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FORMAŢIA CLERULUI GRECO-CATOLIC ÎN ŞCOLILE CATOLICE 
(SEC. XVIII) 

 
 

DIE BILDUNG DES GRIECHISCH-KATHOLISCHEN KLERUS  
IN DEN KATHOLISCHEN SCHULEN 

 
ZUSAMMENFASSUNG 

 
Ausgehend von den sozialen und kulturellen Konsequenzen der religiösen Union 

von Karlsburg (1697-1701), besprecht der Autor der Vorlesung die intelektuelle Bildung 
des griechisch-katholischen Klerus aus Siebenbürgen, in den katholischen Schulen, im 
Laufe des 18. Jahrhunderts. In diesem Sinne stellt der Autor der Vorlesung das Problem 
des Aufenthalts einiger jungen rumänischen Studierenden in den römisch-katholischen 
konfessionellen Schulen aus Siebenbürgen, die von Jesuitenmönchen geleitet wurden, wie 
die aus Klausenburg. Es wird auch die Rolle dieser Schulen in der Entwicklung der 
Wissenschaften und der Kultur im Fürstentum Siebenbürgen betonnt, sowie deren Einfluss 
in der Entwicklung des rumänischen Unterrichts, das in Blasendorf im Herbst 1754 
errichtet wurde.  

 
 
Unirea religioasă de la Alba Iulia, realizată în perioada 1697-1701, în afara caracterului 

pronunţat religios, a constituit un eveniment hotărâtor şi din punct de vedere socio-cultural în 
Transilvania. Trebuie menţionat, încă de la început, că noile confesiuni care au luat fiinţă în urma 
mişcărilor reformatoare în secolul al XVI-lea au marcat prin activităţile lor misionare dezvoltarea 
vieţii culturale şi a românilor transilvăneni. 

În pofida slăbirii de mai târziu a influenţei religioase a protestantismului, din punct de 
vedere al dezvoltării ştiinţelor şi învăţământului, această influenţă nu a scăzut, ci s-a intensificat. 
Avem chiar date despre unele aspecte neobişnuite pentru acea epocă: episcopul romano-catolic 
de la Sofia − Deodato − în referatul episcopal, aminteşte că fiii boierilor munteni frecventau 
„şcolile ereţilor transilvăneni” (înţelegând prin această expresie şcoala calvinistă) în vederea 
însuşirii limbii latine1. 

Rolul conducător al calvinismului din secolul al XVII-lea, iar mai târziu, în secolul al 
XVIII-lea, s-a transferat la romano-catolici, mai ales călugării iezuiţi fiind cei care s-au remarcat în 
această privinţă. Deci în acest secol din urmă – prin şcolile vremii – s-a intensificat dezvoltarea 
vieţii culturale a întregii populaţii din Transilvania. Principala cauză a acestui fenomen o putem 
găsi în faptul că epoca istorică a fost prielnică dezvoltării socio-culturale a societăţii vremii – 
curent pe care îl numim iluminism2. În această perioadă s-a folosit tot mai des formula: „Cu câţi 
mai mulţi cetăţeni luminaţi, cu atât va fi mai puternic statul”3. Ca urmare, perspectiva 
conducătoare era de natură să susţină oarecum dezvoltarea învăţământului din Transilvania, 
directivele centrale şcolare fiind dirijate de Curtea împărătească de la Viena. Realizatorul acestor 
directive a fost episcopul romano-catolic. În acest sens, la începutul secolului al XVIII-lea, însuşi 
episcopul Josephus Mártonffi (1799–1815) – autor al unor numeroase proiecte şi propuneri care 
vizau înfiinţarea şi organizarea învăţământului elementar şi mediu – începe dinamic reorganizarea 
şi organizarea şcolilor catolice şi introducerea metodelor didactice noi, spre binele tuturor elevilor 
de diferite naţii4. Se poate constata că sistemul şcolar, dirijat de Curtea vieneză, a consolidat în 
întregime tot regimul absolutist habsburgic şi a favorizat apariţia şi întărirea politicii iosefiniste. 

                                                
1 Gáldi László, Az erdélyi tudományosság és a kolozsvári egyetem hatása a román tudományra, în Erdély Magyar Egyeteme, ed. 
Bisztray Gy. - Szabó T. Attila, Kolozsvár, 1941, p. 287. 
2 Pierre Chaunu, Felvilágosodás, trad. Benda Gy., Budapesta, Osiris, 1998, p. 167-240. 
3 Lucia Protopopescu, Contribuţii la istoria învăţământului din Transilvania 1774-1805, Bucureşti, Editura Didactică şi 
Pedagogică, 1966, p. 14. 
4 Ibidem, p. 32. 
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Diferitele măsuri organizatorice, stabilite la nivel central şi regional, urmăreau să transforme 
şcoala într-un instrument al curentului de reînnoire catolică. Pe linia unei asemenea orientări, 
extinderea şi întărirea învăţământului de limba latină în şcolile catolice, instituirea unor fundaţii şi 
burse pentru tinerii, care proveneau din familii de preoţi greco-catolici şi ortodocşi, ţinteau 
aceleaşi scopuri5.  

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, lipsa instituţiilor de învăţământ mediu 
româneşti în Transilvania a fost într-o oarecare măsură compensată de posibilitatea frecventării 
şcolilor celorlalte religii din Ardeal, şi în special al şcolilor medii şi superioare catolice. Dintre 
acestea cea mai importantă a fost Liceul iezuit din Cluj, mai târziu (după 1773) ajuns sub 
conducerea piariştilor6. Primul elev român s-a înscris în acest liceu în anul 1719, pentru ca până în 
1776 să înveţe în acest liceu peste 30 de elevi români din Transilvania – atât greco-catolici cât şi 
ortodocşi. Ulterior, unii dintre ei vor rămâne în reşedinţa ordinului iezuit, iar alţii vor accede la 
funcţii importante în ierarhia Bisericii Greco-Catolice7.  

Dezvoltarea de sine stătătoare a învăţământului românesc din Transilvania dominaţiei 
habsburgice sub Maria Tereza (1740-1780), Iosif al II-lea (1780-1790) şi Francisc al II-lea (1792-
1835) este dovedită şi de ivirea unei literaturi culte. Mai ales împărăteasa Maria Tereza s-a 
remarcat în înlesnirea dezvoltării şcolilor româneşti, reactualizând conţinutul diplomelor 
leopoldine, prin care românilor uniţi li se dădea dreptul de a-şi clădi biserici şi libertatea pentru fiii 
iobagilor de a frecventa orice şcoală8. 

Tot în această perioadă se înmulţesc strădaniile pentru luminarea poporului printr-o 
intensificare a măsurilor pentru deschiderea de şcoli elementare şi de editare a cărţilor în limba 
română9. Cărţile astfel editate au favorizat educaţia religioasă a preoţimii greco-catolice, ca de 
exemplu: Pânea Pruncilor sau Învăţătura credinţii creştineşti strânsă în mică sumă. Care au scris-o în mici 
întrebăciuni şi Răspunsuri ungureşti Cinstitul Pater Boroneai Laslo Parihuşul Besearecii Catoliceşti dela Belgrad. 
Şi s-au întors în limba romănescă de Duma Ianăş de la Borbanţi, în anii Domnului 1702; Catehismul Catolic 
al lui Peter Canisius, ediţia a II-a, Cluj, 1703 (tradus de Gheorghe Buitul); Catehism românesc unit, 
ediţia a II-a a celui de la 1696 al „teologului” iezuit pus în spatele lui Atanasie Anghel, Francisc 
Szunyogh (apare la Sibiu în 1709); Învăţături creştineşti de Radu Tempea (traducere), Braşov, 1732; 
Bucoavnă, ce are în sine deprinderea învăţăturii copiilor la carte şi symvolul credinţii creştine zece porunci ale legii 
vechi şi ale cei noao şapte taine ale besericii răsăritului i proci, Cluj, Anul Domnului 1744; Florea adevărului 
pentru pacea şi dragostea de obşte, Blaj, 1750; Catehism mare (de P. P. Aron), Blaj, 175310. 

Ca urmare, din documentele de epocă se pot descifra multe realizări, care sunt noi pentru 
concepţia epocii: mai concret, este vorba despre încercarea lichidării analfabetismului, principalul 
obstacol al dezvoltării culturale a maselor. Un rol hotărâtor l-a avut dezvoltarea reţelei şcolare, 
care a înlesnit răspândirea ideilor moderne. De remarcat este faptul că vechile şcoli trebuiau să se 
conformeze programelor şcolare noi, intrând astfel în circuitul noii reţele şcolare. Numeric, în 
această epocă a iluminismului, au fost înfiinţate cele mai multe unităţi de învăţământ de diferite 
grade, de la şcoală primară la cea superioară11. 

Şcolile confesionale din Transilvania – în pofida influenţelor transformatoare ale epocii – 
au rămas fidele latinităţii lor: limba de predare o constituia limba latină şi după introducerea 
normelor de educaţie pentru Transilvania, „Norma Regia” (1781)12. În mod paradoxal, tocmai 

                                                
5 Iacob Mârza, Şcoală şi naţiune (şcolile de la Blaj în epoca renaşterii naţionale), Cluj-Napoca, Dacia, 1987, p. 34-36. 
6 Remus Câmpeanu, Intelectualitatea românească din Transilvania în veacul al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitară 
Clujeană, 1999, p. 109. 
7 Ibidem, p. 110. 
8 Nicolae Albu, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, Lumina, 1944, p. 116. 
9 Ibidem, p. 308. 
10 Ibidem, p. 309-312. 
11 Kosáry Domokos, Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1996, p. 77–89. 
12 Norma Regia pro Scholis Magni Principatus Transilvaniae, Joseph II, Caes. Aug. Magni Principis Trans. jussu edita, 1781. Vezi 
Lucia Protopopescu, op. cit., p. 23; R. Câmpeanu, op. cit., p. 52. 
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prin acest fapt vor deveni deschise aceste şcoli nu numai către alte confesiuni, ci şi către celelalte 
naţiuni ale Principatului (români, maghiari, saşi, germani, evrei etc.)13. 

Tabloul învăţământului transilvănean nu ar fi complet dacă am omite activitatea colegiilor 
şi gimnaziilor iezuite din Cluj, Alba Iulia, Târgu Mureş, Odorheiul Secuiesc, Şimleul Silvaniei, 
Carei, Sibiu ş.a. O contribuţie importantă în procesul de formare al intelectualităţii transilvănene a 
avut-o şi Tabla regească din Târgu Mureş, unde s-au format viitorii jurişti români14. Din punct de 
vedere al istoriei învăţământului transilvănean în secolul al XVIII-lea, cea mai mare importanţă a 
avut-o Clujul, şi în interiorul lui iezuiţii, iar mai târziu piariştii, creatorii şcolii superioare din 
Transilvania. 

În anul 1712, şcoala din Cluj primeşte rang de universitate, al cărei prim rector a fost 
instalat iezuitul Horváth András15. Principalele obiecte de învăţământ ale acestei universităţi au 
fost filologia, polemica, matematica, dreptul, etica, dogmatica şi teologia morală. La absolvire, 
această şcoală superioară a conferit bacalaureatul, masteratul şi titlul de doctor. Specialitatea de 
nivelul cel mai înalt o constituia teologia, acest fapt dovedind că principalul scop al şcolii a fost 
formarea viitorilor preoţi. Aceste cursuri teologice s-au desfăşurat de-a lungul a patru ani, având 
ca obiecte de învăţământ: dogmatica, exegeza, cazuistica, polemica şi lingvistica (mai ales limba 
ebraică)16. 

În data de 21 iulie 1773, papa Clement al XIV-lea a desfiinţat ordinul iezuit, ca urmare 
şcolile fondate şi organizate de aceştia au fost preluate de piarişti. Cu conducerea piariştilor, 
începând cu 1774, se reorganizează universitatea clujeană, de data aceasta schimbându-şi structura 
celor trei facultăţi universitare existente: filozofie, medicină şi teologie17. Din anul academic 
următor se instituie patru catedre la facultatea de teologie, la care cei patru noi profesori numiţi 
prin concurs vor preda, primul, istoria bisericească şi teologie polemică, cel de-al doilea profesor, 
limba ebraică şi jumătate din teologie dogmatică, al treilea, Sfânta Scriptură şi cealaltă jumătate a 
teologiei dogmatice, iar ultimul profesor, teologie morală, studiile cele mai necesare clerului. De 
remarcat este faptul că programul facultăţii teologice este mai redus faţă de celelalte programe ale 
facultăţilor din imperiu. În 1780, împăratul Iosif al II-lea a transformat Universitatea în Liceul 
Regesc Academic18. 

Spre anul 1786 numărul profesorilor de teologie, salarizaţi din fondul studiilor administrat 
de către „Commissio Catholica”, se reduce la doi profesori, retribuiţi cu 500 florini fiecare, iar 
„ceilalţi profesori şi cler tânăr”, cu suma integrală de 135 fl. anual la Liceul Regesc din Cluj. 

În ultimul sfert al secolului al XVIII-lea şi în deceniile celui următor, majoritatea tinerilor 
români a frecventat Liceul Regesc Academic din Cluj, iar ceilalţi au învăţat în colegiile, liceele şi 
seminarele diecezane, forme specifice teologice de învăţământ superior în acea vreme. O mare 
parte a acestor seminare diecezane a fost desfiinţată de către Iosif al II-lea începând cu 30 martie 
1783, în locul acestora organizându-se seminariile generale întemeiate pe structuri uniforme, 
etatiste19. Concomitent, Colegiul Urban „De Propaganda Fide” din Roma instruise un număr de 
seminarişti români, care, în anii următori, au fost ridicaţi la conducerea clerului greco-catolic din 
Transilvania. Studenţii români s-au numărat şi printre auditorii Colegiului din Viena înfiinţat de 
către Pázmány Péter, dintre care cei mai de seamă au fost Samuil Micu şi Ştefan Pop. De 
asemenea Colegiul grec vienez „Sancta Barbara” a primit printre rândurile elevilor săi tineri greco-
catolici din diecezele Blaj şi Oradea20. 

                                                
13 Kosáry Domokos, op. cit., p. 123-126. 
14 I. Mârza, op. cit., p. 42-43. 
15 Bisztray Gyula, Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat, în Erdély Magyar Egyeteme, ed. Bisztray Gy. - Szabó T. 
Attila, Kolozsvár, 1941, p. 84. 
16 Ibidem, p. 85. 
17 Lucia Protopopescu, op. cit., p. 245-246. 
18 Ibidem, p. 246. 
19 Ibidem, p. 248-249. 
20 Ibidem, p. 249-250. 
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În cazul şcolilor conduse de iezuiţi şi piarişti, din documentele lor se poate constata că un 
ridicat număr de elevi de naţionalitate română a frecventat cursurile acestor şcoli. Dat fiind faptul 
că în registrele şcolare s-a consemnat şi religia elevilor, în şcolile confesionale romano-catolice din 
Cluj se găsesc, în număr mai ridicat, elevi de confesiune greco-catolică decât ortodoxă, cu toate că 
ponderea locuitorilor ortodocşi români era mai mare decât cea a greco-catolicilor21. Prezenţa într-
un număr mai mare a acestora se datoreşte faptului că greco-catolicii şi romano-catolicii se 
considerau uniţi în credinţă, datorită uniunii religioase înfăptuite în 1701. 

Fenomenul anterior schiţat se mai datoreşte şi faptului că elevii aparţinând confesiunii 
greco-catolice se pregăteau pentru preoţie. Deci prezenţa elevilor greco-catolici în şcolile 
superioare romano-catolice a contribuit în mare măsură la instruirea clerului greco-catolic. Elevii 
români care s-au format în Academia iezuită au avut prilejul de a acumula cunoştinţe mai vaste, 
unii din ei chiar devenind profesori la şcoala lor: de exemplu Vasile Dobra, care a ţinut cursuri de 
poetică foarte reuşite, în asemenea măsură că învăţăceii săi au editat o culegere de elegii în limba 
latină cu titlul Oliva Pacis22. 

Şcoala condusă de iezuiţi a contribuit în mod hotărâtor la dezvoltarea ştiinţelor şi culturii 
din Transilvania. Fiecare om de ştiinţă şi de cultură s-a remarcat în domeniul său de specialitate. 
Profesorii preoţi iezuiţi au editat în primul rând lucrări de catehism, piese dramatice religioase, 
literatură religioasă, dar şi literatură laică: în primul rând gramatică şi vocabular de limba latină - 
limba română. Dintre aceste lucrări laice remarcăm, de exemplu, opera Vetus Dacia scrisă de 
Franciscus Fasching în 1725, care este o lucrare în exclusivitate arheologică. Editarea a devenit 
posibilă cu ajutorul unui nobil român din Sebeş-Alba („Nobilis Transilvanus Valachus 
Szászsebesiensis”). O altă operă de seamă este lucrarea lui Boross József, Religionis Rom. Cath. 
Fundamenta, la care s-a abonat şi un nobil român din Biia Ungurească – Alexander Bényei23. 

Emanaţia spirituală şi culturală a şcolii iezuite din Cluj nu a fost fără urmări, fapt cel mai 
bine demonstrat de întemeierea şcolii din Blaj, care constituie întâia încercare ştiinţifică 
românească de remarcat din Transilvania. Membrii fondatori ai Şcolii Ardelene au fost întocmai 
acei preoţi greco-catolici, care au frecventat primele lor şcoli superioare la Cluj, şi prin bunăvoinţa 
şi dărnicia împărătesei Maria Tereza au avut prilejul de a ajunge la: Trnava (Nagyszombat) – 
centrul de atunci al catolicismului maghiar; Viena; Roma – unde au avut posibilitatea de a-şi 
desăvârşi studiile, ca mai apoi, întorcându-se, să poată înălţa nivelul de cultură şi ştiinţă al 
poporului din care se trag. Cel mai elocvent exemplu îl constituie Gheorghe Şincai, care a început 
studiile la Târgu Mureş – în limba latină –, mai apoi a continuat la Cluj, în şcoala iezuiţilor, şi a 
ajuns la Viena, unde s-a întâlnit cu istoricul ardelean Benkő József şi cu arhivistul Dániel 
Cordines, de la care putea să înveţe istoriografia modernă. La Buda, Şincai a lucrat la tipografia 
universitară, în această perioadă luând fiinţă şi Biblioteca Universitară. În această atmosferă – 
bucurându-se de ospitalitatea conţilor Wass din judeţul Aba-Uj – a scris Hronica Românilor, o 
creaţie de seamă a Şcolii Ardelene. Fapt de consemnat că Şincai a primit un impuls serios din 
lucrările şi prelegerile profesorilor iezuiţi de la Cluj, la care se referă frecvent (Fasching, 
Frdivalszky, Illia Adrás şi lucrările altor iezuiţi)24. 

Şi alţi fruntaşi ardeleni – ca Petru Maior, Samuil Micu Klein, Gheorghe Lazăr, Vasile 
Moga, Ioan Lemeni ş.a. – au datorat mult şcolii iezuite de la Cluj25.  

Misiunea cultural-ştiinţifică a iezuiţilor şi emanaţia spiritualităţii romano-catolice a vremii 
nu au rămas fără urmări: cei care au învăţat în şcolile sus-amintite, la rândul lor, au devenit 
fondatori de unităţi de învăţământ. Cel mai ilustru exemplu a fost faptul că la Blaj, în 1754, s-au 

                                                
21 Gáldi László, op. cit., p. 285. 
22 Ibidem, p. 291. 
23 Ibidem. 
24 Şincai foloseşte pentru prima dată expresia „daco-romană”, preluată de la iezuiţii maghiari. Gáldi László, op. cit., p. 
293. 
25 R. Câmpeanu, Elitele româneşti din Transilvania veacului al XVIII-lea, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, 
p. 160-175; Gáldi László, op. cit., p. 294. 
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pus bazele primului gimnaziu românesc (de la care a pornit Şcoala Ardeleană). Deschiderea şcolilor de 
la Blaj constituie un moment important din istoria culturii şi învăţământului românesc26. 

Una dintre cele mai remarcabile personalităţi, care a absolvit şcoala piariştilor, a fost 
Gheorghe Lazăr, elev între anii 1799-1805, care şi-a format o vastă cultură enciclopedică. Mai 
târziu, şi-a desăvârşit studiile teologice la Viena, unde a venit în contact cu iluminismul, acceptând 
ideile acestuia, din care motiv ierarhia ortodoxă a devenit neîncrezătoare faţă de el. Emigrând la 
Bucureşti, la sfârşitul deceniului doi al veacului al XIX-lea, a deschis prima instituţie şcolară în 
limba română (după modelul gimnaziului piarist de la Cluj, pe bazele prescripţiilor din Norma 
Regia)27.  

Gheorghe Lazăr şi semenii săi au fost pionierii acelui exod de inteligenţă transilvăneană, 
apoi aceştia, ajungând la Bucureşti, respectiv la Iaşi, au contribuit la dezvoltarea învăţământului 
românesc. Printre ei se numără reorganizatorul învăţământului moldovean, Gheorghe Asachi, 
care, în 1820, a venit în Ardeal ca să obţină permisiunea Guberniului, în vederea invitării unor 
profesori români din Transilvania (foşti elevi ai piariştilor clujeni), la Academia ieşeană, la 
diferitele catedre, care duceau lipsă de cadre didactice. De asemenea, putem aminti pe 
sătmăreanul Simion Bărnuţiu, care a absolvit gimnaziul piarist din Carei, fiind cu mare influenţă 
asupra tinerilor jurişti şi filosofi din Cluj.  

Activitatea acestor tineri savanţi români din Cluj s-a desfăşurat mai cu seamă la Iaşi şi la 
Bucureşti, unde aceştia au contribuit în mod hotărâtor la fondarea şi dezvoltarea universităţilor. 
Primul rector al universităţii ieşene a fost chiar Simion Bărnuţiu în persoană, iar la Bucureşti 
August Treboniu Laurian a fost, mai bine de 20 de ani, decanul Filologiei28.  

Exemplele ar putea continua, dar, şi din acestea puţine, putem concluziona că nobilimea 
aparţinând populaţiei române din Transilvania secolului al XVIII-lea şi-a exprimat nevoia şi 
pretenţia spirituală faţă de creaţiile şi ediţiile ştiinţifice ale reprezentanţilor şcolii călugăreşti 
romano-catolice (respectiv iezuiţii şi piariştii). 

Din toate cele relatate anterior, putem constata că secolul al XVIII-lea, prin curentele sale 
spirituale moderne – care nu au servit atât adâncirea pioşeniei religioase, ci mai ales încetăţenirea 
gândirii raţionale – a contribuit în mod hotărâtor la dezvoltarea elitei vieţii cultural-ştiinţifico-
sociale din Transilvania, elită care trebuie căutată printre clericii de seamă ai epocii. Este justă 
constatarea că majoritatea absolvenţilor români ai şcolilor confesionale romano-catolice 
transilvănene au devenit membrii clerului greco-catolic al secolului al XVIII-lea. 
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26 N. Albu, op. cit., p. 175. 
27 Gáldi László, op. cit., p. 294. 
28 Ibidem, p. 296-297. 
 


