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Doamne, Dumnezeul nostru,
cât de minunat este numele tãu pe tot pãmântul!

Mã întreb: ce este omul, cã te gândeºti la el,
sau fiul omului, cã-l iei în seamã? (Ps 8,2.5)

La auzul sau rostirea acestor cuvinte, rãmânem uimiþi de capacitatea
oamenilor de a lua contact cu lumea creatã, de a interveni cu noi
prelucrãri ale elementelor, în mod fizic, chimic ori spiritual. Istoria
civilizaþiilor le-a reþinut ºi le face cunoscute pe diferite cãi. În
contemporaneitate, cibernetica pune la dispoziþie noi ºi noi mijloace de a
le cunoaºte spre bucurie ori spre întristare. Cele gândite ºi întreprinse de
oameni de-a lungul timpului, cine le-ar putea ºti în totalitatea lor?
Înregistrarea acestora în diferitele feluri a fost supusã multor vitregii, cu
toatã ambiþia umanã de salvgardare a fragilitãþii condiþiei sale. Ce s-a ales
de vestita bibliotecã anticã din Alexandria Egiptului? Unde sunt
numeroasele manuscrise de valoare deosebitã, cunoscute altãdatã, dar
dispãrute? În mod surprinzãtor, unele ies la ivealã, spre exemplu, cele de
la Qumran. În dorinþa disperatã de dãinuire, s-a recurs la piatrã,
recunoscându-i-se receptivitatea de înregistrare ºi durabilitatea.

Folosesc aceastã introducere în contextul unor mãrturii de naturã
religioasã, confesionalã, aceea a unei prezenþe romano-catolice la Est de
Carpaþi, în mileniul al doilea al erei creºtine. 

Numeroase surse documentare au stat ºi stau la dispoziþia
cercetãtorilor pentru cunoaºterea acestei comunitãþi, pentru a o prezenta
cât mai obiectiv, în mãsura competenþei ºi onestitãþii lor. Au apãrut în
ultimii ani studii interesante în aceastã privinþã. Numai sã fie citite!

În paginile Dialogului teologic mi s-a sugerat aducerea acelor mãrturii
pe care le dau îndeosebi pietrele, despre prezenþa catolicã în acest
teritoriu. Desigur, arheologiei îi revine importanta misiune de a scoate la
ivealã ceea ce a rãmas din bisericile de altãdatã sau a se preocupa de cele
rãmase la suprafaþã, indicând metodele de conservare a acestora.
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1. O primã atestare documentarã a unei biserici episcopale este aceea
din prima jumãtate a secolului al XIII-lea, în legãturã cu înfiinþarea
Episcopiei Cumanilor. Mãreaþa catedralã s-a ridicat prin grija regelui Bela
al IV-lea al Ungarei (1235-1270), la cererea insistentã a papei Grigore al
IX-lea (1227-1241) . Din pãcate, marea invazie mongolã din 1241 a distrus1

biserica, reºedinþa episcopalã, ca, de altfel, ºi puterea cumanã, cum reiese
din scrisoarea papei Ioan al XXIII-lea, din 4 octombrie 1332, cãtre
primatul Ungariei: „biserica acestei episcopii a fost distrusã din temelii” .2

Prin anul 1766 se mai puteau vedea rãmãºite . De asemenea, episcopul3

Paul Sardi, vicar apostolic al Moldovei, în vizita pastoralã din 1849,
relateazã cã a vãzut ruinele strãvechii Episcopii a Milcoviei (a cumanilor) .4

În momentul de faþã, dispunem de informaþii primite de la preotul
decan de Focºani-Vrancea, Mihai Enãºel, privitoare la studiul fãcut de
profesorul vrâncean Victor Bobi în legãturã cu Episcopia Milcoviei, cu
speranþa de a identifica vestigiile acesteia. 

Pe teritoriul fostei Episcopii a Cumanilor, la curbura de Sud-Est a
Carpaþilor, se aºazã familii de catolici, pe la începutul secolului al XIX-lea
ºi pe parcursul lui, formând îndeosebi comunitãþile din Focºani ºi
Vizantea, ambele devenite parohii, cu biserici proprii. Parohia din Focºani
s-a organizat sistematic prin 1836, având ca filialã Vizantea, la 70 km
distanþã vest de Focºani. Aceastã filialã va deveni parohie prin 1978. 

Statistica diecezanã din 2003 indicã pentru parohia Focºani, cu filialele
Garoafa, Odobeºti ºi alte câteva sate dispersate, un total de 379 familii cu
1133 suflete, din care în oraºul Focºani 261 familii cu 782 suflete. 

Pe locul bisericii vechi de aici, construitã în 1846, se aflã în prezent
splendida bisericã ridicatã în ultimii 15 ani. Parohia Vizantea, cu filialele
ei, însumeazã 345 familii cu 1143 suflete. ªi aici s-a ridicat prin 1985 o
bisericã nouã, frumoasã, pe locul alteia mai vechi.

AICI INTRÃ DOUÃ FOTOGRAFII: BISERICA NOUÃ DIN
FOCªANI ªI BISERICA NOUÃ DIN VIZANTEA

2. Un alt loc de mãrturie catolicã este oraºul Siret, în partea de nord a
Moldovei, cunoscut centru comercial ºi politic în Evul Mediu, de care este

 I. FERENÞ, Cumanii ºi episcopia lor, Blaj 1930, 143-144.1

 HURMUZAKI-DENSUªIANU, I, 622.2

 Ungarisches Magazin I C., 99, citat de C. AUNER, Revista Catolicã (1912) 544, nota 4.3

 N. IORGA, Studii ºi Documente, I, 622, citat de Iosif Gabor în Ierarhia catolicã a4

Moldovei (manuscris, 1968), I, 28, nota 34. 
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legat evenimentul înfiinþãrii în 1371 a primei episcopii catolice pe
teritoriul proaspãtului stat feudal independent, Moldova, întemeiat prin
descãlecatul lui Bogdan din Cuhnea Maramureºului, în 1359. În acest
târg-oraº, exista pe la începutul secolului al XIV-lea o mãnãstire
franciscanã din vestita Asociaþie Misionarã a Cãlugãrilor Peregrini din
Vicariatul Ruteniei ºi al Galiþiei . Mãnãstirea avea ºi o bisericã închinatã5

Adormirii Maicii Domnului, servind ºi ca bisericã parohialã. Prin anul
1375, principesa Margareta Muºata aduce la Siret cãlugãri dominicani,
construindu-le o mãnãstire ºi o bisericã închinatã sfântului Ioan
Botezãtorul, renumitã ºi printr-un corporal-antimis miraculos. Ambele
mãnãstiri ºi biserici au fost dãrâmate din porunca lui Bogdan al III-lea cel
Orb (1504-1517), mânios cã i-a fost refuzatã cãsãtoria cu principesa
catolicã polonã Elisabeta . Miºcarea husitã din secolul al XV-lea ºi cea6

protestantã din secolul al XVI-lea au împiedicat refacerea comunitãþii
catolice din Siret. Dupã ocuparea Bucovinei de cãtre austrieci, în 1775, la
Siret au venit din ce în ce mai mulþi catolici. În 1777, se înfiinþeazã pentru
ei cea dintâi parohie catolicã pe teritoriul ocupat, dependentã de
Arhiepiscopia de Lemberg. Biserica actualã a fost construitã în anul 1800
pe locul bisericii dominicane de altãdatã. Sãpãturile arheologice au scos
la ivealã vestigii ale catolicismului medieval .7

Statistica diecezanã Iaºi din 2003 indicã la Siret 207 familii catolice, cu
un numãr de 635 credincioºi. Ca parohie, mai deserveºte ºase mici filiale,
însumând 74 familii cu 172 credincioºi. Toþi aceºtia sunt mândri de a
mãrturisi aceeaºi credinþã asemenea înaintaºilor din secolele anterioare. 

AICI INTRÃ O FOTOGRAFIE: BISERICA NOUÃ DIN SIRET

3. Ca ºi Siretul, un alt oraº din partea de nord a Moldovei, dupã
afirmaþia canonicului bucureºtean Carol Auner, „cel mai vechi”  ºi,8

temporar, chiar reºedinþã voievodalã este Baia, care ºi-a dobândit renume
prin înfiinþarea unei noi episcopii catolice cu acest titlu, sau cu acela de
Moldaviensis, deoarece oraºului i se zicea civitas Moldaviensis. Prin anul
1345, exista aici, ca ºi la Siret, o mãnãstire franciscanã. Principesa
Margareta Muºata le construieºte, prin 1377, o bisericã mare. Înaintea

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, Conexiuni, Bacãu 1996, 244.5

 I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, I, 57.6

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 245-246.7

 C. AUNER, „Episcopia de Baia”, Revista catolicã (1915) 89.8
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acesteia, negustorii saºi din oraº construiserã ºi ei o bisericã închinatã
Sfintei Treimi, încredinþatã grijii pastorale a franciscanilor.

O datã cu înfiinþarea în 1418 a Episcopiei, cu acordul domnitorului
Alexandru cel Bun (1400-1432), se construieºte, din piatrã brutã, o
bisericã episcopalã, lungã de 29 de metri, consideratã cea mai mare dintre
toate bisericile din Moldova . Primul episcop de Baia a fost Ioan Ryza,9

dominican, care a adus cu sine câþiva cãlugãri din acelaºi ordin monahal,
care sã activeze alãturi de cei franciscani. Se vede cã viaþa catolicã era
prosperã, de vreme ce din comunitatea din Baia, în perioada 1405-1453,
mulþi tineri au mers sã studieze la Universitatea Jagelonã din Cracovia .10

Unii au studiat în ºcoli pontificale la Roma ºi au ajuns preoþi: Gheorghe,
Grigore ºi Petru Grossul, Ioachim Wolf ºi Iacob Caprã, care au lucrat în
pastoraþia catolicilor din Moldova . Aceastã viaþã catolicã ferventã a avut11

de suferit ca urmare a propagandei husite, în secolul al XV-lea, iar apoi a
celei protestante, în secolul al XVI-lea.

Lupta dintre armata maghiarã, condusã de Matei Corvin, ºi cea a
moldovenilor, sub conducerea lui ªtefan cel Mare, în decembrie 1467, se
soldeazã cu arderea oraºului ºi distrugerea bisericilor . Strãduinþele lui12

ªtefan de refacere a oraºului ºi a bisericilor sunt zãdãrnicite, nouã ani mai
târziu, în 1476, de invazia turcã, dupã dezastrul armatei otomane în lupta
de la Vaslui-Podul Înalt, în ianuarie 1475. 

Spre sfârºitul secolului al XVI-lea ºi începutul secolului al XVII-lea, se
constatã o uºoarã redresare a vieþii catolice. În anul 1599, episcopul de
Argeº, cu sediul la Bacãu, Bernardino Quirini, relateazã Sfântului Scaun
cã la Baia „sunt numai 63 familii de catolici ºi cam 316 suflete…Sunt douã
biserici clãdite din piatrã, una pe jumãtate nãruitã, în care nu se slujeºte
Liturghia, cealaltã destul de frumoasã ºi încãpãtoare, cu podoabe de altar
în stare bunã, potire, patene ºi cruci de argint” . Ceva mai târziu, în 1413

octombrie 1641, vizitatorul apostolic episcop Petru-Deodat Baksiè, aflã la
Baia 160 de catolici de împãrtãºit ºi 80 de copii (în total 240 suflete). „Au
o bisericã mare ºi frumoasã…cinci altare, cor foarte frumos ºi amvon. În
clopotniþã sunt trei clopote frumoase. În jurul bisericii este un cimitir în
care se aflã ºi casa parohului” .14

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 28-29.9

 I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, I, 87.10

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 27.11

 I. GABOR, Ierarhia catolicã a Moldovei, 102.12

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, IV, Editura ªtiinþificã, Bucureºti 1972, 38.13

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, V, 240.14
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Desele rãzboaie dintre turci ºi polonezi, mai apoi ºi cele turco-ruse,
invaziile tãtarilor neastâmpãraþi, prãdãciunile, molimele etc. au accentuat
declinul oraºului Baia, pânã aproape de dispariþie. Pe la 1850, mai erau
aici câþiva credincioºi. Ulterior, nu a mai rãmas nici unul. Din catedrala
mãreaþã de altãdatã au rãmas doar ceva ruine, ca o mãrturie a
prosperitãþii apuse. Declinul oraºului Baia s-a compensat în mare mãsurã
prin ridicarea ºi dezvoltarea oraºului din apropiere, Fãlticeni. În prezent,
parohia catolicã din acest oraº, împreunã cu patru mici filiale: Dumbrava,
Cornu Luncii, Sasca ºi Dolhasca, numãrã 92 familii cu 201 credincioºi .15

AICI INTRÃ O FOTOGRAFIE: RUINELE BISERICII DIN BAIA

4. Pe valea râurilor Siret ºi Moldova, între oraºele Paºcani ºi Roman,
se aflã în prezent, conform statisticii diecezane din 2003, un numãr de 32
de parohii, însumând 26 003 familii cu un total de 88 539 credincioºi,
reprezentând 35% din totalul Diecezei de Iaºi . Prezenþa catolicã în16

aceastã zonã, ca, de altfel, pe tot cuprinsul Moldovei, este multisecularã.
În trecut, condiþiile de viaþã nu au fost favorabile unei dezvoltãri
bisericeºti catolice, ascendente. Nu s-au putut ridica pretutindeni biserici
durabile, iar din acelea care au fost zidite, au rãmas ruine care sunt totuºi
o mãrturie preþioasã a vieþuirii catolicilor pe aceste meleaguri. Una dintre
comunitãþile vechi ºi mari de aici a fost ºi a rãmas Sãbãoanii, actualmente
cu cele 3 100 familii, însumând 13 800 credincioºi, parohia cea mai mare
din Diecezã .17

Este atestatã în Evul Mediu. Preotul indigen Ioan-Botezãtorul Bãrcuþã,
originar din Cotnari, care a activat ca misionar în comunitãþile catolice din
Moldova, în secolul al XVII-lea, raporta Congregaþiei De Propaganda Fide
tradiþia popularã conform cãreia biserica din vatra veche a localitãþii
Sãbãoani a fost ctitoritã de principesa catolicã Margareta Muºata, bunica
voievodului Alexandru cel Bun, cãtre sfârºitul veacului al XIV-lea . 18

În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, Arhiepiscopia Romano-
Catolicã de Bucureºti ºi Episcopia Romano-Catolicã de Iaºi au iniþiat o
cercetare interdisciplinarã (istorici, lingviºti, etnologi, arheologi ºi
antropologi) sub conducerea profesorului Ion-Dumitriu Snagov, pentru
elucidarea trecutului catolicilor din aceste þinuturi. O angajare deosebitã

 Almanahul „Presa Bunã” (2003), 297.15

 Almanahul „Presa Bunã” (2003), 291-313.16

 Almanahul „Presa Bunã” (2003), 307.17

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 231.18
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ºi-a asumat-o Muzeul de Istorie ºi Arheologie din Roman, în persoana
directorului dr. Vasile Ursachi ºi a cercetãtoarei Domniþa Hordilã. Aceºtia
au început, în toamna anului 1989, investigarea în vechea vatrã a satului
Sãbãoani, în locul numit de localnici „la Cruci” sau „la Bisericuþã”. În
diferite etape, sãpãturile urmau sã descopere vechea vatrã a satului,
necropola ºi biserica din piatrã menþionatã deja. Au ieºit la ivealã ºapte
locuinþe ºi cuptoare menajere situate în afara locuinþelor. Ca fapt inedit,
s-a remarcat folosirea în mediul sãtesc a sobelor cu cahle pentru încãlzirea
locuinþelor ºi chiar a pregãtirii hranei. S-au descoperit numeroase obiecte
casnice, de îmbrãcãminte, monede moldoveneºti ºi ceramicã finã cenuºie
cu decor ºtampilat datând de la sfârºitul secolului al XIV-lea ºi începutul
secolului al XV-lea. Cu ocazia sãpãturilor arheologice din 1995, la care au
contribuit cu multã râvnã studenþii teologi ai Institutului Teologic
Romano-Catolic din Iaºi, ca ºi la cele din alte etape, au fost descoperite
douã cuptoare de ars var, folosite în construirea bisericii amintite. S-a
stabilit ca fiind cele mai vechi din Moldova, în perioada medievalã. 

Un obiectiv deosebit al muncii arheologice a fost acela al dezvelirii ºi
datãrii bisericii de piatrã amintite pe la jumãtatea secolului al XVII-lea în
relatãrile lor de cãtre misionarul Bartolomeo Bassetti (1641) ºi de cãtre cei
doi vizitatori apostolici, episcopul Petru-Deodat Baksiè (1642) ºi
arhiepiscopul Marcul Bondulovici (Bandini), în 1648 . 19

O descriere amãnunþitã face cercetãtoarea Domniþa Hordilã. Sãpãturile
evidenþiazã douã biserici din perioade diferite, posibil ºi o a treia,
anterioarã bisericii din piatrã de la sfârºitul secolului al XIV-lea. Aceastã
ipotezã a apãrut în urma descoperirii sub fundaþia construcþiei de la
sfârºitul secolului al XIV-lea a unor schelete îngropate creºtineºte,
reprezentând cele mai vechi morminte datate ante-bisericã. Aºezarea din
aceastã perioadã putea sã aibã o bisericuþã din lemn, ale cãrei urme nu au
mai putut fi surprinse arheologic, din cauza lucrãrilor întreprinse pentru
construirea bisericii din piatrã, cât ºi a numeroaselor înhumãri în
necropola ce avea un spaþiu restrâns. 

Biserica orientatã Est-Vest avea fundaþia latã de 0,90 m, iar adâncimea
varia de la 0,50 m în faþa intrãrii la 2,15 m în zona altarului, deoarece
terenul era în pantã. Construcþia era prevãzutã cu cinci contraforturi
interioare ºi opt exterioare, cu dimensiuni diferite, dintre care patru în
zona unde panta era mai înclinatã ºi impunea un plus de siguranþã, iar
altele douã, plasate oblic la extremitãþile laturii unde se afla intrarea. Din
cauza terenului în pantã, constructorii au plasat în patru puncte diferite

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, V, 242.19



92

piloni puternici, realizaþi prin sãparea unor gropi circulare cu diametre
variabile ºi adâncime ce depãºea un metru faþã de cea a fundaþiei, pe care
le-au umplut cu crengi de copaci ºi peste care au turnat var ºi nisip. Ei au
fost plasaþi în zona de curburã a absidei altarului, atât pe mijlocul
fundaþiei, cât ºi a contraforturilor.

Biserica, lungã de 18 m, ºi latã de 7,5 m, cu absida altarului curbatã în
laturi hexagonale, avea pereþii construiþi din piatrã simplã, iar soclul ºi
ancadramentele uºilor ºi ferestrelor erau frumos fasonate cu profile, cum
dovedesc fragmentele de piatrã descoperite. Zidurile erau tencuite ºi la
exterior. Pardoseala iniþialã a fost fãcutã din bârne din lemn, iar într-o
altã fazã, biserica a fost pavatã cu cãrãmidã, fapt dovedit de o porþiune
pãstratã la o adâncime de 1,20 m faþã de actualul nivel de cãlcare ºi de
prezenþa fragmentelor de cãrãmidã în umplutura unor morminte
ulterioare demantelãrii bisericii.

Nu lipsesc amãnuntele menite sã sugereze informaþii despre sistemul
de intrare, iluminat, acoperire, cât ºi despre materialul folosit, precum ºi
alte date legate de arhitectura acestui lãcaº de cult ce pare sã aibã unele
analogii cu bisericile de la Baia ºi Cotnari.

Datarea bisericii s-a precizat pe baza monedei de 1/2 gros emisã de
Petru Muºat, gãsitã în mormântul 667 aflat în interiorul bisericii, în zona
intrãrii. Biserica, anterioarã începerii domniei lui Petru Muºat (1375),
confirmã afirmaþiile misionarilor amintiþi mai sus, cã a fost construitã de
Margareta Muºata.

Tradiþia aminteºte anul 1678 ca datã a distrugerii bisericii de
invadatori ºi strãmutarea aºezãrii mai spre apus, pe locul actual al satului
(în curând oraºului) Sãbãoani. Pe locul bisericii muºatine s-au gãsit ºi
resturi din biserica anterioarã ei, de dimensiuni mai mici, ce avea fundaþia
ºi pardoseala fãcutã din piatrã de râu. ªanþurile fundaþiei aveau lãþimea
de 0,50 m iar adâncimea lor varia între 0,30 ºi 0,50 m. ªi aceastã
construcþie era prevãzutã cu contraforturi de dimensiuni mai mici
0,50/0,50 m. Ea avea pereþi din lemn, dovadã fiind marea cantitatea de
cuie ºi scoabe descoperite .20

În relatarea sa din 19 octombrie 1641, episcopul vizitator Baksiè
noteazã ºi „cimitirul din jurul bisericii, cimitir înconjurat de gard, unde
sunt îngropaþi credincioºii; alãturi este casa în care locuieºte parohul, iar
împrejurul casei, grãdina parohului” .21

 D. HORDILÃ, „Date antropologice privind Sãbãoani”, Buletin Istoric 1 (2000) 106-119.20

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, V, 242.21
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Sãpãturile extinse pe 3/4 din suprafaþa acestui cimitir (necropolã) au
descoperit 1455 morminte, cea mai mare necropolã din þarã studiatã pânã
în prezent. Osemintele au fost investigate ºi din punct de vedere
antropologic, de cãtre o echipã de la Institutul de Antropologie-Filiala Iaºi
a Academiei Române, echipã condusã de cãtre profesorul Dan Botezatu ,22

scoþând în evidenþã faptul cã necropola aparþine unei populaþii româneºti
în care elemente de tip ugro-finic reprezintã un procent infim de 1%.
Aceasta a întãrit ipoteza cã, de la sfârºitul secolului al XIV-lea pânã la
sfârºitul secolului al XVII-lea, la Sãbãoani a fost o populaþie româneascã
de confesiune catolicã. La aceeaºi concluzie s-a ajuns ºi dupã studierea a
64 de morminte din necropola de la Gherãeºti, precum ºi a celor 164 din
cea de la Rãchiteni .23

Mãrturia de credinþã a comunitãþii catolice din vechiul Sãbãoani,
precum ºi din satul vecin Berindeºti, este preluatã de cãtre catolicii din
actualul Sãbãoani, cât ºi de cei din localitatea vecinã, Traian, în condiþiile
specifice ale unei pastoraþii intensive din zilele noastre. 

5. Vrednicã de luat în seamã este ºi comunitatea catolicã din perioada
medievalã din Cotnari, azi sat ºi comunã din judeþul Iaºi, renumit centru
viticol din Moldova, menþionat pe la 1400. Referitor la denumirea
localitãþii existã diferite pãreri. Vizitatorul apostolic „Bandini” o leagã de
numele podgoreanului de origine sãseascã Gutar-Kutnar-Katthnar . Pr.24

Iosif Gabor e mai autohton, derivând-o din vechea denumire cotun, cãtun;
cotunari, cãtunari, aºa fiind numiþi locuitorii mai demult ai aºezãrii.

A fost cel mai vestit centru catolic înainte de a doua jumãtate a
secolului al XVII-lea. În primele decenii ale secolului al XV-lea, s-au
aºezat aici ºi husiþii, atraºi de prosperitatea târgului ºi de bunãtatea
vinului; au mai venit ºi protestanþi, sprijiniþi de filo-protestantul voievod
Iacob-Heraclide Despotul (1561-1563) care a patronat un colegiu pus sub
conducerea umanistului Johann Sommer, colegiu efemer, ca ºi scurta
domnie a sponsorului sãu.

Domnitorului catolic Petru ªchiopu, în cele trei domnii ale sale: 1574-
1577, 1578-1579 ºi 1582-1591, îi revine rolul de a-i fi alungat pe
protestanþi din Cotnari ºi din toatã Moldova, permiþându-le cãlugãrilor

 D. BOTEZATU, „Date antropologice privind Sãbãoani”, Buletin Istoric 1 (2000) 106-119. 22

 D. HORDILÃ, „Date antropologice privind Sãbãoani”, 65-68.23

 V. URECHIA, Codex Bandinus, 79.24
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iezuiþi de a-i readuce pe catolicii atraºi de husiþi ºi protestanþi în sânul
Bisericii Catolice . 25

O primã informare statisticã bisericeascã referitoare la Cotnari o avem
în relatarea episcopului de Argeº cu sediul la Bacãu, Bernardino Quirini,
trimisã papei Grigore al XIV-lea în 1599, din care reiese cã în toatã
Moldova, la acea datã, existau catolici în 15 oraºe ºi 16 sate, un numãr de
1691 familii, însumând 10 774 suflete. În Cotnari noteazã 198 de familii
catolice cu 1 083 de suflete .26

Pânã la jumãtatea secolului al XVII-lea, catolicii din Cotnari sunt
amintiþi în toate relatãrile misionare, evidenþiindu-se starea înfloritoare
a comunitãþii. Poziþia centralã ºi ascendentul moral de care se bucura au
fãcut sã gãzduiascã mini-sinodul diecezan din 6 noiembrie 1642, iar douã
decenii mai înainte, domnitorul catolic de origine croatã Gaºpar Graziani
îi cerea papei Paul al V-lea sã înfiinþeze o nouã episcopie ºi chiar un
seminar cu sediul la Cotnari. Secolul al XVII-lea reliefeazã intensitatea
vieþii catolice de aici ºi prin ridicarea din rândurile acestei comunitãþi a
unor preoþi care au lucrat ca misionari în Moldova: Ioan-Botezãtorul
Bãrcuþã, Valentin Bãrcuþã, Dominic Caprã ºi Petru Wolf .27

Ca semn material colectiv al renumelui unei comunitãþi creºtine este
biserica pe care ºi-o construieºte sau o primeºte de la un ctitor ºi o
întreþine. Siretul, Baia, Sãbãoaniul vechi au demonstrat-o, cum s-a arãtat
mai sus. Spre cinstea lui, Sãbãoaniul de astãzi are impozanta bisericã
centenarã, una nouã ºi o a treia în fazã de finisare. 

Cotnariul medieval nu a rãmas mai prejos. Relatãrile misionare
menþioneazã patru biserici: una din lemn ºi trei din piatrã. 

a) Biserica „Sfântul Urban”, numitã în popor „la Bisericuci”. Despre ea,
misionarul Bartolomeo Bassetti scrie, în relatarea din 1643, cã este „în
afara oraºului, printre vii, lungã de 12 paºi, largã de cinci. Are un altar cu
icoana sfântului Urban. În mijlocul fundalului, la dreapta, aceea a
sfântului Nicolae, iar la stânga, a sfântului Martin... Sunt acolo douã
clopote de mãrime mijlocie; biserica este de zid” . Devastatã de turci în28

1674, nu a mai fost reparatã, deteriorându-se treptat. Piatra din zidurile
dãrâmate a fost luatã de localnici pentru trebuinþele lor gospodãreºti sau
vândutã altora.

 I. GABOR, Dicþionarul comunitãþilor catolice din Moldova, 78.25

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, IV, 37 ºi 39.26

 I. GABOR, Seminarul Catolic Iaºi 1886-1996 (manuscris, 1985), 7-10.27

 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari”, în Diplomatorium italicum, II, Roma28

1930, 346.
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b) Biserica „Sfântul Leonard”, despre care acelaºi misionar Bassetti
scrie cã „e între vii, de zid, închinatã sfântului Leonard, lungã de ºapte
paºi, largã de patru paºi; are la mijloc icoana lui Cristos rãstignit pe cruce,
la dreapta, pe aceea a sfântului Leonard, iar la stânga, pe aceea a
sfântului Leopard [Leobardus]” . 29

Fiind construite „între vii”, atât aceasta, cât ºi cea a sfântului Urban,
de dimensiuni reduse, menþionate, putem crede cã erau doar niºte capele,
construite de proprietari înstãriþi pe terenurile lor. Servicii religioase se
celebrau în acestea ocazional, la procesiuni ºi la unele sãrbãtori. Lângã
aceste biserici (capele) erau cimitire. ªi asupra acestei biserici s-a abãtut
nãpasta distrugerilor. Sãpãturi sistematice, în 1934, au scos la ivealã o
piatrã dreptunghiularã de temelie, în care s-a inclus o placã de plumb de
dimensiuni 9/17 cm cu inscripþia în latineºte. O redãm în traducere: „Spre
veºnicã pomenire, lui Dumnezeu atotputernicul ºi sfântului Leonard,
patronul poporului catolic din Cotnari, pun aceastã piatrã de temelie. 26
iunie 1659 dupã calendarul adevãrat. Domn Gheorghe Ghica. Episcopul
polon (de Bacãu) Marian Kurski”. Aceasta se fãcea cu ocazia restaurãrii
capelei la data indicatã (1659). Tot în temelia bisericii s-a gãsit un epitaf
dreptunghiular, din piatrã cioplitã, cu dimensiunile 80x150x15 cm, cu
inscripþia: „Pãrintele preoþilor, ocrotitorul bisericilor, oglinda credinþei
catolice, D.Valentin Alstner. A murit la 4 ianuarie 1647” . E vorba despre30

ctitorul capelei. 
c) Biserica „Sfânta Treime”. Tot în relatarea misionarului Bassetti este

menþionat satul Amãgei , astãzi dispãrut, localizat la apus de Cârjoaia,31

peste deal de Cotnari. „Are bisericã din lemn, închinatã Sfintei Treimi,
lungã de opt paºi, latã de patru. Are clopot mic, iar la altar este icoana
sfintei Ecaterina. Sunt 102 catolici în 16 case. Biserica a fost sfinþitã de
preotul paroh din Cotnari, Daniel Gewert, având împuternicire din partea
episcopului Quirini, pe atunci episcop al ambelor Valahii, în anul
mântuirii 1599, în ziua a doua de Rusalii” . 32

d) Biserica principalã cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”.
Conform tradiþiei locale, este ctitorie a aceleiaºi principese Margareta
Muºata, întâlnitã la bisericile din vechiul Sãbãoani ºi Siret. Judecând însã

 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, V, 181.29

 E. DUMITRU, „Cotnariul în sec. XV-XVIII”, Buletin istoric 5 (2004) 150.30

 V. URECHIA, Codex Bandinus, 130.31

 G. CÃLINESCU, „Altre notizie sui missionari”, 346.32
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dupã elementele arhitectonice gotice, devine mai plauzibilã pãrerea dupã
care biserica ar fi construitã în timpul lui ªtefan cel Mare .33

Rapoartele misionarilor ne dau numeroase detalii ºi pentru aceastã
bisericã. Benedict Emanuel Remondi ne-o prezintã astfel: „e aºa de bine
închisã de jur împrejur ºi înconjuratã de copaci, cã în cimitirul sãu pare
propriu-zis un castel cu turn mare ce slujeºte drept clopotniþã” . 34

Acest turn-clopotniþã are contraforturi mari alipite. Dimensiunile
turnului sunt de 6,5x6,5 m. Uºa lui are un cadru de piatrã cioplitã, cu
partea superioarã în semicerc, iar portalul bisericii este în cerc frânt cu
profiluri cilindrice specific gotice. Nava bisericii este de 12,5x9,5 m ºi
prezintã o anomalie: peretele rãsãritean este drept, cel de apus este frânt.
Imediat lângã portal, lãþimea bisericii este de 9,5 m, iar la aproximativ 2
m se îngusteazã cu 80 de cm, continuând mai departe drept. Devierea s-a
fãcut, probabil, din cauza drumului foarte apropiat. Nava se încheia cu un
arc în semicerc de 4,3 m. 

Prezbiteriul era mare de 9,2x6,2m. De o parte ºi de alta a
prezbiteriului, în nava bisericii, era câte un altar lateral. Pereþii bisericii
sunt în medie de un metru grosime.

Corul bisericii era cam la 2,5 m înãlþime susþinut de douã grinzi
longitudinale. În partea stângã a portalului navei se mai vede, încadratã
în zid, o bucatã de grindã de 45x20 cm. Intrarea în cor se fãcea pe o scarã
exterioarã ºi printr-o uºã goticã. Din cor se pãtrundea ºi în turnul-
clopotniþã .35

Cu ocazia vizitei oficiale fãcute la Cotnari în ziua de 8 octombrie 1641,
vizitatorul apostolic, episcopul Petru-Bogdan Baksiè, noteazã în relatarea
alcãtuitã ºi trimisã Congregaþiei De Propaganda Fide: 

La Cotnari sunt 380 catolici, dintre care 114 copii. Biserica este de zid,

frumoasã între frumoase ºi mãreaþã [bella delle belle e maestosa], lungã de 28

de paºi ºi latã de 10; este închinatã Adormirii Maicii Domnului. Sfânta Tainã

se pãstreazã în pixidã de lemn, cãptuºitã pe dinãuntru cu mãtase apretatã ca

ºi corporalul. La Sfânta Tainã nu este candelã, pentru cã pe aici e mare lipsã

de ulei. Biserica are trei altare ºi în mijlocul Bisericii este baptisteriul cu

acoperãmântul lui. În partea Evangheliei este amvonul fãcut din lemn ºi pictat.

Biserica are inventarul necesar cultului: potire din argint cu patenã, douã cruci

de argint, cãdelniþã de argint, ornate, pluvial, douã misale etc. În jurul Bisericii

e cimitirul îngrãmãdit, ºi casa unde stã preotul ºi o altã casã în interiorul

 V. DRÃGUÞ, Dicþionar enciclopedic de artã medievalã româneascã, Bucureºti 1976,33
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 N. IORGA, Acte ºi fragmente cu privire la istoria românilor, Bucureºti 1895, 79.34
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cimitirului, în care locuieºte profesorul de la ºcoala bisericii. Biserica are vii pe

care le administreazã enoriaºii, ºi din venitul lor plãtesc preotul, profesorul

ºcolii ºi cheltuielile de cult ale Bisericii. 

Cotnariul este cel mai bun loc din Moldova ºi oamenii spun cã biserica lor cea

mai mare este foarte veche, mai bine de douã sute de ani. Toþi ºtiu mai bine

limba valahã decât alta, ºi femeile vorbesc în limba valahã mai bine decât alta

[s.n.].Bunã recunoaºtere a indigenitãþii catolicilor moldoveni, deºi multe

rapoarte îi numesc pe catolici unguri, saºi ºi, ici-colo, valahi .36

La cele aflate de vizitatorul Baksiè, în 1641, misionarul Bassetti, în
1643, menþioneazã icoanele din bisericã: Isus Rãstignit, Adormirea Maicii
Domnului, Buna-Vestire, sfinþii apostoli Petru ºi Paul, sfinþii martiri
diaconi ªtefan ºi Laurenþiu .37

Informaþii deosebite avem în Codex Bandini, ºi anume: 

Altarul mare [principal] a fost consacrat de cãtre episcopul de Bacãu, Gabriel

Fedro, la 25 noiembrie 1629, ºi în care s-au pus mai multe pãrticele de moaºte:

ale sfântului martir Zenon, ale sfântului Andrei Apostolul, ale sfântului martir

Vincenþiu, ale sfântului Carol Boromeu ºi ale sfintei Brigitta. De asemenea, ºi

la altarele laterale .38

În a doua jumãtate a secolului al XVII-lea, nori negri ºi grei se abat ºi
asupra Cotnariului. Rãzboaiele turco-polone, înãsprirea regimului fiscal,
conflictele între misionari, rivalitãþile locale grãbesc declinul. Care mai de
care dã bir cu fugiþii. 

O relatare a prefectului misiunii din Moldova, pr. Anton Angelini, cu
data de 12 iunie 1682, prezintã aspectul dezolant al satelor locuite de
catolici, drastic reduse sau chiar complet pãrãsite: „Sãbãoani, nu-i nimeni;
la fel, Tãmãºeni; Mãneºti, Trebeº, au fugit cu toþii. În Amãgei sunt 2 case
catolice. Cotnariul nu e amintit. În toatã Moldova mai erau abia vreo 300
de catolici rãmaºi la vetrele lor” .39

În 1745, în Cotnari erau numai 9 familii de catolici. În bisericã mai
rãmãseserã doar trei icoane: a Rãstignitului, a Adormirii Maicii Domnului
ºi cea a sfinþilor apostoli Petru ºi Paul. Când ºi când, venea un misionar
de la Rãchiteni pentru oficierea serviciilor religioase .40

În 1762, prefectul misiunii, Ioan-Crisostomul Dejoannis, relata despre
Cotnari: „are cinci case de catolici ºi o bisericã mare de piatrã, dar

 Gh. VINULESCU, „Pietro Diodato e la sua relazione”, în Cãlãtori strãini..., V, 1973, 114. 36
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 G. CÃLINESCU, Alcuni missionari cattolici italiani, Roma 1930, 184.40
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descoperitã ºi fãrã speranþã de a se putea reface din cauza mizeriei
puþinilor catolici care au mai rãmas” .41

Pe la 1803, biserica din Cotnari ºi enoriaºii care mai rãmãseserã aici
sunt încredinþaþi grijii pastorale a misionarului Dominic Brocani, parohul
din Hãlãuceºti. Acesta reparã biserica ºi îi schimbã hramul care devine
„Înãlþarea Sfintei Cruci”, pe care îl are ºi astãzi. Motivaþia a fost icoana
cea mare pe care a aflat-o la altarul principal, aceea a Rãstignitului .42

Reparatã din nou în 1850, cade pradã focului în 1872, din cauza
indolenþei unor apicultori care foloseau cârpe arse fumegânde când lucrau
la stupi ºi le aruncau încotro nimereau .43

Dupã acest dezastru, nu s-a mai intervenit la refacerea bisericii. A
rãmas ca un „Zid al Plângerii” pentru catolicii din Cotnari, ba chiar pentru
toatã Dieceza. 

Peste capela mortuarã de lângã biserica mare, s-a ridicat o bisericã
modestã, dupã posibilitãþile enoriaºilor, bisericã reparatã de câteva ori,
mai cu seamã dupã anul 1946, când a redevenit parohie. 

Statistica diecezanã din 2003 noteazã ca existente în comunitatea
catolicã din Cotnari 110 familii cu 293 enoriaºi. Parohia are în grija sa
filialele Belceºti, Iosupeni ºi Hârlãu, totalul parohiei fiind 245 familii cu
745 enoriaºi. Din 1990, pãstoreºte ca paroh preotul Iosif Gherghel . 44

Providenþa a rânduit ca, dupã un trecut plin de încercãri, torþa
credinþei catolice sã fie preluatã de generaþii primenite în epoca modernã
ºi deosebit de însufleþite în zilele noastre, fãrã a neglija dificultãþile noi,
îngrijorãtoare. Recunoscãtori înaintaºilor, pãstorilor ºi credincioºilor,
mãrturisitori curajoºi ai credinþei catolice, încrezãtori în harul
dumnezeiesc ºi în protecþia Maicii Preacurate ºi a sfântul Iosif, cu
Dumnezeu înainte!
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