: AP (Actele Pastorale), EP (Epistole Pastorale), SCPF
(Sacra Congregatio de Propaganda Fide), SCR (Sacra Congregatio Rituum), AEI
(Arhiva Episcopiei Iaºi), OFMC (Ordinul Franciscanilor Minori Conventuali), ASDI
(Arhiva Seminarului Diecezan Iaºi), Rvc (Revista Catolicã).
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1. Documentul program
Dupã demisia episcopului Dominic Jaquet, aprobatã de Sfântul Scaun

la 30 iulie 1903, ºi interimatul de 13 luni al pr. Iosif Malinowski OFMC,
papa Pius al X-lea îl numeºte la Episcopia de Iaºi pe arhiepiscopul titu-
lar de Tomis, N.I. Camilli, care astfel revine la Iaºi pentru o perioadã de
11 ani ºi patru luni.

Împlinise deja, la 23 aprilie 1904, 65 de ani ºi trãia în pace „în capi-
tala lumii catolice, în aceastã Romã mãreaþã”. Se supune însã voinþei
lui Dumnezeu, exprimatã prin glasul papei. Cu toatã jertfa ce i se im-
pune, la vârsta lui înaintatã, se supune bucuros ºi ascultã, deºi nu a
cerut sã fie trimis din nou la Iaºi, dupã cum nu i s-a cerut mai înainte
sã plece din Iaºi. Îºi pune toatã nãdejdea în harul lui Dumnezeu.

Scrisoarea pe care o trimite din Roma la 1 octombrie 1904 enoria-
ºilor ºi colaboratorilor sãi este un document program al activitãþii pe
care o va desfãºura. Acelaºi spirit de jertfã, pe care l-a nutrit toatã viaþa,
îl animã ºi de astã datã: 

Voi veni la voi cu voinþa sincerã de a mã jertfi pentru sufletele voastre, cãci
nu caut ale voastre, ci pe voi, pentru a vã întãri în credinþã, pentru a vã
depãrta de pãcat, pentru a vã face sã propãºiþi în virtute, pentru a vã face
sã-l iubiþi pe Isus Cristos ºi pentru ca Isus Cristos sã vã iubeascã pe voi.
Aceasta, ºi nu alta, este ºi trebuie sã fie misiunea unui episcop3.

De la enoriaºi, episcopul cere:
a) conlucrare prin supunere, ascultând de sfaturi ºi porunci, folosin-

du-se de cuvântul vieþii ce le este predicat, împlinind sfânta lege a lui
Dumnezeu ºi a Bisericii sale;

b) dragoste adevãratã ca semn distinctiv al adevãraþilor creºtini:
„Întru aceasta vor cunoaºte toþi cã sunteþi ucenici ai mei, de veþi avea
dragoste între voi” (In 13,35).

Þine sã punã în faþa fraþilor ºi fiilor sãi preaiubiþi descrierea dra-
gostei celei adevãrate cãreia Apostolul îi închinã minunatul imn în
Scrisoarea întâi cãtre Corinteni, capitolul al XIII-lea, acea dragoste
care nu înceteazã niciodatã.

De la preoþii sãi diecezani cere dãruire totalã în apostolat. Le amin-
teºte de înfiinþarea, la 29 septembrie 1886, a seminarului diecezan ºi
data de 5 decembrie 1894, când pleca din Moldova ºi le spunea celor
care erau deja studenþi în teologie: 

Fãrã duhul lepãdãrii de sine, este cu neputinþã o viaþã cu adevãrat preo-
þeascã ºi apostolicã. Fiilor, dacã nu aþi intrat ºi nu rãmâneþi în acest semi-
nar numai ºi numai pentru gloria lui Dumnezeu ºi mântuirea sufletelor, 
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3 N.I CAMILLI, EP cu care îºi anunþã apropiata sosire în eparhie, Bucureºti 1904, 3-4.



ieºiþi îndatã din seminar. Aici trebuie sã rãmânã numai aceia care au intrat
non propter esum, sed propter Iesum [nu pentru stomac, ci pentru Isus]4.

Îi îndeamnã stãruitor pe preoþi la edificarea poporului creºtin prin
exemplu bun ºi propovãduirea evangheliei: „Sã ne silim, fraþilor prea-
iubiþi, sã facem din poporul încredinþat nouã un popor ales, râvnitor de
fapte bune”.

Pe seminariºtii din Iaºi, ocupaþi cu studiile ºi cu dobândirea duhului
bisericesc, îi felicitã pentru nobila misiune la care se pregãtesc ºi-i în-
deamnã sã nu uite niciodatã cã, pentru a fi apostoli vrednici ai lui Cristos,
e de trebuinþã sã cugete ºi sã doreascã numai cele ce sunt ale lui Cris-
tos, ºtiind cã: „Domnul este partea moºtenirii mele” (Ps 15,5).

Finalul scrisorii este o splendidã paginã de educaþie cetãþeneascã,
vrednicã de marele episcop Camilli: 

Îmi rãmâne a spune un ultim cuvânt, ºi-l zic deschis ºi tare tuturor catoli-
cilor care locuiesc în eparhia mea, fie ei indigeni ori strãini, fie ei clerici sau
laici. Ca ºi în timpul întâii mele administraþii a Eparhiei de Iaºi, aºa ºi în
aceasta a doua, am intenþia ºi voinþa ca toþi credincioºii încredinþaþi mie sã
iubeascã precum se cuvinte patria lor românã, dacã sunt indigeni, sau sã
respecte ºi sã pãzeascã datoriile ospitalitãþii române, dacã sunt strãini. Sã
pãstreze aceºtia din urmã ºi dragostea ºi obiceiurile patriilor natale, pre-
cum e de datoria lor; dar sã nu pretindã a introduce obiceiuri de ale lor în
bisericile eparhiei mele, nici sã încerce a exercita vreo influenþã în þara
ospitalierã a României5.

Din aceste rânduri se vede clar luciditatea pastoralã a episcopului
Camilli. Cosmopolitismul catolic îndeosebi la oraºe, diferitele pretenþii
ale multora dintre enoriaºii catolici creau dificultãþi mari în organi-
zarea ºi pãstorirea diecezei. Numai un exemplu: la Iaºi existau pe tim-
pul episcopului Camilli catolici de opt limbi diferite. Pentru a nu supãra
vreo grupare, unii preoþi de mai înainte au renunþat la a predica. ªi
doar predicarea cuvântului evangheliei este o datorie gravã: „Împlini-
rea conºtiincioasã a acestei datorii, spre a-i mulþumi pe toþi ºi a nu nemul-
þumi pe nimeni, se obþine întrebuinþând la predici o limbã comunã ºi
înþeleasã de toþi, iar aceasta este limba þãrii, limba românã. Orb este
cine n-o vede”6.

Iniþiativa episcopului Camilli, luatã încã în perioada primei pãsto-
riri a Episcopiei de Iaºi, era numaidecât necesarã atât pe plan cetãþe-
nesc, cât ºi bisericesc:

a) pentru îndepãrtarea epitetului de strãin cu care erau apostrofaþi
catolicii din Moldova, epitet generalizat pe nedrept;

b) pentru profitul real sufletesc prin împãrtãºirea generalã a tezau-
rului Evangheliei ºi al rugãciunilor.
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5 N.I CAMILLI, EP, 14-15.
6 N.I CAMILLI, AP, II, 297.
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În menþionata epistolã pastoralã nr. 26, în apãrarea vicarului sãu
general ºi paroh de Iaºi, Iosif Malinowski, episcopul Camilli subliniazã
textual: 

Eu sunt [cel] care am vrut ºi poruncit ca în duminici ºi sãrbãtori sã se pre-
dice de aici înainte în limba românã. Eu sunt [cel] care, trebuind sã dau textul
catehismului eparhial, l-am dat în româneºte... Eu sunt [cel] care am voit
ca recitarea sfântului Rozariu sã se facã româneºte, cu scopul ca ai noºtri
catolici de diferite naþionalitãþi sã fie în stare a lua parte la dânsa.

În continuare, episcopul Camilli explicã legitimitatea acestor mã-
suri, facilitarea convieþuirii armonioase, propãºirea materialã ºi spiri-
tualã a tuturor catolicilor din Moldova. Cei veniþi din alte þãri, de mai
mult timp sau recent, de diferite ocupaþii, în contactul cu bãºtinaºii, ºi-
au însuºit suficient limba þãrii. Aºadar, aceasta poate ºi trebuie sã fie
factorul comun ºi pe tãrâm religios.

Aceasta a fost linia constantã, conºtientã a episcopului Camilli în
pastoraþia catolicilor din Moldova. Cu aceeaºi clarviziune ºi dârzenie va
interveni chiar ºi în ultimul an al vieþii sale, când, în parohia Luizi-Cãlu-
gãra, jud. Bacãu, unii enoriaºi reclamau predicã ºi rugãciuni în limba
maghiarã în bisericã, agitând întreaga comunitate. Iatã ce scrie bãtrâ-
nul, dar lucidul episcop Camilli: 

Reclamanþii ar trebui sã ºtie cã, în România, limba poporului român este limba
românã ºi nici nu poate fi alta... Acum eu întreb pe locuitorii din Luizi-Cãlu-
gãra, cei neamestecaþi cu alte naþiuni, cum îmi scriu ei înºiºi, care s-au nãs-
cut ºi au crescut în aceastã þarã, a cãrei pâine o mãnâncã, sã-mi spunã ºi mie,
sunt ei unguri, ori sunt români? De-s unguri, sã se ducã în Ungaria, unde se
vorbeºte limba ungureascã; iar de-s români, cum ºi sunt într-adevãr, atunci
ar trebui sã se ruºineze de a nu cunoaºte limba þãrii lor; însã ei ºtiu limba
românã... ºi dovadã e scrisorea pe care reclamanþii mi-o scriu tot în limba
românã; ºi încã o dovadã e cã dânºii, când au de-a face cu concetãþenii lor
din alte sate ºi oraºe, nu vorbesc ungureºte, ci româneºte7.

2. Perfecþionarea organizãrii diecezei
Ca pionier al vieþii catolice moderne în Moldova, deja în prima peri-

oadã a activitãþii sale ca episcop catolic de Iaºi, Nicolae-Iosif Camilli s-a
strãduit sã organizeze aceastã eparhie, primul obiectiv fiindu-i sã ridice
cler diecezan indigen ºi, ca atare, sã înfiinþeze Seminarul Diecezan din
Iaºi. Dificultãþile mari legate de acest început l-au descumpãnit într-o
oarecare mãsurã ºi, pentru a evita conflicte mai mari, a înþeles cã e mai
bine sã se retragã.

În cei zece ani cât a lipsit din Dieceza de Iaºi, s-au înregistrat aici niºte
modificãri: înfiinþarea Provinciei Franciscane (1895), ridicare de ceva 
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cler diecezan indigen ºi înfiinþarea Seminarului Franciscan din Hãlãu-
ceºti (1898).

Revenit la conducerea Episcopiei Catolice de Iaºi, arhiepiscopul-epis-
copul Camilli ºi-a dat seama cã are o misiune destul de grea, aceea de
perfecþionare a organizãrii diecezei. Ataºat în întregime marelui papã
reformator sfântul Pius al X-lea, care i-a încredinþat pentru a doua
oarã Dieceza de Iaºi, a cãutat sã se încadreze cât mai fidel devizei
acestui papã: Instaurare omnia in Christo (a reînnoi totul în Cristos).

Ajutat de vicarul sãu general, P.I. Malinowski, va trasa niºte coordo-
nate organizatorice care, deºi l-au costat foarte mult din punct de ve-
dere moral, au folosit vieþii bisericeºti catolice din Moldova; roadele
muncii sale încordate nu i-a fost dat sã le vadã în timpul vieþii, când a
trebuit sã ofteze din greu în faþa multor deziluzii.

2.1. Districtele bisericeºti
Începutul perfecþionãrii de organisme a diecezei se evidenþiazã în de-

cretul nr. 94 din 24 februarie 1905: De dioecesis Iassiensis partitionis
in quattuor districtus deque vicariorum foraneorum officiis, iuribus et
facultatibus decretum (Decret cu privire la împãrþirea Diecezei de Iaºi
în patru districte ºi cu privire la datoriile, drepturile ºi facultãþile proto-
popilor).

Pentru o mai bunã administrare a unei dieceze aºa de vaste, extinsã
în întreaga provincie a Moldovei, era necesarã împãrþirea ei în patru
districte având în frunte câte un protopop, numit de episcop. Cele patru
districte existau mai de mult timp, dar episcopul Camilli le-a restruc-
turat, deoarece, între timp, a crescut numãrul parohiilor. Cei patru pro-
topopi au fost aleºi: doi din rândul clerului tânãr diecezan indigen ºi
doi din rândul misionarilor franciscani.

Numãrul parohiilor, aºa cum reiese din decret, s-a ridicat la 28, repar-
tizate astfel: 7 în districtul Iaºi, 9 în districtul Siret, 7 în districtul Bis-
triþa ºi 5 în districtul Trotuº (la vremea aceea, Moldova era vãduvitã de
întreaga Bucovinã, rãpitã de Imperiul Habsburgic în 1775, ºi Basara-
bia, rãpitã de Imperiul þarist în 1812).

În general, rostul protopopiatelor este fixat sã supravegheze respec-
tarea sfintelor canoane ºi a legilor bisericeºti, sã apere cu stricteþe dis-
ciplina bisericeascã, sã rezolve chestiunile mai mici, iar pe cele mai impor-
tante sã le înainteze episcopului. Ei au sã-ºi îndeplineascã în mod con-
ºtiincios datoria, nu din considerente omeneºti, cu pãrtinire, ci având
în vedere gloria lui Dumnezeu ºi binele duhovnicesc al creºtinilor cato-
lici din cadrul districtului lor.

În cele 20 de articole ale decretului sunt relatate, cu toate amãnun-
tele, atribuþiile protopopului:

– sã fie vigilenþi în respectarea disciplinei din partea laicilor ºi a pre-
oþilor;

– sã asigure uniformitatea de cult în district;
– sã supravegheze dacã parohii îºi fac bine datoria;
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– sã controleze cel puþin o datã pe an fiecare parohie din toate
punctele de vedere;

– sã insiste în îndepãrtarea abuzurilor;
– sã aplaneze conflictele de orice fel;
– sã-i ajute pe confraþii preoþi bolnavi, îngrijindu-se de înlocuirea lor

pe timpul bolii.
– sã se intereseze îndeaproape de situaþia dascãlilor;
– în luna noiembrie vor întocmi darea de seamã asupra districtului,

pe care o vor înainta Ordinariatului;
– sã respecte secretul profesional;
– sã þinã evidenþa colectelor din parohii, înaintându-le Ordinaria-

tului;
– sã aibã arhiva protopopiatului separatã de cea a parohiei;
– sã prezideze conferinþele decanale în lunile aprilie, iulie ºi octom-

brie;
– sã asiste la instalarea parohilor;
– sã-i examineze pe dascãli;
– sã dea învoire de 2-3 zile în absentarea parohilor din district;
– sã acorde dispensele mai mici.
Decretul vrea sã contribuie la perfecþionarea organizatoricã a diece-

zei spre slava Domnului ºi binele duhovnicesc al enoriaºilor. Parohii sã-l
primeascã cu dragã inimã; pe protopopi sã-i respecte ºi sã-i asculte,
pentru a nu mai fi nevoie de intervenþia episcopului. Decretul e redac-
tat în limba latinã, având 12 pagini.

2.2. Învãþãmântul religios
În acelaºi an 1905, dupã restructurarea administrativ-teritorialã, cu

precizarea atribuþiilor protopopilor, arhiepiscopul-episcopul se îngri-
jeºte de traducerea enciclicii papale Acerbo nimis, datã de sfântul papã
Pius al X-lea lumii catolice pe data de 23 aprilie 1905, arãtând tuturor
cã reînnoirea lumii în Cristos trebuie sã se bazeze pe cunoaºterea cât
mai clarã a lui Cristos. Pentru aceea, papa le cere episcopilor ºi preo-
þilor sã nu omitã sub nici un motiv propovãduirea cuvântului evanghe-
liei ºi explicarea învãþãturii creºtineºti.

El apreciazã climatul propice în care se poate dezvolta viaþa catolicã
în România, libertatea ºi sprijinul acordat de guvernul român ºi ape-
leazã la conºtiinþa preoþeascã a colaboratorilor sãi în instruirea copiilor
ºi a tineretului pe înþelesul tuturor, deoarece, în felul acesta, „mora-
vurile vor înflori din nou, pietatea va fi respectatã, dragostea lui Cris-
tos va uni inimile cu legãtura sfântã a concordiei ºi frãþiei... ºi scumpa
Românie, cât va depinde de locuitorii ei catolici, va propãºi”8.

Încã din primul an al pãstoririi sale ca episcop de Iaºi, la 8 decem-
brie 1884, episcopul Camilli se adresa preoþilor ºi catolicilor din Moldova
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cu scrisoarea sa pastoralã nr. 3 „Despre învãþãmântul religios”, prin
care le recomanda cele douã catehisme, mare ºi mic, editate special
pentru Eparhia de Iaºi, în scopul formãrii vieþii creºtine catolice. Acum
insistã ºi mai mult, deoarece însuºi papa o cere, vãzând regresul vieþii
spirituale pus pe seama ignoranþei în lucrurile religioase: „Vã rog pe
toþi – scrie arhiepiscopul – dacã vã este scumpã mântuirea voastrã cea
veºnicã, sã vã îngrijiþi de a învãþa toate cele ce trebuie sã le credeþi, sã
le nãdãjduiþi ºi sã le faceþi pentru a vã mântui”9.

2.3. Corespondenþa oficialã ºi arhivele bisericeºti
Cât de mult dorea arhiepiscopul perfecþionarea vieþii bisericeºti a

diecezei sale, se vede ºi din decretul nr. 356, publicat de dânsul la Iaºi,
la 4 noiembrie 1905, conþinând 11 pagini, ºi care trateazã problema cores-
pondenþei oficiale ºi a arhivelor bisericeºti.

Verba volant, scripta manent! ªtia dânsul cã preoþii sunt absorbiþi
de ocupaþiile zilnice în parohiile lor. Tocmai de aceea voia sã-i ºtie
ordonaþi, cãci numai aºa vor putea fi la înãlþimea chemãrii lor. În cali-
tate de for central diecezan, responsabil al vieþii catolice locale armoni-
zate Bisericii Universale, episcopul considera cã e de datoria lui sã-i
punã la curent pe colaboratorii sãi cu viaþa spiritualã a Bisericii Cato-
lice. Pentru ei traducea ºi tipãrea documentele papale mai importante,
precum ºi diferitele acte normative de ordin practic pastoral, trimise de
diferitele congregaþii romane. Pentru ajutorarea lor în muncã, se cãz-
nea sã le dea instrucþiuni cât mai precise ºi practice. De cele mai multe
ori, însã, acestea toate, o datã primite, erau citite, apreciate, apoi puse
undeva într-un sertar ºi uitate.

Pentru îndreptarea situaþiei ºi pentru ca administraþia parohialã sã
aibã un folos real ºi pe aceastã cale, arhiepiscopul Camilli vine cu men-
þionatul decret care scoate în evidenþã importanþa corespondenþei ºi a
arhivelor care, „þinute în ordine ºi pãstrate cu sfinþenie, sunt nu numai
niºte izvoare istorice, de mare preþ pentru posteritate, dar ºi martori
elocvenþi pentru cei în viaþã”10.

În primele 13 articole ale decretului, se ocupã în cele mai mici amã-
nunte cu problema întocmirii corespondenþei: hârtia de întrebuinþat,
care trebuie sã fie albã ºi de bunã calitate, format 27/20 cm; antetul,
unde sã fie plasat ºi ce sã exprime: data, adresa, iscãlitura ºi calitatea
celui ce iscãleºte; limba în care se scrie corespondenþa oficialã sã fie
latina sau româna; cerneala sã fie neagrã; paginaþia, ca ºi la o carte de
citit; scrierea sã fie frumoasã ºi clarã; numãrul de înregistrare, eventu-
alele referiri în rãspunsuri, registre separate pentru acte primite ºi acte
trimise.

De la art. 14 la 19 inclusiv se trateazã despre arhivele bisericeºti:
episcopie, protopopiat ºi parohie. Acestea vor avea un dulap special, 
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bine asigurat. Articolul 16, cu cele 26 de subdiviziuni, menþioneazã
toate registrele, condicile ºi listele privind evidenþa pastoralã, duhov-
niceascã, dar ºi pe cea administrativã materialã ce trebuie þinutã ordo-
nat.

Exigenþa personalã a episcopului ºi a protopopilor obligaþi sã lucreze
dupã instrucþiunile date de dânsul a fãcut ca parohii sã acorde mai
multã atenþie acestui capitol important în istoria Bisericii locale, care
îi datoreazã ºi pe aceastã cale foarte mult energicului ºi înþeleptului
arhiepiscop-episcop Camilli.

2.4. Chestiunea dispenselor
Având în vedere problema delicatã ºi de mare rãspundere a cãsãto-

riilor, îndeosebi a celor mixte, arhiepiscopul vine în ajutorul preoþilor
din eparhia sa cu Instructiones et monita (Instrucþiuni ºi sfaturi) din 19
martie 1907, în 11 pagini, în care expune cu amãnuntele necesare
modul cum trebuie sã se întocmeascã cererea de dispense cu privire la
impedimentele de cãsãtorie, fie cãtre episcop (pentru cele care sunt de
competenþa sa), fie cãtre papa; în acest caz, cererea se înainteazã nu
direct, ci prin curia episcopiei. Cererea se face întotdeauna în limba
latinã, pe scurt, dar clar. Se indicã numele ºi prenumele petiþionarilor
(oratores non sponsi), numele tatãlui, vârsta ºi domiciliul.

Întrucât dispensele nu se acordã decât din motive canonice serioase,
proporþionate impedimentului, astfel încât o dispensã acordatã fãrã
motivele canonice cuvenite este nulã, parohii sunt îndemnaþi sã fie
foarte atenþi în aceastã privinþã. Motivele sã fie expuse clar, pe scurt,
în termenii indicaþi de Dreptul canonic ºi de teologia moralã. Pentru
impedimentele cu privire la consangvinitate ºi afinitate, pe cererea de
dispensã trebuie indicatã numaidecât, în mod clar, schema din care sã
se vadã gradul de înrudire al petiþionarilor.

Atrage atenþia administratorilor parohiali asupra consecinþelor
grave ce ºi le asumã în caz de neconformare la instrucþiunile date11.

2.5. Problema importantã a dascãlilor
Rolul personalului auxiliar a fost întotdeauna apreciat în Bisericã.

Într-o diecezã vastã ca aceea de Iaºi, cu preoþi întotdeauna în numãr
insuficient, dascãlul (cântãreþ ºi învãþãtor), ajutorul preotului în exer-
ciþiul cultului, era, în majoritatea comunitãþilor catolice din Moldova, un
cvasi fac-totum. În absenþa preotului care în unele sate ajungea rareori,
dascãlul era acela care boteza, conducea rugãciunile, învãþa pe copii ºi
tineret catehismul, se ruga la cãpãtâiul celor morþi ºi conducea la mor-
mânt.

Misiunea le cerea o pregãtire adecvatã. În lipsa unei ºcoli de dascãli în
Moldova (ca ºi a seminarului), cei mai mulþi au fost aduºi din Transilvania.
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Fiind unguri, ei au fost în multe locuri aceia care au contribuit la maghia-
rizarea numelor multor catolici bãºtinaºi, insistând pentru limba ma-
ghiarã în Bisericã.

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, este deja atestatã forma-
rea dascãlilor indigeni. Astfel, în partea a doua a relatãrii vizitatorului
general, preotul Iosif Tomassi, relatare trimisã din Focºani, la 10 decem-
brie 1858 cãtre SCPF, se face o menþiune despre ªcoala de Dascãli din
Sãbãoani (seminar de dascãli), care îºi þinea cursurile numai iarna. La
vremea vizitei erau în aceastã ºcoalã 40 de elevi din diferite sate12.
Ulterior, ºcoala de dascãli s-a transferat la Butea, sub îngrijirea misio-
narului Iosif Corradini. În 1889, episcopul Dominic Jaquet a dispus
deschiderea ªcolii de Dascãli de la Hãlãuceºti13.

E meritul deosebit, însã, al arhiepiscopului-episcopului Camilli de a
se fi preocupat de problema aºa de însemnatã a dascãlilor. Decretul nr.
1360, publicat la Iaºi în 19 martie 1908, 17 pagini, conþinând 50 de arti-
cole împãrþite în patru capitole, plus dispoziþii tranzitorii ºi un adaos
despre feciorii de bisericã, trateazã în amãnunt despre importanþa
deosebitã acordatã de Bisericã acestui serviciu auxiliar. Decretul este în
conformitate cu mai multe documente papale citate de autor14.

În Dieceza de Iaºi se simþea lipsa unor date precise cu privire la per-
soana, pregãtirea, numirea, datoriile, drepturile ºi penalizarea dascã-
lilor. Decretul aduce precizãrile necesare. Dascãlul trebuie sã fie un
creºtin model, cu pregãtire religioasã corespunzãtoare. Numirea o face
episcopul. În prealabil, administratorul parohial îi prezintã protopo-
pului candidatul la postul de dascãl. Dupã ce acesta este verificat de
cãtre protopop dacã posedã însuºirile necesare, îl propune episcopului
care dispune numirea.

În cele 23 de articole ale cap. 1 sunt descrise însuºirile unui adevãrat
dascãl: ºtiinþã, comportament, condiþiile de provizorat, definitivat ºi tran-
sfer. În urmãtoarele 15 articole (de la 24 la 38) sunt indicate datoriile
dascãlului: cântul vocal ºi acompanierea instrumentalã, ajutorul la cere-
monii, predarea catehismului copiilor ºi tineretului, viaþa creºtineascã
exemplarã, evitarea abuzurilor ºi respectul cuvenit.

Pedepsirea dascãlilor, de care se ocupã cap. 4, este de competenþa episco-
pului. În cazuri urgente, pentru preîntâmpinarea unor situaþii peni-
bile, li se acordã administratorului parohial ºi protopopului dreptul de
a-l pedepsi pentru un termen limitat (15-30 zile) pe un dascãl delin-
cvent. 

Ultimele douã articole (49 ºi 50) ale decretului privesc darea de seamã
a administratorului despre dascãli ºi reglementarea situaþiei celor du-
bioºi.
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Realismul ºi eficacitatea acestui decret se vede din faptul cã este în
vigoare ºi astãzi.

2.6. Confesionalul
El însuºi preot integru, arhiepiscopul Camilli þinea foarte mult ca

preoþii sã fie la înãlþimea misiunii lor. Voia cu tot dinadinsul ca ei sã nu
fie nimãnui de smintealã. Îi stãteau mult la inimã cuvintele Aposto-
lului: „Noi întru nimic nu dãm nici un scandal, ca sã nu fie defãimatã
slujirea noastrã” (2Cor 6,3).

ªtia foarte bine cã, în administrarea sacramentului Pocãinþei, dacã
nu sunt luate mãsurile cuvenite de prudenþã, poate deveni prilej de
smintealã. În dieceza sa era nevoie de astfel de mãsuri. În acþiunea sa
generalã de perfecþionare a organizãrii diecezane, se înscrie ºi decretul
nr. 2105, privind confecþionarea confesionalului ºi ascultarea într-însul
a spovezilor femeilor, decret publicat la Iaºi în sãrbãtoarea Paºtelui, la
18 aprilie 1910, 8 pagini în limba latinã.

Deja unul dintre antecesorii sãi, episcopul Salandari, vizitator apos-
tolic al Moldovei (1864-1873), poruncise în 1869 ca fiecare bisericã, atât
parohialã, cât ºi filialã, sã posede cel puþin un confesional, aºezat la loc
vizibil, pentru ascultarea spovezilor femeilor de orice vârstã, sãnãtoase.

În 1884, episcopul Camilli a reînnoit acest decret pentru Dieceza de
Iaºi tocmai înfiinþatã. El a observat multe lacune în aceastã privinþã.
De aceea, vine cu acest nou decret prin care în mod hotãrât vrea sã fie
tratatã cu toatã conºtiinciozitatea administrarea sacramentului Pocã-
inþei.

Stabileºte termenul de 10 decembrie 1910 (mai bine de 7 luni de la
publicarea lui), timp în care toþi administratorii parohiali vor trebui sã
se îngrijeascã de confecþionarea confesionalelor, astfel ca în fiecare
bisericã parohialã ºi filialã sã fie cel puþin un confesional aºezat la loc
vizibil. Dã indicaþii detaliate cum trebuie sã fie confesionalul: întreg,
asemenea unei cabine închise din toate pãrþile, având o ferestruicã
metalicã, perforatã mãrunt, astfel ca sã se audã glasul, dar sã nu se
vadã nici faþa confesorului, nici a penitentului (penitentei). Acest lucru
se poate asigura ºi cu un vãl care ar acoperi ferestruica în partea inte-
rioarã, unde stã preotul; aºa a procedat însuºi sfântul Carol Borromeu
în arhidieceza de Milano.

Interzice cu desãvârºire semiconfesionalele pentru spovezile feme-
ilor. Dacã preotul e obligat sã spovedeascã femei, în anumite împreju-
rãri unde nu este bisericã, s-o facã aºa cum prevede un decret al SCPF
din 26 august 1780, dindãrãtul unor gratii. Sub nici un motiv nu este
permisã ascultarea spovezii femeilor în casa parohialã.

Timpul util pentru ascultarea spovezilor este de la rãsãritul pânã la
apusul soarelui. Dacã, din cauza afluenþei penitenþilor, preotul e nevoit
sã rãmânã în confesional ºi dupã ce se înnopteazã, sã dispunã ilumi-
narea suficientã a bisericii ºi, mai ales, a locului unde se aflã confesio-
nalul.
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Gravitatea deosebitã inclusã în prevederile decretului apare în
ultimul articol (al VIII-lea) în care specificã pedeapsa suspendãrii ipso
facto de la ascultarea spovezilor pentru acela care ar contraveni în ceva.

2.7. Preasfânta Fecioarã Maria, patroana Diecezei catolice de Iaºi
Deºi existentã de aproape ºapte veacuri pe cuprinsul Moldovei, viaþa

catolicã de pe aceste meleaguri a fost lipsitã de un patronaj spiritual
deosebit, aºa cum se obiºnuieºte în lumea catolicã.

La aniversarea a 25 de ani de la înfiinþarea Episcopiei de Iaºi, arhie-
piscopul Camilii a luat iniþiativa de a remedia aceastã lacunã. Dupã ce s-
a consultat cu administratorii parohiali ai celor 28 de parohii din die-
cezã, 23 dintre ei fiind de acord cu dânsul, s-a adresat papei Pius al X-
lea, sã aprobe ca preasfânta Fecioarã Maria ridicatã la cer sã fie pa-
troana principalã a Diecezei de Iaºi. Cardinalul Martinelli, prefectul
SCR, i-a relatat papei cererea de mai sus. Papa, cu autoritatea sa supremã,
o declarã ºi o rânduieºte pe preasfânta Fecioarã Maria ridicatã la cer ca
patroana principalã a Diecezei de Iaºi, cu toate privilegiile prevãzute de
drept acestui patronaj.

Decretul papal are nr. 1894/G, din 12 ianuarie 1910. Trimiþându-i
arhiepiscopului-episcopului Camilli acest decret, cu adresa nr. 247 din
10 februarie 1910, cardinalul Gotti, prefectul SCPF, o roagã pe Maica
cereascã sã reverse harurile cele mai alese asupra catolicilor din Mol-
dova, care o vor chema într-ajutor ca patroana lor specialã15.

2.8. Solidaritate cetãþeneascã
Din timp în timp, sãnãtatea publicã este ameninþatã de epidemii. În

asemenea împrejurãri, conducerea de stat, prin factorii competenþi de
rãspundere, ia mãsurile ce se impun pentru ocrotirea sãnãtãþii, ori tra-
tarea celor atinºi de flagel. Spiritul de solidaritate cetãþeneascã îi obligã
pe toþi la într-ajutorare.

În activitatea sa pastoralã, în calitate de ierarh al catolicilor din Mol-
dova, arhiepiscopul Camilii a fost de douã ori în situaþia de a-ºi mani-
festa solidaritatea cetãþeneascã, în primejdia faþã de sãnãtatea publicã
ameninþatã de holera asiaticã, în 1893 ºi 1910.

În scrisorile sale pastorale nr. 62, din 22 august 1893, ºi 2218, din 28
august 1910, le prezintã enoriaºilor diecezei sale flagelul holerei asia-
tice sub prisma creºtinã, ca o pedeapsã trimisã de Dumnezeu pentru pãca-
tele oamenilor, deci ºi ca o chemare la pocãinþã.

În acelaºi timp, însã, episcopul-cetãþean Camili îndreaptã atenþia
creºtinilor sãi catolici asupra îndatoririlor cetãþeneºti de a urma întoc-
mai dispoziþiile speciale în asemenea situaþii date de cãtre autoritãþile
de stat, de responsabilii cu sãnãtatea publicã. În colaborare cu aceste
organe de stat, arhiepiscopul ia ºi el unele mãsuri care se impun, pe
linie de cult, anume:
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a) suspendarea hramurilor bisericilor, cu care ocazie se adunã o
mulþime de credincioºi, ceea ce, în caz de epidemie, ar dãuna tuturor;

b) la serviciile divine din duminici ºi sãrbãtori, preoþii vor face rugã-
ciuni speciale, ca, de pildã, aceea intitulatã Pro vitanda mortalitate (pen-
tru evitarea mortalitãþii);

c) permite a se face în bisericile parohiale ºi filiale procesiuni de pocã-
inþã dupã cum prescrie Ritualul roman;

d) în virtutea unui indult special, cerut ºi obþinut în numele papei
Pius al X-lea, arhiepiscopul îi dispenseazã de legea abstinenþei ºi pos-
tului pe toþi preoþii ºi enoriaºii catolici pânã la noi dispoziþii.

Le atrage atenþia preoþilor de a-ºi face datoria chiar cu preþul vieþii,
când ar fi chemaþi sã-i îngrijeascã pe cei care ar fi atinºi de boala necru-
þãtoare. Sã aibã înaintea ochilor exemplul Domnului Cristos, „Pãstorul
cel bun, care îºi dã viaþa pentru oile sale” (In 10,11).

2.9. Împãrtãºirea copiilor
Atent la activitatea reformatoare a sfântului papã Pius al X-lea,

arhiepiscopul a primit cu cel mai viu interes decretul papal Quam
singulari Christus amore, cu privire la vârsta pentru întâia împãrtã-
ºire a copiilor. El traduce acest decret ºi, cu epistola pastoralã nr. 2436,
din 2 februarie 1911, îl publicã în eparhia sa. Prin aceasta a voit sã arate
tuturor importanþa primordialã, vitalã, a Euharistiei în viaþa creºtinã.

Deja în decretul Sacra tridentina Synodus, din 20 decembrie 1905,
sfântul papã Pius al X-lea menþiona cã, „prin împãrtãºirea deasã ºi zil-
nicã, se obþine remediul împotriva pãcatelor mici, obiºnuite, ºi puterea
de a se feri de pãcatele mari, cãrora e supusã slãbiciunea omeneascã”.

Nu numai credincioºii vârstnici au trebuinþã de a se împãrtãºi dese-
ori, dar ºi copiii, spre a fi ocrotiþi împotriva rãului.

Însuºindu-ºi ideile decretului papal, în cele 21 de pagini ale epistolei
sale pastorale sus menþionate, arhiepiscopul le dã o amplã explicaþie,
pentru ca preoþii sãi sã primeascã la masa euharisticã pe copiii aºa de
dragi lui Isus Cristos: „Lãsaþi copilaºii sã vinã la mine...” (Mc 10,14).

2.10. Vizitele canonice
În toatã activitatea sa pastoralã, arhiepiscopul Camilli n-a urmãrit

decât propãºirea Diecezei sale de Iaºi. Dacã el fãcea tot ce-i stãtea în
putinþã, ca arhiereu, voia ca ºi colaboratorii sãi sã corespundã cu tot
sufletul. Vizitele canonice, pe lângã faptul cã ofereau prilejul duhovni-
cesc de administrare a sfântului Mir, erau tototdatã momente impor-
tante de întâlnire „pe teren” a episcopului cu preoþii ºi enoriaºii paro-
hiilor.

Preþuia la justa valoare aceste vizite care însemnau, de fapt, o consta-
tare practicã a situaþiei diecezei: ce s-a fãcut ºi ce nu. 

Noi nu avem în vedere alt scop [în vizitele canonice] decât acesta: a apãra
credinþa în întregimea ºi puritatea ei, a pãstra ºi îndrepta bunele moravuri 
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dupã poruncile lui Dumnezeu ºi ale Bisericii sale ºi, în sfârºit, a ne îngriji
ca sã fie pãzite cu stricteþe toate câte privesc disciplina bisericeascã16.

Cãlãuzit dupã acest trinom: credinþa întreagã ºi curatã, bunele mora-
vuri ºi disciplina bisericeascã strict respectatã, înþelegem de ce arhie-
piscopul a fost considerat întotdeauna ca un episcop sever. Aºa a înþeles
el cã se poate ajunge la o perfecþionare organizatoricã a diecezei: prin
împlinirea conºtiincioasã a datoriei din partea tuturor, „de la vlãdicã
pânã la opincã”!

3. Relaþiile arhiepiscopului Camilli cu clerul
3.1. Cu clerul diecezan indigen (secular)
În absenþa episcopului Camilli din Diecezea de Iaºi (1894-1904), 13

din cei 23 elevi pe care el îi primise în seminar au fost hirotoniþi preoþi.
Chiar dânsul, înainte de a pãrãsi Iaºiul, i-a hirotonit subdiaconi (titulo
misisionis), dupã ce au promis în mod solemn cã, atunci când vor fi
hirotoniþi preoþi ºi li se va încredinþa vreun beneficiu, îl vor administra
la fel ca ºi misionarii, obligaþi la aceasta din 1883.

Pe timpul pãstoririi episcopului Dominic Jaquet, primii preoþi diece-
zani formaþi în Seminarul Episcopal din Iaºi, repartizaþi în parohii,
întâmpinând unele greutãþi materiale, s-au adresat episcopului care nu
le-a dat un rãspuns tranºant, ci i-a lãsat într-o oarecare suspensie. Din
aceastã cauzã, preoþii s-au crezut îndreptãþiþi sã revinã asupra declara-
þiei fãcute la subdiaconat, considerând cã s-ar putea dispensa de obliga-
þia de a þine cu stricteþe sistemul de administraþie a bunurilor temporale
cerut de episcopie.

Când, dupã demisia episcopului Dominic Jaquet, la cârma episcopiei
de Iaºi a fost numit, la 30 iulie 1903, pãrintele Iosif Malinowski, în cali-
tate de administrator apostolic, promotor hotãrât al disciplinei biseri-
ceºti, a rãmas uimit de schimbarea atitudinii tinerilor preoþi seculari,
care nu mai voiau sã se supunã sistemului de administraþie la care se
angajaserã cu 9 ani mai înainte. În scrisoarea sa cu nr. 290, din 20 iunie
1904, P. Malinowski face un studiu amãnunþit, juridic ºi psihologic al
problemei, în speranþa cã preoþii seculari se vor întoarce la promisi-
unea de mai înainte17.

La revenirea sa ca arhiepiscop-episcop de Iaºi, Mons. Camilli a fost
pus în faþa faptului cã preoþii diecezani indigeni, ridicaþi cu atâtea
jertfe în seminarul înfiinþat de dânsul, nu mai respectau sistemul de
administraþie fixat, pe motiv cã ar fi nedrept, cã îi împiedicã în apos-
tolat, cã nu þine cont de asigurarea pentru caz de boalã ori bãtrâneþe,
cã s-ar împotrivi chiar dreptului natural.

Ne putem imagina decepþia episcopului care punea comportarea
rebelã a preoþilor pe seama educaþiei necorespunzãtoare date de pãrinþii
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iezuiþi polonezi. Relaþiile dintre episcop ºi iezuiþi se rãcesc încât aceºtia
îºi dau seama cã trebuie sã pãrãseascã conducerea seminarului. Episco-
pul a trebuit sã facã apeluri disperate la alte ordine cãlugãreºti pentru
a primi preoþi care sã-i conducã ºi sã-i îndrume pe seminariºti. În lipsa
acestora, a trebuit sã se mulþumeascã un timp cu preoþi tineri, absolvenþi
ai seminarului sãu.

Vârsta înaintatã, decepþiile suferite, boala de rinichi care îl chinuia
îl fãceau sã fie violent ºi caustic faþã de preoþi, iar aceºtia, individual
sau colectiv, îl reclamau la SCPF sau chiar direct papei.

Arhiepiscopul îºi dã seama de aceasta ºi se plânge secretarului
SCPF, Mons. Veccia, spunând cã Roma nu-l mai susþine: „La Propa-
ganda da pi  di un anno nemmeno risponde alle mie lettere e ai quesiti
da me fatti in proposito, cosi che io davero non posso vantarmi di avere
l'appoggio di Roma” (De mai bine de un an, Propaganda nici nu-mi rãs-
punde cel puþin la scrisorile ºi cererile fãcute de mine, aºa încât, cu ade-
vãrat, nu pot sã mã laud cã am sprijin la Roma)18.

Nemulþumirea sa profundã faþã de clerul diecezan se vede ºi în scri-
soarea trimisã secretarului de stat al papei Pius al X-lea (cardinalul
Mery-del Val), unde îºi exprimã regretul cã a înfiinþat Seminarul din
Iaºi, care nu a dat roadele cele bune aºteptate de dânsul. În situaþia
grea în care se aflã, dacã nu va fi ajutat de papa, se vede obligat a-l
închide „per farla finita con i preti secolari” (s-o termine cu preoþii se-
culari).

E foarte îngrijorat de soarta seminariºtilor pe care îi are (vreo 24),
ca nu cumva sã ajungã niºte „laici vestiti da ecclesiastici” (laici îmbrã-
caþi în hainã preoþeascã).

Rostul adevãrat al unui seminar nu poate fi altul decât acela de a
pregãti adevãraþi apostoli: „non abbiamo bisogno di mercenari, che
esercitano su per gi  il mestiere di prete, ma abbiamo urgente bisogno
di veri apostoli” (Nu avem nevoie de mercenari care sã facã mai mult
sau mai puþin meserie de preot, ci avem nevoie urgentã de adevãraþi
apostoli)19.

Avea perfectã dreptate vlãdica N.I. Camilli. Aceasta este dorinþa
Divinului Mântuitor Cristos, ca apostolii sãi sã fie „sare a pãmântului
ºi luminã a lumii” (Mt 5,13-14). Dacã era convins cã preoþii sãi diece-
zani indigeni erau, pur ºi simplu, niºte mercenari, desigur, trebuia sã
punã mâna pe funie ºi sã-i alunge din templu, pentru cã scris este: „Casa
Tatãlui meu sã fie casã de rugãciune” (Mt 21,13).

Totuºi, într-o perioadã de început a vieþii bisericeºti organizate cu
cler autohton, ar fi fost necesarã mai multã înþelegere a caracterului lo-
calnicilor, fire domoalã, dar valoroasã. Proverbul românesc: „Cu o lin-
gurã de miere prinzi mai multe muºte decât cu un butoi de oþet” ar fi
trebuit sã i se sugereze vajnicului vlãdicã. Luându-i cu biniºorul, în 
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duhul blândeþii, ar fi obþinut, cu siguranþã, mai mult de la clerul sãu
diecezan indigen.

3.2. Raporturile episcopului Camilli cu Provincia Franciscanã
Divergenþele dintre episcop ºi OFMC din prima perioadã ca episcop

de Iaºi au continuat ºi în a doua perioadã, dar de pe o poziþie nouã, în-
trucât între timp se înfiinþase în Moldova Provincia Franciscanã pe
care episcopul n-o dorea înfiinþatã pe cuprinsul episcopiei sale, din care
cauzã a ºi demisionat în 1894.

În scrisoarea sa din 18 decembrie 1908 cãtre Mons. Veccia, secre-
tarul SCPF, citatã mai sus, în care se plângea de nemulþumirile ce le
avea din partea clerului secular, aºa de puþin format în spirit bisericesc
de cãtre iezuiþii polonezi, arhiepiscopul se referã ºi la „questo clero rego-
lare, il quale fa di tutto per stabilire qua diocesi in diocesi, stato in
stato, o paralizzando, o usurpando i diritti vescovili coll'appogio di Roma,
a quanto si dice” (acest cler franciscan, care face tot posibilul sã se con-
stituie ca o diecezã în diecezã, ca un stat în stat, paralizând sau uzurpând
drepturile episcopale cu sprijinul Romei, dupã câte se aude).

Formarea Provinciei Franciscane din cele zece parohii, împreunã cu
filialele date in perpetuum, privilegiul de exempþiune de care se bucura,
însemna pentru arhiepiscop o ºtirbire a integritãþii diecezei sale ºi a
jurisdicþiei, deoarece, în calitatea lor de cãlugãri, misionarii apostolici
din Moldova nu mai depindeau decât într-o oarecare mãsurã de dânsul.
În aceastã nouã situaþie, se iveau cazuri de coliziune a drepturilor care,
cu mai multã bunãvoinþã, s-ar fi putut rezolva pe loc. De fapt, divergen-
þele au fost aduse la cunoºtinþa forurilor supreme competente.

Arhiepiscopul se îndoia de suficienta pregãtire teologicã a misiona-
rilor franciscani trimiºi în misiunea Moldovei; voia sã fie înºtiinþat de
absenþa misionarilor din misiune; nu ºtia dacã are libertatea de a-i
conferi unui misionar OFMC o parohie oarecare ºi a-l îndepãrta ad nutum,
fãrã avizul superiorului provinciei OFMC; credea cã poate dispune de
misionarii cãlugãri pentru trebuinþele diecezei, fãrã avizul superiorului
provincial OFMC ºi fãrã a remunera Provincia pentru serviciul prestat
de misionar; nu ºtia exact cine putea fixa, în parohiile Proviniciei Fran-
ciscane, taxele pentru cult ºi contribuþiile pentru construirea biseri-
cilor ºi cine avea dreptul de a le controla; voia sã ºtie cine are dreptul
de a judeca necesitatea construcþiei ori restaurãrii bisericilor ºi clãdiri-
lor din parohiile Provinciei Franciscane ºi dacã preoþii cãlugãri trebuie
sã aibã învoirea episcopului pentru a cere pomanã ori contribuþii din
partea credincioºilor.

SCPF a încredinþat cercetarea acestor chestiuni expertului în drept bise-
ricesc Angelo Lucidi. Dupã o maturã examinare a problemelor ºi expli-
caþiile date de procuratorul general OFMC, expertul ºi-a prezentat pãre-
rile într-o broºurã de 34 pagini, intitulatã „Voto del Consultore intorno
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ad alcuni dubbi proposti da Mons. Camilli, vescovo di Iassi, e vertenza
tra il medesimo vescovo di Iassi e i religiosi Conventuali in Moldavia”20.

Se respectã jurisdicþia episcopului ca superior al diecezei, dar care
va þine seama de aceea a superiorului provinciei OFMC asupra misiona-
rilor subordonaþi lui în calitatea lor de cãlugãri ºi activând în niºte
parohii date Ordinului Franciscan spre administrare sau chiar ºi în
altele, dupã cum se prezintã situaþia. Pentru bunul mers al vieþii creº-
tine, armonizarea competenþelor este rezolvarea cea mai fericitã.

Având în vedere faptul constituirii canonice a Provinciei Francis-
cane „Sfântul Iosif” din Moldova, prin decretul din 26 iulie 1895 al
SCPF, este evident exageratã afirmaþia arhiepiscopului Camilii, care o
considerã ca „o diecezã în diecezã”, sau cã acest cler regular „parali-
zeazã ºi uzurpã drepturile episcopale”. Judecând sine ira et studio, în
spirit adevãrat creºtin, catolic, existenþa pe deplin justificatã pe terito-
riul Diecezei Catolice de Iaºi a Provinciei Franciscane ºi a Seminarului
Franciscan trebuie consideratã în perspectiva propãºirii Bisericii locale
din Moldova pentru încurajarea vocaþiilor preoþeºti, pentru impulsio-
narea vieþii spirituale care „izvorãºte dintr-o sfântã emulaþie între cle-
rul secular ºi regular”21.

Divergenþele dintre arhiepiscop ºi clerul diecezan, pe de o parte, cu
Provincia Franciscanã, pe de alta, scot în evidenþã deosebirile de
vederi, dificultãþile reale legate de persoane cu temperamente insufi-
cient temperate, de stãri de lucruri insuficient înþelese; ele atestã fap-
tul cã diferitele motive invocate de unii ºi alþii nu au fost armonizate
într-un orizont unitar, care ar fi putut contribui într-o mãsurã mai
mare la dezvoltarea vieþii diecezane catolice în Moldova. Înainte de toate,
era datoria arhiereului Camilli sã procedeze de o manierã fortiter et
suaviter (cu tãrie, dar ºi bunãtate), deci nu numai fortiter.

4. Stemele episcopului N.I. Camilli
Actele oficiale ale activitãþii pastorale a episcopului, ºi apoi ale arhie-

piscopului-episcopului Camilli, poartã pe frontispiciul lor un ansamblu
de semne ºi devizele alese de dânsul ca o expresie a orientãrii sale. Litera-
tura pastoralã a episcopului ºi arhiepiscopului Camilli ne oferã trei
steme diferite.

Prima este cea folositã în perioada de episcop vizitator apostolic al
Moldovei (1881-1884). Pe lângã semnul distinctiv episcopal, pãlãria ºi ca-
nafurile marginale, corpul central al stemei cuprinde:

a) partea superioarã, reprezentând douã braþe încruciºate, acelea
ale lui Cristos ºi ale sfântului Francisc de Assisi, ambele având mâna strã-
punsã. Între braþe, ca ºi deasupra ecusonului, se aflã crucea, semnul
mântuirii prin Cristos Isus. Reprezentarea este specific franciscanã.
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Prin aceasta, episcopul Camilli îºi exprimã apartenenþa sa la OFMC în
care s-a format;

b) cea mai mare parte a ecusonului este dominatã de figura sfântu-
lui Iosif, bust, cu Pruncul Isus cãruia i-a fost tatã purtãtor de grijã, pe
braþul stâng, iar în mâna dreaptã, crinul, simbolul fecioriei (soþul fecio-
relnic al Mariei). Dedesubtul persoanelor, un nor, simbol al îndurãrii
divine („Domnul care dã ploaie pãmântului”, Ps 146,8), dar ºi al efeme-
rului („Viaþa noastrã va trece ca urma unui nor”, Înþ 2,4);

c) în partea inferioarã a ecusonului se aflã un vas, de asemenea, sim-
bol al curãþiei: „Cine se va pãstra curat, va fi ca un vas vrednic de cinste”
(2Tim 2,21).

d) deviza SUB TUUM PRAESIDIUM (Sub ocrotirea ta), din partea de
jos a stemei, indicã devoþiunea specialã pe care episcopul Camilli a nu-
trit-o toatã viaþa faþã de patronul Bisericii Universale ºi unul dintre patro-
nii sãi personali, cãruia i-a dedicat mai multe lucrãri, contribuind la
rãspândirea cultului sãu, sub patronajul cãruia a aºezat ºi Seminarul
Diecezan din Iaºi (Anexa 3).

A doua stemã este folositã de episcopul N.I. Camilli în prima peri-
oadã a pãstoririi sale ca episcop de Iaºi (1884-1894):

a) pãlãria, crucea, canafurile ºi emblema franciscanã sunt ca ºi în
prima stemã;

b) sub emblemã, restul suprafeþei ecusonului e împãrþit în douã:
partea stângã e acoperitã de figura întreagã a sfântului Iosif cu Prun-
cul Isus în braþul stâng, iar în partea dreaptã, un leu, simbol al tãriei
ºi curajului: „Cel mai viteaz, care are inima ca de leu...” (2Sam 17,10);

c) deviza: ITE AD IOSEPH (Mergeþi la Iosif), înscrisã în partea de
jos a stemei, aratã ataºamentul constant al episcopului Camilli faþã de
marele patriarh al poporului lui Dumnezeu (Anexa 4).

Stema a treia este cea legatã de ultima perioadã a vieþii Mons.
Camilli (1904-1915), ca arhiepiscop-episcop de Iaºi. Faþã de anterioa-
rele, ea are urmãtoarele amãnunte speciale: 

a) canafurile laterale sunt în patru trepte;
b) crucea este perpendicularã pe ecuson, cu douã braþe pe orizon-

talã, distinctivul arhiepiscopal; 
c) ecusonul este modificat numai în partea superioarã în care em-

blema franciscanã este înlocuitã cu semnul soarelui, simbol al drep-
tãþii: „ªi va rãsãri pentru voi... soarele dreptãþii” (Mal 3,20), simbol care
trebuie pus în legãturã cu deviza: IUSTITIA DUCE NON FLECTAR
(Condus de dreptate, nu voi fi doborât);

d) de ecuson atârnã o medalie, aceea a Coroanei României cu care a
fost distins de cãtre Regele Carol I în anul 1894 (Anexa 4).

5. Moartea arhiepiscopului-episcopului N. I. Camilli
Sfârºitul anului 1915 a adus cu sine ºi sfârºitul vieþii pãmânteºti a

arhiepiscopului-episcopului Camilli. Împlinise la 23 aprilie acel an vârsta
de 75 de ani. Cu doi ani mai înainte a avut marea bucurie de a sãrbãtori
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jubileul de 50 de ani de preoþie chiar în localitate sa de baºtinã, Mon-
terubbiano: „între concetãþenii mei, care au sãrbãtorit cu atâta râvnã
de credinþã vie, de sincerã sfinþenie ºi adevãratã evlavie creºtineascã,
aniversarea de 50 de ani a primei mele Liturghii”22. Mai înainte, în
decembrie 1906, a sãrbãtorit la Iaºi jubileul de 25 de ani de episcopat. 

La 4 decembrie 1915, împlinise 52 de ani de la hirotonirea preo-
þeascã ºi 34 de ani de la consacrarea episcopalã. L-a costat foarte mult
paralizia de care a fost lovit, pe la începutul anului 1913, preþiosul sãu
vicar general, pr. Iosif Malinowski. Era suferind de rinichi, ceea ce
explicã nervozitatea lui din ce în ce mai pronunþatã în ultimii ani. Cu
toate acestea, nu se cruþa: 

„Mulþumitã Domnului, cu toatã vârsta mea înaintatã de 73 de ani împliniþi
[scrie în epistola sa pastoralã din 14 ianuarie 1913], nici de una nu bag de
seamã, nici am sufletul meu cinstit mie, fãrã numai ca sã sãvârºesc aler-
garea mea cu bucurie, ºi slujba care am luat de la Domnul Isus (Fap 20,24),
fãcând numai acel bine pe care-l pot face sufletelor încredinþate mie23.

Într-adevãr, a muncit cu perseverenþã, fãrã ºovãire, pânã la ultima su-
flare, convins cã nu-ºi face decât datoria. „Chiar în dimineaþa zilei de
30 decembrie, când ºi-a dat obºtescul sfârºit, gândul lui zbura la muncã
ºi le spunea servitorilor sã-l îmbrace, cã avea de lucru”24. Sãrbãtorise
Crãciunul împreunã cu preoþii de la parohie ºi de la Seminar, prezenþi
în Iaºi.

Pe data de 28 decembrie 1915, nota în condica arhiepiscopalã, pe care
o þinea dânsul (se observã scrisul unei mâini tremurânde), primirea
sumei de 70 de lei de la preotul Anton Mãrghit pentru zece cãrþi de rugã-
ciune. În ziua urmãtoare, 29 decembrie, preotul Grigore Enariu, direc-
torul Seminarului, invitat de preotul Nazareno Cippolloni, parohul din
Luizi-Cãlugãra, sã meargã la dânsul, cere învoirea Mons. Camilli. Acesta
îi îngãduie bucuros. A doua zi, 30 decembrie, pãrintele Enariu primeºte
o telegramã din Iaºi, unde scrie cã arhiepiscopul a murit25.

Ceremonia înmormântãrii a fost celebratã de cãtre arhiepiscopul ro-
mano-catolic de Bucureºti, Raimund Netzhammer, înconjurat de un
sobor mare de preoþi26. Trupul neînsufleþit al arhiepiscopului a fost înmor-
mântat în catedrala catolicã din Iaºi, în faþa bãncii de împãrtãºanie,
spre sud. Mormântul este strãjuit de urmãtorul epitaf:

(traducere)
„Aici odihnesc în pace, aºteptând învierea morþilor, rãmãºiþele pãmânteºti
ale Prea Ilustrului ºi Prea Cucernicului Stãpân Nicolae Iosif Camilli, mai
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înainte cãlugãr în Ord. Min. Conv., misionar apostolic, care a fost consacrat
episcop de Mosinopolis, la Roma, pe data de 4 decembrie 1881, i s-a încre-
dinþat misiunea de vizitator apostolic în Moldova. Apoi, la 27 iunie 1884, a
fost numit ca prim-episcop al Diecezei de Iaºi nou înfiinþate. A deschis Semi-
narul Diecezan. În douã rânduri a condus poporul [catolic din Moldova] ca
un pãstor vigilent. Apreciindu-i meritele, Pius al X-lea l-a numit conte ºi
asistent la Tronul Pontifical. De asemenea, ºi Carol I, primul rege al Româ-
niei, având în vedere marile merite ºi virtuþi ale acestui arhiereu, l-a deco-
rat cu distincþia Coroana Românei în gradul de comandor. În anul al 76-lea
al vieþii sale, plin de merite, a fost chemat în Patria Cereascã, în ziua de 30
decembrie 1915. A fost înmormântat aici, în biserica noastrã catedralã, cu
toatã cinstea, fiind de faþã Prea Ilustrul ºi Prea Cucernicul Raymund
Netzhammer OSB, arhiepiscop de Bucureºti, în ziua de 2 ianuarie 1916.
Rugaþi-vã pentru el27.

În cronica seminarului Diecezan din Iaºi, prefectul de studii de
atunci, viitorul episcop Mihai Robu, scria, la 2 ianuarie 1916:

Illustrissimus Dominus Nic.-Iosephus Camilli fundavit hoc seminarium, ob
quod factum ei gratitudinem servare debemus. Fuit vir plenus fide et zelo
Dei, sed charactere parum facili et amoeno, nimis severus cum sacerdoti-
bus... Si intentiones eius iustae fuerunt et rectae, earum executio infelix
fuit ob defectum benignitatis... Ad eius sepulchrum omnia jam oblivioni
tradentur. R.I.P.” (Prea Ilustrul Stãpân N. I. Camilli a înfiinþat acest semi-
nar, pentru care fapt trebuie sã-i fim recunoscãtori. A fost un bãrbat plin
de credinþã ºi râvnã pentru Dumnezeu, dar de un caracter dificil, prea
aspru cu preoþii... Dacã intenþiile sale au fost bune ºi drepte, realizarea lor
a fost nefericitã, din cauza lipsei de blândeþe. La mormântul lui, toate se
dau uitãrii. Odihneascã-se în pace)28.

Ultimul sãu vicar general, P. Ulderic Cipolloni, doi ani cât a stat
lângã dânsul, l-a cunoscut bine ºi-l descrie astfel: 

Mons. Camilli a fost omul datoriei: era pãtruns în adâncul inimii de marea rãs-
pundere ce o avea în faþa lui Dumnezeu pentru povara grea pe care o pri-
mise ºi, de aceea, nu slãbea niciodatã în râvna pentru cele dumnezeieºti. O
fi fost, ce-i drept, câteodatã chiar ºi aspru cu preoþii, însã ar fi pãcat sã se
creadã cã era rãu la inimã. De multe ori mi-a mãrturisit cã tare îl mistuie
focul dragostei pentru Dumnezeu ºi credea cã Domnul nu era îndeajuns de
slujit29.
A fost simplu, a iubit foarte mult viaþa ascunsã... a urât fala;... cu o exacti-
tate matematicã îºi împlinea datoriile sale personale de preot ºi de creºtin.
A fost un om ce arareori se gãseºte ºi se întâlneºte30.
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Un contemporan care l-a cunoscut îndeaproape, ºi activitatea lui în
România, scrie despre dânsul: 

Avea o imensã idee despre vrednicia preoþeascã ºi era gelos din cale-afarã
de prestigiul ei. Din pricina aceasta, pãrea uneori prea aspru. A avut însã
o inimã de aur, suflet curat ºi cugetul limpede. Numele lui Camilli a apãrut
rar în presã... I-a plãcut viaþa retrasã, de cãlugãr smerit. Nimic nu i-a fost
mai urât decât reclama seacã ºi asurzitoare. Când a murit, însã, ieºenii toþi
au simþit cã din mijlocul lor a dispãrut cãlugãrul cuvios, vrednicul ierarh,
bunul român care a fost Camilli. Deºi nu era român prin obârºie, a fost un
mare român prin sentimentele lui, prin serviciile aduse românismului31.

ªi tot acelaºi contemporan mai noteazã cã, dacã ar fi sã-i scrie dân-
sul epitaful, ar scrie aºa: „Aici odihnesc oasele robului lui Dumnezeu,
N.I. Camilli, arhiepiscop-episcop al Iaºilor, arhiereul care, de la 1881 la
1915, în scaunul episcopiei sale, ori la Roma, dreapta credinþã a proslã-
vit, românismul a slujit”32.

Nota de severitate este exprimatã ºi în caracterizarea întâlnitã într-
o publicaþie ulterioarã: „Severus cum omnibus, rigorissimus ad tuen-
dam ac promovendam disciplinam ecclesiasticam, qua de causa odiosus
evasit pluribus ex utroque clero. Tamen vigilantissimus in pastora-
tione animarum” (Sever cu toþi, foarte rigorist în apãrarea ºi promo-
varea disciplinei bisericeºti, din care cauzã a devenit odios multora din
clerul atât secular, cât ºi regular. Totuºi, foarte vigilent în pãstorirea
sufletelor)33.

Ca o încununare a elogiilor binemeritate de marele nostru arhiereu,
se cuvine a menþiona aici ºi cele scrise de savantul istoriograf N. Iorga
în ziarul Neamul românesc: 

La Iaºi, s-a stins episcopul catolic Camilli... El moare pe pãmântul nostru,
reprezentând la Iaºi ideea latinã... care a produs în ultimele decenii o
însemnatã miºcare culturalã. Studiile adânci ºi precise ale pãrintelui Auner,
formarea în seminariile catolice a unei pleiade de catolici români, care, ca
preotul Ferenþ [Ioan] din Iaºi... servesc râvnitor cunoaºterea trecutului
nostru34.
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33 Schematismus Provinciae S. Iosephus OFMC in Moldavia pro anno D. 1935,

Serafica, Sãbãoani 1935, 87.
34 N. IORGA, „Trei mari dispãruþi", Neamul românesc 11/2 (Bucureºti, 10 ianuarie

1916) 1.



Anexa 1

1894/G.
JASSIEN.

Ab erecta Dioecesi Jassien. anno vigesimoquinto labente, Rmus Dnus
Nicolaus Josephus Camilli Archiepiscopus Episcopus Jassien. Sancti-
ssimum Dominum Nostrum Pium Papam X. Supplex rogavit, ut eidem
Dioecesi adhuc caelesti Patrono carenti Deiparam in Caelum Assum-
ptam ceu Patronam principalem attribuere dignaretur. Siquidem, atten-
tis regionis illius locorum adiunctis, quae ad iuris tramitem Patroni
electionem peragendam praepediunt, ipse Rmus Episcopus Virginem
Mariam sideribus receptam proposuit (suffragia insimul exquirens)
RR. PP. Vigintiseptem Paroeciarum Administratoribus quae Dioecesim
constituunt, utpote interpretibus, ac Fidelis Plebis vota depromenti-
bus: quorum numero tres et viginti Deiparae Assumptionem libenter
universae Dioeceseos Patronam rite declarandam assensi sunt. Quibus
omnibus eidem Sanctissimo Domino Nostro ab infrascripto Cardinali
Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatis, Sanctitas Sua, a prae-
scripta forma ordinaria quoad electionem benigne dispensando, Ma-
riam Virginem in Caelum Assumptam Jassien. Dioeceseos praecipuam
apud Deum Patronam suprema Auctoritate Sua declaravit et consti-
tuit; omnibus privilegiis atque honorificentiis eidem attributis, quae
locorum Patronis de iure competunt. Contrariis non obstantibus qui-
buscunque. Die 12 Januarii 1910.
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