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Sumar: În articolul de faţă părintele Fabian Doboş prezintă contextul formării 
intelectuale a tinerilor catolici moldoveni, pornind de la activitatea episcopului 
Dominic Jaquet (1895-1903) în această privinţă. După o scurtă biografie, auto-
rul prezintă formarea intelectuală în seminarul din Iaşi, fondat de episcopul 
Camilli în anul 1886, evidenţiindgrija lui Jaquet pentru formarea integrală a 
tinerilorşi pentru calitatea învăţământului din seminar. În continuare, autorul 
prezintă formarea intelectuală, de data aceasta în Institutul Cipariu, findat de 
Jaquet în anul 1895. Apoi, părintele Fabian Doboş tratează problema predării 
cursurilor de religie în şcolile de fete ale Congregaţiei Notre Dame de Sion din 
Iaşi şi Galaţi. La sfârşit, autorul trece în revistă şi activitatea formativă din Semi-
narul franciscan şi din Şcoala de dascăli din Hălăuceşti, institute fondate tot 
de Dominic Jaquet. Concluzia autorului este că acest episcop, în perioada cât a 
fost păstor al Diecezei de Iaşi, a căutat să formeze o elită culturală catolică, un 
grup care să poată fi de folos intereselor catolicilor din România.
Cuvinte cheie: Seminar, tineri, formare intelectuală, Institutul Cipariu, 
Dominic Jaquet, şcoală de fete, Seminarul feanciscan, Şcoala de dascăli, elită 
culturală.

Summary: In this article, father Fabian Dobos, presents the context of intel-
lectual formation of Moldovan young Catholics, starting with the activity of 
the bishop Dominic Jaquet (1895-1903) in this regard. After a short biography, 
the author presents the intellectual formation in Iasi Seminar, founded by the 
bishop Camilli in 1886, highlighting Jaquet’s care for integral youth formation 
and for the studies quality in the seminar. Further, the author presents the 
intellectual formation, this time in the Institute Cipariu, founded by Jaquet in 
1895. Then, father Fabian Dobos treats the problem of teaching religion courses 
in girl schools of the Congregation Notre Dame de Sion from Iasi and Galati. At 
the end, the author looks over the formative activity of Franciscan Seminar 
and Cantor School from Halaucesti, institutes founded also by Dominic Jaquet. 
The author’s conclusion is that this bishop, during the period when he was 
parson at Iasi Diocese, sought to form cultural Catholic elite, a group that may 
be useful to the interests of the Catholics from Romania.
Key words: Seminar, young people, intellectual formation, Institute Cipariu, 
Dominic Jaquet, girl school, Franciscan Seminar, Cantor School, cultural elite.
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1. Scurtă biografie a unei vieţi lungi

Dominic Jaquet s-a născut la 13 octombrie 1843, într-o familie catolică 
din Grolley, localitate din Cantonul Fribourg (Elveţia). Petru-Eduard a 
primit sacramentul Botezului în aceeaşi zi, în Biserica Sf. Ioan Botezătorul 
din satul natal.

Petru-Eduard şi-a început formarea culturală la şcoala din Evian 
şi a continuat-o la cea din Sf. Mauriţiu, ambele localităţi găsindu-se în 
vecinătatea satului său natal. În perioada respectivă, parohul de Grolley, 
părintele Petru Raboud, i-a insuflat tânărului elementele fundamentale 
ale catolicismului, orientându-l spre taina Preoţiei.

După gimnaziu, Petru-Eduard s-a înscris la Colegiul Sf. Mihail din 
Fribourg, institut întemeiat de sfântul Petru Canisiu, iezuit, în 1582. 
Eduard a ieşit în evidenţă încă din acea perioadă, terminând studiile cu 
nota maximă.

În perioada studiilor făcute la Colegiul Sf. Mihail, Petru-Eduard s-a 
remarcat ca membru al Societăţii studenţilor elveţieni (din care făcea parte 
începând cu anul 1859), ocupând o serie de funcţii importante în cadrul 
acesteia.

În anul 1862 a fost admis la Seminarul diecezan din Fribourg, unde, 
timp de patru ani, a urmat cursurile de formare pentru a deveni preot. 
În această perioadă, tânărul Petru-Eduard a fost pentru toţi profesorii 
şi colegii din seminar un exemplu de viaţă creştină, evidenţiindu-se, în 
acelaşi timp, şi pe plan intelectual.

Îndată după ce a fost consacrat preot (22 iulie 1866), Petru-Eduard a 
fost trimis ca vicar la Parohia La Chaux-de-Fonds (Cantonul Neuchâtel).

Pe 11 octombrie 1867, Petru-Eduard Jaquet a fost numit paroh la 
Cerneux-Pequinot, un sat în care majoritatea locuitorilor erau protestanţi. 
Pe parcursul celor trei ani de păstorire ca paroh, tânărul preot a căutat să 
se apropie nu doar de propria comunitate, ci şi de unele personalităţi ale 
timpului respectiv. Cel mai important personaj a fost Carol de Montalembert 
(1810-1870), care vedea în tânărul preot un aliat, dar şi un adept al teoriei 
liberalismului, pe care o promova în ambientul catolic.

În anul 1870, Petru-Eduard Jaquet a devenit profesor la Colegiul Sf. Mihail 
din Fribourg, unde a reuşit să imprime în rândul elevilor dragostea pentru 
religie şi cultură, precum şi interesul pentru ştiinţă. Ca locuinţă, a primit o 
chilie în vechea mănăstire a fraţilor franciscani conventuali, care se găsea 
în apropierea colegiului amintit. Aşa se explică faptul că în anul 1882 Petru-
Eduard Jaquet a renunţat la catedra de profesor de la Colegiul Sf. Mihail 
pentru a deveni călugăr franciscan. Comunitatea călugărilor din Fribourg l-a 
primit cu mare bucurie şi admiraţie, astfel că, după un an de noviciat, a făcut 
profesiunea religioasă la 22 august 1883, devenind fratele Dominic.
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Imediat după ce a depus profesiunea solemnă, fratele Dominic Jaquet a 
plecat la Würzburg pentru a-şi aprofunda cunoştinţele de limbă germană. 
După doi ani de studii, s-a reîntors la Colegiul Sf. Mihail, unde şi-a reluat 
activitatea de profesor.

O dată cu trecerea vremii, implicarea sa în comunitatea franciscană 
s-a evidenţiat tot mai mult. Dominic Jaquet a ţinut numeroase misiuni 
populare în mai multe comunităţi ale diecezei de Fribourg, la iniţiativele 
parohilor respectivi.

În anul 1889, după ce a fost numit secretar şi asistent provincial, i s-a 
propus să fie profesor la Universitatea din Fribourg, înfiinţată în acelaşi an; 
aici a predat cursurile de literatură creştină şi de limba latină (1889-1895).

După un an, fratele Dominic Jaquet a fost propus pentru funcţia de 
episcop al Diecezei de Lausanne şi Geneva, cu reşedinţa la Fribourg, dar 
pentru că făcea parte din grupul catolicilor liberali, motiv pentru care 
multe personalităţi din Fribourg erau împotriva lui, Papa Leon al XIII-lea 
a refuzat numirea sa în scaunul episcopiei.

În anul 1891, Dominic Jaquet a fost ales gardian al mănăstirii sale, păstrând 
această funcţie până la numirea sa ca episcop de Iaşi (8 ianuarie 1895).

În decursul anilor în care a predat la Fribourg, „chestiunea socială” 
a reprezentat pentru Dominic Jaquet un mare punct de interes. Tema 
a fost tratată cu seriozitate de către Sfântul Scaun, care a răspuns 
preocupărilor sale şi ale celorlalţi teologi, interesaţi de această problemă, 
prin promulgarea primei enciclice sociale (Rerum novarum - 15 mai 1891).

Între anii 1895 şi 1903, Dominic Jaquet a ocupat funcţia de episcop 
de Iaşi, fiind al doilea franciscan numit la acest scaun episcopal, după 
Nicolae Iosif Camilli (1884-1894). Alegerea lui Dominic Jaquet la cârma 
tinerei dieceze a fost una strategică: misionarii franciscani din Moldova, 
nemulţumiţi de faptul că primul episcop de Iaşi, deşi era franciscan, a 
înfiinţat un seminar diecezan, doreau să-şi întărească poziţia în această 
regiune prin constituirea unei provincii şi a unui seminar franciscan. Acest 
deziderat al misionarilor a fost realizat chiar în perioada de păstorire a 
episcopului Dominic Jaquet. 

Din cauze care nu sunt pe deplin cunoscute, Dominic Jaquet a renunţat 
la scaunul episcopal de Iaşi în anul 1903, plecând din Moldova în ultima zi 
a lunii iulie.

Spre sfârşitul lunii septembrie 1903, Mons. Jaquet se afla din nou 
în mănăstirea franciscanilor din Fribourg. În acest timp el a primit o 
scrisoare expediată la 28 septembrie de către preşedintele Consiliului de 
Stat, care i-a propus să reia catedra la universitate. La 6 octombrie 1903, 
Mons. Jaquet a răspuns pozitiv dorinţei preşedintelui Consiliului de Stat, 
menţionând însă că el nu se consideră vrednic de a ocupa o funcţie atât 

DOMINIC JAQUET ŞI FORMAREA INTELECTUALĂ A TINERILOR...



12 DIALOG TEOLOGIC 29 (2012)

de înaltă. La 9 octombrie, Consiliul de Stat l-a numit pe Mons. Jaquet 
profesor de literatură creştină la Universitatea din Fribourg, pentru 10 ani.

Pe 26 februarie 1904, Papa Pius la X-lea l-a numit pe Mons. Dominic 
Jaquet arhiepiscop titular de Salamina, dorind prin aceasta să-i arate 
recunoştinţa faţă de întreaga operă pastorală pe care a realizat-o ca episcop 
de Iaşi.

A doua perioadă de predare la Universitatea din Fribourg a lui Dominic 
Jaquet a fost mai scurtă decât prima. Într-adevăr, la începutul lunii 
octombrie 1907, episcopul îl înştiinţa pe directorul Comisiei Instrucţiunii 
Publice că, în timpul vizitei făcute la Roma în primăvara precedentă, 
superiorii ordinului i-au propus să predea la Facultatea de Teologie Sf. 
Bonaventura. În ceea ce priveşte această invitaţie, Mons. Jaquet avea 
anumite reţineri, dar la insistenţele ministrului general Dominic Reuter, 
a trebuit să accepte transferul. Prin urmare, el îi cerea directorului să-i 
accepte demisia, mulţumindu-i pentru bunăvoinţa pe care i-a arătat-o de-a 
lungul anilor în care a fost profesor la Universitatea din Fribourg.

Începând cu 12 octombrie 1907, Mons. Jaquet s-a stabilit în casa 
franciscanilor, pe strada Sf. Teodor din Roma. Aici a predat istoria Bisericii 
şi greaca biblică în facultatea ordinului până la finele anului 1924. La 
Roma, Mons. Dominic Jaquet l-a avut ca student pe Maximilian Kolbe, 
care în acea perioadă urma studiile teologice la Facultatea Sf. Bonaventura.

În timpul şederii la Roma, Mons. Dominic Jaquet a fost şi postulator 
general al ordinului franciscan pentru cauzele sfinţilor.

La 15 septembrie 1924, Mons. Dominic Jaquet îi scria părintelui general 
al franciscanilor, Alfons Orlini, mulţumindu-i pentru faptul că îi acceptase 
demisia de la Catedra de Istoria Bisericii. 

În iunie 1925, Mons. Jaquet s-a întors definitiv în Fribourg, în aceeaşi 
mănăstire în care odinioară făcuse profesiunea religioasă.

Dominic Jaquet a trecut la cele veşnice în dimineaţa zilei de 3 februarie 
1931; al doilea episcop de Iaşi a murit la 88 de ani, după ce a lucrat ca 
preot timp de 65 de ani, iar ca episcop, 36 de ani; funeraliile au avut loc în 
biserica mănăstirii franciscanilor din Fribourg, la 6 februarie, ora 10.00.

Pe lângă cursurile ţinute elevilor de la Colegiul Sf. Mihail din Fribourg, 
cele predate studenţilor universităţii din acelaşi oraş, precum şi celor de 
la Facultatea de Teologie Sf. Bonaventura din Roma, Dominic Jaquet a 
publicat diverse opere care completează activitatea sa ştiinţifico-didactică. 
Dintre toate operele sale, cea mai importantă este lucrarea despre 
independenţa papei (Indipendenza del papa), publicată în anul 19122.

2 Pentru o biografie detaliată, cf. Fabian Doboş, Dieceza de Iaşi în timpul păstoririi 
episcopului Dominic Jaquet (1895-1903), Sapientia, Iaşi 2011.
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2. Formarea intelectuală în Seminarul diecezan din Iaşi

Încă de la venirea sa în dieceză, episcopul Jaquet a dat dovadă de mare 
grijă pentru seminarul fondat de Mons. Camilli, ocupându-se îndeaproape 
de formarea integrală (umană, spirituală şi intelectuală) a tinerilor. Pe 
lângă aceasta, el punea un accent special asupra calităţii învăţământului 
pe care profesorii seminarului îl dădeau elevilor.

Pe 1 septembrie 1895, Seminarul din Iaşi a început noul an academic 
sub conducerea rectorului Felix Wierciński (1894-1897)3. Regulamentul 
seminarului era cel stabilit la înfiinţarea sa de către Mons. Camilli. 
Spiritualitatea era fondată pe liturghie, rozariu şi meditaţia zilnică, 
conform stilului iezuit. Învăţământul era divizat în 3 cicluri, fiecare având 
o programă distinctă: 1. Studiile clasice: religia, limba română, limba 
latină, limba germană, limba franceză, geografia, aritmetica; 2. Studiile 
filosofice: filosofia, fizica, ştiinţele naturii; 3. Studiile teologice: dogmatica, 
morala, istoria Bisericii, limba ebraică.

Primul moment emoţionant pentru seminar şi pentru întreaga Dieceză 
de Iaşi a avut loc la 29 septembrie 1895, când episcopul Dominic Jaquet 
l-a hirotonit preot pe tânărul autohton Petru Pal. În acea zi, „a fost cules 
primul fruct copt al Seminarului”4, noul preot fiind primul născut (lapis 
fundamentalis cleri dioecesani5) din lunga serie a clerului autohton care 
continuă şi astăzi. Al doilea preot autohton format în Seminarul din Iaşi, 
Diomede Matei Ulivi, a fost hirotonit de către Mons. Jaquet pe 14 ianuarie 
1896. Jurnalul seminarului notează prezenţa a numeroşi ortodocşi la 
liturghia de hirotonire6.

Într-un fragment din scrisoarea trimisă de episcopul Jaquet pe 5 iunie 
1896 de la Faraoani prefectului Congregaţiei De Propaganda Fide7, se 
afirmă:

Întrucât ortodocşii au răspândit bârfe împotriva caracterului naţional al Semi-
narului din Iaşi, l-am rugat pe Petru Poni, ministrul Instrucţiunii Publice, 
atunci când vreo dată se va găsi la Iaşi să vină să viziteze seminarul nostru. Şi 
el a venit. Elevii au pregătit un spectacol literar în onoarea sa, în limba română 
şi în limba latină8.

3 Acesta a fost al doilea rector al seminarului, după iezuitul Francisc Xaveriu Habeni 
(1886-1894).

4 A. Moraru, Seminarul catolic din Iaşi: 1886 – 29 septembrie – 1996, ms., Iaşi, 1996, 50.
5 ASD Iaşi, vol. 58/1891, f. 254v.
6 ASD Iaşi, vol. 58/1891, f. 263.
7 ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 28-36.
8 ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 29v.
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 Vizita ministrului Petru Poni a avut loc la 28 martie 18969. La sfârşitul 
„academiei” pregătite de către seminarişti în onoarea sa, el a declarat cu 
emoţie: „Voi, recunoscând întâietatea Sfântul Părinte, Papa Romei, n’aveţi 
mai puţin drept la protecţia noastră decât concetăţenii voştri ortodocşi!”10 
În discursul său, ministrul Petru Poni „i-a îndemnat pe seminarişti să fie 
demni de sfânta lor misiune, i-a felicitat pentru sentimentele patriotice şi 
a încheiat zicând că amintirea acestei zile îi va rămâne printre cele mai 
frumoase şi consolante amintiri din viaţa sa”11.

Lipsa fondurilor nu l-a împiedicat pe episcopul Dominic Jaquet să pună 
în practică ideile sale cu privire la formarea umană şi religioasă a tinerilor 
catolici din Moldova; el a încercat în toate modurile să ridice nivelul cultural 
al catolicilor români. Încă din prima sa zi în dieceză, episcopul a înţeles că 
viitorul credinţei catolice la est de Munţii Carpaţi depindea foarte mult 
de pregătirea religioasă a tinerilor12. Pentru a veni în întâmpinarea acestei 
necesităţi stringente, Jaquet, după ce s-a consultat cu Congregaţia De 
Propaganda Fide şi cu Papa Leon al XIII-lea13, a cerut autorităţilor române 
permisiunea să înfiinţeze o şcoală în care tinerii moldoveni să fie educaţi 
într-un mod creştin14. După ce a depăşit toate problemele birocratice, a 
reuşit, la 15 septembrie 1895, să deschidă Colegiul Cipariu15.

Deschiderea acestui colegiu a avut repercusiuni negative asupra 
profesorilor şi seminariştilor din Iaşi, întrucât episcopul, neavând resurse 
necesare pentru plata profesorilor noului colegiu, a recurs la serviciul a 
patru seminarişti, aleşi dintre cei mai dotaţi din punct de vedere intelectual. 
Aceştia trebuiau să predea în Colegiul Cipariu în medie câte o oră pe zi şi, 
în acelaşi timp, erau obligaţi să-şi continue studiile şi formarea preoţească 
sub conducerea rectorului seminarului16. 

Pe 1 septembrie 1896, Seminarul din Iaşi a început un nou an academic. 
Programa din acest an cuprindea, printre altele, următoarele materii: 
limba greacă, exegeza, dreptul, istoria universală, istoria sacră, liturgia, 
metafizica, etica. Pe lângă profesorii din anul precedent, în 1896 predau 
în Seminarul din Iaşi următorii: părintele Anton Wierciński (fratele 
rectorului) – dreptul, liturgia, limba germană; părintele Ioan Piwernetz – 

9 ASD Iaşi, vol. 58/1891, f. 269v.
10 i.p.M. paL, Originea catolicilor din Moldova şi franciscanii, păstorii lor de veacuri,  

Serafica, Săbăoani – Roman 1942, 219.
11  ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 30.
12  Pietro Tocănel, Storia della Chiesa Cattolica in Romania. Il Vicariato Apostolico e le 

missioni dei frati minori conventuali in Moldavia, III/1-2, Padova 1960-1965, 783.
13 ASV, Segr. Stato, 1900, rubr. 12, fasc. 13, f. 112.
14 AERC Iaşi, vol. 2/1895, f. 83.
15 Pietro Tocănel, Storia della Chiesa Cattolica in Romania..., III/1-2, 787.
16 ACEP, fond NS, rubr. 109/1896, vol. 95, f. 119v.
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filosofia; profesorul Felician Czarlinski – fizica, ştiinţele naturii, ştiinţele; 
profesorul Ioan Roth – limba latină, limba greacă, limba română, istoria 
sacră; părintele Francisc Hübner – ştiinţele; părintele Adalbert Trubak – 
limba latină. Ca bidellus generalis a fost numit diaconul Carol Rist17.

Pe 11 mai 1897, spre prânz, seminarul a fost vizitat de către distinsul 
teolog ortodox Gheorghe Sturdza, care s-a arătat foarte atent şi familiar 
cu toţii. După prânz, seminariştii au prezentat o „academie modestă” în 
onoarea distinsului oaspete, care, în discursul de încheiere, a rostit cuvinte 
de mulţumire şi de laudă tuturor membrilor comunităţii seminarului18.

După anul academic 1896-1897, părintele Felix Wierciński şi-a încheiat 
mandatul de rector; a rămas în funcţie până pe 17 august 189719, când a fost 
transferat la Cristianopol (Galiţia) ca profesor de dogmatică în mănăstirea 
preoţilor bazilitani20.

Dacă, pe de o parte, episcopul de Iaşi era trist din cauza plecării părintelui 
Wierciński, care era un rector bun şi de aceea se bucura de prietenia şi de 
stima tuturor, pe de altă parte, se arăta plin de speranţă faţă de noul rector 
al seminarului, părintele iezuit Francisc Janik (1897-1900), pentru care 
avea cuvinte de laudă, întrucât era un „om împăciuitor şi paşnic”21. În 
1897 seminarul avea 35 de elevi, la fel ca şi în anul precedent22.

Unul dintre cele mai importante evenimente care au avut loc în 
Seminarul din Iaşi în perioada rectoratului părintelui Janik a fost vizita 
regelui Carol I, pe 22 octombrie 189723. Această vizită a regelui României 
se datorează spiritului diplomatic al episcopului Jaquet, care, cu ocazia 
inaugurării noului sediu al Universităţii din Iaşi24, l-a întâlnit şi i-a adresat 
invitaţia de a vizita Seminarul diecezan. Episcopul a simţit de la început 
simpatia pe care regele o avea faţă de catolici şi a ştiut să atingă sentimentul 
religios al suveranului, care nu putea renunţa la rădăcinile sale catolice.

Pe 10 decembrie 1897, Mons. Jaquet îl informa pe prefectul Congregaţiei 
De Propaganda Fide, cardinalul Ledóchowski, că la sărbătoarea organizată 
cu ocazia sus-numitei inaugurări, care a durat patru zile, el a avut un loc 
rezervat în tribuna regală, foarte aproape de scaunul regelui. În una dintre 
zilele dedicate inaugurării noului sediu al primei universităţi din România, 

17 ASD Iaşi, vol. 58/1891, f. 282v.-283v.
18 ASD Iaşi, vol. 58/1896, f. 21v.-22r.
19 ASD Iaşi, vol. 58/1896, f. 39.
20 www.itrc.ro, Despre noi. Rectorii seminarului [accesat: 6.09.2006].
21 ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 52v.
22 ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 52v.
23 ASD Iaşi, vol. 58/1896, f. 44.
24 Pe 21 octombrie 1897, regele a inaugurat noul local al Universităţii din Iaşi. A se 

vedea discursul său în c.c. Giurescu, Cuvântările regelui Carol I, II (1887-1914), Bucureşti 
1939, 195-196.
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în timpul unei recepţii organizate de către Consulatul austro-ungar, 
episcopul Jaquet a fost invitat să stea la dreapta regelui, care, ca de obicei, 
s-a arătat foarte atent faţă de el şi din nou i-a dat de înţeles episcopului că 
credinţa catolică este cea pe care o poartă în inimă. În aceeaşi scrisoare, 
episcopul Jaquet scria:

Regele a dorit să viziteze mica mea catedrală şi seminarul diecezan. Discursul 
pe care i l-am adresat regelui când l-am primit în biserică a avut onoarea de a 
fi publicat în „ziarul oficial”. Regele a arătat un interes special pentru semina-
rişti. Când au fost avertizaţi, cu o seară mai înainte, despre vizita regelui, tine-
rii poeţi ai seminarului au compus câteva poezii în limba română, dedicate re-
gelui. Acesta a permis ca o poezie să fie citită în prezenţa sa. Era vorba despre 
„Victoria de la Plevna” şi, prin urmare, regele şi ai săi au fost profund mişcaţi. 
A doua zi, poezia a fost publicată în ziare. Ministrul Sturdza mi-a făcut o vizită 
privată pentru a-mi exprima recunoştinţa regelui. De câteva zile, am primit de 
la Majestatea Sa titlul şi crucea de „comandor al ordinului Coroanei Români-
ei”, acelaşi titlu pe care regele l-a oferit şi reprezentantului Rusiei25.

În perioada rectoratului părintelui Janik, seminariştii şi profesorii au 
resimţit puternic consecinţele apăsătoare pe care deschiderea Colegiului 
Cipariu le provoca activităţii lor. Într-o scrisoare trimisă pe 24 ianuarie 1898 
Congregaţiei De Propaganda Fide, rectorul Janik prezenta dificultăţile 
pe care seminarul trebuia să le suporte din cauza sus-numitului colegiu. 
El se plângea şi se arăta nemulţumit de stilul pastoral pe care episcopul 
l-a adoptat în dieceza sa. Acesta a fondat un colegiu împotriva voinţei 
preoţilor, neavând mijloace, nici bani, nici cărţi, nici profesori. Această 
iniţiativă era fatală pentru seminar şi pentru întreaga dieceză, pentru 
că episcopul lua seminariştii pentru a le da diverse sarcini (să predea şi 
să supravegheze) în colegiul său şi, prin urmare, nu-i lăsa să studieze şi 
nici să respecte regulamentul seminarului26. În aceeaşi scrisoare, rectorul 
prezenta situaţia colegiului fondat de episcopul Jaquet în 1895, afirmând 
că în anul 1897-1898, din 21 de copii, 8 erau catolici, 9 ortodocşi, 3 evrei 
şi un protestant. Din cauza prezenţei copiilor necatolici, rectorul afirma 
că şcoala era un dezastru pentru dieceză27. Pentru rectorul seminarului, 
concluzia era foarte clară: gimnaziul, în această situaţie, ajuta mai mult 
necatolicii decât pe catolici, în timp ce episcopul trebuia să se ocupe, în 
primul rând, de seminar şi de dieceza sa, şi apoi de alte tipuri de şcoli28.

Pe 20 mai 1898, episcopul Jaquet i-a scris generalului iezuiţilor, părintele 
Ludovic Martín (1892-1906), informându-l că rectorul Seminarului 

25  ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 61.
26  ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 43.
27 ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 43v.
28  ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 44.
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din Iaşi a primit o scrisoare de la provincialul său din Galiţia, în care 
se cerea ca seminarul să renunţe la orice speranţă de a primi dreptul 
de a acorda absolvenţilor săi grade academice. Episcopul îl informa pe 
ministrul general că seminarul diecezan era la acelaşi nivel ca şi alte 
facultăţi ale Ordinului iezuit, în care se acordau grade academice, doar 
că nu avea rangul de facultate universitară. Scrisorii trimise părintelui 
Martín, episcopul i-a anexat un document care cuprindea un tabel cu 
toate materiile şi profesorii, din care rezultau, conform lui Jaquet, trei 
puncte esenţiale: programa de studii era aceeaşi ca şi în facultăţile iezuite, 
metoda folosită în învăţământ era aceeaşi, profesorii aveau aceleaşi grade 
academice ca şi profesorii din şcolile iezuiţilor29. Episcopul de Iaşi aducea şi 
mărturia sa personală, afirmând că de fiecare dată când mergea în vizită la 
seminar pentru a asista la cursuri, rămânea foarte mulţumit, fiind convins 
că lecţiile ţinute în seminar au un caracter ştiinţific. În seminarul diecezan 
nu se preda doar doctrina, ci se oferea şi posibilitatea de a deveni adevăraţi 
cercetători.

Un alt motiv pentru care episcopul insista pentru gradele academice era 
acela că în Orient pregătirea ştiinţifică a unei persoane nu era recunoscută 
dacă aceasta nu poseda o diplomă. În dieceză funcţiona Colegiul Cipariu, 
care trebuia să aibă drept învăţători profesori cu diplomă, întrucât cu 
câteva luni mai înainte fusese votată o lege cu privire la şcolile private, 
care le impunea acestora să aibă doar profesori cu grade academice. Dacă 
episcopul nu avea astfel de profesori, era obligat să închidă colegiul; însă 
acest fapt ar fi fost pentru dieceză o mare nenorocire. Aşadar, episcopul 
Jaquet îl ruga pe ministrul general să facă tot posibilul pentru ca Seminarul 
diecezan din Iaşi să le poată acorda elevilor săi gradele academice; însă 
dacă acest fapt ar fi fost imposibil, îl implora să-i permită ca cel puţin patru 
candidaţi din anul 1898 să poată atinge acest scop, şi pentru faptul că 
aceştia deja primiseră temele şi lucrau cu mult zel la tezele lor30.

În Seminarul din Iaşi, limbile de studiu erau latina şi româna, în timp 
ce limbile de conversaţie erau franceza, germana şi româna. De asemenea, 

29 ARSI, fond Galic. Mol. Russia, 1897-1912, 1011, fasc. Galic. 1011, XXV, 1-30, 
scrisoarea 8.

30 Episcopul a insistat şi pe lângă prefectul Congregaţiei De Propaganda Fide, card. 
Ledóchowski, rugându-l să ceară direct de la papa facultatea de a le acorda celor patru 
seminarişti gradele academice. Reuşita acestei cereri i-a fost prezentată cardinalui amintit 
de către episcopul Jaquet prin scrisoarea din 15 ianuarie 1899: „Eminenţa Voastră mi-a 
obţinut de la Sfântul Părinte facultatea de a-i primi la doctorat pe patru dintre aceşti preoţi 
tineri, cu condiţia ca examenul lor să fie conform regulilor urmate în Societatea lui Isus. 
Doi dintre aceştia patru au fost loviţi de oftalmie (sic!) în timp ce se pregăteau pentru 
examen. Ceilalţi doi au trecut cu bine şi pot primi titlul de doctor” (ACEP, fond NS, rubr. 
109/1899, vol. 165, f. 207).
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un mare număr de studenţi învăţau limba italiană. Episcopul Jaquet a 
decretat ca tinerii care provin din familii maghiare sau poloneze să studieze 
şi în limba maternă, cel puţin în ciclurile filosofic şi teologic. Evident, în 
Seminarul din Iaşi se studia şi limba şi literatura română31.

Pe 23 septembrie 1900, rectorul Francisc Janik a fost înlocuit de 
părintele Augustin Wagner, SJ, care a rămas la conducerea seminarului 
până în anul 190432.

La data de 23 noiembrie 1900, episcopul Jaquet a trimis Congregaţiei 
De Propaganda Fide o relatare în care scria şi despre situaţia seminarului:

Seminarul diecezan numără în acest an doar 17 elevi, dintre care 12 sunt la 
cursul de filosofie. Avem alţi patru studenţi teologi la Roma şi unul la Univer-
sitatea din Fribourg. Cheltuielile acestor cinci studenţi care studiază în afară 
mă împiedică să măresc numărul seminariştilor din Iaşi, în acest an. În anul 
următor doresc să primesc în Seminarul din Iaşi vreo 15 studenţi şi, astfel, se 
va ajunge din nou la numărul de 32-33 de elevi pe care îi aveam în 189533.

3. Formarea intelectuală în Institutul Cipariu

Pentru a fonda această şcoală, Mons. Jaquet avea nevoie de permisiunea 
superiorilor de la Roma, dar şi de o autorizaţie din partea Guvernului 
român. În plus, trebuia să găsească o congregaţie religioasă care să 
preia conducerea noului institut. În acest sens, la 5 mai 1895, el a trimis 
Congregaţiei De Propaganda Fide un raport foarte vast, în care prezenta 
proiectul noului institut. Împreună cu acest document, episcopul a trimis 
şi o copie a unei scrisori pe care o expediase la 21 aprilie, în acelaşi an, 
ministrului general al iezuiţilor, părintelui Ludovic Martìn. După ce a 
prezentat situaţia catolicismului din Moldova, Mons. Jaquet a adăugat 
că „tinerii care vor fi educaţi aici vor ajunge apoi în clasele înalte, în 
Parlament şi deci vor atrage simpatia ortodocşilor (...). Numai în acest fel 
se poate ajunge la unirea Bisericilor”34. 

Un alt motiv al fondării acestui colegiu era acela de a le oferi fetelor 
formate în şcolile surorilor Notre Dame de Sion posibilitatea de a se mărita 
cu tineri catolici cu o educaţie culturală şi religioasă aleasă. Până în acel 
moment, tinerele formate de surori trebuiau să se căsătorească, în general, 
cu băieţi ortodocşi, existând pericolul de a neglija sau de a uita complet 
lucrurile învăţate în şcoală. În scrisoarea adresată ministrului general al 

31 ACEP, fond NS, rubr. 109/1899, vol. 165, f. 209v.
32 A. moraru –  I. răchITeanu, Păstorii Diecezei de Iaşi şi rectorii Seminarului diecezan,  

Sapientia, Iaşi 2004, 49.
33 ACEP, fond NS, rubr. 109/1900, vol. 190, f. 455v.
34 ACEP, fond NS, rubr. 109/1895, vol. 69, f. 774v.
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iezuiţilor, după ce a lăudat activitatea profesorilor de la seminarul din Iaşi, 
episcopul cerea cu insistenţă doi preoţi care să predea în colegiul ce urma a 
fi inaugurat. El dorea ca cei doi să fie francezi, deoarece limba română este 
asemănătoare cu franceza, iar lumea din înalta societate vorbea această 
limbă. De asemenea, el cerea ca cei doi iezuiţi să aibă o diplomă de studii 
obţinută în Franţa, pentru că un astfel de document era foarte bine văzut 
în mediul intelectual din România. Deşi prefectul congregaţiei amintite 
l-a invitat pe episcop să-şi pună în practică proiectul, iezuiţii au refuzat 
să accepte o asemenea responsabilitate, în ciuda insistenţelor ulterioare 
exprimate de Mons. Jaquet, motivând că nu aveau preoţi disponibili care 
să fi îndeplinit condiţiile respective.

Având binecuvântarea Papei, precum şi autorizaţia guvernului de a 
fonda colegiul, episcopul Dominic Jaquet a deschis la Iaşi, la 15 septembrie 
1895, Institutul Cipariu, numit astfel în memoria marelui filolog şi lingvist 
Timotei Cipariu, canonic la Catedrala Greco-Catolică din Blaj. Episcopul l-a 
numit în funcţia de director al noului colegiu pe părintele Iosif Malinowski, 
O.F.M. Conv., secretarul său, după ce l-a eliberat din funcţia de paroh de Iaşi.

Misiunea principală a noului institut era aceea de a le da tinerilor o 
educaţie catolică şi, în acelaşi timp, naţionalistă. În raportul din 5 iunie 
1896 trimis cardinalului Ledóchowski, Mons. Jaquet scria: „Eu mă 
simt obligat să slujesc cu fidelitate interesele României, pentru că, prin 
bunăvoinţa Sf. Scaun, ea a devenit pentru mine a doua patrie; eu sunt 
întotdeauna mulţumit când interesele catolicilor sunt în sintonie cu cele 
ale ţării”35.

Programa de studii a colegiului era cea statală, lecţiile erau ţinute în 
limba română, după metodele cele mai moderne din Occident, iar limba de 
conversaţie era franceza.

Înaintea începerii celui de-al doilea an de existenţă, institutul a primit 
şi un regulament stabil: 

„În Institutul Cipariu se primesc elevi interni, semi-interni şi externi. La 
înscrierea elevilor în institut, părinţii sau corespondenţii trebuie să aducă 
toate actele elevului, cerute de legea învăţământului.
  Internii plătesc : 800 lei pe an
  Semi-internii:  500 lei
  Externii:           200 lei.
 Orarul internatului este următorul: 
  Elevii se scoală la orele 5:30 dimineaţa, se îmbracă şi fac 
rugăciunea.
  6:00 – 7:30: studiu în repetitor
  7:30 – 8:00: cafeaua, recreaţie

35 ACEP, fond NS, rubr . 109/1898, vol. 142, f. 34.
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  8:00 – 8:30: studiu în repetitor
  8:30 – 11:45: clasă
  12:00 – 13:30: prânz, recreaţie
  13:30 – 14:00: studiu în repetitor
  14:00 – 16:00: clasă (joi după-amiază nu se ţin cursuri)
  16:00 – 17:00 elevii mănâncă în refector o chiflă
  17:00 – 19:00: studiu în repetitor
  19:00 – 20:30: cină, recreaţie
  20:30: rugăciunea de seară, apoi culcarea
(...)
În zilele de sărbătoare şi joi după-amiază, elevii fac preumblare, însoţiţi 
totdeauna de un supraveghetor.
Ieşirile individuale sunt oprite, afară numai dacă elevul este însoţit de părinţi 
sau de corespondenţi.
Părinţii sau corespondenţii îi pot vizita pe copiii lor în fiecare zi de la ora 16:00 
la 17:00”36.

În memoriul despre învăţământul religios în şcolile catolice din 
România, prezentat personal cardinalului Ledóchowski, la 23 noiembrie 
1896, episcopul Dominic Jaquet trata un aspect delicat al activităţii sale: 
cursul de religie şi, mai ales, examenul pe care elevii institutului urmau 
să-l susţină în faţa statului la această materie. Episcopul îi aducea la 
cunoştinţă prefectului Congregaţiei De Propaganda Fide că legea prevedea 
obligativitatea unui astfel de examen numai în cazul copiilor de confesiune 
ortodoxă, în timp ce elevii care nu aparţineau acesteia aveau dreptul să 
refuze examenul respectiv. Pe de o parte, această toleranţă reprezenta 
un avantaj pentru elevii colegiului, întrucât nu erau obligaţi să studieze 
manualul ortodox; pe de altă parte însă, Mons. Jaquet atrăgea atenţia că la 
sfârşitul fiecărui an se făcea media notelor. Aşadar, dacă lipsea o notă bună 
la religie, media generală era mai mică faţă de valoarea reală a elevului. 
Această medie era inferioară faţă de cea a unui elev ortodox, care, fără 
acest examen, nu ar fi obţinut o notă mai bună decât unul catolic. Media 
generală despre care scria episcopul era foarte importantă, întrucât tinerii 
cu rezultate bune erau admişi în unele şcoli de stat de renume, fără să 
mai susţină concurs. Din cauza corupţiei unor jurii româneşti, se putea 
întâmpla ca un elev să nu fie primit la concurs, dacă la aceeaşi şcoală se 
înscria şi un tânăr evreu sau unul ortodox, care le oferea profesorilor o 
anumită sumă.

36 AERC Iaşi, vol. 2/1895, f. 38v., 42r.-42v.
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4. Problema predării cursului de religie în şcolile de fete 
„Notre Dame de Sion” din Iaşi şi Galaţi

La sfârşitul secolului al XIX-lea, surorile „Notre Dame de Sion” aveau 
două şcoli pentru formarea religioasă şi culturală a tinerelor din Moldova: 
la Iaşi şi la Galaţi.

Elevele care frecventau şcolile medii ale pensionatelor şi ale externatelor 
le puneau pe surori în încărcătură, întrucât familiile acestora, bogate 
şi importante, nu cereau decât o educaţie elevată, fără a susţine nici un 
examen de stat. Aici erau ţinute două cursuri de religie: unul rezervat 
exclusiv catolicelor, la care se studia catehismul mare diecezan; al doilea 
pentru elevele catolice şi ortodoxe reunite, la care erau predate temele 
generale, fără a fi atinse subiectele delicate care au provocat schisma. Prin 
urmare, nu exista nici un curs doar pentru ortodocşi.

Dificultăţile erau mari la clasele elementare şi liceale, întrucât guvernul 
îi obliga pe elevii ortodocşi să studieze programa oficială de religie şi să 
susţină în fiecare an un examen de stat. Însă această programă cuprindea 
subiecte delicate: clasa a IV-a elementară, Crezul, credinţa, clasa a III-a 
liceală, dogmele şi misterele. Astfel, la celelalte clase, în afară de cele 
două menţionate mai sus, programa nu cuprindea nici o eroare teologică, 
materia fiind predată de către surori. Ele organizaseră lecţiile de religie 
în felul următor: un curs rezervat în exclusivitate catolicilor; în clasele 
a IV-a elementară şi a III-a liceală, cursul de religie era ţinut de o tânără 
ortodoxă, demnă de încredere, fostă elevă a institutului şi simpatizantă a 
catolicismului; un curs predat tuturor elevelor reunite, care nu atingea 
subiectele delicate.

Lecţiile ţinute de tânăra ortodoxă erau sub controlul surorilor. Cărţile 
folosite pentru lecţii erau păstrate întotdeauna într-un dulap încuiat; când 
începea ora de religie, surorile şi elevele catolice, care erau foarte puţine, 
părăseau sala; profesoara deschidea dulapul, împărţea cărţile şi avea 
obligaţia să nu facă nici un comentariu la punctele delicate prezentate în 
carte.

Un motiv important pentru care surorile acceptau acest tip de 
învăţământ era aplicarea principiului răului mai mic. În timp ce Sinodul 
ortodox pretindea ca statul să ceară şcolilor catolice să accepte un preot 
ortodox pentru a da formarea religioasă fetelor acestei confesiuni, 
episcopul Jaquet avea speranţa că regele nu-şi va pleca urechea la un atare 
„desideratum”, atât timp cât surorile respectau legea, prezentau în fiecare 
an la examenul de stat fete bine pregătite şi aveau grijă să nu tulbure prea 
mult opinia publică.
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Un alt motiv care le-a determinat pe surori să accepte o astfel 
de organizare a cursului de religie era reprezentat de rezultatele 
învăţământului. În istoria celor două institute nu exista nici un caz de 
trecere la ortodoxism. Toate fetele catolice ieşeau din aceste institute cu o 
cultură elevată şi cu o bună formare religioasă. În plus, şi fetele ortodoxe 
aveau la sfârşitul studiilor şcolare o bună educaţie culturală şi creştină. Pe 
lângă aceasta, aproape toate elevele s-ar fi făcut catolice, dacă respectiva 
trecere la catolicism ar fi depins doar de ele. Însă ele ştiau că familiile lor, 
care aveau atâtea prejudecăţi, nu ar fi acceptat niciodată o convertire de 
acest fel, întrucât astfel şi-ar fi trădat naţiunea. Dar mai exista un motiv 
pentru care nu deveneau catolice: ele, provenind din familii bogate, pentru 
a se căsători, trebuiau să găsească tineri de aceeaşi condiţie, care, fiind 
ortodocşi, nu erau de acord cu legile şi obiceiurile catolice. În pofida tuturor 
acestor condiţionări, fostele eleve ale şcolilor catolice păstrau pentru toată 
viaţa un profund respect pentru catolicism, vorbind multora despre şcolile 
şi surorile catolice.

5. Formarea intelectuală în Seminarul franciscan 
şi în Şcoala de dascăli din Hălăuceşti

Privitor la înfiinţarea unui seminar franciscan în Moldova, ideea 
tuturor misionarilor conventuali, acceptată şi de superiorii de la Roma, 
era că viitorul seminar regular trebuie să se deschidă nu la Iaşi, ci într-un 
convent central al provinciei37.

Primul provincial al franciscanilor din Moldova, părintele Daniel 
Pietrobono (1895-1899), a luat iniţiativa şi a adunat în casa parohială din 
Prăjeşti, până la sfârşitul toamnei anului 1896, şapte tineri care doreau să 
devină preoţi franciscani. Pentru formarea lor au fost numiţi trei profesori, 
toţi membri ai Provinciei „Sfântul Iosif”: Ulderic Cipolloni (rector), Iosif 
Giorgini, Anton Caneve38. Când misionarii s-au întâlnit pentru a alege 
parohia unde trebuia să se construiască noul seminar şi pentru a se pune 
de acord cu privire la cheltuieli, parohul de Hălăuceşti, Iosif Corradini, a 
oferit suma de 25.000 de franci, punând o condiţie: „de aceea, cuibul se va 
face aici”39.

Construcţia Seminarului franciscan din Hălăuceşti a început în vara 
anului 189740. Deja după un an, datorită şi ajutorului acordat de către 

37 Cf. Pietro Tocănel, Storia della Chiesa Cattolica in Romania..., III/1-2, 780.
38 AGO Conv., fond Romania, vol. S/XX.B-2, scrisoarea părintelui Pietrobono din 11 

august 1896 către ministrul general.
39 Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, 128.
40 Fabian Doboş, „Din activitatea episcopului Dominic Jaquet”, BI 5 (2004) 87.
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credincioşii satului, în septembrie 1898, noul institut a fost inaugurat 
printr-o celebrare solemnă, fiind prezenţi şi tinerii care au început cursurile 
la Prăjeşti în 1896, care însă au fost transferaţi apoi la Adjudeni din cauza 
sărăciei parohului satului41.

Primul rector al seminarului regular a fost părintele Ulderic Cipolloni 
(1896-1914), care a fost ales ministru provincial în timpul capitlului ţinut 
între 28 şi 30 aprilie 191442.

Printr-o scrisoare trimisă pe 12 august 1897 de la Hălăuceşti părintelui 
provincial Daniel Pietrobono, parohul Iosif Corradini scria că în ziua 
precedentă a mers la Iaşi împreună cu rectorul Cipolloni pentru a cumpăra 
cărţile necesare pentru tinerii seminarişti. Cei doi s-au întâlnit şi cu 
provicarul general, părintele Iosif Malinowski, pentru a se pune de acord 
cu privire la profesorii care ar fi trebuit să predea în seminar în acel an, dat 
fiind faptul că în toamnă începea şcoala43.

În 1899, ministrul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Take Ionescu, 
l-a îndemnat pe episcopul de Iaşi să ceară autorizaţia pentru seminarul 
franciscan. Mons. Jaquet i-a scris ministrului, întrebându-l dacă era 
necesară cererea autorizaţiei şi pe care lege se fonda o astfel de cerere, dat 
fiind faptul că institutul nu avea nimic de-a face cu legile ţării. Ministrul 
i-a răspuns că „ortodocşii i-au spus că prea multe privilegii au catolicii” 
şi i-a promis episcopului că-i va acorda autorizaţia. Ca urmare a cererii 
adresate sus-numitului minister, noul ministru al Instrucţiunii Publice şi 
Cultelor, Constantin Istrati, a trimis, pe 1 iulie 1900, autorizaţia cerută, 
fără a invoca nici o lege, însă cerând pentru fiecare an un raport despre 
mersul seminarului44. Autorizaţia era acordată şi pentru Şcoala de dascăli 
fondată în 1898 în acelaşi sat. Textul era următorul: 

Văzând cererea Eminenţei Voastre (sic!), subscrisul are onoarea a vă face cu-
noscut că Ministerul autorisă (sic!) funcţionarea seminarului şi a şcolii înfiin-
ţate în comuna Hălăuceşti din jud. Roman pentru formarea clerului monahal 
şi a cântăreţilor bisericeşti – cu condiţiunea de a se înainta anual Ministerului 
o dare de seamă asupra mersului regulat al acestor şcoli45.

Această condiţie a părut exagerată şi periculoasă episcopului, care nu 
a trimis niciodată un astfel de raport. Între timp, ministerul a uitat de 
condiţia impusă cu autorizaţia şi lucrurile au mers înainte fără probleme, 

41 Dănuţ Doboş, ed., Hălăuceşti, sat de veche tradiţie cultural-religioasă, Sapientia, Iaşi 
2004, 190.

42 Dănuţ Doboş, ed., Hălăuceşti, sat de veche tradiţie cultural-religioasă, 185.
43 AGO Conv., fond Romania, vol. S/XX.B-2.
44 ACEP, fond NS, rubr. 109/1903, vol. 260, f. 383r.-384r.
45 AERC Iaşi, vol. 1/1868, f. 27.
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cel puţin până în momentul plecării din Moldova a Mons. Dominic Jaquet 
(1903)46.

Părintele Iosif Corradini a fost transferat în 1895 de la Butea la 
Hălăuceşti, unde a căutat, chiar de la început, să formeze dascăli, cerându-i 
noului episcop Jaquet să înfiinţeze o şcoală pentru formarea lor. Ideea a fost 
primită cu disponibilitate de către episcop, care de la sosirea sa în dieceză 
şi-a propus să fondeze o şcoală de dascăli47. Deschiderea unei astfel de şcoli 
pentru Dieceza de Iaşi era un act indispensabil, pentru că „toţi clericii mi-o 
cer”. Necesitatea şcolii rezulta şi din statistici: „Avem doar 28 de parohii 
şi 122 de biserici şi fiecare biserică trebuie să aibă un dascăl”48. Despre 
necesitatea şcolii de dascăli, Mons. Jaquet îi scria prefectului Ledóchowski: 

Din păcate, dascălii noştri sunt puţin instruiţi în adevărurile de credinţă. Dacă 
în viitor un dascăl va trebui să-l înlocuiască la şcoală pe paroh, trebuie să facă 
acest lucru cu demnitate. Eu aş dori să le ofer dascălilor o instruire pe jumăta-
te din cât se face în şcolile normale de învăţători şi pentru aceasta doresc foar-
te mult înfiinţarea unei şcoli normale pentru dascăli49.

Prin circulara din 4 septembrie 1898, episcopul Jaquet îi informa pe toţi 
parohii diecezei despre apropiata deschidere a şcolii de dascăli:

Noi avem intenţiunea de a deschide la 20 septembrie curent, în Hălăuceşti, în 
Judeţul Roman, o şcoală destinată a forma dascăli pentru parohiile Eparhiei 
Nostre. Nu am nevoie de a Vă arăta însemnătatea acestei şcole. O mare parte 
dintre Voi mi-a expus necesitatea ei; Noi scim că înfiinţarea ei a fost forte mult 
dorită de mai mulţi dintre predecesorii Noştri.
De aceea suntem siguri că acestă înfiinţare, oricât de modestă să fie, va ave totă 
simpatia Cucerniciei Vostre şi este asigurată de bunăvoinţa Vostră.
Prin urmare mă adresez Cucerniciei Vostre, pentru a fi informat, dacă în 
Parohia ce administraţi, se află tineri a căror purtare, caracter şi instrucţiune, 
i-ar face apţi a exercita funcţiunea importantă de dascăli, şi care ar voi s’o 
îmbrăţişeze cu permisiunea părinţilor lor.
Pentru a fi admişi în şcolă elevii vor trebui să aibă un certificat de absolvire a 
tuturor claselor primare.
Cursul complet al şcolei de dascăli va fi de doi ani. În acest timp întreţinerea 
elevilor şi cheltuielile pentru cărţi şi obiectele şcolare vor fi în sarcina Nostră.
Părinţii nu vor trebui să procure decât îmbrăcămintea, care va consta din 
obiectele arătate în lista aici alăturată.
Din acestă listă veţi constata, că Noi dorim a obicinui pe viitorii dascăli cu un 
trai în acelaşi timp convenabil şi modest”50.

46 ACEP, fond NS, rubr. 109/1903, vol. 260, f. 384.
47 ACEP, fond NS, rubr. 109/1896, vol. 94, f. 826.
48 ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 54.
49 ACEP, fond NS, rubr. 109/1898, vol. 142, f. 12.
50 AP Iaşi, vol. 15/1877, f. 255r.-255v.
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Principiile şi regulile după care a fost organizată Şcoala de dascăli au 
fost stipulate în convenţia semnată în iunie 1898 între episcopul de Iaşi, 
Dominic Jaquet, şi ministrul provincial Daniel Pietrobono. Pe 28 octombrie 
1898, cei doi superiori, având la bază această convenţie stabilită precedent, 
au fixat pentru noua şcoală Regulamentul general51.  

Primul director al şcolii de dascăli a fost părintele Nazaren Cipolloni 
(1898-1902), fratele părintelui Ulderic Cipolloni, care era rector al 
Seminarului regular. Succesorul lui Cipolloni a fost părintele Alfons Weber 
(1902-1907)52. După modestul început (un singur înscris în anul 1898), 
şcoala a avut în anii următori între 10 şi 15 elevi53.

Materiile care se predau în şcoala de dascăli abia deschisă erau 
următoarele: limba română, limba latină, istoria României, geografia, 
ştiinţele naturale, matematica, istoria sacră, catehismul, istoria Bisericii, 
cântul gregorian, muzica figurată, orga şi liturgia54.

Pe 23 octombrie 1900, episcopul Jaquet a trimis o circulară parohilor 
diecezei, prin care trasa noile coordonate ale Şcolii de dascăli, impunând şi 
unele condiţii pentru admiterea elevilor. Tinerii care doreau să frecventeze 
şcoala trebuiau să susţină un concurs, care a avut loc pe 5 noiembrie 1900, 
la Bacău. Comisia de examinare era formată din trei preoţi: decanul de 
Bacău, Paul Mosel (preşedinte), rectorul seminarului regular, Ulderic 
Cipolloni, şi directorul şcolii de dascăli, Nazaren Cipolloni. La acest examen 
candidaţii trebuiau să prezinte diploma de absolvire a şcolii elementare 
şi o recomandare din partea propriului paroh. Acest ultim document 
trebuia trimis într-un plic sigilat direct preşedintelui comisiei. Perioada 
de pregătire a dascălilor dura din acel moment 3 ani. Şcoala se îngrijea de 
întreţinerea tinerilor şi de materialul didactic, în timp ce părinţii trebuiau 
să le procure fiilor lenjeria de pat şi hainele.

O condiţie impusă de către episcop prin circulara din 23 octombrie 1900 
era aceea că elevii trebuiau să promită în mod solemn că, după absolvirea 
şcolii, vor desfăşura doar activitatea de dascăli. Dacă unul dintre ei, după 
terminarea studiilor, decidea să nu mai fie dascăl, trebuia să restituie toţi 
banii pe care i-a cheltuit episcopul pentru formarea sa. Un ultim punct 
al circularei îi înştiinţa pe parohi că dascălii nu aveau dreptul să obţină, 
imediat după finalizarea şcolii, un loc de muncă plătit. Înainte de a avea 

51 AERC Iaşi, vol. 2/1898, f. 1.
52 Dănuţ Doboş, ed., Hălăuceşti, sat de veche tradiţie cultural-religioasă, 220.
53 M.-c. anGheL, „Contribuţii la istoria şcolilor catolice din Moldova în secolul al XX-

lea”, BI 5 (2004) 209.
54 I.P.M. paL, Originea catolicilor din Moldova, 212.
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un loc de muncă propriu şi sigur, ei trebuiau să treacă printr-o perioadă de 
practică pe lângă unul dintre dascălii autorizaţi de către episcop55.

Şcoala, care în scurta sa existenţă a dat dascăli foarte buni, a fost închisă 
în anul 1916 din cauza Primului Război Mondial56.

Concluzie

Episcopul Dominic Jaquet a fost un cărturar sârguincios şi, totodată, 
un păstor grijuliu, înscriindu-se printre cele mai de seamă personalităţi ale 
Bisericii Catolice din Moldova; un adevărat mecenat al educaţiei culturale 
şi religioase a catolicilor din Moldova.

Visul acestui profesor autentic era acela de a forma în România o elită 
culturală catolică, un grup care să poată fi de folos intereselor catolicilor din 
ţara noastră. A fost nevoie de un secol pentru ca acest vis al său să devină 
realitate. Într-adevăr, actualmente, în Dieceza de Iaşi funcţionează diverse 
institute de educare culturală şi formare religioasă a tinerilor (facultăţi, 
licee, case de formare etc.). Datoria fiecăruia dintre noi este aceea de a 
nu sufoca o atât de mare realizare culturală, ci de o hrăni prin citirea, 
redactarea, publicarea şi răspândirea scrierilor religioase.

55 AP Iaşi, vol. 15/1877, f. 246r.-246v.
56 Dănuţ Doboş, ed., Hălăuceşti, sat de veche tradiţie cultural-religioasă, 229.


