INSTRUCŢIA PREOŢILOR

GRECO-CATOLICI
DIN EPISCOPIA DE ORADEA
IN SECOLUL AL XIX-LEA
de
IUDITA

CALUŞER

In politica de atragere a populaţiei româneşti la cultul greco-catolic,
casa imperială austriacă şi biserica romano-catolică, a avut în vedere
pe lângă oferirea de concesii social-politice şi necesitatea ridicării nivelului spiritual-cultural al preoţimii, în primul rând, ca prin ei să se
propage apoi lumina cunoaşterii şi în rândul credincioşilor.
In vestitul său „Einrichtungswerk" (Concept de organizare a regatului Ungariei} 1 , cardinalul Leopold Kollonich stipula unele orientări de
principiu şi în domeniul vieţii religioase, pe care le va dezvolta şi detalia
într-un memoriu de amploare, adresat în anul 1701, Congregaţiei De
Propaganda Fide de la Roma, în care făcea legătura între „extraordinara
neştiinţă" a preoţilor şi „nestatornicia" ortodocşilor din Ungaria, pe care
el se străduia să-i atragă la biserica greco-catolică, la „adevărata credinţă" cum o numea acesta. 2 Era evident faptul că atâta timp cât clerul
şi poporul ortodox rămânea sub un anumit nivel cultural, propaganda
unionistă îşi găsea mai greu un areal de extindere şi dezvoltare.
Iniţierea şi instruirea preoţilor a stat în atenţia bisericii romanocatolice din imperiu, care deţinea instituţii special constituite (unele datând din secolul al XVI-lea) în care învăţau viitorii îndrumători spirituali ai enoriaşilor, totodată clerul tânăr având acces la studii superioare
în seminariile şi universităţile din Europa unde îşi desăvârşeau pregă
tirea.3 Trebuie menţionat faptul că de la început promotorii actului unirii bisericeşti, s-au străduit să-i instruiască pe adepţi nu numai in pietate
(în credinţă) ceea ce presupunea o cunoaştere adecvată a ritului, cărţi1 Hodinka Antal, A Munkcicsi gor. szert. puspokseg okmcinytcira, vol. I, Ungvar,
1911, p. 292-296; Varga J. Jar.os, Kollonich Lip6t es az Einrichtungswerk, în Szqzadok, nr. 5-6, 1991, p. 449-489.
~ Mathias Bernath, Habsburgii şi începuturile formării naţiunii române, Cluj,
1994, p. 85, nota 61. Memoriul se intitula „Libellus supplex Cardinalis a Kollonich
Congregationi de Propaganda Fide oblatus", 17 decembrie lîOl.
3
Molnar Aladar, A kozoktatcis tortenete Magyarorszcigon a XVIII szăzadban,
vol. I, Budapesta, 1881, p. 195-209; Mihalyfi Akos, A papneveles tortenete es elmelete, vol. I, Budapesta, 1896, p. 182-204. ln 1567 funcţiona deja Seminarul din

Trnava, întemeiat de primatul Ungariei, Nicolaus Olahus, la Roma, se constituise
în 1579 Colegiul maghiar, transformat apoi în Colegiul germano-ungar (1580), la
Viena funcţiona din 1623 Institutul Pazmany, la Caşovia, Seminarul Kizdi din 1659
iar la Budapesta începând cu anul 1687. La toate aceste institute teologice au avut
acces şi tineri din dieceza catolică de Oradea.
î - Crisia, voi. XXVI-XXVII
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lor bisericeşti, ci şi in litteris (în cultură) pentru care erau însă necesare
şcoli şi seminarii proprii. 4
La puţin timp după acceptarea unirii, episcopul transilvănean, Atanasie Anghel, care primise jurisdicţie şi asupra „părţilor anexe", implicit a Bihorului, cere în sinodul diecezan de la Alba Iulia, din anul 1702,
ca un număr de cinci tineri români să fie educaţi în seminariile catolice
din Roma, Viena, Trnava şi Agria, cerere căreia i se va da curs.5
Considerând însă că numărul clericilor greco-catolici acceptaţi la
diverse seminarii catolice este relativ mic, cardinalul Leopold Kollonics
obţine aprobarea împăratului pentru constituirea unui seminar special
pentru uniţi, la Trnava (Nagyszombat). 6 Seminarul fondat pentru clerici
ruteni, români, sârbi şi alte naţiuni unite, se va deschide în anul 1714.
purtând numele „Sf. Adalbert" şi asigurând educarea a 12 tineri. 7
In dieceza romano-catolică de Oradea, un promotor al mişcării de
unire a fost episcopul Nicolae Csaky care a înţeles că şansele acestui
cult constă în constituirea unui cler educat, disciplinat şi bine organizat.
Pentru realizarea acestui deziderat, solicită imediat după ocuparea scaunului. episcopal (1738), acordarea de 4 locuri pentru tineri români la
colegiul de Propaganda Fide de la Roma; va obţine doar 2 locuri, ceea
ce constituia însă un real succes. 8
Comisiile imperiale de anchetă care au activat în Bihor în anii 1727
şi 1754-1759, pentru a aplana neînţelegerile ivite între ortodocşi şi
uniţi, au scos în evidenţă că preoţimea satelor trăia într-o ignoranţă şi
promiscuitate greu de imaginat. 9 Numărul mare al preoţilor care şi-au
cumpărat parohiile cu bani şi alte daruri, sau i-au moştenit de la părinţi
deţinând doar vagi cunoştinţe religioase, analfabeţi, bigami, îndreptă
ţeşte preocupările ierarhilor bisericii unite de a constitui cât mai grabnic şcoli şi seminarii în care aceştia să-şi însuşească ritul şi disciplina
canonică specifică.

Primul episcop sufragan al diecezei de Oradea, Meletie Kovacs
(1748-1775), va întocmi deja în 1756 un raport către comisia de anchetă
care activa în Bihor, care urma să fie înaintat împăratului, în care arăta
necesitatea constituirii unui seminar mic, în care să fie primiţi cel puţin
' Nilles N., Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae orientalis in terris
coronae S. Stephani, Insbruck, 1885, vol. I., p. 368, în subcapitolul „De re scholastica"
~ Ibidem, p. 362-369.
8 Pentru ridicarea seminarului greco-catolic, cardinalul a obţinut bunurile testate de episcopul Franciscus Jany de la Sirmium în valoare de 18 OOO forinţi la
care a adăugat din veniturile sale 2 OOO de forinţi. In scrisoarea fundaţională din
22 februarie 1704 prevedea ca seminarul să fie condus de iezuiţi iar liturghia să se
desfăşoare conform ritului oriental. Apud Nilles op. cit., p. 29-32; Mihâlyfi Akos,
op. cit., p. 239-240.
7
Petru Tămaian, Istoria seminarului şi a educatiei clerului diecezei romdne
unite de Oradea, Oradea 1930, p. 79.
·
8
Abia în anul 1747 sunt consemnaţi la Roma primii clerici români din dieceza
de Oradea în persoana lui Toma Popovici şi Teodor Bulya care se pare că nu au
reuşit să-şi termine studiile. Apud Iacob Radu, Foştii elevi români uniţi ai şc;oa
lelor din Roma, Beiuş, 1929, p. 12; Iacob Radu, Istoria diecezei române unite a
Orăzii Mari, 1777-1927, Oradea, 1932, p. 19.
u Nicolae Firu, Biserica ortodoxă română din Bihor în luptă cu unireo.
1700-1750, Caransebeş, 1913, p. 1-74.
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24 de fii de preoţi şi a unui seminar mare, propriu-zis pentru 12 clerici. 10
Deoarece solicitarea sa nu primeşte aviz favorabil, revine în anul 1758
cu o nouă cerere, care cu ajutorul părintelui iezuit Ignatiu Kampmiller
este înmânată împărătesei Maria Tereza, dar problema rămâne pe mai
de>parte nerezolvată, datorită probabil şi faptului că la data respectivă,
funcţiona deja la Oradea seminarul latin (deschis în anul 1740/41) conceput din start pentru a servi educării tinerilor romano şi greco-catolici.11 Episcopul Meletie Kovacs recunoaşte faptul că a fost nevoit să
accepte în unele parohii, preoţi mai puţin pregătiţi, dar deosebit de
ataşaţi cauzei unirii care au desfăşurat o remarcabilă activitate în acest
sens, dorind însă ca pe viitor parohiile vacante să fie ocupate de preoţi
crescuţi şi educaţi în mod corespunzător în seminarii. Primele realizări
în acest sens se remarcă în schematismul din anul 1765, care consemnează 93 de parohii greco-catolice cu 110 preoţi din care 7 aveau studii
filozofice şi teologice efectuate la Caşovia, Roma, Trnava şi Oradea.12
Deşi numărul preoţilor cu studii pare mic era totuşi un început pe drumul deschis ridicării spirituale al acestora.
Necesitatea educării corespunzătoare a clerului unit, devine o problemă importantă mai ales după recunoaşterea în 1777 a Episcopiei greco-catolice de Oradea, de sine stătătoare, când noua dieceză trebuie să
facă faţă puternicelor presiuni ale ortodocşilor dar şi să demonstreze
latinilor capacitatea de organizare şi de existenţă corespunzătoare şi
fără tutela şi coordonarea acestora.
In sistemul organizatoric al învăţământului clerical din imperiu erau
fixate nişte canoane clare încă de la Conciliul de la Trident 13 care s-au
aplicat până la reformele impuse de Iosif al II-lea, care în 1784 va desfiinţa seminariile diecezane şi va organiza 10 seminarii generale. 14
Această încercare de centralizare va rezista doar până Ia moartea îm10 Ioan Ardelean, Istoria diecezei române greco-catolice a Oradiei Mari, Blaj,
1888, p. 106-109; Iacob Radu, Istoria, p. 37-38.
11
Bunyitay Vincze, Mâlnasi Odon, A Vâradi puspi:iki:ik a szâmuzetes s az ujraalapitâs korâban (1566-1780), Debreţin 1935, p. 263-264, 325-328.
12 Arhivele Statului Oradea (în continuare AS.O.) fond Episcopia romanocatolică de Oradea (în continuare E.R.C.0.), Acte ecleziastice, Religionaria, dos. 22,
f. 247 v-258. Schematismul menţionează pe următorii preoţi cu studii efectuate la
diverse seminarii: Demetriu Papolczi, preot în Beiuş cu filozofia la Caşovia şi teologia la Oradea, Grigore Csillaghcizi, preot în Beliu a încE:put filozofia la Caşovia,
a absolvit teologia la Oradea, Teodor Bullya preot în Popeşti cu studii începute
la Roma, Moise Stojanovics, preot rutean în Leta Mare cu 2 ani de studiu a teologiei morale la Orndea, Ioan Simon, paroh în Oradea şi vicearhidiacon al districtului
Giriş cu teologia terminată la Caşovia, Clemens Preluca preot în Oradea cu filozofia
la Caşovia şi teologia la Oradea, Petru Ghergelfi preot in Oradea director al şcolilor

cu studii făcute la Cluj, Vesprem, Pecs, Trnava şi Orad~a (4 ani).
13 La Conciliul de la Trident (15 iulie 1563) s-a prevăzut necesitatea constituirii
de seminarii în fiecare dieceză, aflate sub conducerea nemijlocită a episcopilor.
ln seminarii educaţia se făcea total separat de tinerii care urmau o carieră laică
-şi erau acceptaţi în principiu tineri săraci care ofereau certitudine că se vor dedica
unei cariere teologice, dar şi dintre cei cu posibilităţi materiale, aceştia urmând să
achite o taxă. Apud Mihalfi Akos, op. cit., p. 123-130.
14 Petru Tămaian, op. cit., p. 63. Seminariile generale au funcţionat la Viena,
lnsbruck, Gratz, Olmi.itz, Freiburg, Lemberg (două, unul pentru latini celălalt pentru greco-catolici) Bratislava, Agria, Zagreb - în 1786 ultimele două sunt unite şi
«e mută la Pesta.
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păratului

(1790) când Leopold al II-iea reia vechea organizare şi constituie seminarii şi în diecezele care până la data respectivă nu aveau. 15
Profitând de această conjunctură favorabilă, episcopul greco-catolic
de Oradea, Ignatie Dărăbant, în consens cu episcopii de acelaşi rit din
Muncaci (Andrei Bacsinsky) şi Crusovac (Iosafat Bastasich) în anul 1791
înaintează împăratului un memoriu în care solicită aprobare pentru orga.,.
nizarea de seminarii proprii, de rit grecesc în fiecare dieceză. Având
experienţa Blajului, unde funcţiona un seminar din anul 1754, 16 episcopul
orădean va insista mult atât la Buda cât şi la Viena, până la obţinerea
aprobării în 30 ianuarie 1792, de organizare la Oradea a unui seminar
pentru români.17 Trebuie menţionat faptul că existau 2 tipuri de seminarii - minus, adică mici, domestice, care erau un fel de cămine internat
pentru cazarea tinerilor şi educarea liturgică a clerului unit şi seminarii
teologice propriu-zise - maius, care ofereau pregătire superioară clericilor. Seminarul „Leopoldin" din Oradea făcea parte din prima categorie,
stipulându-se în diploma fundaţională recomandarea ca tinerii care studiază teologia să urmeze aceste cursuri în seminarul de rit latin din
localitate. 18 Această prevedere l-a nemulţumit pe Ignatie Dărăbant, care
in decembrie 1792, deci la puţin timp de la inaugurare (29 octombrie
1792) face o nouă încercare de a obţine un seminar teologic diecezan propriu-zis, dar de această dată se izbeşte de obtuzitatea unor capitulari
locali, nereuşind înaintarea „in corpore" a unei cereri către împărat. 19
Nerenunţând la ideea ridicării unui seminar pentru români, separat de
latini, în 1799 solicită din nou împărăţiei aprobarea pentru deschiderea
unei asemenea şcoli la Beiuş, proiect care însă nu se va putea realiza
datorită tărăgănării obţinerii de fonduri necesare pentru o asemenea.
întreprindere. 20 Seminarul unit din Oradea avea un caracter mixt, în el
fiind crescuţi atât clerici cât şi mireni, tinerii mai dotaţi şi cu aptitudini
în domeniu deveneau preoţi, ceilalţi dascăli în şcolile diecezei. In acceptarea în seminar· aveau întietate fii de preoţi săraci, orfanii de preoţi,
copii. învăţătorilor din dieceză şi din comitatele limitrofe care erau ac"ceptaţi în mod gratuit, constituind categoria „alumnilor", dar erau primiţi şi tineri cu stare care plăteau o taxă, ei fiind „convictorii". Semi.:.
narul avea o deschidere ecumenică largă, aici fiind primiţi atât tineri
de religie greco-catolică cât şi ortodocşi, dar au fost cazuri când au fost
15 Karacsonyi Janos, Magyarorszag egyhaztortenete f obb vonasaiban 970-tol 1900-ig, Oradea, 1906, p. 294-296, 298. Până în anul 1814 se organizează noi seminarii

teologice la Szekesfehervar, Satu Mare, Caşovia, Cenad, Beszterczebânya, Diakovâr,
Rozsny6.
1
" N. Brânzeu, Şcoalele din Blaj, Sibiu, 1898; Nicolae Albu, Istoria învăţămân
tului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, 1944, p. 173-197; Iacob Mârza,
Şcoală şi naţiune (Şcolile din Blaj în epoca renaşterii naţionale), Cluj-Napoca, 1987,
p. 47-58.
17
Ioan Georgescu, Istoria seminarului din Oradea, Bucureşti, 1923, p. 12-13;
Iacob Radu, Istoria, p. 81; Ioan Georgescu, Seminarul din Oradea pe timpul întemeietorului Ignatie Darabant, în „Cultura creştină" Blaj, an IX, nr. 3 martie 1920,
p. 101-109.
şi

18
Schematismus historicus Venerabilis Cleri Dioecesis M. Varadiensis gr. rit.
cat. pro Anna jubilari 1900, p. 54-60; Ioan Georgescu, Istoria p. 83-89; Petru
Tămaian, op. cit., p. 5-10.
19 Ioan Ardelean, Istoria, p. 56-61.
20
Iacob Radu, Istoria. o. 82.
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Un rol esenţial l-a jucat seminarul orădean îu educarea clerului
într-o viaţă riguroasă, ordonată şi disciplinată, dar mai ales în însuşirea
canoanelor bisericii greco-catolice, în limba română. Invăţarea ritului,
ceremoniilor şi cântului specific acestui cult, completau studiile efectuate la şcolile catolice, oferind posibilitatea practicării corecte în limba
naţională, a chemării preoţeşti. De altfel, tinerii seminarişti, în timpul
vacanţelor, erau obligaţi să . efectueze o perioadă de practică pe lângă
parohii greco-catolici cu experienţă, pentru a se familiariza atât cu
limba cât şi cu tipicul bisericesc. 22 Pentru a compensa faptul că tinerii
români din seminar frecventau .şcoli unde limba de predare era în general latina şi maghiara, prin regulament se impune ca limba de conversaţie în seminar să fie cea română, existând şi un profesor care-i învăţa
pe tineri să scrie şi să citească în limba maternă. 23
Datorită greutăţilor organizatorice inerente oricărui început, în primul an de funcţionare a seminarului 1792/3, sunt acceptaţi doar 16 tineri, numărul acestora însă va creşte pe parcursul anilor, variind între
26 şi 77, cei mai mulţi clerici fiind acceptaţi în anul şcolar 1910/11 când
numărul lor atinge cifra de 96. 24 Aceste fluctuaţii au motivaţie dublă,
în primul rând capacitatea de primire a primului edificiu în care a funcţionat seminarul orădean era limitat25 , iar altă cauză ar fi necesarul de
preoţi de care avea nevoie dieceza în diferite momente ale evoluţiei
sale, în funcţie şi de numărul parohiilor existente.
Deşi necesitatea ridicării 1,mor seminarii teologice era evidentă, a
existat reticenţă din partea autorităţilor de a aproba constituirea lor,
astfel în diecezele greco-catolice de Oradea, Crusovac şi Lugoj încă la
începutul secolului XX ele nu existau. La Oradea, Academia teologică
se va forma abia în anul 1912, în urma unui conflict iscat între clericii
români şi maghiari care frecventau seminariul teologic romano-catolic
din localitate, în urma căreia 14 seminarişti români sunt eliminaţi şi
părăsesc instituţia. 26 Aprobarea de principiu a Ministerului Instrucţiunii
Publice a existat din anul 1912, când s-:a început şi edificarea noului
corp de clădire din spatele seminarului, care se va da în folosinţă în 1914
şi definitiv în 1924. 2 i
. Seminarul „mic" din Oradea deşi nu a fost o teologie propriu-zisă.
a avut un rol esenţial în formarea clerului tânăr, educat, cu cunoştinţe
dogmatice pe care apoi le-a putut împărtăşi enoriaşilor din întreaga zonă
de vest a ţării în limba română, câştigând astfel noi adepţi pentru cultul greco-catolic. Seminarul a ridicat pe mulţi ţărani din condiţia umilă
Ioan Georgescu, Istoria, p. 19-20, 34; Petru Tămaian, op. cit., p. 17, 19.
Ioan Georgescu, Istoria, p. 14, 35; Petru Tămaian, op. cit., p. 86.
Ibidem, p. 24, 31.
2
' Petru Tămaian, op. cit., p. 62.
25
Ioan Georgescu, Istoria, p. 9-12; Petru Tăm'lian, op. cit., p. 10-12. In
seminarul şi-a început activitatea într-o fostă clădire a călugărilor iezuiţi, în
s-a construit un edificiu corespunzător, iar în 1914 se începe ridicarea unei
aripi dedicate Academiei teologice.
26
AS.O., Episcopia greco-catolică Oradea (în continuare E.G.C.O.) dos.
t. 137; P. Tămaian op. cit., p. 94-97.
27
A.S.O., fond, E.G.C.O., dos. 578 - f. 40, 232, 233.
21

2"i
23
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de iobag şi a oferit posibilitatea de a se cultiva unui număr mare de
tineri proveniţi din familii care nu ar fi avut altfel mijloacele necesare
e,, să le ofere educaţie şi instrucţie. Pe parcursul anilor tinerii seminari~ti au dovedit capacităţi intelectuale deosebite, fie că s-au dedicat
vieţii ecleziastice sau laice, din rândul lor ridicându-se un mitropolit,
patru episcopi, un număr însemnat de canonici, sute de profesori şi inv ăţători, avocaţi, funcţionari ai domeniului public etc. 28
Pentru acumularea cunoştinţelor teologice de cel mai înalt nivel,
tinerii clerici români de dieceza de Oradea, au avut posibilitatea, datorită numeroaselor fundaţii special făcute în acest scop, să urmeze
cursurile şcolilor teologice de tradiţie din întreaga Europă. Un număr
mare de tineri s-au format pe plan local, la Seminarul teologic romanocatolic din Oradea ale cărei baze au fost puse de episcopul Emeric
Csaky (1702-1732) şi definitivate de fratele acestuia Nicolae, în
1740/41.29 Seminarul avea iniţial loc pentru 12 clerici şi era conceput
pentru a fi frecventat de tinerii aparţinători ambelor rituri catolice.
Numărul greco-catolicilor a variat între 1 şi 4, în perioada de început,
până în anul 1823, când se anexează la dieceza Oradea 72 de parohii
româneşti aflate iniţial sub jurisdicţia diecezei greco-catolice de Muncaci
şi când necesarul de preoţi pregătiţi creşte brusc. 30 Astfel, statisticile
arată că după această dată, numărul tinerilor uniţi din seminar a variat
între 10 şi 17, fiind evident faptul că, faţă de celelalte seminarii, era
preferat cel orădean, datorită şi amplasării sale convenabile. 31 De la
început, această instituţie, ce a beneficiat de cadre erudite, aparţină
toare ordinului călugăresc al Paulinilor, a fost dotată cu o tipografie
proprie care a editat cărţi teologice, dar şi cu o bibliotecă în care se
regăseau cei mai importanţi autori din epocă. atât din domeniul clerical cât şi laic. In perioada 1784-1790 seminarul latin îşi încetează
activitatea, ca urmare a unei dispoziţii imperiale, dar îşi reia cursurile
imediat ce împrejurările îi permit, într-o clădire nouă, adecvată şi
bine dotată 32 . Statisticile denotă faptul că tinerii români proveneau in
general din familii de nobili, coloni şi oameni liberi, ori erau descendenţi ai unor familii de preoţi şi învăţători, în general din comitatele
Bihor, Satu Mare, Sălaj, Arad şi în cazuri mai rare din zone mai îndepărtate, dar, la începutul secolului al XX-lea, sunt menţionaţi câţiva
din Craiova. Bucureşti, Ploieşti, probabil trimişi aici şi pentru a-şi
însuşi şi perfecţiona cunoştinţele de limbă latină. 33
Unul din seminariile cele mai importante pentru uniţi, în care
clericii din dieceza de Oradea au avut reprezentanţi din momentul
l'Onstituirii sale şi care a dat generaţii de prelaţi de excepţie, a fost
Seminarul „Sf. Barbara" din Viena, fondat de Maria Tereza în anul 1775,
llll Despre personalităţile care au frecventat Seminarul „Leopoldin" din Oradea
alte seminarii teologice şi evoluţia lor ulterioară voi prezenta câte un scurt medalion biografic la sfârşitul lucrării.
29
Mihâlyfi Akos, op. cit., p. 229-230; Bunyitai V., Malnăsi O., op. cit., p. 263.
30
Petre Dejeu, Instituţiunile culturale din municipiul Oradea şi judeţul Bihor,
Oradea, 1937, p. 162-164; P. Tămaian, op. cit., p. 67, 81-90.
31
A.S.O., fond E.R.C.O., Acte ecleziastice, Litteraria, dos. 249-250.
32
Ibidem, dos. 228, f. 47-52.
31
Idem, dos. 226, f. 109-112, 235-240; dos. 229, f. 8-11, 216, 219; dos. 231,
f. 3-11; dos. 232, f. 321-326; fond E.G.C.O., dos. 591, f. 37.
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special pentru tinerii greco-catolici din Austria, dar la care aveau
acces şi tineri din celelalte dieceze. 34 . Seminarul a funcţionat cu o întrerupere între anii 1784-1790, când alumnii au fost transferaţi la Agrh
şi Lemberg (Lwow), până în anul 1873, când Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice al Ungariei, dispune mutarea clericilor greco-catolici din diecezele din Ungaria, la Seminarul central din Budapesta. 35
In întreaga perioadă de funcţionare, din dieceza de Oradea au frecventat anual cursurile un număr variabil de tineri (între 3 şi 6)" dar
cu o capacitate intelectuală deosebită, care i-a propulsat în cele mai
înalte funcţii. Astfel, dintre foştii cursanţi ai seminarului vienez se
recrutează un mitropolit, 5 episcopi ai diecezei de Oradea şi câte un
episcop a diecezelor greco-catolice de Gherla, Lugoj, Muncaci, canonici,
profesori, directori de şcoli cu renume. 36 învăţământul practicat h
,.Barbareum", nivelul de pregătire al profesorilor, dar şi dotarea seminarului, erau renumite în epocă. De la început au existat preocupări
pentru amenajarea unei biblioteci proprii, catalogate după principii
alfabetice, în care şi-au găsit loc, alături de cărţi teologice, lexicoane,
dicţionare, manuale, atlase, tipărite la Viena, Trnavia, Veneţia, Nilrnberg, în limbile latină, ebraică, greacă, germană etcY7 La rândul lor,
clericii români îşi vor organiza, în 1853, o bibliotecă publică formată
în majoritate din cărţi donate de . ei, în care o pondere însemnată
o aveau cărţile şi publicaţiile româneşti, tot ei redactând şi o revistă
literară „Armonia", condusă de George Marchiş. Dar cea mai importantă realizare se poate cataloga, înfiinţarea în 1861 a „Societăţii bisericeşti-literare" care-şi propunea în statutele de funcţionare să traducă
opere însemnate din literatura bisericească universală, să editeze cărţi
ecleziastice şi literare originale, să-şi prezinte în public lucrările proprii şi să îmbogăţească fondul de carte al bibliotecii. 38 Un conducător
zelos al societăţii a fost bihoreanul Iustin Popfiu, iar între reuşitele
activităţii societăţii se poate enumera traducerea şi tipărirea în limba
română a lucrării cardinalului Nic. Wisseman „Fabiola" şi a „Catechismului" lui Deharbes, precum şi a unor opere originale (24 de bro3
• A.S.O., fond E.R.C.O., Acte ecleziastice, Fundationalia eclesiastica, dos. 388.
Mihalyfi Akos, op. cit., p. 239-240; P. Tămaian, op. cit., p. 73-75. Locurile ~rau
astfel repartizate: din dieceza Muncaci - 9 clerici, din Oradea - 6, din Făgă
raş 9 şi din Crişevăţ - 2.
5
~
Ioan Marin Mălinaş, Situaţia învăţământului bisericesc al românilor în con-

te:r.tul reformelor şcolare din timpul domniei împărătesei Maria Tereza (1740-80)
a împăraţilor Iosif al II-lea (1780-90) şi Leopold al II-lea (1790-92), Oradea 1994,
p. 168-174, 187-207; P. Tămaian, op. cit., p. 74.
8
'
I. M. Mălinaş, op. cit., p. 172-173; P. Tămaian, p. 73-74; A.S.O., fond
E.G.C.O., dos. 593, f. 44-45; vom numi doar pe mitropolitul Ioan Vancea, pe epis-

copii de Oradea: Samuil Vulcan, Vasile Erdelyi, Iosif Pop Szilaghi, Ioan Olteanu,
Mihai Pavel (va absolvi la Ungvar), Alexandru Dobra (episcop de Lugoj), Ioan Alexi
(episcop de Gherla), Alexa Pocsay (episcop de Muncaci).
37
A.S.O., fond E.G.C.O., dos. 592, f. 32-39, 144-145. S-a păstrat catalogul căr
ţilor în număr de 33 de titluri, din anul 1783, cânrl prefect al studiilor la seminar
era Iacob Aaron, primul canonic şi prepozit al Capitlului l'!t'eco-catolic de Oradea.
8
~
Vasile Vartolomei, Mărturii culturale bihorene, Cluj, 1944, p. 135--139:
P. Tămaian, op. cit., p. 74; Iacob Radu, Istoria, p. 150; Eugen Micu, Din activitatea
amicilor romdni din Viena, Vestitorul, Organ al Eparhiei române unite de Oradea
Mare, Oradea, 1931, an VII, nr. 19-20, p. 5-6: 1932, an VIII nr. 9, p. 8-9, nr. 20.
p. 7-8, nr. 21, p. 7-8.
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şuri) în limba română, dedicate arhiereilor orădeni, cu diverse ocazii
onomastice. 39
O încercare similară de organizare a unei societăţi literare a clericilor români, s-a înregistrat la Seminarul teologic din Pesta, dar ea
a funcţionat în mod clandestin şi pentru o perioadă scurtă, reuşindu-se
doar constituirea unei biblioteci adecvate. 40
Se impune a se menţiona că la Viena a funcţionat, începând cu
anul 1816, şi un Institut t20logic de rang superior „Augustineaum" care
pregătea profesori de teologie şi conducători de seminarii, unde au avut
acces si clerici din dieceza orădeană. 41
afară de Seminarul „Sf. Barbara", greco-catolicii mai dispuneau
de un Semim.r la Lemberg (Lwow) înfiinţat în 1665, special pentru
ruteni, dar care va primi în rândurile sale şi români, aici definitivându-si studiile 3 tineri valorosi din dieceza de Oradea. 42
· Din anul 1778 dieceza' greco-catolică a Muncaciului va beneficia
şi de Seminarul rutean din Ungvar, unde după cedarea celor 72 de
parohii diecezei de Oradea, vor fi primiţi spre educare, începând cu
anul 1825, şi câte 6-8 clerici români ai acestei dieceze. 43
Dar seminariile cu cea mai mare prestanţă care funcţionau în Europa şi unde selectarea tinerilor era deosebit de riguroasă pe baza
unor aptitudini şi capacităţi superioare erau Colegiul Urban de pe lângă
Congregaţia de Propaganda Fide şi Colegiul grec şi rutean „Sf. Atanasie" de la Roma. Am menţionat trimiterea celor 2 clerici din dieceza
de Oradea în anul i 747 la Colegiul Propagandei şi insuccesul acestora,
ceea ce se pare va determina ca episcopii să nu-şi mai asume răspun
derea pentru selectarea şi trimiterea clericilor la acest institut. In 1779,
împăratul sistează toate bursele româneşti pentru Roma şi în 1781,
printr-un decret, s-a interzis trimiterea tinerilor la studii în acest oraş,
lege pe care Iosif al II-lea a generalizat-o pentru toate diecezele din
imperiul austriac, indiferent de rit. Pentru cei care şi-au început studiile înainte de acest an, s-a creat un seminar la Pavia. 44
Colegiul grec „Sf. Atmwsie" a fost întemeiat în anul 1577, dar
în 1798 se închide şi îşi va relua activitatea din nou începând cu
-anpl 184 7, când numărul rutenilor va deveni dominant, schimbând şi
denumirea colegiului în „Greco-rutean". După restaurarea Mitropoliei
greco-catolice din Transilvania, în 1853, papa Pius al IX-lea va oferi
4 locuri gratuite pentru românii uniţi din Transilvania. Până în

rn:

"' Vasile Vartolomei, op. cit., p. 139.
P. Tămaian, op. cit., p. 78.
41
P. Tămairm, op. cit., p. 74-75; Mihălfy Akos, op. cit., p. 486, 489. Sunt cunoscuţi patru clerici din dieceză cu studiile terminate la acest institut: Ilie Stan,
canonic la Oradea, Nicolae Fluieraş profesor la Academia teologică din Oradea,
Ioan Georgescu, profesor şi istoriograf, Valeriu Traian Frenţiu, episcop al diecezei
de Oradea.
42
P. Tămaian, op. cit., p. 75. Este vorba de canonicii Simeon Bran, Nicolae
Vitez şi Ioan Corneli ultimul inspector şcolar şi organizator al învăţământului românesc din dieceza de Oradea.
43
Ibidem, p. 83; AS.O. fond E.G.C.O., dos. 590, f. 256.
44 Iacob R1du, Foştii elevi, p. 17; Mihălfi Akos, op. cit., p. 284-291. La Rnma
funcţionau în paralel Unive,sitatea Gregoriană, Colegiul Urban de pe lângă Congregaţia de Prapag::mda Fide, Colegiul germano-ungar şi Colegiul grec „Sf. Atanasie".
40
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anul 1897, când Papa Leo al XIII-lea readuce colegiul la destinaţia sa
originară, de a forma doar preoţi de ritul grec curat, pentru ruteni
deschizând un colegiu separat, iar pe români îi trece în Colegiul Propagandei, aici educându-se şi 9 tineri din dieceza de Oradea. 45 Tinerii
uniţi, la un timp după înmatricularea lor, perioadă în care se acomodau
şi se putea constata capacitatea lor de asimilare şi conduită morală,
erau obligaţi să .depună un jurământ faţă de Congregaţia de Propaganda
Fide, prin care promiteau că se vor dedica past0raţiei şi vor rămâne
fideli acestei instituţii şi după întoarcerea lor în patrie. De altfel, se
stipula obligativitatea alumnilor întorşi în diecezele lor, să trimită anual
câte un raport de activitate şi să .ţină legătura cu cardinalul prefect al
Congregaţiei. 46 Climatul spiritual cultural în care au trăit tinerii, posibilitatea unor cercetări istorice şi filologice asupra trecutului poporului
român au dus la relevarea unor mari idei: continuitate şi romanitate,
devenite argumente solide pentru revendicările politice şi naţionale de
mai târziu. Totodată clericii români de la Roma au devenit posesorii
unei temeinice culturi latine şi au învăţat limbi de circulaţie europeană,
contribuind astfel, odată întorşi acasă, la ridicarea nivelului poli tic şi
cultural al românilor. 47
Seminarul latin de la Strigoniu, mutat aici în anul 1850 de la
Trnava 48 va primi în rândurile sale câte 1-2 clerici din dieceza de
Oradea care, datorită educaţiei primite, se vor dedica cu succes vieţii
clericale sau vor deveni profesori şi directori ai Gimnaziului greco-catolic din Beiuş, se vor consacra scrisului, elaborând lucrări diverse,
începând cu manuale scalare si terminând cu studii istorice de referinţă.49 începând cu am'.il 1906, ·datorită unui incident ivit în seminariul
din Strigoniu când un tânăr slovac va fi eliminat, clericii români n-au
mai fost acceptaţi şi cele 2 locuri pentru care erau fundaţii speciale
au fost transferate la Seminarul arhiepiscopal din Calocea. 50
In Seminarul Central de la Pesta din momentul redeschiderii în
anul 1805 şi până în 1873, clericii din dieceza de Oradea vor ocupa
în permanenţă cele 2 locuri fundaţionale, iar începând· cu anul 1873,
numărul locurilor va creşte la 4, fiind trimişi în general tineri care
doreau să devină profesori ori să îşi ia doctoratul. 51
45
A.S.O., fond E.G.C.O., dos. 591, f. 134; Iacob Radu, Foştii elevi, p. 6-7.
Clericii crescuţi aici a:J fost Ioan Sabo, Vasile Iuţiu, Augustin Lauran, Ştefan Erdely1, Ioan Ciceronescu, Ioan Ardelean, Demetriu Radu, Corneliu Bulcu, Iacob Radu.
46 I. M. Mălinaş, op. cit., p. 165.
47
Iacob Mârza, op. cit., p. 34-35.
4
'l'ăm 11an, op. cit., p. 78-81; Schematismus venerabilis cleri dioecesis
~ P.
Magno - Varadinensis g, aeci ritus catholicorum pro anno 1840, Oradea, 1840, p. 168.
La Trnava a funcţionat în perioada 1714-1781 un seminar greco-catolic care îşi
încetează activitatea ,::ână în 1790, când se reface, activând apoi până în anul 1850.
Aici îşi vor urma studiile în mod sporadic un număr de 1-3 clerici din dieceza de
Oradea (Ioan Cuc, Gheorghe Juhasz, Ioan Pop).
49 Schematismus, 1895, p. 1 .6-148; Idem, 1900, p. 269; P. Tămaian, op. cit.,
p. 80-81. La Strigon'.u vor absolvi Teodor Bule, Vasile Dumbrava (ambii profesori
la Beiuş), Petru T:m'lian, Petru Hertzeg, Demetriu Pop, Iosif Patachi.
51
Schematism'.ls, 1909, p. 287; P. Tămaian, op. cit., p. 81.

01

Scliem-it;sm'IS, 1840,

o. 168; Idem. 1851, o 85: Idem. 1867, o. 87: Idem, 1881,

p. 128-129: Idem 1900, p. 269; Idem, 1909, p. 285-286. Amintim doar câteva dintre
persom1litiiţile distincte ale vieţii culturale bihorene cu studiile făcute la Pesta:
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începând cu anul 1840, un număr variind între 6 şi 9 clerici din
Oradea vor frecventa şi cursurile Seminarului Latin din Satu Mare.
Odată cu aprobarea constituirii Academiei teologice de la Oradea (1912)
aceştia vor fi chemaţi să-$,i termine studiile în acest institut. 52
Putem deci concluziona că pentru desăvârşirea studiilor, clericii
români din dieceza de Oradea, au frecventat colegiile din Roma, seminariile latine,, greco-catolice şi rutene din Europă dar, cu predilecţie,
cele din Viena, Oradea, Pesta şi Satu Mare.
.
Incepând cu anul 1756 la Blaj se deschide seminarul „crăiesc" din
mănăstirea „Sf. Treimi", iar în 1760 seminarul diecezan sau al „Bunei
Vestiri", care se vor contopi în 1781, devenind Seminar arhidiecezan. 53
Deşi acest seminar românesc era bine organizat, primind în rândurile
sale tineri din zonele limitrofe şi din întreaga Transilvanie, candidaţii
din dieceza greco-catolică de Oradea, nu se vor orienta spre el nici
după anul 1853, când eparhia Orăzii intră sub jurisdicţia Mitropoliei
Unite de Blaj. 54 Un fapt uşor de constatat este însăşi tendinţa multor
seminarişti absolvenţi la Blaj, de a-şi definitiva şi aprofunda studiile
la alte seminarii teologice din Europa. Din dieceza Oradea, până în
anul 1887 sunt consemnaţi doar 2 teologi cu studii efectuate la Blaj,
din care unul a urmat cursurile pe cale particulară, iar celălalt şi le-a
desăvârşit la „Augustineum" din Viena. 55
Cu toate că era recent înfiinţată, dieceza Gherla va primi deja
in 1858, aprobare pentru ridicarea unui seminar teologic diecezan, ceea
ce Oradea a ratat cu toate încercările făcute pe parcursul anilor. Situaţie similară cu Blajul, Seminarul din Gherla va fi frecventat până în
anul 1900, doar de 2 tineri din dieceza orădeană. 56
Dacă analizăm în profunzime situaţia creată în dieceza greco-catolică de Oradea, ca urmare a faptului că aici nu a existat până în
anul 1912 un seminar teologic de rang superior, putem sesiza avantajele, dar şi dezavantajele create de faptu.I că tinerii de aici îşi definitivau studiile în seminarii din străinătate. Pentru a evalua în primul
rând foloasele, trebuie să subliniem faptul că pretendenţii la studii
erau obligaţi să fie absolvenţi de gimnaziu, cu certificate de maturitate,
ceea ce ridica din start nivelul cultural şi de erudiţie a clerului. Educarea tinerilor în capitale de ţări civHizate, sau în oraşe mari, centre
de cultură europeană, şi-a pus amprenta pozitivă pe cei care au fost
nevoiţi să-şi însuşească pe lângă limba practicată în seminarii, care
era de obicei latina şi limba acelor popoare. Dacă în general de acasă
plecau cu cunoaşterea limbii materne şi a celei maghiare, fără de care
nu puteau absolvi un gimnaziu, în anii de studii îşi însuşeau la Roma
Francisc Hubic, (compozitor}, Camil Sălăgean (canonic, distins cu „Steaua României"),
dr. Constantin Pavel (istoric}, Ştefan Tăşiedan (profesor şi scriitor}.
52 A.S.O., fond E.G.C.O., dos. 578, f. 40, Schematismus, 1840, p. 168; Idem, 1867,
p. 87, Idem, 1895, p. 146; P. Tămaian, op. cit., p. 83-84. Clerici merituoşi crescuţi
aici au fost Samuil Ciceronescu (profesor}, Vasile Ştefănică (director la gimnaziul
din Beiuş), şi o pleiadă întreagă de preoţi şi protopopi.
53
P. Tămaian, op. cit,, p. 81-82; Iacob Mârza, op. cit., p. 49.
54
Iacob Mârza, op. cit., p. 167.
55
Const. Pavel, Şcualele din Beiuş 1828-1928, Beiuş, 1928, p. 237-238; Iacob
Radu, Istoria, p. 219. Este vorba de preotul Traian Fărcaş şi de canonicul Ilie Stan.
56
P. Tămaian, op. cit., p. 82-83; Mihalfy Akos, op. cit., 386-387.
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limba italiană, la Viena cea germană, iar la Lemberg şi Ungvar ruteana, ceea ce le oferea o deschidere europeană şi acces la literatura
şi creaţiile culturale ale acestor popoare. Apoi faptul că aceste seminarii aveau deja decenii sau chiar secole de activitate, riguros organizate, cu canoane strict elaborate şi respectate, au impus o disciplină
canonică care le-a imprimat un mod de viaţă şi acestor absolvenţi. Mai
trebuie apoi menţionată dotarea acestor şcoli şi nu în ultimul rând
bibliotecile şi arhivele, deosebit de bogate, care le lărgeau orizontul
de gândire şi cunoaştere. Era în beneficiul diecezei orădene şi faptul
că din punct de vedere financiar era degrevat de sarcina de a întreţine
o clădire costisitoare pentru seminar şi de a plăti profesorii şi superiorii acestui institut. Clericii care frecventau seminariile străine erau
întreţinuţi din „fondul religionar" şi din diferite fundaţii.
In ceea ce priveşte dezavantajele de care se izbeau absolvenţii, mai
ales ai teologiilor latine, era faptul că între materiile de învăţământ
nu era inclusă şi însuşirea cunoştinţelor necesare de tipic, ritual şi
cântece specifice şi nici canoanele bisericii răsăritene, pe care aceştia
erau nevoiţi să şi le însuşească prin practică, pe lângă preoţi cu vechime şi experienţă. De asemenea, absenţa seminarului a lipsit dieceza
orădeană de formarea unui nucleu de prelaţi români, bine pregătiţi,
care şi-ar fi putut aduce contribuţia la cultivarea limbii, la întocmirea
şi editarea de manuale teologice, atât de necesare în activitatea
cotidiană. 57

Din punct de vedere organizatoric, au existat diferenţe minore
între diferitele seminarii din imperiu. In seminarul „Leopoldin" din
Oradea, al cărui regulament de funcţionare s-a elaborat în 1792 ~i
s-a modificat doar o singură dată în anul 1852„ funcţionau drept organe de conducere: directorul, numit de episcop, dintre canonici, fără
retribuţie, vicedirectorul, care era de obicei şi profesor, spiritualul,
care avea un rol deosebit în formarea tinerilor ca buni prelaţi, prefecţii
de studii, iar pe lângă aceştia, mai târziu şi medicul seminarului.511
In seminariile din străinătate organizarea era asemănătoare, doar că
superiorii se numeau rectori.
Până în epoca iozefină, învăţământul teologic şi educarea clerului
ca „res spirituales", intra întru totul în competenţa bisericii, statul
neavând nici un drept şi nici un amestec în întocmirea regulamentelor
de funcţionare, în fixarea programei şcolare sau a modului de predare
a materiilor de învăţământ. Episcopii catolici „de iure ·divino" erau
suverani în alegerea şi fixarea tuturor normativelor, de la împărat
cereau doar consimţământul pentru confirmarea fundaţiilor. Iosif al II-lea
va fi cel care va reorganiza în primul rând seminariile, prin desfiinţa
rea celor diecezane şi concentrarea lor în seminarii generale, care au
devenit în întregime instituţii ale statului, rectorii şi profesorii erau
angajaţi de împărat, fără intermedierea episcopilor, având latitudinea
de a prescrie şi manualele şcolare uzitate. 59 După moartea împăratului,
statul îşi va limita şi pierde puterea asupra acestor şcoli teologice, care
P. Tămaian, op. cit., p. 90-94; Mihalfy Âkos, op. cit., p. 373, 385.
A.S.O, fond E.G.C.O., dos. 578, f. 234-236; I. Georgescu, Istoria, p. 17-22.
su Mihălfy Âkos, op. cit., p. 241-246.

57

58
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se vor desfiinţa, reluându-se activitatea seminariilor diecezane, iar prir.
Concordatul din 13551,o se vor reglementa şi juridic drepturile episcopilor, care dispuneau, în mod suveran, de organizarea seminariilor, de
numirea şi transferarea profesorilor, de acceptarea, sau nu, a clericilor,
având deplină libertate decizion2lă.
ln seminarii durata cursurilor varia, la început, între 7 şi 9 ani,
din care tânărt:.l în primul an era ,,novice" şi făcea doar exerciţii spirituale, urma apoi doi ani de filozofie, când studia matematică, fizică,
logică, dobândind astfel cuno~tinţe de cultură generală; venea un an
preparator în care îşi însuşea cunoştinţe de istorie ecleziastică şi lucră
rile sfinţilor apostoli, după care era apt pentru a urma cei 4 ani de
teologie propriu-zisă. După absolvire, mai efectua un an de practică
când aplica efectiv cunoştinţele teoretice acumulate. 61 Acest sistem
nu s-a putut aplica însă decât sporadic până în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când teologia va cuprinde cursuri de 4 ani, predate
în seminar.
Selectarea profesorilor s-a făcut de la început în cel mai riguros
mod, pe lângă certificate de studii corespunzătoare, ei trebuiau să susţină câte un examen scris şi oral (examen adprobatorium), în faţa unei
comisii care aprecia calitatea lucrărilor, dar dreptul de decizie revenea
episcopului. După revoluţia din 1848/49, când unele cadre didactice
au fost compromise datorită amestecului în evenimentele politice şi
au trebuit să părăsească catedrele din seminarii, înainte de a accepta
numirea unui cadru didactic, episcopul se adresa Consiliului locotenenţial pentru a primi acceptul şi asupra atitudinii politice a profesorului
respectiv. 62 Cadrele didactice dădeau dovadă de erudiţie şi de pregătire
superioară, majoritatea fiind cu doctorate în filozofie şi teologie, susţinute la seminarii cu renume din Europa. 63
In ceea ce priveşte programa şcolară din seminarii. ea va evolua
astfel: până în anul 1740 se preda dogmatica simbolică şi morala; apoi
se introduce dreptul ecleziastic şi dogmatica comparată în locul celei
dintâi şi patrologia, fiind angajaţi câte doi profesori.C4
In anul 1779, Consiliul locotenenţial emite o programă şcolară modificată care se va aproba de Maria Tereza şi care fixa anii de studii
la 4 şi materiile de învăţământ le împărţea astfel: în primul an se învăţa istorie ecleziastică, hermeneutică, Vechiul Testament şi limba
ebraică, în anul II, Noul Testament, dreptul canonic, hermeneutica şi
limba greacă, în anul III, teologia dogmatică şi morala (partea I), în
anul IV se continuau aceste studii cu partea a doua a materiei, adău
gându-se polemica şi pastoraţia. Primatul Ungariei, Batthyany va face
o propunere de modificare a acestei programe, dar deşi părea o programă foarte avansată din punct de vedere conceptual, nu este acceptată şi Consiliul locotenenţial prevede folosirea în continuare a programei iniţiale, cu mici modificări. 65
60

Ibidem, p. 382.

61

Bunyitai V., Mâlnasi O., op. cit., p. 325-328; Mihâlfy Akos, op. cit., p. 246.
Mihâlfy Akos, op. cit., p. 366-385.
63
A.S.O., fond E.R.C.O., Acte Eclrziastice, Litteraria, dos. 249-250.
64
Karâcsonyi Janos, op. cit., p. 295.
tis Mihâlfy Akos, op. cit., p. 268, 365-366.
62
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1n fiecare seminar cursurile se

desfăşurau pe parcursul a 4 ani şi
câte 4-6 profesori, fixându-se totodată materiile şi numă
rul orelor predate de fiecare. Printr-o reglementare din anul 1803, se
fixează gruparea anilor de studii de la seminariile diecezane, astfel că
unele cursuri erau audiate de clericii a doi ani diferiţi, recomandare
nerespectată însă de toate seminariile. in programa şcolară elaborată
în anul 1803 se adaugă următoarele materii repartizate în cei 4 ani
de studii: cronologia, critica, geografia, instituţiile teologice, izvoarele
teologiei, istoria literaturii religioase şi patrologia. 61' In sinodul naţional
din anul 1822 de la Pozsony (Bratislava) se dezbate şi problema seminariilor, luându-se decizia ca să se cuprindă între materii şi filozofia.
Modificări în programa şcolară se vor adopta după conferinţa ţinută
la Pesta, în anul 1848. şi la care au participat majoritatea episcopilor,
canonicilor şi profesorilor de religie din imperiu. Greco-catolicii au fost
reprezentaţi de secretarul episcopal de la Eperjes, Dobranszky Victor,
care va cere acordarea în continuare a dreptului clerului unit de a se
educa în seminariile latine. 6î Conferinţa episcopală din anul 1856 va fixa
o programă şcolară care rămâne valabilă, cu modificări nesemnificative,
până în anul 1918. Materiile de bază care se predau la toate seminariile
teologice erau: dogmatica (numită şi regina teologiei), morala, pastoraţia, dreptul canonic, patrologia, istoria ecleziastică, hermeneutica, exegeza, filozofia, cântul bisericesc, precum şi limbile: ebraică, aramaică,
greaca veche şi uneori araba. Numărul orelor săptămânale se mişca
între 21 şi 24, fiind atât teoretice cât şi practice. Examenele se desfă
şurau semestrial, în prezenţa episcopilor şi, desigur, a pro~esorilor, fiecare cleric expunându-şi cunoştinţele în limita a 10-15 minute maxim.
Ce se reproşa seminariilor din Ungaria era faptul că spre deosebire
de alte instituţii similare din lume, nu se organizau dezbateri-examene,
cu argumente şi contraargumente, şi clerul îşi exprima doar cunoştinţele
acumulate pe baza materiei predate. 68
In ceea ce priveşte manualele folosite ~rau de o largă diversitate,
fiecare seminar având latitudinea de a-şi alege liber cartea pe care
o considera cea mai bine documentată în materia respectivă. In secolele XVII-XVIII se înregistrează o explozie în domeniul manualelor
teologice, ele fiind scrise, în principal, de către profesorii de la diverse
seminarii, preocuparea în acest sens în secolul următor este mai redusă,
uzitându-se câteva cărţi de referinţă care au intrat în practica predării,
suferind nenumărate reeditări. 69 Cele mai des folosite lucrări pentru
predarea dogmaticii erau cele elaborate de KlupfeF 0 şi Gazzaniga-Berfuncţionau

----- -00

Ibidem, p. 369.
Ibidem, p. 374-378.
b'll Ibidem, p. 383-388, 395.
69 Ibidem, p. 218-251. Se remarcă lucrări de filozofie, fizică, logică, dogmatică
şi teologie de un înalt nivel uzitate şi des citate de autorii care au abordat aceste
domenii ulterior. Sunt nume celebre care au intrat în patrimoniul şi circuitul internaţional cum ar fi: Pazmany Peter, Bossanyi Wolfgang, C~ek Istvan, Iazlinszky
Andras, Muszka Miklos, Prileszky Ivan, Schmitth Miklos, Szentivanyi Marton,
Tapolcsani Lorincz etc.
10 Ibidem, p. 371-372; Institutiones theologiae dogmaticae, Viennae, 1802.
ti7
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tieri7 1 , pentru morală Antoine 72 şi Schenkl Mauriţius 73 , pentru pastolui Schenkl M. 74 şi Horvath Mihai75 , pentru patrologic·
76
Viest , pentru cronologie Frank Gyorgy 77 , pentru istorie ecleziastică
Szvoreny Mihaly 78 şi Alber Janos 79 , pentru ştiinţele biblice Vizer
Adam 80 , Alber M. 81 şi Hayd 82 , iar pentru dreptul canonic Pehem 83 .
Lucrările acestor autori se regăsesc şi se foloseau atât în seminariile
latine din Oradea, Pesta, cât şi în cele greco-catolice de la Viena.
Trnava, Ungvar. 84
In ceea ce priveşte liG1.ba de predare uzitată, în seminariile frecventate de tinerii diecezei noastre, era cea latină, deşi la conferinţa
clericală din anul 1848 se fac primele încercări de a introduce în predarea unor materii cum ar fi dogmatica şi morala, a limbii maghiare.
La 1849 primatul Ungariei, Scitovszky Jano<;, intervine ferm şi impune
ca unică limbă de folosinţă în seminariile din ţară a limbii latine.
pentru a preveni orice animozităţi naţionale. 85 După anul 1870, în unele
seminarii, printre care şi în cel din Oradea, pastoraţia şi patrologia
se predau tot mai des în limba maghiară. In 1895 problema se discută
în parlamentul ungar, aducându-se argumentele că pentru cultivarea
limbii maghiare şi a culturii proprii folosirea acestei limbi în seminarii
avea importanţă majoră. Se propune ca noile materii de învăţământ
cum ar fi: homiletica şi catehetica, recent introduse între materiile de
învăţământ, să fie predate în limba maghiară. 86
In ceea ce priveşte notarea elevilor, se făcea pe bază de calificative, acestea fiind: eminens, prima classis, secunda classis şi uneori
tertia classis, informaţiile semestriale pe care seminariile erau obligate
să le înainteze consiliului locotenenţial, oferind o bogată bază de informaţii în acest sens şi asupra tinerilor greco-catolici din dieceza de
Oradea. 87 Cert este faptul că aceşti tineri au învăţat conştiincios, străraţie, cărţile

71

Theologia dogmatica in systema redacta, Viennae 1776; Theologia polemica,

Viennae, 1778.
n Theologia moralis universa ad usum parochorum et confessariorum, Nancei,.

1726.
73

Ethica christiana, Ingolstadt, II, editio 1802.
Theologia pastoralis, Ingolstadt, 1802.
Theologia pastoralis, Viennae, 1780.
7u Institutione.s patrologiae, Ingolstadt, 1795.
77 Introductio in historiam ecclesiasticam cum chronologia, Budae, 1783.
78 Historia religionis et ecclesiae christianae, Posonii 1789.
79 Institutiones historiae ecclesisticae a nato Christo usque 179. Colocae 1793.
80
Hermeneutic Novi Testamenti, Budae, 1784.
81
Institutiones linguae hebraeae. Viennae, 1807. - Institutiones hermeneuticae
Scripturae sacrae vet. Testamenti, Pestini, 1807.
82 Introductio hermeneutica.
83 Jus ecclesiasticum universum cum jure patria Eliae Georch. (Posonii, 1807.
84 A.S.O., fond E.R.C.O., Acte Eclesiastice, Litteraria, dos. 226, f. 22, 31, 56,
74

75

92, 193, 280; dos. 231, f. 55-59; dos. 249, f. 13, 25, 126; dos. 250, f. 11, 95-100, 103,
217-218, 222, 226, 230; Idem, fond. E.G.C.O., dos. 591, f. 126.
85
Mihalfy Akos, op. cit., p. 379-380, 394-395.
86
Mihalfy Akos, A papneveles tărtenete es elmelete, vol. II, Budapesta, 1896,
p. 171-178.
87
Mihâlfy Akos, op. cit., vol. I, p. 370.
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să obţină rezultate cât mai bune şi să acumuleze un
de cunoştinţe oferite cu generozitate de aceste şcoli.

111

volum

In continuare vom prezenta câteva medalioane biografice a seminariştilor

bihoreni şi traiectoria lor profesională urmată după absolvirea
seminariilor. Incercând a realiza o grupare a acestora, vom menţiona
întâi seminarul absolvit, apoi persoana care şi-a definitivat studiile în
acel loc, concentrându-ne mai ales asupra celor care şi-au desfăşurat
in principal activitatea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Vom da prioritate clericilor de la Seminarul greco-catolic „Sf. Barbara"
de la Viena care a avut ponderea cea mai mare în formarea personalităţilor bihorene, sau care şi-au desfăşurat activitatea în dieceza de
Oradea.
Ioan Vancea (1820-1892) 88 după absolvirea seminarului va urma
cursurile „Augustineum"-ului din Viena şi va primi titlul de doctor
în anul 1848 cu lucrarea „Dissertatio historico - dogmatica de processione Spiritus Sancti a Filio". Revenit la Oradea, episcopul Vasile
Erdelyi îl angajează ca secretar episcopal şi-l iniţiază în toate lucrările
bisericeşti mai importante. In 1861 va publica lucrarea „Dialog despre
constituţiunea besericei şi despre sinod", iar în 1863, după moartea
,episcopului va tipări „Biografia sinoptică a episcopului gr. cath. roman
de Oradea Mare oarecând Vasiliu Baron de Erdelyi". Devine canonic
şi în perioada 1865-1868 ocupă funcţia de episcop al diecezei de
Gherla. După moartea mitropolitului Alexandru Sterca-Şuluţiu este
ales mitropolit (1868). In vederea organizării mitropoliei va convoca
trei sinoade arhiepiscopale, va ţine două congrese mixte arhiepiscopale
şi două sinoade provinciale. Va organiza mai multe pelerinaje la Roma,
unde era foarte apreciat de Sfântul Scaun. Vancea va sprijini dezvoltarea culturală a românilor prin susţinerea seminarului teologic şi al
liceului din Blaj, va construi internatul de băieţi şi va inaugura şcoala
superioară de fete în aceeaşi localitate. In timpul său se vor construi
109 biserici, 178 de case parohiale şi 307 clădiri şcolare.
Vasile Erdelyi (1794-1862), 89 fost alumn al Seminarului greco-catolic de Oradea apoi director al acestuia (1836-1842) îşi urmează studiile la seminariile latine din Oradea, Budapesta definitivându-le la
Viena. Din 1842 devine episcop al diecezei greco-catolice de Oradea.
In timpul său reuşeşte să înfiinţeze catedra de limbă şi literatura română de la Gimnaziul premonstratens din Oradea, să reorganizeze parohiile diecezane şi să obţină ridicarea Gimnaziului greco-catolic de
băieţi de la Beiuş la rang superior. Rolul jucat de episcop în revoluţia
de la 1848-49 nu este încă suficient cercetat. A fost decorat cu înalte
ordine bisericeşti şi a primit în Oradea de două ori vizita .împăratului
Francisc Iosif I. Prin fundaţiile lăsate a contribuit la susţinerea şi dezvoltarea şcolilor naţionale, a preparandiei şi a gimnaziului din Beiuş.
"" Ioan Georgescu, Mitropolitul Ioan Vancea la 50 de ani de la moartea lui,
Oradea, 1942, f. 1-86.
b" Iacob R::du, Istoria, p. 106-145; Ioan Vancea, Biografia sinoptică a ep;scopului gr. Cath. Roman de Oradea Mare oarecând Vasiliu Baron de Erdelyi, 1863,
p. 1-29; I. Georgescu, Istoria, p. 50-57; Const. Pavel. Scoalele, p. 151-155.
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Iosif Pop Szilagyi (1813-1873). 90 fost elev al seminarului „Leopoldin" din Oradea, cu doctoratul luat la Viena, canonic, rector al seminarului greco-catolic din Oradea (1852-1856), vicar capitular, inspector al şcolilor diecezane. Devine episcop în anul 1863, funcţie ocupată
până la moarte. Va publica: ,,Scurta istorie a credinţei românilor" (1845),
„Chatechismul unirei tuturor românilor" (1864), dar lucrarea care îl
va consacra în literatura canonică universală a fost „Enchiridion juris
Ecclesiae orientalis catholicae" în 1862.
Ioan Olteanu (1839-1877) 91 îşi începe studiile teologice la Blaj şi
le va definitiva la Viena, secretar episcopesc, notar consistorial, protopop onorific, în anul 1870 va fi numit episcop al diecezei greco-catolice
de Lugoj. Din 1873 devine episcop al diecezei de Oradea. În timpul său
va construi o nouă aripă palatului episcopesc şi va sărbători cu fast
100 de ani de la întemeierea diecezei de Oradea.
Alexandru Dobra (1794-1870), 92 cu studii teologice efectuate la
Blaj, Oradea, Pesta şi cu doctoratul susţinut la Viena cu teza „De ortu
et progressu schismatis orientalis". Director al şcolilor naţionale, asesor
consistorial, secretar episcopesc, canonic şi arhidiacon în Oradea va fi
numit în 1854 drept primul episcop al diecezei greco-catolice de Lugoj.
Ioan Alexi (1801-1863) 93 a fost primul episcop al diecezei grecocatolice de Gherla şi a tipărit la Viena o importantă lucrare intitulată
,,Gramatica Daco-romana sive valachica".
Alexandru Roman (1826-1897) 94 deşi a absolvit teologia cu rezultate excepţionale se va dedica carierei didactice. A fost profesor la
gimnaziul din Beiuş, a predat limba română la gimnaziul din Oradea,
apoi devine profesor titular la catedra de limba română de la Universitatea din Budapesta (1860-1897). Pentru o scurtă perioadă va fi
translator la Consiliul Iocotenenţial din Budapesta şi va redacta revista
„Federaţiunea", la Budapesta (1867-1876) în paginile căreia va publica
numeroase studii filozofice, juridice, istorice şi teologice. In 1866 este
primit în rândurile Academiei Române. A avut o activitate politică
însemnată în perioada 1865-1887, a fost deputat de Ceica, în parlamentul maghiar, pentru convingerile sale politice va fi condamnat şi
închis un an, la Vac.
90 Vasile Bolea, Şcoala normală română unită din Oradea, 1784-1934, Oradea, 1934, p. 94-96; Iacob Radu, Istoria, p. 146-162; I. Georgescu, Istoria, p. 57;
Teodor Neş, Oameni din Bihor 1848-1918, Oradea, 1937, p. 47-52.
1
•
Iacob Radu, Istoria, p. 162-163.
"" Idem, p. 211; I. Georgescu, Istoria, p. 61.
3
"
Idem, p. 211-212; I. Georgescu, Istoria, p. 61-62.
" 4 Teodor Neş, Figuri bihorene, extras din „Familia", an. I, nr. 5-6, 1934, 16 p.;
Petre Dejeu, Academicianul prof. Alexandru Roman (1826-1897), Oradea, 1947,
p. 1-11, dr. Const. Pavel, Alex., Roman (826-1897) Beiuş, 1926; Gelu Neamţu,
Al. Roman, profesor la Universitatea din Budapesta (1863-1897) în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Cluj-Napoca XIX, 1976, p. 341; Idem, Activitatea
parlamentară a lui Alex. Roman (1866-1888), în Anuarul Institutului de istorie Cluj
1981, p. 83-111; Idem, Din istoria presei româneşti, ,.Concordia" (1861-1866), în
Anuarul Institutului de istorie, Cluj, 1981, p. 237-279; Idem, !nfiinţarea programului şi colaboratorii ziarului „Federaţiunea" (1868-1876), în Anuarul lnstitutul,Li de
istorie şi arheologie Cluj XIV, 1971, p. 157-172; Idem, Aspecte ale activităţii lui
Alexandru Roman (1887-1897) I, Crisia, Oradea 1988, p. 199-214; George Cipăianu,
Vincenţiu Babeş (1821-1907), Timişoara 1980, p. 165-172.
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Iustin Popfiu (1841-1882)9'5 s-a remarcat în mod deosebit în activitatea sa de profesor de limbă română la gimnaziul orădean (18631879) şi prin lucrările literare pe care le-a publicat. Elev fiind va edita
revista „Deşteaptă-te române" şi „Muza Crişană" scrise de elevi în
limba română (1853). Va reorganiza Societatea de lectură din Oradea
al cărui preşedinte devine după ce la Viena a fost unul din organizatorii „Societăţii bisericeşti-literare" de la „Sfânta Barbara". Din 1868
va redacta la Oradea revista bisericească „Amvonul" şi în 1870 va publica un volum „Poesie şi proză", de asemenea o carte de rugăciune
şi un manual intitulat „Istoria literaturii române", folosit o perioadă
îndelungată de elevii gimnaziului premonstratens. De asemenea va scrie
articole în revista „Sionul românesc" şi poezii în almanahurile „Diorile
Bihorului" şi „Fenice".
Petru Mihuţiu (1830-1902)S 6 a fost protopop şi consilier al consistoriului din Oradea şi Lugoj, dar îşi va dedica viaţa carierei didactice,
fiind profesor şi apoi director al gimnaziului de băieţi din Beiuş.
A scris „Un răsunet în chestie de limbă" şi „Limba stricată" în revista
.,Foaie pentru minte, inimă şi literatură" din Braşov (1858).
Paul Vela Ventrariul (1830-1903)S 7 a avut o importantă activitate
didactică 1 profesor la gimnaziul beiuşan, la Preparandia din Oradea şi
la Seminarul greco-catolic dar şi clericală, fiind director al cancelariei
diecezane şi vicar general episcopesc. Va scrie „Biografiile celor mai
vestiţi români" 1865 şi în „Diorile Bihorului" va publica poezii.
George Marchiş (1836-1884), 98 arhidiacon al părţilor sătmărene şi
profesor la gimnaziul din Beiuş, va avea o importantă activitate editorială, publicând încă la Viena revista „Armonia", iar apoi colaborând
la revista „Familia", ,,Aurora română" şi la „Foaie pentru minte, inimă
şi literatură".

Dintre absolvenţii seminariilor din Roma trebuie să-i amintim pe:
Augustin Lauran (1844-1912),s 9 o personalitate cu o cultură ecleziastică vastă, a cărui teză de doctorat a fost depusă la biblioteca Institutului de Propaganda Fide din Roma. A fost protocolist diecezan, notar, asesor consistorial, canonic, prelat papal şi prepozit al Capitlului
de Oradea. De asemenea, pentru o perioadă scurtă a fost profesor al
Preparandiei greco-catolice din Oradea şi rector al seminarului unit.
A publicat şapte lucrări teologice în limba română, maghiară şi latină,
dintre care menţionăm: ,,Creştinul greco-catolic deprins în legea sa"
1878, ,,Creşterea poporală", manual pedagogic-didactic 1879, ,,Egyhazpolitikai helyzetilnk", .,Korszeru egyhăzpolitikai kerdesek" şi „A szent
Unio!' etc.
Ioan Sabo (1836-1911), 100 după absolvire devine profesor la preparandia din Oradea, apoi director al seminarului unit, iar în 1879
95

Vasile Bolea, op. cit., p. 17-19; V. Vartolomei, op. cit., p. 130-152.
Const. Pavel, op. cit., p. 166.
97
Idem, p. 169; V. Vartolom2i, op. cit., p. 111-115; Teodor Neş, op. cit., p. 43.
8
~ Idem, p. 171, V. Vartolomei, op. cit., p. 115-116.
''' Vasile Bolea, op. cit., p. 141-142; Iacob Radu, Istoria, p. 215-216.
100
Vasile Bol:a, op. cit., p. 111.
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este numit episcop al diecezei greco-catolice de Gherla, unde va desfă
şura o bogată activitate în toate domeniile.
Vasile Iuţiu (1833-1886), 101 preot cu o bogată activitate literară
a fost membru al Societăţii „Salba bisericească literară" a clericilor
români din Viena. Va tipări în 1862 un volum dedicat episcopului Vasile
Erdelyi „Ghirlande de viorele sentimentali", iar în 1863 va dedica
noului episcop Iosif Pop Szilagyi lucrarea „Cununa de urări fericitoare", de asemenea va publica o lucrare apreciabilă de drept bisericesc intitulată „Constituţiunea, libertatea şi autonomia în biserica lui
Hristos".
Demetriu Radu (1861-1920), 102 absolvent al liceului din Blaj, după
susţinerea doctoratului la Roma se întoarce pentru a activa în cancelaria mitropolitană până în anul 1886, când este trimis la Bucureşti
drept paroh al greco-catolicilor de acolo. In 1896 este rechemat la Blaj
şi în anul următor numit episcop al diecezei de Lugoj, unde va activa
până în anul 1903, când este numit ierarh al episcopiei de Oradea,
funcţie pe care o va deţine până în anul tragicei sale morţi. A publicat
un cathehism mic în limba română pentru uzul şcolilor primare, a scris
-diverse articole în revista „Unirea" din Blaj şi în „Revista Catolică"
De două ori a fost trimis de regele Carol I în misiune diplomatică la
Vatican, a treia oară va vedea Roma în 1919, drept trimis diplomatic
de către guvernul I. I. C. Brăteanu. In perioada cât a fost episcop la
Oradea, s-a ocupat foarte mult de situaţia edificiilor seminarului,
a şcolii normale din Oradea, precum şi a internatului de băieţi din
Beiuş, va reconstrui reşedinţa episcopală din Beiuş şi va termina restaurarea palatului episcopal din Oradea. Tot el în 1914 construieşte un
nou edificiu pentru Academia teologică orădeană. Primeşte titlul de
conte roman şi asistent al Tronului Pontificiu. In ceea ce priveşte activitatea politică, aceasta a fost remarcabilă, participând şi având un
rol important la evenimentele de la 1 Decembrie 1918 de la Alba
Iulia. In mai 1919 va primi la Oradea vizita regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. A fost membru în senatul României, unde în 1920 va fi
asasinat. A lăsat o importantă fundaţie pentru construirea şi întreţinerea edificiilor şcolare şi ecleziastice pentru profesori şi elevi.
La Seminarul din Pesta s-au format:
Teodor Aaron (1803-1859) 103 în perioada 1829-1853 a fost profesor la gimnaziul din Beiuş apoi la Buda cenzor şi revizor al cărţilor
româneşti pe lângă tipografia imperială până în 1848. O perioadă
scurtă preot, apoi translator la Locotenenţa imperială din Buda, canonic, director al şcolii preparandiale şi prepozit al capitlului din Lugoj.
101
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Va publica câteva lucrări de referinţă pentru literatura vremii: ,,Scurtă
apendice la istoria lui Petru Maior", Buda, 1828, ,.Catehetica practică",
Buda, 1843, ,.Cuvântări bisericeşti despre cele şapte păcate de căpete
nie", Buda, 1847 şi „Adnotări din istoria ecleziastică", Buda, 1850.
Teodor Kovciry-Chioreanul (1819-1906) 104 şi-a dedicat viaţa activităţii didactice, fiind pentru o perioadă de 33 de ani profesor, apoi director al gimnaziului din Beiuş. Pe linie ecleziastică a fost canonic
onorific şi vicar general episcopesc. A scris în Anuarul gimnaziului
din Beiuş din 1855/6 lucrarea „Dumnezeu şi natura", în „Foaie pentru
minte, inimă şi literatură" din 1861 va publica articolul „Document
istoric de la G. Rak6czy despre politica antică a Beiuşului" şi va întocmi un dicţionar latin-român-maghiar-german în două volume,
rămas din păcate în manuscris.
Theodor Roşu (1849-1894) 105 a activat în perioada 1865-1889 ca
profesor la gimnaziul din Beiuş, va publica „Eneida lui Vergilius"
tradusă în versuri de Vasile Aaron, 1877; ,,Spiritismul modern" în
,,Familia" 1889, ,,Răspuns istoriografului maghiar V. Bunyitay asupra
scrierii acestuia „Biharvarmegye olahjai s a vallâs unio" 1892, ,,Ober
den Ursprung der Rumanen de Traugott Tamm" 1891 şi „Un vechiu
metod de calculare pe dejete" 1891 toate în revista „Familia".
Gheorghe Miculaş (1874-1935), 106 doctor în teologie, vicecontabil
al fondurilor diecezale, canonic şi vicar general episcopesc a fost pentru
o perioadă profesor şi director al preparandiei din Oradea. In 1919,
după intrarea armatei române în oraş este primul director regional al
învăţământului românesc din Bihor. Va scrie „Melodiile celor opt versuri cu stihii şi stihoavne" rămas în manuscris şi va tipări „Liturgiae
sancti Ioannis chrysostonni interpretatio", Oradea 1903.
Dintre absolvenţii Seminarului romano-catolic din Oradea menţionăm pe:
·
107
Dimitrie Sfura (1831-1858)
fost prefect de studii la seminar şi
profesor la preparandia din Oradea, moare tânăr lăsând însă nişte lucrări de poezie şi proză care relevă un talent deosebit. Publică în
,,Diorile bihorului", nuvela „Cursoriul lui Horea şi Cloşca", poema comică ,,Luca pescereanul" şi poezii în „Gazeta Transilvaniei", un vobm
de poezii rămânând nepublicate.
Ioan Buteanu (1848-1914) 108 fost profesor şi director al gimnaziului din Beiuş şi al preparandiei din Oradea, cu o bogată activitate
publicistică. Vom aminti doar câteva din lucrările acestuia: ,.Despre
u final şi jumătăţit" 1875, ,,Istoria literaturii maghiare până la 1500,
după Toldy", Gherla 1885, ,,Stâna de Vale" Gherla 1887, ,,Gramatica
limbii române" Gherla 1887, ,.Sistema divizibilităţii numerilor" Beiuş
1901 etc.
104
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un remarcabil absolvent al Seminarului din Ungvar a fost:
Mihail Pavel (1827-1902) 100 îşi începe studiile teologice la Viena,
dar din cauza evenimentelor revoluţionare din 1848/49 se va muta la
Ungvar unde va absolvi în 1851. Va lucra la cancelaria episcopală
a Muncaciului, va fi notar consistorial la Gherla, vicar al Maramureşului, iar în perioada 1872-1879 episcop al diecezei Gherla. Episcop
la Oradea devine în 1879. El este organizatorul şcolii civile de fete
din Beiuş şi a internatului de băieţi din aceeaşi localitate. A avut
o activitate c.lericală deosebit de îndelungată, realizând în cei 50 de ani
de preoţie nenumărate edificii şcolare şi parohiale.
Dionisie Păşcuţiu (1823-1903) 110 a studi'lt teologia la Trnava, a activat ca profesor la gimnaziul beiuşean "?i la cel premonstratens din
Oradea. Va părăsi cariera clericală şi va deveni avocat în Făget. A scris:
,,Trăsăturile fundamentale geografice", 1852, ,,Emisfera globului terestru", 1852, ,,Romă.n-magyar nyelvtan", 1855, reeditat în 1888 şi mai
multe articole în revista „Familia".
Petru Tămăian (1875-1937) 111 va studia teologia la Strigoniu, apoi
va fi profesor la preparandia din Oradea şi spiritual al tiner'imii din
Seminarul greco-catolic, rector al internatului de băieţi din Beiuş.
A scris mai multe studii publicate în reviste şi periodice locale. Sunt
remarcabile lucrările sale de istor'ie ecleziastică dar şi cele didactice.
Putem deci concluziona că ierarhiii diecezei greco-catolice de Oradea, au acordat încă de la început, când eparhia era doar în curs de
constituire, o importanţă deosebită educării clerului tânăr care, prin
cultură şi erudiţie va contribui la progresul spiritual al credincioşilor.
Dacă urmărim traiectoriile profesionale ale absolvenţilor seminariilor
teologice latine, greco-catolice sau rutene, constatăm că ei s-au dedicat
în principal vieţii clericale dar şi în calitate de profesori la diverse
şcoli şi-au adus contribuţia la educarea generaţiilor de elevi bine pregătiţi, ridicând astfel prestigiul acestui cult.

L'INSTRUCTION DES PRETRES GRECO-CATHOLIQUES
DE L'EVECHE D'ORADEA AU XJXe SIECLE
Resume

Pour attirer la population roumaine au culte greco-catholique, la Maison imperiale autrichienne et l'Eglise catholique ont offert des concessions sociales, ainsi
que la possibilite d'instruire les pretres en croyance (in pietate) et en culture (in
litteris), leur r6le etant tres bien determine dans la politique de l'extension du culte.
109
Idem, p. 165-174; Const. Pavel, Şcoalele, p. 192, 210, 217; Ioan Georgescu,
Episcopul Mihail Pavel, Viaţa şi faptele lui (1827-1902', Oradea, 1927, 83 p.; Augustin Paul, Episcopul Mihail Pavel, în volumui „Intre Someş şi Prut schiţe, impresii, amintiri", Bucureşti, 1905.
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L'Eglise catholique detenait depuis le XVJe siecle des institutions specialisees
dans l'ectucation du clerge, ou ont eu acces egalement Ies jeunes greco-catholiques
capables de la Transylvanie entiere.
Les seminah-es !atins, greco-catholiques et ruthenes de Rome, Vienne, Budapest, Ungvar, Oradea et Satu-Mare ont forme !'elite du clerge, dont on nommait
Ies metropo!ites et Ies chanoines. Ils ont forme aussi des professeurs, des avocats,
des ecrivains. Pouvant assurer l'instruction pour un nombre limite de personnes,
ces seminaires formaient seulement la couche superieure du clerge. La plupart des
pretres etudiaient d,ms Ies seminaires de seconde classe - Ies „petits seminaires" qui offraient la possibilite de l'assimilation des normes de l'Eglise greco-catholique
en roumain, du rite, de la ceremonie et du chant specifiques ă ce culte.
Les jeunes membres du clerge de Bihor ont beneficie depuis 1792 de l'existence
du seminaire greco-catholique „Leopoldin" d'Oradea, mais ih: ont eu acces egalement
dans le seminnire latin du lieu, ainsi que dans toutes Ies institutions ecclesiastiques
-enumerees ci-dessus.
La format:on d'un clerge instruit a ete envisagee en permanence par l'Eveche
d'Oradea, mais son propre seminaire theologique a ete fonde seulement en 1912.
Les beneficiaires des connaissances accumulees par Ies pretres greco-catholiques
de Bihor dans des divers seminaires ont ete Ies fideles de ce culte et surtout Ies
jeunes generations.
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