ANTON COŞA

ÎNFIINŢAREA ŞI EVOLUŢIA
EPISCOPIEI CATOLICE DE BACĂU

Încercăm în paginile următoare să materializăm o mai veche intenţie a
noastră1 de „a curăţa de iedera uitării”2 mormântul Episcopiei Catolice de Bacău
(de la a cărei înfiinţare se împlinesc 612 ani), marcând în acelaşi timp o serie de
evenimente importante care au jalonat evoluţia acestei foste Dieceze Catolice
din Moldova, unele dintre ele prefigurând momente similare din viaţa actualei
Dieceze de Iaşi (ne referim în acest context la Sinodul diecezan), amintind aici,
mai mult decât oriunde altundeva, faptul că tot la Bacău, şi nu întâmplător în
acest loc, după cum vom vedea dealtfel, a fost organizat un Sinod diecezan3 în
anul 1663.
Menţionăm că aceste realităţi au mai fost subliniate de către noi şi în
diverse alte ocazii, însă revenim şi insistăm asupra lor împărtăşind reflecţia de
odinioară a lui Goethe că „e nevoie ca adevărul să fie mereu repetat, pentru că şi
eroarea e susţinută şi propovăduită mereu, şi anume nu numai de unul sau de
altul, ci de foarte mulţi”4.
Oraşul Bacău este, fără îndoială, un spaţiu de referinţă în istoria
eclesiastică romano-catolică din Moldova, fiind unul dintre cele mai vechi
centre catolice din zonă. Bisericile catolice care se construiau în Moldova
secolului al XIII-lea nu au putut ocoli nici Bacăul5. Din nefericire edificiile de
cult amintite nu au scăpat invaziei tătare din anul 12416. Convinşi fiind că
„neînţelegerea prezentului se naşte în mod fatal din ignorarea trecutului”7,
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încercăm o incursiune în istoria Episcopiei Catolice de Bacău, fără să uităm nici
faptul că trebuie în acelaşi timp „să înţelegem trecutul prin prezent”8.
Situat în zona estică a subcarpaţilor Moldovei, la confluenţa Bistriţei cu
Siretul, oraşul Bacău îşi are începuturile şi în legătură cu factorul instituţional
eclesiastic catolic, care a avut un rol important în apariţia şi consolidarea vieţii
urbane din Moldova medievală în general9. Rolul instituţiilor esclesiastice
catolice în apariţia primelor oraşe moldoveneşti precum Siretul, Bacăul sau Baia
este explicabil doar prin existenţa în aceste centre urbane incipiente a unei
numeroase populaţii catolice.
De altfel, instituţiile eclesiastice catolice au apărut în spaţiul moldav ca
urmare a necesităţii satisfacerii nevoilor spirituale ale populaţiei catolice
prezente aici. Aceşti locuitori catolici au fost păstoriţi de către misionari
dominicani10 şi franciscani11 care au fost şi cei care au înregistrat succese12
remarcabile în activitatea13 lor misionară la est14 de Carpaţi înainte şi după
întemeierea Moldovei.
După întemeierea Moldovei creşte şi numărul credincioşilor catolici din
zona Bacăului, acest fapt presupunând crearea unui cadru instituţional menit să
le asigure dăinuirea nu numai laică, ci şi spirituală. Nu întâmplător, prima
menţiune documentară a oraşului Bacău este în legătură cu Episcopia Catolică
de aici, înfiinţată în 1391-139215.
Vechimea catolicilor din oraşul Bacău mai este probată printre altele şi
de prezenţa la Conciliul din Constanz (1414-1418) a unor locuitori catolici din
această urbe16, fapt care demonstrează şi importanţa pe care o avea în acea
vreme ca sediu episcopal al Bisericii Catolice.
Ulterior, după închiderea lucrărilor Conciliului, adepţi ai învăţăturii lui
Jan Huss, cunoscuţi sub numele de husiţi17, şi-au găsit adăpost în urma plecării
din locurile de provenienţă, printre alte aşezări catolice din Moldova18, şi în
oraşul Bacău19, ei revenind mai apoi la religia catolică graţie eforturilor depuse
de preoţii şi misionarii catolici din Moldova. Un ajutor important în vremea
66

prozelitismului husit a venit din partea inchizitorului general Ladislau Magyar
precum şi a pr. Ioan Getshi, superiorul mănăstirii franciscanilor din Teiuş,
amândoi trimişi la Bacău20 pe atunci.
Nu trebuie să neglijăm în mod cert nici rolul esenţial jucat în acele
vremuri de cumpănă pentru credinţa catolică de mănăstirea franciscană de la
Bacău, întemeiată încă de la începutul secolului al XV-lea, cu reverberaţii
spirituale şi de patronaj eclesiastic dincolo de munţi la Şumuleul Ciucului,
ctitoria moldavă ţinând în acest sens de „conventus Csik-Somlyoviensis fratrum
minoris ordinis strictioris observantiae provinciae S.P.Francisci Transylvaniae”21
.
Amintim aici că mănăstirea de la Şumuleu (Csik-Somlyó) a fost ridicată
în jurul anului 140022, fiind urmarea libertăţii căpătate de franciscanii observanţi
începând din anul 1373 de a ridica mănăstiri în Ardeal, Moldova şi Ţara
Românească. Mănăstirea franciscană din Bacău a fost mereu într-o strânsă
legătură cu cea de la Şumuleu fiind deja întemeiată în jurul anului 1410 23 sub
patronajul acesteia din urmă.
Mănăstirea franciscană de la Csik-Somlyó, a jucat în acest caz, credem
noi, rolul unui „monumentum princeps”24. Nu întâmplător, mănăstirea
franciscană de la Bacău ţinea încă de la 147525 şi 150626 de Provincia „Sf.
Salvator” a Ungariei, Custodia Transilvaniei. Mai mult ca sigur această
mănăstire „a avut această dependenţă şi atunci când Moldova se afla, în
principiu, în sfera de acţiune a franciscanilor proveniţi din Polonia şi era
arondată Vicariatului Rusiei”27.
Din secolul al XVI-lea avem de asemenea informaţii privindu-i pe
superiorii mănăstirii franciscanilor observanţi din Bacău, mai precis din perioada
anilor 1531-1572, moment în care domnul Moldovei de atunci, Ion Vodă cel
Cumplit, îi alungă de aici, dărâmându-le şi mănăstirea28, aşa cum a făcut dealtfel
în toată Moldova.
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Au mai fost cazuri când misionari catolici au suferit persecuţii pe
teritoriul Ţării Moldovei, amintind aici de exemplu, martiriul călugărilor
franciscani Blasius şi Marco în oraşul Siret în jurul anului 137829; uciderea de
către lituanieni a doi franciscani în nordul Moldovei în 137730; sprijinirea de
către Alexandru cel Bun, în a doua parte a domniei, a husiţilor în defavoarea
catolicilor pe care-i susţinuse în prima parte a domniei31 ori alungarea din
Moldova de către Ştefan cel Mare a unei misiuni franciscane conduse de
ardeleanul Sebastian Jánosi în anul 146232.
Oricum, nu putem omite constatarea că dincolo de diferitele motivaţii
interne privind receptarea catolicilor în spaţiul moldav, starea religiei catolice în
general a fost într-o strânsă dependenţă faţă de relaţiile politice externe dintre
Moldova şi cele două regate catolice vecine, anume Polonia şi Ungaria.
Dăinuirea credinţei catolice însă este un fapt remarcabil în istoria
Moldovei medievale, aceste încercări de care am amintit mobilizând credincioşii
catolici la o mai strânsă apropiere, în conformitate cu spusele Sfântului Apostol
Paul: „Rămâneţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire”33.
Datorită vechimii şi numărului credincioşilor catolici din oraşul Bacău,
aceştia împărţeau34 funcţiile cetăţii anual, pe rând, cu românii ortodocşi, cu alte
cuvinte comunitatea catolică avea dreptul să aleagă, alternativ cu comunitatea
ortodoxă şi în mod egal, conducerea oraşului.
Mănăstirea franciscană numită şi „Bărăţia” avea o biserică (cu hramul
„Sfânta Fecioară”) anexă foarte spaţioasă, ambele fiind ctitorite de către
Doamna Moldovei, Margareta, prima soţie35 a Domnului Alexandru cel Bun şi
fiica Voievodului Transilvaniei de atunci. Există o serie de documente preţioase
în acest sens, noi amintind aici doar un volum de documente din anul 1629 al
proaspătului Cardinal36 Péter Pázmány de Panasz, unde, printre altele, se
pomeneşte şi de mănăstirea franciscană de la Bacău: „Báko in Moldavia:
Fundatum ab Uxore Vaivodae Moldavi, filia Vaivodae Transsilvani”37.
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Pe acest înalt ierarh catolic îl citează în celebrul său Codex38 din anul
1646 şi Arhiepiscopul Marco Bandini. Acesta spune la un moment dat,
asumându-şi în acelaşi timp şi o declarată prudenţă („dacă nu greşesc”), că ar fi
citit ceva la „Gonzaga” ori la „cardinalul Pazmano” despre întemeierea
mănăstirii franciscane de la Bacău în anul 1304, la originea acestui demers
ctitoricesc fiind evident „soţia voievodului Moldovei, fiica voievodului
Transilvaniei”39: „Ni fallor, Anno 1304 Bacoviae in Moldavia fundatum est
Monasterium ab uxore vajvodae Moldaviae, filia vajvodae Transylvaniae, pro
Fratribus Minoris observantiae”40.
Printre izvoarele citate în volumul de documente din 1629, amintit de
către noi mai sus apare şi opera unui Franciscus Gonzaga, Episcop de Mantua,
operă tipărită, conform sursei citate, în anul 1603, la Veneţia41. Este vorba
probabil de o nouă ediţie, întrucât Franciscus Gonzaga a scris într-adevăr o
lucrare, dar care a apărut la Roma, în anul 158742.
În prima jumătate a secolului al XVII-lea, în anul 1632 misionarul
franciscan Paolo Bonnici Da Malta menţiona într-un raport43 trimis către
Congregaţia De Propaganda Fide faptul că în timpul domniei lui Alexandru cel
Bun „prencipe di Moldavia”, care a avut „una moglie ungara cattolica”, s-au
construit „molte chiese alli cattolici dal istesso prencipe per devotione et per
preghi dell’istessa prencipessa”44. Printre ele a ctitorit şi „una in Baccovia con il
suo convento, dedicata al Serafico P. San Francesco, et la dotò d’una o più
ville, et questo convento oggi è vescovato di Baccovia”45.
În anul 1641 misionarul Petru Bogdan (alias Pietro Deodato) Bakšic
auzea pe cale orală de la locuitorii de atunci din Bacău („comme mi hanno detto
questi cristiani di Bacchovia”) faptul că biserica franciscanilor observanţi din
oraş fusese înainte vreme „fabricata della principessa Margarita, che fu
catolica”46.
În anul 1655 misionarul Petru Parcevich consemna în legătură cu
„conventus franciscanorum” din oraşul Bacău faptul că fusese construit de
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„Margaretha, quondam conjuge principis Moldaviae, catholica, filia principis
Transylvaniae”47.
În sfârşit, într-un document din 1675-1676 se afirmă faptul că „printre
cele câteva biserici clădite în Moldova de o principesă catolică, Margareta, soţia
principelui Alexandru”48 se afla şi cea din Bacău.
Biserica episcopală având hramul „Sfânta Fecioară”, conform relatării
călugărului franciscan minor conventual Bartolomeo Basetti da Piano despre
bisericile catolice din Moldova (care a vizitat Bacăul în anul 1643), fusese
construită de o principesă catolică49, era foarte frumoasă, lungă de 24 de paşi,
lată de 9 paşi şi prevăzută cu trei altare, sacristie şi turn clopotniţă50. Această
biserică va continua să fie ulterior şi catedrala Episcopiei Catolice de Bacău,
începând cu sfârşitul secolului al XVI-lea, iar mănăstirea, refăcută, va redeveni
reşedinţă episcopală. Şi aceasta în condiţiile în care Episcopia Catolică de
Bacău, înfiinţată de către papa Bonifaciu al IX-lea în 1391-1392, a rămas în
cursul secolului al XV-lea vacantă „din cauza desăvârşitei lipse de personal
bisericesc”51, menirea ei fiind preluată de către mănăstirea franciscanilor
observanţi – „Bărăţia”.
În legătură cu data înfiinţării Episcopiei Catolice de Bacău au fost emise
în decursul timpului o serie de opinii, unele divergente. În general, până pe la
mijlocul secolului al XIX-lea se ştia că Dieceza de Bacău îşi are începutul
undeva către sfârşitul veacului al XVI-lea, când Bernardino Quirini52 a fost
numit, în anul 1591 ca Episcop de Argeş cu dreptul de a rezida la Bacău53,
succesorii săi având până în secolul al XIX-lea titlul de episcopi de Bacău.
Recursul la „apa proaspătă a documentelor şi a textelor”54, „întoarcerea
la izvorul istoric, materia primă a oricărei cercetări autentice”55, a dezvăluit însă
o serie de aspecte inedite care probează existenţa Episcopiei Catolice de Bacău
la 1391-1392. Printre acestea se numără şi un interesant şi în acelaşi timp
sugestiv document din 15 septembrie 143956, mai precis o bulă adresată de către
Papa Eugeniu al IV-lea Episcopului catolic Benedict de Severin, menţionând
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Episcopia Catolică înfiinţată la Bacău de către papa Bonifaciu al IX-lea în al
treilea an al pontificatului său (adică – ştiind că a fost ales Papă la 2 noiembrie
1389 – în intervalul noiembrie 1391 / noiembrie 1392), episcopie în acel
moment vacantă. Papa Bonifaciu al IX-lea (1389-1404) a fost nevoit să
înfiinţeze, pe lângă Episcopia Catolică de Siret, Episcopia Catolică de Bacău
„din cauza marii mulţimi a catolicilor din Moldova şi a împrăştierii lor
neândemânatice”57: „Episcopatus ... quem in terra Moldaviae, ob terrae illius
vastitatem et Christi fidelium incommodam nimis dispersionem, praeter
antiquiorem Cerethensem ...”58.
În jurul acestui document s-au purtat o serie de discuţii, unii cercetători
contestându-i chiar autenticitatea. Astfel, Nicolae Iorga59 afirma la începutul
secolului al XX-lea posibilitatea ca, din dorinţa extinderii jurisdicţiei eclesiastice
asupra catolicilor din Moldova, Episcopul de Severin să-l fi indus în eroare pe
Papa Eugeniu al IV-lea prin intermediul susţinerii existenţei Episcopiei Catolice
de Bacău în timpul Papei Bonifaciu al IX-lea.
Argumentul marelui istoric român a fost pe bună dreptate respins de
către Radu Rosetti câţiva ani mai târziu. Acesta din urmă afirma într-una din
lucrările sale, din 1905: „ce nevoie mai avea episcopul Benedict să inventeze o
episcopie a Bacăului? Cu dânsa sau fără dânsa, tot i se dădea ocârmuirea
spirituală a întregii Moldove”60.
În acest sens, istoricul ieşean Ştefan S.Gorovei afirma în anul 1986 că
„în ceea ce priveşte bula lui Eugeniu IV pentru Benedict al Severinului, trebuie
să se ţină seama şi de împrejurările cu totul speciale ale emiterii ei, împrejurări
pe care le evocă însăşi datarea: Florenţa, 15 septembrie 1439. Locul şi data sunt
deosebit de semnificative: papa se afla la Florenţa, unde tocmai se încheiase
celebrul conciliu61 în care se discutase – cu aşa de puţin folos, până la urmă –
unirea Bisericilor, socotită de împăratul Bizanţului, Ioan VIII Paleologul, ca
fiind soluţia cea mai potrivită pentru salvarea imperiului său, deja redus doar la
Capitală şi la câteva posesiuni lipsite de o adevărată apărare eficientă. Între
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participanţii la acest conciliu – deschis la Ferrara, în ianuarie 1438 şi apoi mutat,
peste un an, la Florenţa, unde îşi va încheia lucrările în vara lui 1439 – au fost şi
solii Moldovei, anume mitropolitul Damian, protopopul Constantin şi logofătul
Neagoe62. Sub presiunea împăratului bizantin, actul unirii s-a semnat la 5 iulie
1439, fiind subscris şi de solii moldoveni, care, la începutul toamnei, se vor
întoarce acasă, îmbarcându-se la Veneţia.
Este evident, după părerea mea, că bula papală din 15 septembrie 1439
reflectă nu numai realităţile pe care le va fi înfăţişat episcopul de Severin în
scrisoarea sa către papă, dar şi discuţiile pe care pontiful însuşi le va fi avut la
Florenţa cu ambasadorii Moldovei, dintre care unul (mitropolitul Damian) era
capul Bisericii din acest principat iar altul (logofătul Neagoe) reprezenta pe
domnul ţării. Însuşi gândul papei Eugeniu de a se consulta şi cu Iliaş vodă
reflectă, cred, această realitate. Şi atunci, odată ce nu mai avem motive serioase
să contestăm autenticitatea bulei din 1439, vedem că a fost, practic, imposibil ca
episcopul de Severin să inducă în eroare pe papa Eugeniu, întrucât acesta a avut
posibilitatea să verifice – prin solii moldoveni – exactitatea (sau inexactitatea!)
afirmaţiilor ierarhului de la Dunăre”63.
Printre contestatarii autenticităţii documentului din 1439 se numără şi
Carol Auner64, I.C.Filitti65 şi Ştefan Pascu66, alături de alţi autori eclesiastici mai
noi (a căror opoziţie este urmarea unei motivaţii mai mult de natură eclesiastică,
de jurisdicţie, decât istorică, ştiinţifică). Este vorba, pe de o parte de mai vechea
dispută dintre misionarii franciscani conventuali şi cei observanţi (cei de la
Bacău făcând parte din categoria acestora din urmă) iar pe de alta deoarece
„documentul (din 15 septembrie 1439 n.n.) ar fi în favoarea tezei susţinute de
J.Kemény despre legătura secuilor cu Moldova”67.
Deşi Carol Auner susţine că „ pentru a se face lumină ... a fost neapărată
nevoie ...să (se) meargă înapoi la izvoarele cele mai vechi”68 afirmând tranşant şi
faptul că „cel dintâiu care a întreprins acest lucru e contele J. Kemény într-o
monografie asupra episcopiei şi mănăstirii din Bacău”69, totuşi îşi manifestă
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reticenţa în privinţa autenticităţii documentului din 1439 pornind de la premisa
că „pe cât principiul era de bun, pe atât mijlocul era reprobabil, căci astăzi e bine
stabilit în istoriografia ungară, că contele Kemény (precum şi J. Benkö) a făurit
o seamă de documente în favorul tezei sale despre originea hunică a Secuilor şi
continuitatea lor în Moldova. De aceste falsificate se ţine şi documentul pe care
se sprijină Kemény, o scrisoare din anul 1439 a papei Eugen IV către Benedict,
episcop de Severin, document cunoscut numai dintr-o copie din anul 1520, pe
care autorul pretinde să o fi găsit în mănăstirea Franciscanilor din Cluj”70.
I.C.Filitti şi Ştefan Pascu aveau reţineri întrucât în urma cercetărilor
personale făcute în arhivele Sfântului Scaun nu au găsit în registrele pontificale
documentul din 1439 şi nici bula de înfiinţare a Episcopiei Catolice de Bacău
din 1391-1392, argumente suficiente pentru ei de a susţine falsitatea
documentului, respectiv inexistenţa Episcopiei Catolice de Bacău în secolul al
XIV-lea. Totuşi, considerăm că argumentul acesta nu este revelator în condiţiile
în care autorii înşişi, în cercetările lor în arhivele Sfântului Scaun, constatând
faptul că nu se mai păstrează seria completă a actelor pontificale relative la
intervalul de timp studiat, menţionează pierderea mai multor registre în decursul
timpului. I.C.Filitti notează de mai multe ori în lucrarea sa din 1914 asemenea
registre pierdute71, iar Ştefan Pascu afirmă la rândul său pierderea câtorva
„volume din seria Regesta Lateranensia, în care se găsesc actele emise de papa
Bonifaciu IX”72.
Această stare de fapt existentă într-una din cele mai bogate şi mai bine
păstrate arhive europene, arhivele Sfântului Scaun73 fiind întotdeauna „un miraj
al oricărui cercetător în căutarea adevărului”74 nu trebuie să ne mire întrucât
„neorânduiala ce exista ... în cancelaria Curiei romane”75, constatată de
cercetătorii români care afirmau că „registrele Curiei nu erau complete”76 era
urmarea vremurilor tulburi pe care le traversa Biserica Catolică ameninţată de o
schismă papală care dura de la sfârşitul deceniului opt al secolului al XIV-lea,
numită şi Marea Schismă a Occidentului (1378-1417)77, căreia deşi i se pusese
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capăt la Conciliul de la Konstantz (1414-1418), totuşi, va reapare tocmai în
perioada datării documentului nostru, la sfârşitul deceniului patru al secolului al
XV-lea, când „papa Eugeniu nu mai era conducătorul unic şi necontestat al
Bisericii şi al lumii catolice: încă din ianuarie 1438, el fusese suspendat de
conciliul de la Basel (căruia nu voise să i se supună şi, în contra voinţei
cardinalilor adunaţi acolo, hotărâse mutarea lui la Ferrara), iar în septembrie
1439 – cu numai zece zile înaintea bulei pentru Benedict al Severinului –
apăruse un nou papă, în persoana ducelui Amedeo de Savoia (Felix V, 14391449) !”78.
Pe de altă parte, autenticitatea documentului din 15 septembrie 1439 a
fost mai recent argumentată şi de către istoricul Ştefan S. Gorovei, într-un mod
cât se poate de convingător79. Acesta afirma faptul că „reluând, însă, lectura
izvoarelor şi analiza lor fără idei preconcepute, în paralel cu analiza
comentariilor şi interpretărilor ce li s-au adus, se constată că: 1) obiecţiile ce sau ridicat până acum nu sunt în întregime justificate; 2) greşelile şi confuziile ce
s-au semnalat în cuprinsul scrisorii papale din 1439 nu sunt nici fără precedent,
nici fără explicaţie; 3) au rămas, în schimb, neluate în discuţie o seamă de ştiri
care pledează în favoarea existenţei unui vechi centru episcopal la Bacău; 4) nu
s-a făcut analiza faptelor – înfiinţarea episcopiei la 1391/1392 şi emiterea bulei
papale la 1439 – în contextul lor firesc”80, astfel încât contestarea autenticităţii
documentului din 1439, precum şi punerea sub semnul întrebării a existenţei
Episcopiei Catolice de Bacău la 1391-1392 nu sunt pe deplin întemeiate şi prin
urmare „dosarul trebuie redeschis”81.
Un punct de vedere favorabil existenţei Episcopiei Catolice de Bacău la
sfârşitul secolului al XIV-lea a fost susţinut82 de către o serie de istorici şi nu
numai care au pornit în analizele lor de la ideea unei continuităţi a Episcopiei
Catolice de Siret în cea de Bacău, afirmându-se schimbarea reşedinţei
episcopale de la Siret la Bacău în timpul domniei lui Alexandru cel Bun în 1400-
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1401, urmată de o sedisvacanţă relativ lungă, cauzată de mişcarea husită,
respectiv de o refacere a Episcopiei de Bacău la sfârşitul secolului al XVI-lea.
Într-adevăr, la 137183, în urma hotărârii Papei Urban al V-lea (13621370) a fost înfiinţată Episcopia Catolică de Siret84, cu largul concurs al
domnului Moldovei Laţcu (1367-1375), care, prin intermediul călugărilor
franciscani polonezi, a purtat negocierile cu Roma. Această Episcopie însă a
decăzut repede în condiţiile în care primul ei titular, Andrei Jastrzebiec
(Wasilo)85 a fost transferat la Vilno86 în Lituania {lui încredinţându-i-se de altfel,
de către Papa Grigore al XI-lea (1370-1378) la 17 ianuarie 1372 şi păstorirea
credincioşilor de Halici87}, iar Episcopii care i-au succedat88 în fruntea
Episcopiei Catolice de Siret nu au mai stat efectiv la locul de reşedinţă. În aceste
condiţii, apare ca firească posibilitatea transferului Episcopiei de Siret la
Episcopia Catolică de Bacău. „În lucrări din veacul XVII, se afirmă că, la un
moment dat, la răscrucea veacurilor XIV-XV, un Episcop de Siret ar fi fost
transferat – cu tot cu instituţia pe care o reprezenta – la Bacău”89. Informaţia se
găseşte în paginile unor cărţi apărute în 1696 şi 173090, precum şi într-o serie de
relaţii din secolele XVIII şi XIX91.
Într-o asemenea relaţie de la răscrucea secolelor XVIII-XIX, intitulată
Alcune Notizie della Moldavia, se afirmă la un moment dat: „Fino al XIV secolo
si ha notizia, che si destinasse per la Moldavia dalla S. Sede un Vescovo, il
quale ebbe la sua prima Ressidenza in Sereth città della Boccovina vicino a
Succiava in allora Capitale di Moldavia; ma per la persecuzione, che soffersero
quei primi Vescovi fino all’essere martirizzati da quegli Schismatici, ad
instanza di Margarita Principessa Cattolica (figlia del Principe di Transilvania,
e moglie del Regnante in allora in Moldavia Allessandro Primo, morta, e
sepolta nel 1410 nella Chiesa di Baccò da essa fondata) fu transferita la
Cattedra Episcopale dalla S. Sede da Sereth a Baccò Città in allora assai
popolata, ed abitata da circa a 700 Famiglie Cattoliche. Questa piissima
Principessa vi fece fabbricare una sontuosa Chiesa Cattedrale, e monastero; la
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dotò con una vasta tenuta detta Trebes, la quale possedettero i Vescovi Cattolici
fini alla fine del secolo XVII”92.
În anul 1780 un călugăr franciscan pe nume Bernardino Kendzierski, cu
anumite merite în ceea ce priveşte organizarea Ordinului Franciscan din Polonia,
menţiona faptul că în ceea ce priveşte transferul sediului episcopal de la Siret la
Bacău a putut citi personal datorită accesului pe care l-a avut la documentele
păstrate în Arhiva bisericii Sf. Cruce din Liov93.
Toate aceste ştiri au cu siguranţă o sursă comună, încă neidentificată
însă. La începutul secolului al XIX-lea, mai precis în anul 1806, un padre trimis
la Liov cu misiunea de a căuta documentele Bacăului, a descoperit acolo trei
portrete de Episcopi băcăuani, dintre care unul al lui Andrei, primul Episcop de
Siret94 (care în virtutea transferului scaunului episcopal a devenit şi primul
Episcop de Bacău), iar un altul care aparţinea unui Episcop ce fusese
înmormântat în biserica Sf. Cruce din Liov95. „Tradiţia transferului trebuie luată
în seamă: chiar eronată, ea nu s-a putut naşte decât prin contactul cu surse scrise
(eventual rău înţelese), păstrate cândva într-o arhivă. Poate chiar în cea de la
Bacău, care, însă, a dispărut în chip misterios!”96.
Faptul că Bacăul era sediu episcopal încă din secolul al XIV-lea mai este
adeverit şi de modul în care acest oraş „este desemnat în veacurile XV-XVI, în
unele documente emanând de la autorităţi eclesiastice catolice”97, mai precis prin
folosirea apelativului civitas, care nu este deloc întâmplătoare, întrucât în
terminologia documentelor provenite de la diferite instituţii sau autorităţi
eclesiastice catolice „civitas desemnează un oraş în care se află sediul (scaunul)
unui episcop, adică un oraş episcopal”98.
Menţionăm aici, chiar Raportul din 7 ianuarie 1591 privind numirea lui
Benardino Quirini ca Episcop de Argeş, în care se precizează faptul că i se
fixează sediul sau reşedinţa episcopală în „cetatea Bacăului” („sedes seu
residentia episcopalis ... in civitate Bachon”99). Există şi documente mai vechi în
care Bacăul este denumit cu apelativul „civitas”. Astfel, avem o scrisoare din 5
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martie 1431, trimisă din oraşul Baia de către Episcopul catolic de acolo
(Episcopia Catolică de Baia100 fusese înfiinţată în anul 1418 de către Papa
Martin al V-lea, încetându-şi existenţa în anul 1523 odată cu Mihai101, ultimul
episcop care a purtat titlul canonic de Baia, grija pastoraţiei102 credincioşilor
catolici din zonă revenind şi în continuare călugărilor franciscani de la Bacău)
către Roma, în legătură cu aşezarea husiţilor în Moldova. Se pomeneşte aici de
oraşul Bacău: „civitate Bako”103. „E greu de crezut că un episcop catolic ar fi
folosit vocabula civitas într-un mod nejustificat şi mai ales într-un text adresat
unui superior ierarhic. De aceea, mi se pare că nu comportă discuţii concluzia
care se desprinde de aici: în prima jumătate a veacului XV, în Moldova, Bacăul
era considerat un oraş de rang episcopal”104.
Un alt document, şi mai vechi, publicat abia în 1970 la Roma105 are ca
subiect răspunsul pe care Papa Bonifaciu al IX-lea (acelaşi căruia i se atribuie
prin scrisoarea din 1439 înfiinţarea Episcopiei Catolice de Bacău) îl dă la 15
aprilie 1400 din Cetatea Eternă magistrului şi fraţilor Ordinului Cavalerilor
Ospitalieri ai Sf. Ioan, aflaţi într-o localitate care în adresă apare sub forma
Bachovia106, iar în text Civitas Bachovien(sis)107. Constatăm din textul acestui
document un fapt deosebit de important şi anume acela că însuşi Suveranul
Pontif califică Bacăul drept civitas, încă un argument de primă mână privind
existenţa unei episcopii catolice cu sediul în oraşul Bacău în secolul al XIV-lea.
Documentul de mai sus a fost însă contestat recent de către istoricul
bucureştean Andrei Pippidi într-un articol dedicat raporturilor dintre români şi
ordinele cavalereşti108. Autorul afirmă la un moment dat faptul că „Delaville-leRoulx109 ne connaissait pas de mentions du prieuré de Hongrie ultérieures á
1306. Or, un document curieux, surgi récemment, ferait croire á un
établissement des Hospitaliers en Moldavie Centrale qui aurait duré encore un
siècle. Dans une bulle de Benoît IX, datée de 1400, il est question d'un hôpital,
d'une église, d'une chapelle et d'un cimetière qui manifestent la force de cet
établissement à Bacău (Bachovia ou civitas Bachoviensis). On reconnaîtrait
77

volontiers l'existence d'une colonisation magyare et catholique à l'est des
Carpates comme effet de cette activité prolongée des Hospitaliers dans la région,
s'il n'y avait un détail singulier dans le texte. Le nom de l'Ordre a toujours été
Sancti Johannis Ierosolimitani mais dans ce document seul il est dit Sancti
Johannis Baptistae, et cette observation suffit pour contester l'authenticité d'un
témoignage aussi surprenant qu'isolé”110.
Ceea ce i se părea suficient distinsului istoric citat mai sus pentru a
contesta autenticitatea documentului din anul 1400, anume faptul că numele
Ordinului Ospitalier apare aici în formula „Sancti Johannis Baptistae” şi nu în
cea de „Sancti Johannis Ierosolimitani”, nouă ni se pare absolut firesc în
condiţiile în care reşedinţa Ordinului a fost fluctuantă. Dealtfel în document
formula exactă este: „Fratribus Hospitalis Sancti Johannis Baptistae”111.
Cuvântul Hospitalis apare în toate documentele cunoscute relative la numele
Ordinului, încă un aspect care-i conferă autenticitate şi documentului din 1400.
Avem astfel un document din anul 1217 unde apare formula „prior domus
Hospitalis totius Hungariae”112, precum şi un altul, din vremea regelui Andrei al
II-lea în care găsim formularea „militie Templi nec non Hospitalis”113, ambele
citate şi în lucrarea amintită mai înainte. În amândouă cazurile nu apare formula
„Ierosolimitani”. Explicaţia noastră este în legătură cu evoluţia Ordinului în
timp.
Astfel, Ordinul Ospitalier114 a fost fondat în Franţa cu scopul de a ajuta
şi îngriji pe săraci şi bolnavi. De aici şi numele Ordinului. Patronul lor spiritual
era Sf. Ioan Botezătorul, ceea ce a condus şi la folosirea în cazul lor a denumirii
de Ioaniţi. „În 1099, ei soseau la Ierusalim, la câtva timp după cucerirea lui de
către cruciaţi115 ... După 1130, sub influenţa Ordinului templierilor116, venit de
curând la Ierusalim, ioaniţii s-au transformat dintr-un ordin cu caracter de
asistenţă socială într-unul militar”117.
Tot la Ierusalim a fost fondat în anul 1120 şi Ordinul teutonic118, iniţial
dependent de Ospitalieri. Atâta timp cât Ordinul ioaniţilor şi-a avut reşedinţa la
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Ierusalim, folosirea titulaturii de „Sancti Johannis Ierosolimitani” era cât se
poate de firească. O situaţie similară o găsim şi în cazul Ordinului teutonic din
perioada şederii lui la Ierusalim. Astfel, avem un document din vremea când
acest Ordin depindea de Ioaniţi, în care apare formula „hospitalis Sancte Marie
Theutonicorum Ierosolymitani”. De la Ierusalim însă, cavalerii Ordinului
ospitalier s-au retras, din motive asupra cărora nu vom insista aici, iniţial pentru
scurt timp la Acra, de aici plecând în insula Rhodos în anul 1310, pentru a se
stabili în cele din urmă în insula Malta, în anul 1522119.
În aceste condiţii titulatura de „ Sancti Johannis Ierosolimitani” nu mai
apare ca oportună, fiind înlocuită cu cea de „Sancti Johannis Baptistae” sau
folosindu-se uneori numele noului loc de reşedinţă: „de Rhodos” respectiv „de
Malta”. Prin urmare, constatăm că în perioada la care face referire documentul
nostru, respectiv anul 1400, Ioaniţii rezidau în insula Rhodos, astfel încât
formula „Fratribus Hospitalis Sancti Johannis Baptistae” o considerăm cât se
poate de cuprinzătoare şi revelatoare, confirmând autenticitatea documentului în
cauză.
Din categoria probelor care se pot aduce în favoarea întemeierii
Episcopiei Catolice de Bacău în 1391-1392 nu putem să trecem cu vederea nici
argumentul reprezentat de pecetea Bacăului medieval, cu atât mai mult cu cât
acest sigiliu este încă învăluit într-o oarecare măsură de mister, fiind „original
prin forma sa”120. „Prima – şi până acum, singura – imagine a acestui sigiliu a
publicat-o, în 1956, profesorul D.Ciurea121, după impresiunea aflată pe un act
din 21 septembrie 1633, emis de autorităţile din Bacău”122. Acelaşi sigiliu este
aplicat şi pe o scrisoare123 din 1675 a locuitorilor catolici din Bacău, „redactată
în limba latină şi păstrată în arhivele oraşului italian Lucca124 ... Originalitatea
lui priveşte însă nu numai forma, dar şi conţinutul. Toate celelalte sigilii
orăşeneşti ale vremii sunt rotunde; acesta este oval! Toate celelalte au o imagine
în centru (animal, plantă, obiecte de muncă, sfânt etc.) şi o legendă în exergă;
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acesta, al Bacăului, nu permite să se desluşească vreo imagine şi vreo legendă
împrejurul ei!”125.
Trebuie să menţionăm aici faptul că sigiliile de formă ovală erau folosite
de către instituţiile eclesiastice sau de către înalţii prelaţi catolici126. „S-ar putea
ca să nu fie cu totul exclus ca în sigiliul băcăuan să supravieţuiască amintirea
aceluia folosit în vechea episcopie – fie că ne-am afla în faţa unei variante
transformate, alterate, a aceluia, fie că, pur şi simplu, sigiliul orăşenesc a fost
alcătuit după modelul celui episcopal. Sugestiv poate fi, în această privinţă,
faptul că pe actul aflat la Lucca acest sigiliu este aşezat «în picioare» – cum se
aplicau şi sigiliile episcopale!”127.
Din păcate arhiva Episcopiei Catolice de Bacău a dispărut în chip
misterios (pierzându-se implicit şi actele proprietăţilor Episcopiei conform unui
document de pe la începutul veacului XVIII, mai precis din 1702: „au ars toate
dreasăle episcopiei de n-au rămas nemică”128) pe la începutul secolului al XVIIlea, probabil ca urmare a neînţelegerilor dintre misionarii polonezi şi cei unguri
privind jurisdicţia scaunului episcopal de la Bacău. Avem o serie de informaţii
cu privire la existenţa ei şi la prezenţa ulterioară la Liov. Cert este că
Arhiepiscopul Marco Bandini menţionează în celebrul său Codex din 1646
faptul că nu a găsit la Bacău nici un fel de „arhivă sau catalog al întâmplărilor,
vremurilor şi persoanelor din care să se poată cunoaşte ceva despre secolii
anteriori”129. Informaţiile culese de la credincioşii catolici mai în vârstă l-au
ajutat pe Bandini să afle câte ceva relativ la situaţia existentă la Bacău până prin
anul 1575130. „Şi totuşi, arhiva a existat şi a fost depozitată, cândva, la Liov!”131.
Din păcate „dispariţia regatului polon – în urma împărţirilor succesive din
veacul XVIII – a provocat şi schimbarea locului unor depozite arhivistice, cele
mai multe fiind transferate la Petersburg (acolo au ajuns şi documentele de
omagiu şi corespondenţa principilor români, din secolele XIV-XVI, aflate în
arhiva Coroanei polone; aceste documente au fost restituite Poloniei după primul
război mondial)”132. Menţionăm aici şi o mărturie133 de la începutul secolului al
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XIX-lea conform căreia „un magnat polon văzuse în arhiva regală – pe atunci,
deja transportată la Petersburg – plicuri sigilate cu documente privitoare la
catedrala episcopală a Bacăului şi la bisericile misiunii catolice din Moldova” 134:
(„Documenta spectantia ad episcopalem cathedram Bacoviae et ecclesias
minoris catholicorum Moldaviae”135). Poate că, în conformitate cu speranţa
noastră, viitorul va scoate la lumină această arhivă atât de preţioasă pentru
studiul istoriei Episcopiei Catolice de Bacău, al istoriei catolicilor şi
catolicismului din Moldova.
Oraşul Bacău va redeveni reşedinţă episcopală (noua Dieceză
perpetuând-o pe cea din secolul XIV devenită la un moment dat vacantă) prin
numirea în anul 1591 a lui Bernardino Quirini136 ca Episcop de Argeş cu dreptul
de a rezida la Bacău137. În procesul verbal al Consistoriului ţinut în 7 ianuarie
1591 pentru numirea lui Bernardino Quirini ca Episcop de Argeş se spune
printre altele: „ ... Argensis Civitas cum sua catholica Ecclesia fuit olim in
provincia Valachiae, quae deinde cum eadem ecclesia destructa est, sed sedes
seu residentia episcopalis retinetur in civitate Bachon in contigua provincia
Moldaviae, loco vicine, fertili ... ”138. Reiese din acest citat că intenţia Sfântului
Scaun era ca în oraşul Bacău să fie transferată reşedinţa Episcopiei de Argeş, iar
Bernardino Quirini să se ocupe de ambele provincii.
În anul 1599, Episcopul Quirini soseşte în Moldova, unde, după vizita
pastorală, trimite la Roma, către Papa Clement al VIII-lea139 un raport cu privire
la comunităţile catolice vizitate. Din analiza acestui document se constată că
Episcopul nu a vizitat140 toate localităţile catolice din spaţiul moldav (fapt
recunoscut chiar de Episcop care spune la un moment dat: „nu am putut să ajung
în celelalte oraşe şi sate din Moldova în care se află ceilalţi catolici ai noştri ...
”141). În anul 1604, Episcopul Bernardino Quirini moare, probabil ucis de către
tătari142, fiind înmormântat la Bacău.
Nu întâmplător, nici în 1591, nici în 1607 ( când succesorul lui Quirini,
Girolamo Arsengo, a fost numit „pur şi simplu episcop de Bacău”143), nu se
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pomeneşte nimic despre „eventuala întemeiere atunci a scaunului episcopal”144.
Se menţionează doar, într-un mod destul de neobişnuit, faptul că Episcopia
Catolică de Bacău devenise „într-un oarecare mod vacantă”145 („certo modo
vacanti”), informaţie care este în consonanţă cu documentul146 din 1439 asupra
căruia am insistat mai sus. I.C. Filitti comenta această situaţie astfel: „Despre
înfiinţarea canonică a Episcopiei de Bacău, al cărei prim titular este tocmai
Jeronim Arsenghi, nu posedăm nici un document şi probabil n-a avut loc prin
formalităţi speciale”147.
Aceste surprinzătoare afirmaţii ne îndreptăţesc să împărtăşim întru totul
părerea distinsului istoric Ştefan S. Gorovei care, referindu-se la citatul de mai
sus, spunea pe bună dreptate: „Nu ştiu dacă în toată istoria Bisericii Catolice în
veacurile XIV-XVII se mai cunoaşte vreun caz când o episcopie să se înfiinţeze
altfel decât «prin formalităţi speciale»”148. Absenţa acestor „formalităţi speciale”
la 1591 şi 1607 se datorează, fără îndoială, tocmai „faptului că ele fuseseră
îndeplinite cu vreo două secole mai înainte”149, în momentul înfiinţării de fapt a
Episcopiei Catolice de Bacău.
Într-o scrisoare trimisă din Moldova pe 18 februarie 1606 „post mortem
episcopi Quirini”150 către Cardinalul Cinzio Aldobrandini, franciscanul
Girolamo Arsengo roagă să se intervină pentru ca să i se dea lui demnitatea
episcopală la Bacău pentru că de 25 de ani trudeşte în aceste locuri, menţionând
şi faptul că domnul Moldovei Ieremia Movilă i-a făgăduit deja 500 de florini
subvenţie anuală151. Domnul Moldovei însuşi scrisese la rândul său Papei Paul al
V-lea în anul 1606, cerându-l pe Arsengo ca Episcop, menţionând că deşi acesta
ştia bine limba ţării, totuşi Nunţiul din Polonia dorea un Episcop polonez152.
După moartea domnului Ieremia Movilă, fratele său Simion, care i-a urmat la
domnie, va reânnoi şi el cererea pentru numirea lui Arsengo în scaunul episcopal
de la Bacău şi, în acest sens, va primi asigurări de la Papa Paul al V-lea153.
În urma acestor intervenţii, dar şi datorită procedurii canonice care
trebuia îndeplinită înainte ca Sfântul Scaun să-l numească pe Arsengo ca
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Episcop, la 17 iunie 1606 Cardinalul Borghese îi cere (în numele Papei)
Nunţiului din Polonia, Claudio Rangono ca să întocmească Procesul informator
cu privire la Girolamo Arsengo, fie personal, fie să solicite Arhiepiscopului de
Lemberg acest lucru154. Nunţiul alege cea de a doua variantă şi încredinţează
dosarul Curiei Arhiepiscopiei de Lemberg, care însă nu se grăbeşte să rezolve
problema până pe 6 februarie 1607155, însă şi atunci doar parţial şi incomplet, în
condiţiile în care se limita doar la legitimitatea naşterii lui Arsengo.
Această situaţie l-a determinat pe noul Nunţiu din Polonia, Francisc
Simonetta, (Episcop de Foligno), cel care i-a urmat lui Claudio Rangono în acest
post, să întocmească personal dosarul necesar, pe care-l va încheia pe 22
februarie 1607156. Pe 25 februarie Nunţiul Simonetta şi Cardinalii consultaţi
depun mărturie în mod oficial157 în favoarea lui Arsengo, mai mult, Nunţiul îl
recomandă pe acesta şi personal, printr-o scrisoare adresată Cardinalului
Borghese pe 26 februarie 1607158. În urma tuturor acestor demersuri, pe 17
septembrie 1607, Papa Paul al V-lea îl numeşte pe Girolamo Arsengo ca
Episcop de Bacău159. În document se spune simplu: „providit ecclesie Bacchiens
certo modo vacanti de persona R.D. Hyeronimi Arsenghi, Chiensis Ordinis
Minorum S. Francisci cum dispensatione super defectu gradus et condonatione
jurium cum clausis consuetis”160.
Deşi I.C. Filitti afirmă tranşant că nu se găsesc în registrele pontificale161
acte pozitive despre înfiinţarea în 1607 a Episcopiei Catolice de Bacău, totuşi îl
consideră pe Girolamo Arsengo ca prim162 episcop catolic de Bacău, cu toate că
existenţa Diecezei

de Bacău cu mult înainte de sfârşitul secolului XVI şi

începutul secolului XVII reiese chiar şi din Procesul informator163 al Curiei
Arhiepiscopale din Lemberg cu privire la numirea ca Episcop al lui Arsengo,
unde, unul dintre înalţii prelaţi catolici, anume Vincentius de Andora, chemat să
depună mărturie în favoarea acestuia, vorbeşte de „episcopii de Bacău de mai
înainte”164!
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Despre Episcopia Catolică de Bacău sub conducerea lui Girolamo
Arsengo avem puţine date istorice. Ştim doar că acesta era ajutat de franciscanii
observanţi de la Bacău, dar şi de câţiva călugări conventuali care veneau pe rând
din Pera Constantinopolului. Cu toate că cei care i s-au opus 165 numirii sale ca
Episcop de Bacău se temeau de faptul că el ar fi „periculos” în această poziţie
pentru credinţa catolică, totuşi, conform altor surse se pare că Episcopul
Arsengo: „ ... fuit vir pietatis insignis, integerrimae vitaevitae, rebus in publicis
versatissimus atque educandae praesertim juventutis perquam studiosus
pecuniam, parsimonia honesta partam in restaundum Bacoviense monasterium
et in ecclesiae decorem convertit”166. Episcopul Jeronim Arsengo moare la
Bacău în prima jumătate a lunii iunie a anului 1610167.
Încă de pe când era în viaţă, Episcopul Arsengo l-a avut ca Vicar
General pe franciscanul observant polonez Valerian Lubienecki168. Dintr-un
document adus în favoarea sa, scris după 12 iunie 1610, aflăm că Arsengo îl
făcuse pe Lubienecki Vicar General în 10 aprilie 1610, probabil pe patul de
moarte, şi că ar fi dat scrisoarea de bună purtare pentru el în 28 mai 1610169.
După moartea lui Arsengo, regele Poloniei Sigismund III Wasa îl propune170 ca
Episcop de Bacău pe polonezul Valerian Lubienecki, numirea lui având loc în
Consistoriul din 18 aprilie 1611171, între susţinători fiind şi Cardinalul
Dietrichstein, Episcopul Moraviei, care-l cunoscuse pe Lubienecki în 1605 la
luarea oraşului Skalice din Slovacia172.
Activitatea lui Lubienecki încă înainte de numirea sa ca Episcop de
Bacău a fost controversată, numirea însăşi stârnind anumite proteste, mai ales
printre franciscanii observanţi unguri, în timp ce , evident, polonezii îi erau
favorabili. Printre cei care au înaintat rapoarte nefavorabile îl menţionăm aici
doar pe Ioan de Várad, Superiorul Provinciei Observanţilor din Transilvania173.
Pe de altă parte, călăuzit de informaţiile adunate de Marco Bandini de la
credincioşii din Bacău despre Valerian Lubienecki, W. Schmidt afirmă despre el
că onorurile primite l-au schimbat în mai bun pentru că a făcut multe lucruri la
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Bacău, dar mai ales că, la moarte a dăruit toate lucrurile făcute pentru biserica
din Bacău în păstrarea credincioşilor îndemnându-i să nu dea aceste lucruri în
folosul călugărilor misionari ce vor veni la Bacău174.
Numirea lui Valerian Lubienecki ca Episcop şi probabil şi consacrarea
sa arhierească l-au găsit în Polonia. În drum spre Bacău este luat prizonier de
tătari împreună cu un alt preot. Era în toamna anului 1611 când turcii l-au adus
domn în Moldova pe Ştefan Tomşa. A stat în robie până s-au adunat 400 de
galbeni pentru răscumpărarea lui şi nu se ştie cât va fi stat mai apoi la Bacău
pentru că în 1614 îi scria Papei, din Varşovia, plângându-se de cruzimea lui
Ştefan Tomşa care l-a obligat să se refugieze în Polonia. Nu se cunosc acte
împotriva lui din partea domnului Moldovei, însă, credem noi, că l-a
înspăimântat atitudinea mai dură a acestuia din timpul domniei, şi , socotindu-se
pe sine venit cu ajutor polonez la conducerea Diecezei de Bacău se temea
probabil de eventuale consecinţe negative175. Mai târziu, în condiţiile limpezirii
legăturilor politico-diplomatice dintre Polonia şi Moldova, capătă curaj şi se
întoarce în ţară şi, după câteva luni îi scrie din nou Suveranului Pontif cerându-i
o recomandare în vederea apropierii de domnul Moldovei, Ştefan Tomşa. Papa
Paul al V-lea îi împlineşte dorinţa în 15 noiembrie 1614176. Din Cetatea Sfântă,
breva papală a plecat la 22 noiembrie 1614, aşa că Episcopul trebuie să fi fost în
Moldova către începutul anului 1615 pentru că de aici cerea în acea vreme 3
preoţi pentru pastoraţia catolicilor din ţară177. Moare la Bacău spre sfârşitul
anului 1617 ori începutul anului 1618. Într-o scrisoare emisă la Iaşi pe 20 august
1618, domnul Moldovei, Radu Mihnea îi transmite Papei Paul al V-lea că el s-a
arătat binevoitor şi cu purtare omenească faţă de Episcopul decedat Valerian
Lubienecki: „ ... Ideo visis Sanctissime Beatitudinis litteris, omnem
humanitatem liberalissime defuncto episcopo exhibui, et alterum, in locum illius
ex commendatione Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae suffeci ... ”178. Radu
Mihnea face aluzie la scrisoarea de recomandare către el, dată de Papa Paul al
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V-lea în favoarea lui Lubienecki pe care voia să-l trimită în 1615 şi în Ţara
Românească.
În ceea ce priveşte moartea Episcopului Valerian Lubienecki, pe 22
ianuarie 1618, Nunţiul din Polonia, Francisc Diotallevi (Episcop de SantAngelo), scria din Varşovia: „Per la morte avvisata a V.S. Ill-ma con l'ordinario
passato di Mons-r di Baccovia, dove non è Capitolo alcuno che possi ellegere
Vicario Capitolare ... ho constituito io Administratore il Padre Fra Adamo
Goscki Conventuale ...”179. Deşi în documentele în care se face menţiune despre
moartea lui Valerian Lubienecki, inclusiv rapoartele Nunţiului din Polonia180, nu
se întrevede posibilitatea unei morţi cauzate de o eventuală crimă, totuşi, Marco
Bandini vorbeşte în Codexul181 său de posibilitatea ca acesta să fi fost otrăvit182
de călugării săi din Bacău, informaţie culeasă de la credincioşii catolici din oraş.
Cu Episcopul Valerian Lubienecki se deschide lunga serie de episcopi
polonezi din fruntea Episcopiei Catolice de Bacău. De fapt, în afară de
Bernardino Quirini şi Jeronim Arsengo, precum şi de ultimii doi, Bonaventura
Carenzi şi Giuseppe Bonaventura Berardi, toţi Episcopii de Bacău au fost
polonezi.
La 22 ianuarie 1618, Nunţiul Diotallevi îl numeşte pe franciscanul
conventual polonez Adam Goscki, administrator pentru sedisvacanţă la
Episcopia de Bacău, adăugând că el este protejatul hatmanului Zlokiewski, de
care depinde ca să se facă ceva bine în Dieceza de Bacău. După cercetările
făcute, Nunţiul îl socoate vrednic de demnitatea episcopală în condiţiile în care
nu i s-a mai prezentat nici un alt candidat183. De la Roma se confirmă primirea
întregii corespondenţe şi se precizează în 3 martie 1618 că alegerea Nunţiului se
aprobă şi se ratifică, cu clauza că se aşteaptă propunerea regelui Poloniei184, care,
la o lună, în 3 aprilie 1618 răspunde că a ales pe acelaşi Adam Goscki care era
custode al Ordinului său la Lemberg, şi mai înainte Superior Provincial al
Poloniei, om cu o temeinică pregătire teologică185. La rândul său, Nunţiul din
Polonia adăuga un amănunt interesant, nu lipsit de importanţă, anume că regele
86

Poloniei a intervenit pe lângă domnul Moldovei ca să aprobe şi el alegerea: „ ...
Sua M. hà desiderato Vescovo di Baccovia quell' istesso Padre de Minori
Conventuali, che io havevo constituito Amministratore della medessima Chiesa
vacante, ed hà operato, che il Prencipe di Valachia (quell me ne ha scritto)
venghi nel medessimo senso, dicendomi S.M. che quel Prencipe in occasione di
vacanza suol nominare ... ”186. Formalităţile pentru confirmarea lui Adam
Goscki au mers relativ repede: încă de la 7 aprilie 1618 Nunţiul din Polonia
expediase la Roma Procesul informator favorabil şi profesiunea credinţei
candidatului, iar la 28 noiembrie 1618 Papa îl numeşte187 Episcop de Bacău,
după ce, cu două zile înainte, Cardinalul Montalto – protectorul Poloniei –
prezentase un raport188 despre situaţia Episcopiei Catolice de Bacău şi persoana
candidatului189. Despre episcopatul lui Adam Goscki nu se cunoaşte nimic
altceva, nici măcar dacă a mers în reşedinţă sau nu. La 14 aprilie 1620 Papa Paul
al V-lea îi confirmă primirea unei scrisori şi a jurământului de credinţă, dar
nimic nu se poate deduce din răspuns asupra locului unde stătea Episcopul190.
La 14 ianuarie 1622191 Papa Grigore al XV-lea a înfiinţat „Sfânta
Congregaţie de Propaganda Fide”, un organism specializat în cadrul Sfântului
Scaun, care consta dintr-o comisie de cardinali pentru coordonarea eforturilor
necesare pentru răspândirea credinţei, în condiţiile climatului internaţional al
vremii.
Situaţia de la Episcopia Catolică de Bacău, unde Episcopul Adam
Goscki lipsea de la reşedinţă a făcut ca atenţia noii Congregaţii să se îndrepte şi
spre acest spaţiu. Astfel, pentru intensificarea măsurilor de Contrareformă în
Moldova şi Valahia, s-a înfiinţat la 25 aprilie 1623192 „Misiunea Franciscanilor
Conventuali din Moldova şi Valahia” (în cadrul Congregaţiei de Propaganda
Fide), numită şi „primogenita S. Congregationis de Propaganda Fide”193, cu
scopul de a prelua şi asigura pastoraţia credincioşilor catolici din aceste locuri.
Cu timpul, activitatea misionarilor franciscani conventuali s-a limitat
numai la Moldova, fiind aproape singurii preoţi care activau aici, cu excepţia
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franciscanilor observanţi de la Bacău, şi a unor intervale de timp, când au mai
fost în misiune şi iezuiţi la Iaşi şi Cotnari. Superiorul preoţilor misionari –
Prefectul Misiunii – era în acelaşi timp şi Vicar General al Episcopiei Catolice
de Bacău, conferind preoţilor jurisdicţia canonică necesară.
Pentru a remedia lipsa Episcopilor de Bacău de la reşedinţă, precum şi
clarificarea unor probleme stringente ale Episcopiei, au fost trimişi în Moldova
şi episcopi – Vizitatori Apostolici. Aceştia erau aleşi dintre călugării misionari,
dintre ei amintind aici pe: Petru-Bogdan Bacšic194, Marco Bandini195, Vito
Pilutio196 ori Petru Parcevich197. Relaţiile lor sunt preţioase pentru amănuntele pe
care le dau şi felul cum descriu viaţa religioasă, socială, politică din Moldova.
Exemplificând, ne vom opri la Marco Bandini, autorul primului izvor cu
adevărat remarcabil privind Episcopia Catolică de Bacău şi nu numai, în secolul
XVII, care este Codex Bandinus198. În toamna anului 1644199, mai precis pe 3
septembrie, porneşte în calitate de Administrator Apostolic către Moldova
Arhiepiscopul catolic Marco Bandini, care, sosit la Bacău, trimite prima sa
scrisoare de aici pe 3 noiembrie 1644. Scrisoarea de acreditare de la Sfântul
Scaun soseşte pe 25 iulie 1645, astfel încât, începând din 19 octombrie 1646
Marco Bandini începe o călătorie destinată cunoaşterii comunităţilor catolice din
Moldova200, pe care o va încheia pe 20 ianuarie 1647. În urma acestei vizite prin
aşezările catolice, întreprinsă între anii 1646 – 1647, trecând printr-un număr de
33 de localităţi în care erau catolici, va redacta un raport despre stările de fapt
constatate, încheiat pe 23 martie 1648, destinat să ajungă la Papa Inocenţiu al Xlea şi Congregaţia De Propaganda Fide. Este, fără îndoială, cea mai importantă
relatare privindu-i pe catolicii din Moldova la mijlocul secolului al XVII-lea201.
Aşa cum ni-l recomandă întreaga sa relatare, Bandini este un cronicar de
o seriozitate exemplară. Cititorul atent al cronicii sale îşi poate uşor da seama că
el caută întotdeauna să redea cât mai obiectiv realitatea, fie că a cunoscut-o
direct, fie că s-a informat prin persoane, pe care le-a considerat de încredere.
Titlul acestui Codex, aşa cum a fost formulat de Bandini în momentul când a
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început a-l scrie, la reşedinţa episcopală din Bacău la 2 martie 1648, este: Vizită
generală a tuturor bisericilor de rit romano-catolic din provincia Moldova.
Cea mai mare parte a timpului, Arhiepiscopul Marco Bandini a petrecuto la Bacău, de unde a trimis cele mai multe scrisori şi unde a şi murit, la 27
ianuarie 1650202, fiind înmormântat acolo prin grija secretarului său, Petru
Parcevich203, viitorul Arhiepiscop de Marcianopolis204.
Deoarece episcopii polonezi lipseau de cele mai multe ori din reşedinţa
episcopală de la Bacău, Sfântul Scaun a încercat să pună capăt acestui status quo
nefiresc pentru bunul mers al unei Dieceze. Astfel, în spiritul reformator al
Conciliului de la Trento, Papa Alexandru al VII-lea pronunţă pe 26 iulie 1662205
un decret206 special prin intermediul căruia încerca să clarifice atribuţiile
Episcopilor. Primele rânduri ale decretului menţionează starea Bisericii Catolice
din Moldova: „Quia Ecclesia Bacouiensis inter Schismaticos constituta, non
sine magna rei Catholicae jactura, a pluribus annis Pastoris solatio destituta
reperitur, eo quod illius Episcopi licet saepius, ac serio moniti canonicisque
remediis pluries ac diversimode excitati in ea minime resederint, adeoque
idcirco illius status deplorabilis evaserit, et nisi extremis et efficacioribus
remediis hujusmodi malo succurratur, quod reliquum est, ibi catholici nominis
vestigium prorsus abolitum iri pertineri posit ... Smus D. Noster ex debita
Pastoralis officii ... mature desuper habita deliberatione censuit, ubi ordinaria
remedia nequaquam profecisse compertum est, etiam extraordinaria adhibere,
malumque magis praecavere, quam expectare curandum; quamobrem praesenti
Decreto, ultra poenas a S. Canonibus contra non residentes constitutas, poenam
quoque suspensionis ab executione Ordinis Episcopalis etiam in propria
Dioecesi ipso facto ... atque imponit, a qua nullius etiam rationabilis atque
legitimae causae vel impedimenti allegatio eosdem perseverare, ac excusare
valeat, nisi a s. Sede Apostolice, vel ... Poloniae Nuncio ... fuerit in scriptis
aprobata”207.
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Prin urmare, prin acest decret se instituie un jurământ special privind
rezidenţa la Bacău a Episcopilor, pe care urmau să-l presteze de acum înainte
toţi cei care erau numiţi ca Episcopi de Bacău. Iată forma acestuia: „Ego ...
Electus ad Ecclesiam Baccouiensem, viso net mature considerato supradicto
Decreto, et singulis in eo expressis ac contentis promitto ea omnia et singula
observare, et absque ulla tergiversatione adimplere sub poenis in eo contentis
quibus me in casum inobservationis toties quoties mea voluntate me subiicio, et
ita tactis sacrosanctis Evangeliis iuro omni ... Sic me Deus adiuvet, et haec S.
Dei Evangelia”208.
Având în vedere cele de mai sus, Papa Alexandru al VII-lea îl numeşte
la 31 iulie 1662 pe Ştefan Athanasius Rudzinski (care făcea parte din ordinul
franciscanilor observanţi din Polonia) ca Episcop de Bacău, la recomandarea
regelui Poloniei Ioan Cazimir, fiind ulterior, pe 12 august 1662, consacrat la
Roma209. Rudzinski vine în Moldova în ultimele zile ale lunii ianuarie a anului
1663 cu scrisoare de recomandare din partea regelui polon, prezentându-se
conform uzanţelor protocolare ale vremii în faţa domnului Dabija vodă. În
următoarele trei luni, proaspătul Episcop de Bacău va vizita comunităţile
catolice din Moldova, pe care le găseşte într-o „stare jalnică” şi în număr de doar
25.
Sub prezidiul Episcopului Rudzinski s-a ţinut la Bacău şi un Sinod
diecezan210 între 27 aprilie – 1 mai 1663, singurul cunoscut 211 până acum în
istoria Bisericii Catolice din Moldova. Evenimentul a fost consemnat într-un
raport pe care Episcopul de Bacău, Ştefan Athanasius Rudzinski l-a trimis Papei
Alexandru al VII-lea şi Congregaţiei De Propaganda Fide la 7 mai 1663. Acest
document se păstrează în două dintre cele mai importante arhive europene,
anume la Vatican212 şi Viena213. Ţinerea acestui Sinod diecezan la Bacău nu este
întâmplătoare în condiţiile în care în acest oraş era sediul Episcopiei Catolice, în
fruntea căreia se afla tocmai Episcopul Rudzinski, cel care va iniţia şi conduce
lucrările Sinodului.
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Raportul Episcopului Rudzinski ne dă preţioase informaţii nu doar
despre hotărârile Sinodului diecezan, ci scoate în evidenţă într-un mod sugestiv
starea în care se găsea Biserica Catolică din Moldova acelor vremi în ansamblul
ei214. Situaţia în care se afla Dieceza catolică moldavă atunci, la jumătatea
secolului al XVII-lea, nu era una dintre cele mai bune, dimpotrivă. Preoţii
catolici erau extrem de puţini iar credincioşii catolici erau marcaţi de sărăcie.
Sinodul era chemat să remedieze starea de fapt, urmărind o ameliorare şi în
acelaşi timp o îmbunătăţire a condiţiilor existente precum şi o revigorare, o
însănătoşire a vieţii creştine catolice din Moldova215. În aceste condiţii, Ştefan
Athanasius Rudzinski va convoca clerul catolic la Bacău în 27 aprilie 1663, în
duminica a doua de după Paşti216.
Hotărârile Sinodului diecezan au fost inserate într-un număr de 10 legi
(Constitutio)217, insistându-se după aceea şi asupra unor probleme specifice
bisericilor catolice din Iaşi şi Cotnari. Alături de Episcopul Rudzinski, la
Sinodul diecezan de la Bacău din 1663 au mai participat printre alţii şi preoţii:
Joannes Battista Berkuze218, paroh la Cotnari, având în administraţie şi filialele
de la Hîrlău şi Amăgei; Andreas Antonius Rzeczkowski219, paroh de Baia şi
Suceava, precum şi preot la Neamţ; Michael Rabcsony220, paroh de Săbăoani,
păstorind şi filialele de la Roman şi Tămăşeni; Joannes Zlatany221, paroh de
Huşi, având în păstorire şi Bârladul, fiind şi preot la Galaţi.
Pe 6 decembrie 1663 Congregaţia de Propaganda Fide a dat un răspuns
la raportul din 7 mai 1663 al Episcopului Rudzinski, precum şi celorlalte scrisori
trimise de acesta din urmă la Roma. Congregaţia a apreciat eforturile depuse de
proaspătul Episcop privind buna organizare a Diecezei de Bacău şi însănătoşirea
vieţii eclesiastice catolice din Moldova în urma desfăşurării Sinodului diecezan
de la Bacău222. Este foarte important şi faptul că ştiri cu privire la desfăşurarea
lucrărilor Sinodului avem chiar de la Episcopul care le-a prezidat223. A rămas,
din păcate, un demers singular până în zilele noastre.
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Este, iată, cu atât mai necesară ţinerea unui nou Sinod diecezan şi de
aceea salutăm şi pe această cale, încă o dată, iniţiativa E.S. Petru Gherghel,
Episcop de Iaşi, care a deschis în anul 2001224 un nou Sinod diecezan care este în
plină desfăşurare, întinzându-se „pe parcursul a trei ani cu angajarea tuturor
structurilor bisericeşti, a instituţiilor de învăţământ, a preoţilor, călugărilor şi
călugăriţelor, a sufletelor consacrate şi a laicilor, reprezentând asfel întregul
popor al lui Dumnezeu din Dieceza de Iaşi. Sinodul diecezan va fi el însuşi un
program special de cunoaştere, împrospătare şi trăire a credinţei, a vieţii
spirituale, a implicării misionare şi a angajării sociale a tuturor credincioşilor,
potrivit cu vocaţia fiecăruia”225.
Unul dintre preoţii care au luat parte la Sinodul diecezan de la Bacău,
anume Ioan Botezătorul Bărcuţă226 (originar din Cotnari227) a provocat în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea un adevărat „scandal”228 prin prezentarea de
documente false care-l acreditau drept vicar al defunctului Vizitator Apostolic
Petru Parcevich. Cu asemenea documente, de o autenticitate îndoielnică, se
întorcea el de la Roma în 1674, anul morţii tot la Roma a lui Parcevich. Un an
mai târziu, în 1675, ultimul an de episcopat al lui Rudzinski, viitorul Vizitator
Apostolic Vito Pilutio se temea că Bărcuţă venise chiar cu gândul de a fi ales
Episcop de Bacău şi că el va pierde în acest fel orice şansă de a accede la acest
titlu la care râvnea de asemenea229. În anul 1677 Prefectul Rossi informează
Congregaţia De Propaganda Fide despre situaţia creată de Bărcuţă ca şi asupra
motivelor230 pentru care face acest lucru puţin mai târziu231. Această stare de fapt
se va întinde pe toată durata episcopatului lui Jakob Dluski. Acesta din urmă va
trece în eternitate în anul 1693232.
În cursul secolului al XVIII-lea Episcopii de Bacău vor vizita extrem de
rar Dieceza, fie din cauza stării dificile în care se găsea aceasta, fie datorită
proprietăţilor episcopale de la Bacău, mai precis de la Baraţi (Trebeş), situaţie
care nu le permitea „una honesta sustentatio” in Moldova. Mai mult, în anul
1737, boierul Constantin Ruset va uzurpa în bună parte terenul proprietăţii
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episcopale de la Trebeş, ceea ce îl va determina pe Prefectul Pesci 233 ca în
acelaşi an să încerce recuperarea terenului în justiţie, fără nici un rezultat pozitiv
însă234. Trebeşul era scutit încă de la începutul secolului de impozite către
Domn235, dar asta nu însemna mare lucru pentru episcopii aflaţi întotdeauna mult
prea departe de reşedinţă. Câteva decenii mai târziu, după procesul dintre
Prefectul Pesci şi boierul Ruset, o altă influentă şi bogată familie boierească din
Moldova, Manolache, va uzurpa o altă parte din proprietatea episcopală de la
Baraţi. În acest fel Episcopul rămânea doar cu Biserica din Bacău, şi aceasta în
ruină; nici cu locuinţă, nici cu altceva, fiind nevoit pe mai departe să rezideze în
Polonia236.
De altfel, Episcopii de Bacău erau mai întotdeauna în Polonia natală,
unde continuau să fie „uffiziali di quel regno” şi, vizitau Moldova foarte rar,
venind mai mult pentru a administra Sfântul Mir. Cu toate acestea, Episcopii se
vor opune ca Prefecţii Misiunii să aibă drept de administrare a sacramentulul
mirului, drept obţinut de aceştia din urmă datorită absenţei îndelungate a
primilor din Dieceză. Şi, chiar şi atunci când veneau în cele din urmă în
Episcopie, vizitau în grabă Dieceza şi se întorceau acasă în Polonia.
În anul 1732, răspunzând Congregaţiei De Propaganda Fide cu privire la
motivele pentru care Episcopul de Bacău Parysowicz nu mai venea în Moldova
pentru a administra Sfântul Mir şi a-şi vizita Dieceza237, Prefectul Bossi238 afirmă
că principalul motiv al acestei absenţe îl reprezintă condiţiile dificile de viaţă ale
credincioşilor care trăiesc „nelle selve, monti, e luoghi deserti” şi în acelaşi timp
permanentul pericol care există pentru viaţa misionarilor ca şi a Episcopilor în
aceste locuri. În ceea ce-l priveşte pe Episcopul Parysowicz, se pare că
Propaganda nu aflase încă (fapt care ne miră, având în vedere că Episcopul i-a
trimis o scrisoare Cardinalului Propagandei din Minsk pe 8 mai 1723239) de
faptul că acesta făcuse o vizită scurtă în Moldova către sfârşitul anului 1722,
însă, poate, fără a se preocupa dacă sunt sau nu credincioşi de miruit240.
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O prezenţă a Episcopului de Bacău în Dieceza sa avea să se întâmple
abia în 1741, când în cursul acelui an Episcopul Raimondo Stanislao Jezierski241
venea pentru prima şi ultima oară în Moldova, în vizită canonică, în decursul
unui minister episcopal care a durat 45 de ani. Cu această ocazie Episcopul ne-a
lăsat o serie de scrisori242 precum şi un raport243 privind starea Diecezei, raport
care deşi negativ, ce scotea în evidenţă starea grea în care se găsea Misiunea, nu
l-a împiedicat pe Jezierski să se întoarcă în Polonia şi să nu mai revină niciodată
în Moldova, pentru a încerca măcar remedierea situaţiei existente în Episcopia
sa.
Având în vedere cele de mai sus, decizia Romei de a transfera244
provizoriu scaunul episcopal de la Bacău la Sniatyn245, în Polonia, în 1752246 nu
a mirat pe nimeni, chiar dacă nu va schimba starea de fapt în bine pentru
credincioşii catolici de pe cuprinsul Episcopiei. Motivele acestei decizii, care
consfinţea totuşi o stare de fapt (Episcopii stăteau mai mult în Polonia decât în
scaunul episcopal de la Bacău) erau diverse. Cele mai invocate priveau
proprietăţile episcopale care fuseseră uzurpate de către boierul Ruset247, precum
şi faptul că reşedinţa episcopală se găsea în condiţii improprii248.
În încercarea sa de a obţine o sistematizare canonică a teritoriului, dar şi
din dorinţa de a arăta Papei şi Congregaţiei De Propaganda Fide starea
rezidenţei Episcopiei de Bacău, în iulie 1752 Jezierski îi scrie Papei Benedetto
XIV o scrisoare în acest sens. În urma acestui demers, Arhiepiscopul din Lwow
a promis că îi va da Episcopului de Bacău un teren în oraşul Sniatyn pentru a se
putea stabili acolo reşedinţa Episcopiei de Bacău din Moldova. În acelaşi oraş,
Papa dorea să-l încurajeze pe Arhiepiscop să înfiinţeze un seminar pentru tinerii
din Dieceza moldavă249. Prin urmare, printr-o brevă250 din 2 august 1752 Papa
Benedetto XIV la cererea Episcopului Jezierski separă oraşul Sniatyn de
Arhiepiscopatul de Lwow şi stabileşte aici reşedinţa Episcopiei Catolice de
Bacău. În aceste condiţii Episcopul va fi cu conştiinţa împăcată şi va putea să
rezideze în linişte în ţara sa natală (Polonia). Patru ani mai târziu, Jezierski îl
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numea pe Prefectul Laidet251 ca Vicar General252 lăsând în mâinile lui toate
treburile Misiunii. Astfel, obţinând o sistematizare canonică asupra teritoriului
lor, Episcopii de Bacău lăsau practic destinul Diecezei şi al catolicilor
moldoveni în mâinile Prefecţilor şi misionarilor lor.
După moartea nonagenarului Jezierski, în anul 1782, Domenico Pietro
Karwosiecki253 îi va succeda ca Episcop de Bacău, titlu pe care îl va purta până
la moarte, care se va produce la reşedinţa sa din Sniatyn pe 11 martie 1789. El a
fost ultimul episcop polonez propus de coroana polonă la Sfântul Scaun,
rămânând o necunoscută pentru Dieceza sa , cu toate că Prefectul Giuseppe
Martinotti254 a mers în 1779 să-i vorbească despre anumite probleme ale
Diecezei255. Karwosiecki fusese numit coauditor al Episcopului de Bacău
Jezierski de către Papa Pius al VI-lea la 1 ianuarie 1776. În Moldova nici după
câteva luni de la înmormântarea lui nu se ştia cu precizie nici dacă şi nici când
murise256.
Pentru suplinirea absenţei Episcopului din Dieceză, Sfântul Scaun va
însărcina pe Prefectul Misiunii Fedele Rocchi257, cu titlul de Vicar General al
Episcopului. În anul 1788, fără să ţină cont de aceste drepturi obţinute de la
Sfântul Scaun258, Episcopul Karwosiecki îl ameninţa pe Prefectul Rocchi cu
interzicerea administrării mirului de către acesta din urmă. Descurajat, Prefectul
dorea să renunţe şi să se întoarcă în Italia, însă Congregaţia De Propaganda Fide
îi va reconfirma titlul pe 18 martie 1788259. O situaţie similară a fost în anul
1741 pe vremea Episcopului Jezierski, când Vicar General a fost numit
Francesco Manzi260, numai că Episcopul trecând peste competenţele Prefectului,
a făcut-o, spune el, pentru că a fost constrâns de tolerarea de către Manzi a
„scandalului” provocat de către Prefectul Lisa261 şi nu pentru că intenţiona să
ignore prerogativele Sfântului Scaun262. Nu ştim nimic despre el până la sfârşitul
anului 1718 când are loc „episodul Rocchi” şi se pare că nu a mai venit în
Moldova din anul 1776263
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Odată cu moartea ultimului Episcop polonez „la missione francescana di
Moldavia iniziava un nuovo ed ultimo periodo della sua storia”264. Va fi o
perioadă nouă în care Misiunea, deşi eliberată de sub tutela eclesistică poloneză,
va mai avea încă legături cu aceasta. Din anul 1789 scaunul episcopal de la
Bacău va deveni din nou vacant265, până la numirea primului Episcop italian din
fruntea acestei Dieceze, anume Bonaventura Carenzi, de către Papa Pius al VIIlea, pe 29 noiembrie 1808.
Deşi Episcopul Carenzi era aşteptat încă din 1808 (când fusese numit
Episcop de Bacău) să viziteze Dieceza sa din Moldova, totuşi, până în anul 1814
nu reuşise acest lucru (datorită opoziţiei interne moldoveneşti care refuza să
accepte dreptul de a rezida în Moldova al unui Episcop catolic), în octombrie
1814, din diferite motive, încă neclare, despre care documentele Congregaţiei
De Propaganda Fide nu vorbesc explicit266, auzindu-se că acesta nu va putea
întreprinde călătoria de la Roma în Moldova, el renunţând în mod surprinzător la
scaunul episcopal de la Bacău pentru a da posibilitatea numirii unui alt Episcop.
Papa Pius al VII-lea îi acceptă dorinţa şi îl transferă la Pieve în Umbria267.
În aceste condiţii, Congregaţia De Propaganda Fide îl alege la 6 martie
1815 pe fostul Prefect, Giuseppe Berardi ca Episcop de Bacău (alegere
confirmată de către Papă la 13 martie 1815), cea mai fericită şi mai potrivită
(prin experienţa şi cunoştinţele sale) alegere, după părerea tuturor, în situaţia
existentă268.
Deoarece Divanul domnesc şi mitropolitul Veniamin Costache au
hotărât în mod categoric ca „sub nici un motiv să nu mai vină un alt episcop
catolic”269 în Moldova, respectiv ca „sub nici un motiv să nu se permită intrarea
unui astfel de episcop acolo”270, precum şi datorită situaţiei create de hotărârea
Sublimei Porţi privind emiterea unui firman, care interzicea rezidenţa unui
Episcop catolic în Moldova271, Sfântul Scaun va renunţa la titlul de Episcop de
Bacău, adoptându-l pe cel de Vicar Apostolic, la 5 februarie 1817 Nunţiul
Apostolic din Viena făcând cunoscut Cancelariei imperiale că Poarta „non
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avendo voluto ... recedere dalle prese resolutioni”272, Congregaţia De
Propaganda Fide hotărând astfel să accepte „Vicariato Apostolico” în locul celui
de Episcop de Bacău.
Prin urmare, Episcopul Giuseppe Berardi273 va renunţa în cele din urmă,
forţat de împrejurări, la titlul de Episcop de Bacău în favoarea celui de Vicar
Apostolic al Moldovei, primind în acest sens documentele şi recomandările
necesare da la Sfântul Scaun274. În calitate de Administrator Apostolic al
Misiunii din Moldova, Episcopul Berardi va putea practic şi în continuare
exercita unele atribute episcopale, fiind de fapt ultimul Episcop catolic care a
purtat numele Diecezei de Bacău, deşi nu i se recunoscuse acest drept de către
autorităţile moldoveneşti şi cele otomane275, ceea ce va face până la trecerea sa
în eternitate, la 20 aprilie 1818276, odată cu el încheindu-se lungul şir de Episcopi
ai celei mai longevive Episcopii Catolice din Moldova, întemeiate încă în 13911392, anume Episcopia Catolică de Bacău.

NOTE:
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