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Înv\]\mântul teologic seminarial în
Biserica Ortodox\ Român\
Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea P\curariu
S-a sus]inut mereu c\ pân\ la începutul secolului al XIX-lea, - când
s-au întemeiat seminariile teologice - cuno[tin]ele de carte ale preo]ilor
români s-ar fi limitat la strictul necesar pentru s\vâr[irea slujbelor biserice[ti: scrisul, cititul, cânt\rile biserice[ti, rânduiala slujbelor [i
înv\]\turi reduse de teologie la nivel de catehism. Afirma]ia este valabil\
numai în parte, mai cu seam\ pentru preo]ii din mediul rural.
Profesorul {tefan Bârs\nescu a dovedit c\ între anii 1490-1585 a
func]ionat o [coal\ la m\n\stirea Putna, la care au activat profesori de
mare prestigiu ca : Eustatie „ritor, domesticos [i protopsalt”, la sfâr[itul
secolului al XV-lea [i începutul celui urm\tor, Antonie protopsaltul, la
mijlocul secolului al XVI-lea, „ritorul [i scolasticul” Lucaci, atestat
documentar în 1581. {coala avea caracterul unui seminar, în care se
studiau discipline teologice [i umaniste, pravilele, no]iuni de astronomie [i
calcul pascal, muzica bisericeasc\.
Al]i candida]i la preo]ie î[i dobândeau înv\]\tura în numeroasele [coli
biserice[ti din toate „]\rile“ române[ti, în [colile care func]ionau pe lâng\
centrele eparhiale (Bucure[ti, Râmnic, Buz\u, Arge[, în }ara Româneasc\,
Ia[i, Roman, R\d\u]i [i Hu[i în Moldova, Alba Iulia în Transilvania). Unii
preo]i din ora[e sau cei de la parohiile „domne[ti” se vor fi preg\tit [i în
[colile superioare înfiin]ate de domnii ]\rii: „Colegiul” lui Vasile Lupu de
la m\n\stirea Sfin]ii Trei Ierarhi din Ia[i, apoi Colegiul greco-latin din
Târgovi[te, întemeiat în 1646, deci în timpul lui Matei Basarab, Academia
de la Sf. Sava din Bucure[ti, înfiin]at\ în 1679 sub {erban Cantacuzino [i
reorganizat\ în 1694 sub Constantin Brâncoveanu. În Transilvania, o
[coal\ cu vechi tradi]ii a fost cea de pe lâng\ biserica Sf. Nicolae din
{cheii Bra[ovului, fondat\ înc\ de la sfâr[itul secolului al XV-lea, [i
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reorganizat\ în 1597 de protopopul c\rturar Mihai, colaboratorul lui Coresi. Din documentele timpului rezult\ c\ unii tineri transilv\neni se
preg\teau pentru preo]ie în [colile m\n\stire[ti din }ara Româneasc\ [i
Moldova (Cozia, Arge[, Col]ea, Neam]u etc.).
Luminatul domn Constantin Mavrocordat, în repetatele sale domnii
în }ara Româneasc\ [i Moldova, în cursul c\rora a ini]iat o serie de
reforme, a urm\rit – între altele – [i ridicarea nivelului de preg\tire [i a
st\rii materiale a clerului de mir [i monahal. Astfel, prin a[a-numitul
„a[ez\mânt” sau „constitu]ie” din 1741 din Moldova, marii boieri,
m\n\stirile [i preo]ii erau scuti]i de d\ri. În schimb, to]i slujitorii Bisericii
erau îndatora]i s\ înve]e carte ca apoi s\ îndrume [i ei pe al]ii. În Cronica
atribuit\ lui Enache Kog\lniceanu se relata c\: „s-a apucat de capul
preo]ilor s\-i înve]e carte, fr\mântându-i în tot chipul”. To]i preo]ii au fost
obliga]i s\ se prezinte pentru 40 de zile „la vl\dicie”, adic\ la centrele
eparhiale, pentru înv\]\tur\ [i practic\ liturgic\. La sfâr[it erau examina]i,
urmând ca aceia care nu vor corespunde, s\ fie „canonisi]i”. De asemenea,
a dat dispozi]ii ca preo]ii [i diaconii f\r\ preg\tire s\ fie pu[i la bir, în rând
cu ]\ranii. „{i a[a de mare fric\ aveau bie]ii preo]i [i diaconi - continu\
acela[i cronicar - c\ începuse Constantin Vod\ a orândui preo]i înv\]a]i de
îmbla prin toate ]inuturile [i prin toate satele ca s\ vad\ ce fel de cetanie
fac pe la biserici, la care nu putem scrie ce fric\ tr\geau bie]ii preo]i, c\ se
apucau la b\trâne]e s\ înve]e carte.”
În cea de-a treia domnie (1748-1749), a continuat lucrarea de lumi-nare
a clerului moldovean. În aceea[i Cronic\ se relata c\ to]i preo]ii [i diaconii
din Ia[i au fost obliga]i s\ se prezinte zilnic la biserica Cur]ii domne[ti, unde
li se predau rânduielile slujbelor biserice[ti de c\tre „un preot ce-l avea
M\ria Sa înv\]at la carte greceasc\ [i româneasc\… de care foarte se
sp\riese preo]ii [i care nu prea [tia carte, se apuca de înv\]a de-al doilea…”
În acela[i timp, ierarhii au primit dispozi]ii s\ nu mai hirotoneasc\ nici un
preot sau diacon ne[tiutor de carte. Pe temeiul acestei dispozi]ii,
mitropolitul Nichifor (1739-1750) a hot\rât, la 9 iunie 1749, ca în [colile
care func]ionau pe lâng\ bisericile din Ia[i, tinerii care doreau s\ devin\
preo]i s\ înve]e mai mult decât al]ii, spre a deprinde bine toate rânduielile
slujbelor biserice[ti.
În a doua jum\tate a secolului al XVIII-lea apar primele încerc\ri de
înfiin]are a unor [coli speciale pentru preg\tirea clerului. De pild\, în 1764,
{tefan Racovi]\, domnul }\rii Române[ti, a înfiin]at o [coal\ pe lâng\
biserica Sf. Dumitru din Craiova, în care s\ se preg\teasc\ [i candida]i la
preo]ie. În 1775 s-a înfiin]at o alt\ [coal\ de acest gen, la m\n\stirea
Obedeanu din Craiova. În 1776, Alexandru Ipsilanti a rânduit un dasc\l la
Mitropolia din Bucure[ti, care s\ instruiasc\ pe cei ce voiau s\ ajung\
preo]i. Nu [tim cât timp [i în ce mod au func]ionat aceste [coli.

88

DOU| SECOLE DE ~NV|}|MÂNT TEOLOGIC SEMINARIAL (1803-2003)

În Moldova s-a înfiin]at o [coal\ special\ pentru preg\tirea clerului la
m\n\stirea Putna, în 1774, prin str\daniile fostului mitropolit Iacob
Putneanul (1750-1760) – acum retras aici –, [i ale înv\]atului arhimandrit
Vartolomei M\z\reanu. Dintr-un certificat [colar eliberat în 1778 tân\rului
Isaia Balo[escu (mai târziu episcop al Bucovinei), rezult\ c\ în [coala de
la Putna se studia: Ceaslovul, Psaltirea, Octoihul, Catehismul (române[te
[i ruse[te), Muzica psaltic\, Gramatica, Geografia (dup\ manualul
episcopului Amfilohie al Hotinului), Retorica, Istoria bisericeasc\,
„Scurtata teologie platoneasc\” (deci Catehismul lui Platon al Moscovei)
[.a. {coala de la Putna a func]ionat pu]in timp (la 19 septembrie 1782 era
men]ionat ca dasc\l de latin\ [i greac\ un c\lug\r cu numele Ilarion). În
urma ocup\rii p\r]ii de nord a Moldovei de c\tre austrieci (1775), prin
Regulamentul de organizare a Bisericii Ortodoxe din 1786, s-a înfiin]at o
[coal\ teologic\ la m\n\stirea Sfântul Ilie de lâng\ Suceava, ctitoria lui
{tefan cel Mare, pus\ sub conducerea arhimandritului sârb Daniil
Vlahovici.
La 1 noiembrie 1796 – desigur la îndemnul episcopului Iosif al
Arge[ului – mitropolitul Dositei Filitti al Ungrovlahiei, a cerut acordul lui
Alexandru Ipsilanti (a doua domnie, 1796-1797), ca m\n\stirea Antim
din Bucure[ti s\ devin\ metoc al noii Episcopii de la Arge[, urmând ca în
ea s\ se deschid\ [i o „[coal\ pentru cei ce vor fi ca s\ intre în treapta
preo]iei, din toate eparhiile, orânduindu-se un dasc\l ca s\ fie pentru
catihisis al acestora.” Aprobând cererea mitropolitului, în martie 1797 s-a
înfiin]at [coala de preg\tire a preo]ilor din cuprinsul Mitropoliei
Ungrovlahiei, numit\ [i „de gr\m\tici”, „de ]ârcovnici” sau „de
candida]i”. {coala func]iona la m\n\stirea Antim [i avea un singur dasc\l.
Din certificatele eliberate absolven]ilor ei, rezult\ c\ se predau cuno[tin]e
elementare de Citire, Aritmetic\, Istorie sfânt\ [i Catehism. Nu se cunosc
numele primilor dasc\li ai [colii. Primul atestat documentar a fost
c\lug\rul transilv\nean Ierotei, numit prin 1820. {coala a func]ionat pân\
în 1847.
1. Înfiin]area Seminariilor din Moldova
Prima [coal\ teologic\ ortodox\ româneasc\ organizat\ temeinic a
fost Seminarul de la Socola, de lâng\ Ia[i, care s-a înfiin]at în anul 1803,
prin str\daniile mitropolitului Veniamin Costachi [i cu sprijinul binevoitor
al domnitorului Alexandru Moruzi (1802-1806). La rug\mintea
mitropolitului [i a marilor boieri, la 26 iulie 1803 domnitorul a dat un
hrisov, prin care dispunea transferul c\lug\ri]elor de la Socola la Agapia,
iar al c\lug\rilor de acolo la alte m\n\stiri. Apoi, printr-un nou hrisov, cu
data de 1 septembrie 1803, a decis ca la m\n\stirea Socola „s\ se a[eze o
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[coal\ cu dasc\li moldovene[ti, cari s\ fie pentru înv\]\tura feciorilor de
preo]i [i diaconi, care, la vremea lor, numai dintr-aceia s\ se hirotoneasc\
preo]i [i toate veniturile acestei m\n\stiri s\ fie pentru plata dasc\lilor [i a
altor trebuincioase a [coalei.” În anul urm\tor, tot la st\ruin]ele
mitropolitului, acela[i domn a acordat Seminarului o subven]ie anual\ de
2500 de lei din vistieria ]\rii. Din actele vremii, rezult\ c\ la început se
primeau în seminar numai fii de preo]i [i diaconi, fapt pentru care se [i
numea „[coala de catihisie” sau „[coala pentru înv\]\tura feciorilor de
preo]i”. În 1840, domnitorul Mihail Sturdza, ca o recunoa[tere a meritelor
marelui ei ctitor, a hot\rât ca [coala s\ poarte numele de „Seminaria
Veniamin\”.
Seminarul a fost pus sub conducerea arhimandritului Sofronie (18031812), urmat de arhimandritul Isaia Giu[c\ (1812-1834). În primii ani de
existen]\, au func]ionat numai trei profesori: Enache Alboteanu la Limba
român\, c\lug\rul Ioil la disciplinele religioase [i dasc\lul Constantin la
Cânt\rile biserice[ti. Cu timpul, s-au ad\ugat [i alte materii. De exemplu,
în 1815 se înv\]au urm\toarele discipline: Limba român\ [i Gramatica,
Limba latin\, Aritmetica, Istoria universal\, Logica, Filosofia, Retorica,
disciplinele teologice [i Cânt\rile biserice[ti.
Preocupat de ridicarea continu\ a nivelului de preg\tire a elevilor
seminari[ti, mitropolitul Veniamin a trimis în Transilvania, în 1820, pe
marele c\rturar Gheorghe Asachi, s\ caute dasc\li pricepu]i pentru [coala
sa. Asachi a adus patru profesori: pe Ioan Costea (pentru Retoric\ [i
Poetic\), Ioan Manfi (Latin\), Vasile Fabian-Bob (Teologie) [i Vasile Pop,
director [i profesor de Filosofie [i Filologie, to]i cu studii superioare.
P\cat c\ dup\ un an de activitate, au fost nevoi]i s\ se reîntoarc\ în
Transilvania din cauza evenimentelor din anul 1821 (a r\mas la Ia[i numai
Vasile Fabian-Bob).
Mitropolitul Veniamin a fost preocupat în permanen]\ de recrutarea
unor noi cadre didactice cu preg\tire superioar\. Astfel, între anii 18341839 [i 1840-1841, a încredin]at conducerea [colii b\n\]eanului
Damaschin Bojânc\ (1802-1869), pe atunci „jurisconsultul” Moldovei,
iar mai târziu profesor la Academia Mih\ilean\ din Ia[i, urmat de
bucovineanul Vladimir Suhopan, pe atunci arhimandrit, iar mai târziu
arhiereu cu titlul de Irinopoleos.
Între 1842 [i 1860, Seminarul a fost condus de arhimandritul (apoi
arhiereul) Filaret Scriban (1811-1873), fost bursier al mitropolitului Veniamin la Academia duhovniceasc\ din Kiev, care i-a conferit titlul de
magistru în Teologie. Noul rector a reu[it s\ organizeze Seminarul în dou\
cicluri, fiecare cu patru clase, s\ introduc\ noi materii de studii [i s\
recruteze noi cadre didactice fie dintre absolven]ii mai buni ai
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Seminarului, trimi[i la studii peste hotare, fie dintre c\rturarii
transilv\neni trecu]i în Moldova. Iat\ câ]iva profesori din aceast\
perioad\: arhimandritul Ghermano Vida, originar din Maramure[ pentru
Limbile greac\ [i latin\, arhimandritul Neofit Scriban, pentru Istorie,
Filosofie, Greac\ [i Retoric\ (14 ani), ieromonahul Melchisedec
{tef\nescu, magistru în Teologie [i Litere de la Academia duhovniceasc\
din Kiev, pentru disciplinele teologice, Hristofor (Teoctist) Scriban,
„candidat” în Teologie la aceea[i Academie, pentru Istorie [i Geografie,
Dr. Anton Velini, pentru Istorie [i Filosofie, ieromonahul Isaia Teodorescu
(„popa Duhu” al lui Creang\), ieromonahul Isaia Vicol, mai târziu episcop
de Roman, ieromonahul Isaia Dâr]u, mai târziu arhiereu [i al]ii. Numero[i
absolven]i au fost trimi[i – cu ajutorul lui Filaret Scriban –, s\
aprofundeze studiile teologice, fie în Rusia, fie în Grecia (Melchisedec
{tef\nescu [i Teoctist Scriban la Kiev, Ioan Mandinescu [i August Scriban
la Petersburg, Climent Nicolau [i Gheorghe Erbiceanu la Atena, Ghenadie
En\ceanu la Halchi, Vasile Agapie la Paris), iar dup\ reîntoarcere au fost
numi]i profesori.
În anul 1846 s-au organizat a[a-numitele „[coli catehetice ]inutale”,
cu un program de studii redus, urmând ca dintre absolven]i s\ se recruteze
candida]i pentru seminar, iar la nevoie, s\ fie [i hirotoni]i. Conduc\torii
acestor [coli ]inutale se numeau „catehe]i” [i erau recruta]i dintre
absolven]ii Seminarului. Ele func]ionau în urm\toarele ora[e: Ia[i, Piatra
Neam], F\lticeni (cunoscut\ [i din „Amintirile” lui Ion Creang\),
Boto[ani, Roman, Bac\u, Foc[ani, Hu[i, Bârlad, Vaslui, Tecuci [i Gala]i.
{colile catehetice au func]ionat pân\ la 15 decembrie 1859, când au fost
transformate în [coli primare.
Seminarul a primit o grea lovitur\ din partea mitropolitului Meletie
Lefter (1844-1848), care a redus cursurile de la 8 clase la 4, cu materii de
studiu elementare, m\sur\ aprobat\ [i de domnitorul Mihail Sturdza, la 23
ianuarie 1848. Mul]i profesori au r\mas f\r\ catedre. O schimbare a
lucrurilor în bine s-a petrecut abia începând cu anul 1851, când în scaunul
mitropolitan a fost ales Sofronie Miclescu. În acela[i an, Adunarea
ob[teasc\ a ]\rii a votat „Legiuirea pentru organizarea înv\]\turilor
biserice[ti în Moldova”, aprobat\ de domnitorul Grigore Alexandru Ghica
(1849-1856), la 7 iulie 1851. Prin aceast\ lege se prevedeau trei tipuri de
[coli teologice: [colile biserice[ti ]inutale (catehetice), cu doi ani de
înv\]\tur\, ele fiind mai mult [coli elementare, preg\titoare pentru seminar,
sec]ia prim\ a seminarului, pentru „clirosul de mai jos”, cu patru ani de
studii, [i sec]ia a doua a seminarului, pentru „clirosul mai înalt”, tot cu
patru ani de studiu. Prin aceea[i legiuire s-a hot\rât înfiin]area a dou\ noi
seminarii, cu patru clase (sec]ia prim\): la Roman [i la Hu[i. Conducerea
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general\ a seminariilor era încredin]at\ unei epitropii, format\ din
mitropolit, cei doi episcopi sufragani [i din ministrul „averilor biserice[ti”
(culte). Seminarul de la Socola era condus de un „comitet duhovnicesc”,
format din rectorul, inspectorul (spiritualul), catehetul, iconomul [i
secretarul seminarului respectiv.
Ca s\ ne d\m seama de nivelul de preg\tire al candida]ilor la preo]ie
de atunci, vom prezenta programa analitic\ a celor trei tipuri de [coli
teologice. La [colile ]inutale se preda: Scrisul, Cititul, Aritmetica, Istoria
sfânt\, Catehismul, Tâlcuirea rânduielilor biserice[ti [i Muzica; la
seminarul inferior: Gramatica, Artimetica, Geografia, Istoria, Greaca,
Rusa (facultativ), Istoria bisericeasc\, Retorica, Dogmatica, Pastorala,
Muzica [i Tipicul, iar la seminarul superior: Istoria bisericeasc\, Istoria
universal\, Latina, Franceza, Retorica, Logica, Psihologia, Istoria
filosofiei, Arheologia biblic\, Ermineutica, Scripturistica, Eclesiastica,
Teologia Fundamental\, Teologia Moral\, Teologia Polemic\ [i Dreptul
canonic. În anii urm\tori s-au introdus [i ore de Fizic\, Agronomie [i
Medicin\. Cursurile Seminarului Veniamin s-au ridicat treptat la opt ani
de studii.
În anul 1852, s-au deschis [i cursurile Seminarului din Hu[i, condus
din 1853 de înv\]atul c\lug\r ardelean Nifon B\l\[escu (1806-1880), iar
din 1856 de arhimandritul Melchisedec {tef\nescu, viitorul episcop.
Seminarul din Roman s-a înfiin]at abia în anul 1858, la început cu
dou\ clase, c\rora li s-au ad\ugat alte dou\ în anii urm\tori, condus pân\
în 1882 de preotul Dimitrie Matca[ (1820-1893), unul din preo]ii de
elit\ ai timpului.
În aceea[i perioad\ a func]ionat pentru scurt timp, un Seminar la
M\n\stirea Neam]u. În anul 1855, domnitorul Grigorie Ghica al Moldovei a
numit stare] al acestei lavre pe arhimandritul Dionisie Romano (18061873), originar din S\li[tea Sibiului, viitor episcop de Buz\u. Printre
realiz\rile din scurta sa st\re]ie men]ion\m înfiin]area unei [coli primare [i a
unui gimnaziu în Târgu Neam], iar în incinta m\n\stirii a înfiin]at un
seminar, „seminaria sfintelor m\n\stiri Neam]u [i Secu”, în 1856, urmând s\
se deschid\ [i o facultate de teologie, formând în felul acesta, patru cicluri
[colare, fiecare cu patru ani ([coal\ primar\, gimnaziu, seminar [i facultate).
În fruntea Seminarului a fost numit ieromonahul Ghenadie Popescu (18081876), originar din Banat, cu studii teologice la Arad [i juridice la Pesta. La
foarte scurt timp, arhimandritul Dionisie a fost înl\turat de la conducere
m\n\stirii, a[a încât Seminarul n-a mai func]ionat mult, iar Ghenadie a trecut
ca profesor la Seminarul din Roman, apoi la cel din Bucure[ti.
O bun\ parte din profesorii celor trei seminarii eparhiale moldovene
s-au îngrijit de întocmirea unor manuale pentru elevii [colilor la care
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func]ionau. La Seminarul de la Socola s-au folosit – în primele patru
decenii de existen]\ – multe din traducerile mitropolitului Veniamin
Costachi (Tâlcuirea celor [apte Taine, 1807, Istoria Vechiului [i a Noului
Testament, 3 vol. 1824, Dreptsl\vitoarea înv\]\tur\ a lui Platon al
Moscovei, 1839, Istoria bisericeasc\ a lui Meletie al Atenei, 5 vol. 18411843) sau traduceri f\cute de al]ii la îndemnul s\u (de pild\ Tâlcuirea cu
am\nuntul a pravoslavnicei credin]e a Sf. Ioan Damaschin, 1806 etc.). Se
foloseau, pentru început, [i o serie de cursuri care circulau în manuscris.
Primele manuale propriu-zise care au v\zut lumina tiparului s-au
datorat rectorului Filaret Scriban, în mare parte traduceri [i prelucr\ri
dup\ cele ruse[ti. A[a au fost: lucrarea pastoral\ Epistolii sau scrisori
despre datoriile sfintei dreg\torii preo]e[ti, a lui Alexandru Scarlat
Sturdza, (2 vol., 1843), M\rturisirea ortodox\ a lui Petru Movil\ (1844),
Catehisis în scurt (1846), Istoria sfânt\ pe scurt (1847 [i alte edi]ii),
Morala cre[tineasc\ (1855), Sfin]ita Ermineutic\ (1858), Istoria
bisericeasc\ pe scurt (1858 [i alte edi]ii), Istoria bisericeasc\ a românilor
pe scurt (1871) [i altele r\mase în manuscris.
O activitate tot a[a de rodnic\ a desf\[urat Melchisedec {tef\nescu în
timp ce era profesor la Socola, apoi la Hu[i, prelucrând sau traducând
manuale din ruse[te, pentru aproape toate disciplinele: Manualul de
Liturgic\ (1853 [i 1862), Manual de tipic (1854), Teologia Dogmatic\
dup\ Antonie al Kievului (1855), Scurt\ introducere în cursul [tiin]elor
teologice (1856), Catehismul ortodox dup\ Filaret al Moscovei (1858),
Introducere în sfintele c\r]i ale Vechiului [i Noului Testament (2 vol.),
Teologia pastoral\ (1862) [i o serie de alte manuale care au r\mas în
manuscris. Alte manuale au scris profesorii Teoctist Scriban: Sfin]ita
istorie a Noului Testament, Omiletica, (2 vol.), Neofit Scriban (un manual
de Istorie, un manual de Greac\ în 2 vol.).
2. Înfiin]area Seminariilor în }ara Româneasc\
Ar\tam mai sus c\ prima [coal\ de preg\tire a clerului în }ara
Româneasc\ a fost [coala de „gr\m\tici” sau de „]ârcovnici” de la M\n\stirea Antim. Dup\ aproape doi ani de discu]ii [i propuneri în „Adunarea
Ob[teasc\“ a ]\rii, prin „Legiuirea pentru seminaruri, protopopi [i preo]i”,
adoptat\ în prim\vara anului 1834, s-a hot\rât s\ se înfiin]eze seminarii
teologice cu 4 clase pe lâng\ Mitropolie [i cele trei eparhii sufragane. În
mai 1835, Ob[teasca Adunare a ]\rii a hot\rât ca dup\ 1 ianuarie 1839 s\
nu se mai hirotoneasc\ absolven]i ai [colilor catehetice, decât în cazul
când nu erau absolven]i de seminarii în num\r suficient. La 2 februarie
1836 s-au deschis cursurile Seminarului din Bucure[ti, cunoscut apoi sub
numele de „Seminarul Central”. A fost pus sub conducerea ieromonahului
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Ierotei, men]ionat mai sus, care îndruma [i „[coala de ]ârcovnici”. Primul
profesor a fost Nicolae B\l\[escu, c\lug\rit mai târziu sub numele de Nifon,
originar din Ha[ag-Sibiu, cu preg\tire juridic\ [i filosofic\ la Cluj [i Oradea,
absolvent al Institutului teologic din Arad. Trecut în }ara Româneasc\, a
fost un an dasc\l la [coala de ]ârcovnici, iar din 1836 profesor la Seminarul
din Bucure[ti. În aceast\ calitate a depus mult\ st\ruin]\ pentru bunul mers
al [colii, lucru ce rezult\ din cuvânt\rile rostite de el la diferite festivit\]i,
din regulamentele alc\tuite de el (cuprind unele puncte care ar putea fi
valabile [i azi), din programele analitice, care arat\ temele pe care le trata la
cursuri, din manualele didactice pe care le-a tip\rit. Din 1853 a fost rector
al Seminarului din Hu[i, apoi profesor de Religie la unele licee din
Bucure[ti, iar spre sfâr[itul vie]ii s-a ocupat cu organizarea [colilor
române[ti din Dobrogea. Între 1837-1843 a func]ionat la Seminarul din
Bucure[ti un al doilea profesor, Zaharia Boerescu (1809-1884), cu studii
de teologie la Vâr[e]. În 1843 a fost chemat ca profesor [i director Dionisie
Romano (1806-1873) – care func]ionase pân\ atunci ca „profesor na]ional”
la Buz\u, iar mai târziu va ajunge episcop tot aici. Câ]iva ani mai târziu, au
fost numi]i Ioan Gherm\nescu, fost bursier al mitropolitului Neofit în
Rusia, care a func]ionat peste 30 de ani, Ilie Benescu, fost bursier la Atena
[i al]ii. Ca profesor de Muzic\ bisericeasc\ a func]ionat un timp marele
psalt Anton Pann. Cursurile Seminarului s-au ]inut, la început, în chiliile
m\n\stirii Antim, apoi pe lâng\ alte biserici; între anii 1866-1901 s-au ]inut
în casele din fa]a bisericii Sf. Spiridon Nou (str. {erban Vod\ de azi).
La 15 august 1836 s-au deschis cursurile Seminarului din Buz\u.
Episcopul Chesarie (1825-1846) n-a putut lua parte la festivitatea
deschiderii cursurilor, dar a trimis o scrisoare plin\ de pov\]uiri tinerilor
seminari[ti, citit\ de înv\]atul arhimandrit Eufrosin Poteca. La scurt timp,
prin str\daniile episcopului Chesarie s-a ridicat o cl\dire nou\ pentru
seminar, terminat\ în 1838, folosit\ pân\ azi, cu adapt\rile [i renov\rile
necesare. Primul director [i profesor a fost ardeleanul Gavriil Munteanu
(1812-1869), c\ruia i se datoreaz\ întreaga organizare a [colii. În timp ce
era profesor aici, a editat - împreun\ cu ierodiaconul Dionisie Romano ziarul Vestitorul bisericesc (1839-1840). În 1844 s-a transferat la Seminarul din Bucure[ti, în anul urm\tor a ajuns director [i profesor la Seminarul din Râmnic, iar în 1850 episcopul Andrei {aguna din Sibiu l-a numit
profesor - apoi director - la noul Gimnaziu ortodox român din Bra[ov.
Locul s\u la Buz\u a fost ocupat tot de un ardelean, Petru Suciu (18151891), mai târziu profesor la Facultatea de Drept [i rector al Universit\]ii
din Ia[i. În anii urm\tori au mai fost angaja]i ca profesori Dimitrie Racovi]\,
cu studii la Atena (1851) [i Dumitru Pârâianu, cu studii la Kiev [i Moscova
(în 1859).
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Seminarul de la Arge[ s-a deschis tot în 1836. Primul director a fost
pitarul Stanciu V\t\[escu. Din 1843 a func]ionat ca profesor, pentru
aproape dou\ decenii – un timp [i ca inspector –, Zaharia Boerescu, pe
care l-am amintit mai sus. Câ]iva ani a func]ionat ca director [i profesor de
Cânt\ri biserice[ti renumitul psalt Ghelasie Basarabeanu.
La 8 noiembrie 1837, se deschid [i cursurile Seminarului din
Râmnicu Vâlcea. Primul „inspector” [i profesor a fost protopopul Radu
Tempea (c. 1796-1850), al [aselea slujitor al bisericii Sf. Nicolae din
{cheii Bra[ovului, din tat\ în fiu, cu acest nume. A activat la Seminarul
din Râmnic pân\ în 1845, când s-a retras la schitul Fl\mânda-Arge[. A
tip\rit câteva bro[uri [i a întocmit manuale didactice, r\mase în
manuscris. Paralel cu el a func]ionat ca profesor preotul Vasile Teodorovici sau Teodorescu († 1842), tot un transilv\nean. În 1845, postul lui
Tempea a fost ocupat pentru trei ani de Gavriil Munteanu, care
func]ionase pân\ atunci la Buz\u [i la Bucure[ti. Din cauza unui incendiu,
între anii 1847-1848, Seminarul a func]ionat în M\n\stirea Bucov\] lâng\
Craiova, din 1851 la Craiova, iar în 1854 episcopul Calinic cel Sfânt l-a
readus la Râmnic.
De notat c\ toate seminariile aveau patru ani de studii. Se primeau
absolven]i de [coli primare, ai [colii de gr\m\tici [i chiar candida]i cu
preg\tire mai pu]in\, dar care cuno[teau scrisul, cititul [i rânduielile
biserice[ti. Între]inerea lor o f\ceau eparhiile respective.
Se întâlnesc [i în }ara Româneasc\ preocup\ri pentru tip\rirea de
manuale pentru uzul seminariilor teologice. Este adev\rat c\ num\rul lor a
fost mai redus în compara]ie cu al celor din Moldova. Not\m, între altele,
lucrarea înv\]atului arhimandrit Eufrosin Poteca (1788-1858), de[i n-a
fost profesor de seminar, Sfânta Scriptur\ pe scurt cuprins\ într-o sut\ [i
patru istorii, urmat\ de un mare Catehism pentru seminare (1836,
reeditat\ în 1847, iar Catehismul singur în 1857; partea întâi tradus\ din
german\, a dou\ din greac\, aceasta fiind o prelucrare greceasc\ a
Catehismului lui Platon al Moscovei). O serie de manuale au fost scrise de
entuziastul profesor Nicolae (Nifon) B\l\[escu: Gramatica român\ pentru
seminare (Sibiu, 1848, ed. a II-a Bucure[ti, 1850), Isagogica sau
introducerea în c\r]ile Sfintei Scripturi a Vechiului [i Noului Testament
(Ia[i, 1854 [i Bucure[ti, 1858), Epistolele [i Evangheliile Duminicilor [i
ale s\rb\torilor de peste tot anul pentru seminarii (Bucure[ti, 1858, 1861,
1864), Istoria biblic\ a Testamentului Vechi sau Sfânta Scriptur\
prescurtat\ (Ia[i, 1860) [i o serie de alte manuale r\mase în manuscris.
Dionisie Romano, de asemenea, a întocmit câteva manuale pentru seminarii: Prescurtare de Ermineutic\ sacr\ (1851), Prescurtare de
Geografie sfânt\ [i veche (1851), Catihis tip\rit pentru trebuin]a semi-
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nariei… (Neam]u, 1856), Principii de Retoric\ [i elocven]a amvonului (2
vol., Ia[i, 1859). Preotul Ioan (devenit arhimandritul Iosafat
Snagoveanul), a tip\rit o Istorie a Vechiului [i Noului Testament (2 vol.,
1839-1840), Ilie Benescu, profesor la Seminarul din Bucure[ti, a prelucrat
din grece[te un manual de Moral\ (1855) [i a tradus un manual apusean
de Istorie bisericeasc\ (1858).
Din lips\ de preo]i, în }ara Româneasc\ au func]ionat – paralel cu
Seminariile – [i cursuri de gr\m\tici, cu o durat\ de câteva luni. Nevoia lor
s-a sim]it mai ales dup\ 1848, când cursurile Seminariilor s-au întrerupt
pentru trei ani, în urma intr\rii o[tilor str\ine în ]ar\, cât [i datorit\ faptului
c\ aproape to]i profesorii lor participaser\ la revolu]ie.
De pild\, ieromonahul Ierotei, dup\ ce a fost înl\turat de la conducerea Seminarului, s-a ocupat, în continuare, numai de gr\m\tici. În 1843
a fost numit egumen la m\n\stirea Glavacioc, unde, se pare c\ în acela[i
an sau la începutul celui urm\tor, a deschis din nou [coala de gr\m\tici. La
10 februarie 1849 însu[i mitropolitul Neofit – cu aprobarea conducerii de
stat, îi încredin]eaz\ lui Ierotei – acum protosinghel – conducerea [colii.
Avem [tiri despre existen]a ei pân\ în anul 1852. Dasc\lul Ierotei a r\mas
apoi în slujba Episcopiei de Arge[, ajungând, spre sfâr[itul vie]ii,
arhimandrit de scaun (vicar). Paralel cu aceasta, avem [tiri despre o [coal\
de gr\m\tici la Mitropolie (prin 1848), sub conducerea lui Inochentie
Chi]ulescu (viitorul episcop de Buz\u), la Episcopia Râmnicului, unde a
func]ionat ca profesor, dup\ 1848, ierodiaconul Atanasie Stoenescu, [i la
Episcopia Buz\ului, la care a func]ionat un timp ierodiaconul Dionisie
Romano, amândoi ajun[i mai târziu episcopi la acele eparhii.
Aceste „[coli” d\deau absolven]i „f\r\ alt\ [tiin]\ decât aceea a
rânduielilor bisericii”, dup\ cum recuno[tea însu[i mitropolitul Nifon. Ele
erau o îmbinare de [coal\ elementar\ [i „profesional\”. Cursurile nu aveau o
durat\ fix\, ci variau între cinci luni [i doi ani. Din unele „atestate” eliberate
absolven]ilor [colii de gr\m\tici din Buz\u, rezult\ c\ la aceasta nivelul de
predare era mai ridicat fa]\ de al [colii lui Ierotei (avea în program\ [i
Geografia, Sintaxa, Pastorala [i Chiriacodromionul, Istoria bisericeasc\ [i
altele). {colile de gr\m\tici, tolerate pe lâng\ seminarii, [i-au dus existen]a
pân\ c\tre anul 1863, de[i Ministerul Cultelor le suprimase din buget
înc\ din 1861.
Mai not\m c\ Dionisie Romano, în calitate de episcop al Buz\ului
(1859-1873), a înfiin]at o [coal\ pentru preg\tirea tinerilor monahi la
m\n\stirea D\lh\u]i, în 1859, mutat\ apoi la schitul Nifon (1861), precum
[i dou\ [coli pentru preg\tirea c\lug\ri]elor, la schiturile R\te[ti [i Cote[ti,
la care înv\]au [i fete din satele învecinate.
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3. Seminariile din România dup\ anul 1860
St\rile critice prin care treceau toate Seminariile teologice (schimb\ri
frecvente de profesori, incorectitudini în administra]ie etc.) au determinat
Guvernul din }ara Româneasc\ s\ le pun\ sub supravegherea Ministerului
Cultelor [i Instruc]iunii Publice, în anul 1860.
De acum înainte, chiriarhii aveau dreptul – dup\ cum se ar\ta într-o
adres\ a Ministerului c\tre Mitropolie – „de a priveghea asupra conduitei
[i moralit\]ii elevilor [i a celor îns\rcina]i cu cre[terea [i educa]iunea lor,
precum [i acela de a observa dac\ înv\]\turile teologice se predau în bun\
orânduial\…”, Mitropolia [i Episcopiile fiind „puncte intermediare între
Minister [i Seminar”. S-a instituit tot atunci o comisie format\ din
profesori de seminar, care au f\cut propuneri de reorganizare a
seminariilor. Între altele, se propunea ca toate seminariile s\ aib\ [ase ani
de studii, urmând ca la Bucure[ti s\ se înfiin]eze un „seminar superior sau
central”, care „va servi de academie eclesiastic\ sau facultate teologic\
pentru toate eparhiile din ]ar\.” Se cerea, de asemenea, s\ nu mai fie
primi]i în seminar tineri care nu au absolvit patru clase elementare, iar la
hirotonie s\ nu mai fie admi[i decât absolven]i ai seminarului de 6 ani.
Pân\ la urm\, s-a înfiin]at numai clasa a V-a la Seminarul Central, iar
celelalte au r\mas tot cu patru clase.
În acela[i an s-au luat m\suri de reorganizare [i pentru seminariile din
Moldova. Cursul inferior al seminariilor (Socola, Roman [i Hu[i) aveau
un program identic cu al gimnaziului, la care se ad\ugau disciplinele
teologice. E de notat [i faptul c\ programa seminariilor din Moldova era
superioar\ celor din Muntenia.
În 1862 s-au f\cut mai multe propuneri pentru reorganizarea [i
unificarea seminariilor din noul stat România. Acest lucru s-a realizat
numai prin Legea instruc]iunii publice din 25 noiembrie 1864, care
cuprindea dispozi]ii detaliate [i cu privire la organizarea seminariilor
teologice. Legea prevedea dou\ tipuri de seminarii: de gradul I, cu patru
clase, pe lâng\ fiecare eparhie [i de gradul II, cu [apte clase, la Bucure[ti [i
Ia[i. Toate seminariile erau între]inute de stat, iar Ministerul Instruc]iunii
Publice [i Cultelor aveau „inspec]iunea superioar\ a seminariilor, pe când
chiriarhii aveau „dreptul de a priveghea starea general\ [i progresul
seminariului din eparhia lor [i de a comunica Ministerului despre orice
neregularitate, lips\ sau îmbun\t\]ire” (prin aceea[i Lege se înfiin]a un
seminar catolic la Ia[i).
A[adar, func]ionau Seminarii de gradul II la Bucure[ti [i Ia[i (Socola),
iar de gradul I la Râmnic, Buz\u, Arge[, Roman [i Hu[i, la care s-a
ad\ugat [i noul Seminar de pe lâng\ Episcopia Dun\rii de Jos, la Ismail,
mutat în 1878 la Gala]i. Legea din 1864 - completat\ cu unele dispozi]ii
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ale Consiliului general al Instruc]iunii în 1866 – prevedea ca în cele dou\
cicluri ale seminarului s\ se predea disciplinle teologice, plus unele
discipline laice (Limbile român\, greac\, latin\, francez\, Istorie,
Geografie, Filosofie, Matematic\, Fizic\, Chimie, {tiin]e naturale, Desen,
Caligrafie, Agronomie, Igien\). Legea admitea, pe lâng\ elevi interni,
între]inu]i de stat, [i elevi externi. Absolven]ii primelor patru clase de
seminar puteau fi hirotoni]i preo]i sau numi]i înv\]\tori s\te[ti, iar cei cu
[apte clase ca preo]i de ora[e, protopopi, membri în consistorii etc.
Legea a fost binevenit\, c\ci a pus rânduial\ în înv\]\mântul teologic
[i a oprit hirotoniile celor f\r\ preg\tire (se cereau pentru hirotonie cel
pu]in patru clase de seminar). Seminariile au progresat mereu pân\ în
anul 1873, când au fost suprimate o serie de catedre (Francez\, Elin\,
Muzic\ veche, s-a redus num\rul de ore la Matematic\). O m\sur\ bun\ sa luat în 1885-1886, când s-a interzis frecventarea cursurilor de c\tre elevi
externi.
La 19 noiembrie 1872 s-au deschis cursurile Seminarului „Nifon
Mitropolitul” din Bucure[ti, întemeiat de b\trânul mitropolit - primat al
României. În timpul vie]ii mitropolitului-ctitor, Seminarul a fost între]inut
de el însu[i, iar dup\ moartea sa († 5 mai 1875), din veniturile propriet\]ilor sale: un imobil în Calea Rahovei, unde a [i fost instalat, 948.000
lei depu[i la Banca imperial\ din Odessa cu o dobând\ anual\ de 8 %,
mo[ia Letca Nou\ – azi jud. Ilfov –, de 4980 pogoane, hanul Dedu în
Calea Mogo[oaiei, azi Calea Victoriei. Dup\ trecerea sa din via]\,
Seminarul a r\mas în grija mitropolitului Ungrovlahiei [i a unei Epitropii,
format\ din trei mireni, recruta]i de obicei din familia ctitorului. Cursurile
s-au ridicat pân\ la [apte clase, iar din 1893 la opt clase. Recrutându-[i un
corp profesoral ales, Seminarul Nifon a ajuns una din cele mai bune [coli
teologice din ]ar\.
Aproape toate Seminariile [i-au construit edificii [colare noi. De
exemplu, Seminarul de la Socola a fost mutat la Ia[i în 1885-1886, la
început în case cu chirie, iar în 1893 în fostul palat al lui Mihail Sturdza,
acum restaurat. O cl\dire modern\ s-a ridicat [i pentru Seminarul Central
din Bucure[ti (1901). Pentru Seminarul din Roman, la st\ruin]ele
episcopului Melchisedec, s-a cump\rat o cas\ în 1884, c\reia i s-a ad\ugat
o frumoas\ cl\dire în fa]\, existent\ [i azi.
În anul 1893, au survenit noi schimb\ri în via]a seminariilor teologice,
aduse de Legea clerului mirean [i a seminariilor. Aceast\ lege a
reorganizat radical înv\]\mântul seminarial, ridicând cursurile la opt ani
de studii. Se prevedeau dou\ tipuri de seminarii: inferioare, cu trei clase,
la Roman, Curtea de Arge[ [i Râmnic [i superioare, cu cinci ani (în total
opt clase): „Central” la Bucure[ti [i „Veniamin” la Ia[i. Seminarul „Nifon”
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era asimilat seminariilor cu opt clase. Absolven]ii seminarului inferior
erau primi]i în clasa a IV-a a seminariilor superioare pe baza unui examen
de admitere sau se puteau înscrie la alte [coli secundare. Legea permitea
numai hirotonia absolven]ilor de seminar cu opt clase, iar absolven]ii de
patru clase, nehirotoni]i la data apari]iei Legii, puteau cere parohii în
Dobrogea, sau posturi de cânt\re]i.
La 9 iulie 1901, în timp ce era ministru al Cultelor [i Instruc]iunii
Spiru Haret, seminariile inferioare au fost desfiin]ate, elevii de la Râmnic
[i Arge[ fiind trecu]i la Seminarul Central, iar cei de la Roman la
Seminarul Veniamin. Cursurile celor dou\ Seminarii r\mase (plus Nifon)
s-au redus iar la [apte clase. Peste câ]iva ani, lucrurile s-au schimbat în
bine, c\ci acela[i ministru, dându-[i seama de lipsa tot mai sim]it\ de
preo]i, a acceptat s\ fie redeschise câteva din vechile seminarii, având
cursul complet de [apte clase: Seminarul „Sf. Andrei” la Gala]i [i
Seminarul din Râmnic în 1908 (pân\ în 1911 la m\n\stirea Bistri]a), cu
numele de Sf. Nicolae, Seminarul „Chesarie episcopul” din Buz\u, apoi
cele din Roman, Hu[i [i Arge[.
În încheierea acestor [tiri despre seminariile noastre teologice dup\
anul 1860, consemn\m [i câteva nume de profesori de prestigiu din
perioada respectiv\. De exemplu, Seminarul Veniamin a fost condus, dup\
arhiereul Filaret Scriban (1842-1860), de fratele s\u Neofit (1860-1862),
arhimandri]ii Climent Nicolau, Isaia Teodorescu, Ieronim Bu]ureanu
ajuns apoi director [i vicar al Mitropoliei din Bucure[ti, Ieremia Dâr]u –
mai târziu arhiereu –, Nichifor Iliescu (1872-1876), Varlaam R\ileanu
(1885-1899) – mai târziu arhiereu –, preotul Pavel Savin (1899-1921) [i
al]ii. Dintre profesori consemn\m pe Dumitru Stoica, b\n\]ean, profesor
de Latin\ (1854-1862), August Scriban, „candidat în legi”, de la
Petersburg (1858-1892), apoi Constantin Erbiceanu (1868-1896),
Dragomir Demetrescu (1882-1892), Constantin Chiricescu (1892-1894)
[i Dimitrie Boroianu (1895-1902), mai târziu profesori la Facultatea de
Teologie din Bucure[ti, preotul Dimitrie Iord\chescu (1894-1929),
George Aram\ (1887-1916), preotul Ioan Gotcu (1901-1928), Vasile
Oiaga (1903-1930), autor de manuale [colare, singur sau în colaborare cu
Dimitrie Boroianu, Grigorie Gheorghiu (1873-1902) [i preotul Teodor
Stupcanu (1904-1929), la Muzic\. Dintre profesorii de la disciplinele laice
amintim pe Constantin Praja, la Istorie , cu studii la Paris, Leipzig [i Iena
(1894-1930), Petru R\[canu (1872-1889), mai târziu profesor la
Facultatea de Litere din Ia[i, George Murnu (1895-1901), cunoscutul
elenist, Dimitrie C\dere (1904-1915), la Fizic\ [i Chimie, mai târziu
profesor la Universitatea din Ia[i [i al]ii.
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Dintre profesorii Seminarului Central not\m pe arhimandri]ii
Ghenadie Popescu [i Teoctist Scriban, care au de]inut un timp [i func]ia
de director, Dr. Nicolae Nitzulescu, Dr. Barbu Constantinescu,
arhimandri]ii [i, apoi, arhiereii Ghenadie En\ceanu, profesor din 1867 [i
Silvestru B\l\nescu, profesor din 1873, iar peste trei ani director, slujbe pe
care le-au îndeplinit amândoi pân\ în 1886, când au fost ale[i episcopi de
Râmnic [i respectiv de Hu[i, teologul de neam grec Gheorghe Zottu,
Constantin Erbiceanu, fost la Socola, apoi la Facultatea de Teologie,
preotul {tefan C\linescu, autorul multor manuale didactice, preotul
Constantin Nazarie, profesor [i director, mai târziu profesor la Facultatea
de Teologie. La începutul secolului al XX-lea a func]ionat mai mul]i ani,
ca profesor [i director, arhimandritul Iuliu Scriban (1909-1928), autorul
multor lucr\ri teologice, apoi preotul Constantin Popescu (1909-1928),
doctor în Teologie, autorul unor lucr\ri teologice, a unei Gramatici a
limbii ebraice (1904) [i a unei Gramatici arabe (în manuscris). Dintre
profesorii de Muzic\ bisericeasc\ trebuie s\-i men]ion\m pe {tefan
({tefanache) Popescu (1864-1890) [i Ioan Popescu-Pas\rea (1899-1936),
iar la Muzic\ vocal\ Gheorghe Br\tianu. La disciplinele profane de
asemenea au func]ionat profesori de valoare, cei mai mul]i cu titluri
superioare dobândite în str\in\tate, autori de lucr\ri [tiin]ifice sau manuale
didactice: Dr. Constantin Georgian, primul orientalist român modern, Dr.
George Coman [i Dr. Gheorghe Pop, amândoi originari din p\r]ile
Sibiului, la Limba german\ Dr. Petre Gârboviceanu, Dr. Virgil Arion, Dr.
Cezar Papacostea, Dr. Iuliu Valaori, Dr. Constantin Litzica, marele
slavist [i academician Ioan Bogdan, Dr. Ion Dianu, George Moian,
ardelean, apreciat „maestru” de lucru manual, {tefan Pop, un alt ardelean,
la studiile agronomice [i al]ii.
Seminarul „Nifon” a avut un corp profesoral tot la fel de ales: Ghenadie En\ceanu, primul director (1872-1877), preotul dr. Constantin
Popescu, profesor [i câ]iva ani director (1899-1928), preotul {tefan
C\linescu (1874-1893), apoi Gheorghe Zottu (1875-1877), Nicolae
Nitzulescu (1882-1903), Constantin Chiricescu (1903-1929) [i Ioan
Cornoiu (1903-1913), profesori la Facultatea de Teologie, preotul Ovidiu
Musceleanu (1907-1923), preotul Ilie Teodorescu (1913-1923), viitorul
episcop Ilarie de la Constan]a, to]i pentru disciplinele teologice, {tefan
Popescu (1884-1893) [i Ion Popescu-Pas\rea (1893-1936), la Muzica
bisericeasc\, Gheorghe Br\tianu la Muzica vocal\ (1880-1903) [i al]ii.
La ace[tia se adaug\ al]i profesori la disciplinele profane: Constantin
Georgian la Limba latin\ (1853-1907), Constantin Banu, la Limba
român\ [i Istorie (1903-1917) profesorii universitari Iuliu Valaori (19031917), George Murnu (1907-1915) viitor membru al Academiei Române,
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[i Cezar Papacostea (1910-1917) la Limba greac\, C. Dumitrescu-Ia[i
(1893-1899 [i 1905-1910) la Filosofie, viitorul academician Gheorghe
}i]eica la Matematic\ (1895-1908), Emil Grigorovitza la Limba german\
(1893-1917), un timp b\n\]eanul Aurel C. Popovici, tot la Limba german\
[i al]ii.
Dintre absolven]ii Seminariilor „Central” [i „Nifon” s-au remarcat
numero[i oameni de valoare, nu numai în cadrul vie]ii biserice[ti, ci [i în a
celei de stat. De pild\, au terminat Seminarul „Central” medicul de
reputa]ie mondial\ Gheorghe Marinescu, marele geograf Simion
Mehedin]i, lingvistul Teodor Capidan, dr. Nicolae Ionescu-Sise[ti, prof.
Nichifor Crainic, to]i viitori membri ai Academiei Române, prof. {tefan
Berechet, mitropoli]ii Irineu Mih\lcescu [i Nifon Criveanu, numero[i
profesori ai Facult\]ii de Teologie din Bucure[ti, iar la „Nifon” cunoscutul
cânt\re] de oper\ George Folescu, preotul acad. Niculae M. Popescu,
mitropolitul Tit Simedrea, numero[i profesori de teologie etc. Mul]i
absolven]i ai Seminariilor „Veniamin”, „Central” [i „Nifon”, care n-au
intrat în cler, ci au continuat studiile la facult\]i laice, au ajuns profesori,
avoca]i, magistra]i, medici, ofi]eri superiori etc.
La Seminarul din Buz\u trebuie men]ionat b\n\]eanul Luca Pavel
C\l\ceanu (c. 1810- 1870), un profesor [i director destoinic (1860-1869),
cu studii teologice la Vâr[e] [i filosofice-juridice la Seghedin [i Egger, pe
lâng\ profesorii numi]i înainte: D. Racovi]\ [i D. Pârâianu. Ca profesor
de Desen [i Caligrafie a func]ionat un timp pictorul Ion Andreescu, ca
profesor de Muzic\ cunoscutul psalt Neagu Ionescu, iar la disciplinele
economico-agricole sibianul Ioan Hen]escu (1864-1893).
La Arge[ not\m pe preotul Gheorghe Dr\g\nescu, director din 1864
pân\ în 1901, cel care a scris [i istoricul Seminarului, Dimitrie
Protopopescu (1851-1879), ardeleanul Vasile Ghejan, profesor de Latin\
[i Român\ (1864-1870), I. T. Dobrescu, pentru acelea[i discipline (18761901), un timp Badea Cire[eanu, la Desen [i Caligrafie (1884-1886),
viitor profesor la Facultate de Teologie din Bucure[ti.
La Seminarul din Râmnicu Vâlcea au func]ionat, între al]ii,
arhimandritul Gherasim Saffirin, un timp director (1878-1885), cu studii
la Facultatea de Teologie din Atena, ales apoi episcop la Roman, Vasile
Ghejan, venit de la Arge[, la Român\ [i Latin\ (1870-1887), profesorul de
Muzic\ bisericeasc\ Oprea Dumitrescu (1871-1891), profesorul de {tiin]e
Naturale Dimitrie Radovan, cu studii în Belgia (1867-1885), preotul
Meletie R\u] (1888-1901), preotul Nicolae Filip, cu studii la Academia
duhovniceasc\ din Kiev, fost [i director (1895-1901).
La Roman, consemn\m pe preotul Dimitrie Matca[, militant pentru
Unirea Principatelor, membru în Divanul Ad-hoc al Moldovei, profesor [i
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director înc\ de la înfiin]area Seminarului, pân\ în 1882, Ioan Flor (1861 1897), director din 1882, arhiereu-vicar, apoi episcop al Romanului, sub
numele de Ioanichie (1897-1899), arhimandritul Ghenadie Popescu,
originar din p\r]ile Aradului (1860-1864), fost profesor la Seminarul de la
Neam]u, apoi la Seminarul Central, pentru scurt timp scriitorul Calistrat
Hoga[, la Român\ [i Latin\ (1893-1898), preo]ii Clement Bontea (18951899) [i Constantin Nazarie (1895-1898), amândoi cu studii la Academia
duhovniceasc\ din Kiev, cel din urm\ fost [i director, trecut apoi la
Seminarul Central [i la catedra de Moral\ a Facult\]ii de Teologie din
Bucure[ti, profesorul de Muzic\ Vucol Dornescu (1864-1901).
La Hu[i au activat preotul Nicolae Roiu, întâi la [coala catehetic\,
apoi la Seminar, pân\ în 1886 (40 de ani), arhimandri]ii – deveni]i mai
târziu arhierei – Policarp Popescu (1860-1876), Inochentie Moisiu
(1862-1877), fost [i director, Narcis Cre]ulescu (1878-1886), autor de
lucr\ri referitoare la trecutul m\n\stirilor moldovene, profesorul ardelean
Petru B\rg\oanu (1864-1893), la Român\ [i Latin\, autor de manuale
didactice [i culegeri folclorice, Grigorie Cre]u la acelea[i discipline,
cunoscut pentru cercet\rile sale privitoare la vechile manuscrise
române[ti, ierodiaconul Meletie Orzescu, care a ob]inut titlul de doctor în
Medicin\, George Aram\, trecut apoi la Ia[i [i al]ii.
La Seminarul din Ismail, înfiin]at în 1864, mutat în 1878 la Gala]i,
primul director a fost arhimandritul Veniamin Arhipescu (1864-1868),
urmat de preotul Costache Rosei (1868-1893). Dintre profesori
consemn\m pe Gavriil Musicescu la Muzic\ (1866-1867), Moise Pacu
(1875-1893) la Istorie [i Geografie [i al]ii.
Dup\ anul 1860, dar mai ales dup\ 1864, când Seminariile au trecut
sub controlul Ministerului Cultelor [i Instruc]iunii, num\rul manualelor
[colare a fost în v\dit\ sc\dere. Lucrul este explicabil, c\ci mul]i dintre
profesorii din genera]ia veche au fost promova]i în ierarhia superioar\, iar
locul lor a fost ocupat în multe cazuri de profesori laici, f\r\ preg\tire
teologic\ sau de teologi nehirotoni]i, profesorii-preo]i r\mânând numai la
disciplinele teologice. Câ]iva dintre fo[tii elevi ai lui Filaret Scriban [i
Melchisedec {tef\nescu de la Socola au prelucrat unele din manualele
acestora. A[a a fost cazul cu Inochentie Moisiu (Morala cre[tin\, dup\
Filaret Scriban [i Compendiu de teologie pastoral\, dup\ Melchisedec),
Policarp Popescu (Istoria sacr\ a Vechiului [i Noului A[ez\mânt), Ieronim
Bu]ureanu (Manual de Arheologie biblic\), August Scriban (Teologie
moral\ ortodox\), Moise Pacu (Manual de explicarea înv\]\turilor
moralo-evanghelice) [i al]ii.
Dintre profesorii Seminariilor din Bucure[ti, consemn\m pe Ioan
Gherm\nescu cu un Manual de Istorie a Vechiului [i Noului Testament [i
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Istoria bisericeasc\ pân\ în secolul XVIII, într-un singur volum, tradus
din ruse[te, preotul Ioan Constantinescu cu un Manual de istorie sfânt\ a
Vechiului [i Noului Testament (2 vol.), fostul episcop de Arge[ Ghenadie
}eposu cu o Liturgic\, ieromonahul Gabriel R\[canu, fost profesor la
Seminarul Central, tot cu un manual de Liturgic\, arhimandritul Ghenadie
En\ceanu, viitorul episcop, care a tradus Patristica arhiepiscopului Filaret
al Cernigovului [i profesorul Nicolae Nitzulescu, cu un Compendiu de
Istoria Bisericii, tradus [i prelucrat dup\ un teolog protestant.
Abia în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea se pot consemna
câteva manuale originale, lucrate fie de profesorii de Seminar, fie de
profesorii noii Facult\]i de Teologie din Bucure[ti. Consemn\m pe preotul
{tefan C\linescu (Lec]iuni de Teologie Dogmatic\, 1896, Liturgica,
1907), diaconul George Gibescu (Manual de teologie pastoral\, 1894 [i
alte edi]ii), Dimitrie Boroianu (Istoria Bisericii cre[tine, 1893),
Constantin Chiricescu (Ermineutica biblic\, Arheologia biblic\ [i
Introducerea în Vechiul Testament), Ioan Cornoiu (Introducerea [i Noul
Testament), Vasile Oiaga de la Ia[i (Manual de istorie bisericeasc\ 1903),
George Aram\ de la Ia[i (Curs de Omiletic\, 1911), arhimandritul Iuliu
Scriban (Ermineutica biblic\, 1911, Curs de teologie moral\, 1915) [i
al]ii.
De[i nu intr\ în tema noastr\, consider\m necesar s\ men]ion\m [i
faptul c\ între anii 1860-1864, în cadrul noii Universit\]i din Ia[i a
func]ionat [i o Facultate de Teologie, cu profesorii Filaret Scriban [i
Vladimir Suhopan; ea s-a desfiin]at din lips\ de profesori [i de studen]i.
În noiembrie 1881 s-au deschis cursurile unei Facult\]i de Teologie la
Bucure[ti, cu o existen]\ foarte scurt\, pân\ în ianuarie 1883. S-a
redeschis în noiembrie 1884 [i a func]ionat în cadrul Universit\]ii din
Bucure[ti pân\ la „Reforma înv\]\mântului” din anul 1948.
În Bucovina s-a înfiin]at un Institut teologic la Cern\u]i, în 1827, care
în 1875 a devenit Facultate, în cadrul noii Universit\]i germane „Francisc
Iosefine” de acolo. A fost una din cele mai bune Facult\]i de Teologie
Ortodox\ din lume, func]ionând pân\ în anul 1948.
În Basarabia, s-a înfiin]at un Seminar teologic la Chi[in\u, în 1813,
deci curând dup\ anexarea provinciei la Imperiul ]arist. Profesorii erau
ru[i sau ucraineni, iar cursurile erau predate în limba rus\, deci Seminarul
era o institu]ie de „rusificare” a teritoriului românesc dintre Prut [i Nistru.
Cu toate acestea, în 1917-1918 în fruntea luptei de eliberare a Basarabiei
[i de revenire la ]ara-mam\ se g\seau fo[ti absolven]i ai acestui Seminar:
Pantelimon Halippa, Ion Pelivan, {tefan Ciobanu, arhimandritul Gurie
Grosu, preotul Dimitrie Baltaga [i al]ii.
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În schimb, în Transilvania [i Banat, înv\]\mântul teologic a fost un
factor puternic de conservare [i afirmare a con[tiin]ei na]ionale române[ti.
La Sibiu s-a înfiin]at o modest\ [coal\ teologic\ în 1786, reorganizat\ mai
târziu de Andrei {aguna, în 1852, când aceasta a devenit un Institut
teologic cu doi ani, apoi cu trei ani de studii, cum a r\mas pân\ în 1918.
La Arad s-a înfiin]at un Institut teologic, cu trei ani de studii înc\ din
1822, func]ionând în aceast\ form\ pân\ dup\ Unirea din 1918. Dup\
înfiin]area Episcopiei Caransebe[ului în 1865, a fost transferat\ acolo
„sec]ia româneasc\” a Seminarului teologic de la Vâr[e]. La Caransebe[
ea a devenit un Institut teologic, func]ionând ca atare pân\ dup\ Unirea
din 1918.
4. Înv\]\mântul teologic seminarial în perioada 1918–1948
Dup\ anul 1948, înv\]\mântul teologic din Biserica Ortodox\ Român\
a trecut prin situa]ii destul de critice, provocate în primul rând de lipsa
unei organiz\ri unitare, cât [i de faptul c\ majoritatea [colilor teologice nu
erau sub conducerea Bisericii. În adev\r, în România existau, dup\ 1918,
o Facultate de Teologie la Bucure[ti, în cadrul Universit\]ii, cea de la
Cern\u]i, una nou creat\ la Chi[in\u – Ia[i (1926-1941), cinci Academii
teologice în Ardeal [i Banat, precum [i Seminarii teologice, cu opt clase,
în diferite centre eparhiale. Cu timpul s-au înfiin]at noi Seminarii
teologice, încât s-a ajuns la un num\r prea mare de absolven]i, peste
nevoile reale ale Bisericii. În Bucure[ti existau vechile Seminarii:
„Central” [i „Nifon” (între]inut, în continuare, din fondurile l\sate de
întemeietorul s\u [i condus de o eforie), la Ia[i Seminarul „Veniamin”, la
care se ad\ugau vechile Seminarii reînfiin]ate în primele dou\ decenii ale
secolului: „Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea (1908), „Sf. Andrei” din
Gala]i (1908), „Chesarie episcopul” din Buz\u (1914), apoi cele
reînfiin]arte dup\ 1918: „Neagoe Vod\ Basarab” din Curtea de Arge[
(1922), cel din Hu[i (1923) [i „Sf. Gheorghe” din Roman (1924). La
acestea se adaug\ unele Seminarii nou-înfiin]ate: „Sf. Grigorie Decapolitul” la Craiova (din 1922 pân\ în 1930 – Seminar superior, zis „de
voca]ie”, cu patru ani de studii, primind absolven]i de cel pu]in patru clase
secundare sau [ase normale), „Miron Patriarhul” din Câmpulung, pentru
orfanii de r\zboi (1922), cele din Constan]a, Dorohoi, Pomârla, Boto[ani,
Sibiu (cu patru clase, între 1927-1931), un Seminar monahal la Neam]u,
mutat apoi la Cernica (1929, desfiin]at în 1941), toate cu o existen]\
efemer\. La reforma înv\]\mântului din 1948 mai func]ionau Seminariile
din Bucure[ti („Central” [i „Nifon”), Ia[i, Roman, Râmnic [i Buz\u. În
Basarabia func]ionau acum Seminarii teologice cu opt clase la Chi[in\u

104

DOU| SECOLE DE ~NV|}|MÂNT TEOLOGIC SEMINARIAL (1803-2003)

(sub numele „Mitropolitul Gavriil B\nulescu Bodoni”), la Ismail [i la
Edine]i.
În aceast\ perioad\ s-au remarcat o seam\ de profesori de la Seminariile
teologice din Vechea Românie. Astfel, la Seminarul „Central”, la care a
func]ionat pân\ în 1928 arhimandritul-director Iuliu Scriban, au func]ionat
ca directori: preotul Petre Partenie, autor de lucr\ri istorice [i teologice, arhimandritul Chesarie P\unescu, viitorul episcop al Constan]ei, apoi al
Dun\rii de Jos, ierodiaconul Firmilian Marin, profesor de Geografie, viitorul
mitropolit al Olteniei, la care se adaug\ unii dintre profesorii de la
disciplinele laice: Iuliu Valaori, Iulian {tef\nescu, Anton Holban, Ion N.
Dianu, slavistul Petre Caraman la Limba român\, mai târziu profesor la
Universitatea din Ia[i [i al]ii.
La Seminarul „Nifon” men]ion\m pe preo]ii directori: Ilie Teodorescu, viitorul episcop Ilarie al Constan]ei, George Gibescu, Nifon
Criveanu, mai târziu episcop la Hu[i, apoi mitropolit al Olteniei, Ioan
Popescu – Amza, Dr. Olimp C\ciul\ (1933-1942), Grigorie N. Popescu,
iar dintre profesori, pe lâng\ cei dinainte de 1918: Pr. Eugen B\rbulescu [i
Nicolae Chi]escu la disciplinele teologice, apoi profesorii Ion Scurtu la
Limba român\, Ion Andrie[escu la Limba german\, Iuliu Valaori, Sava
Saru [i Nicolae {tef\nescu la Limba greac\, I.I. Bujor [i F. Chiriac
cunoscu]i autori de gramatici [i manuale de Limba latin\, Ion N. Dianu,
tot la Limba latin\, G. G. Antonescu [i I. C. Petrescu la Filosofie, diaconul
Anton Uncu la Muzic\ bisericeasc\, profesorii de Conservator Gheorghe
Cucu [i Mihai Vulpescu la Muzic\ vocal\, preotul Victor Popescu la
Matematici [i al]ii.
La Seminarul „Veniamin” din Ia[i s-au remarcat directorii s\i: preo]ii
Valeriu [i fratele s\u Cicerone Iord\chescu, numi]i apoi profesori la
Facultatea de Teologie din Chi[in\u, Ion Negoi]\, Gheorghe Tudorache,
profesorii-preo]i Constantin Bobulescu, Nicolae Hodoroab\, Nicolae
Donos, Ilie Gheorghi]\, to]i la discipline teologice; dintre profesorii laici
not\m pe Iorgu Iordan, pe atunci la Universitatea din Ia[i, academicianul
de mai târziu, la Limba român\ [i Limba german\.
La Buz\u trebuie subliniat\ activitatea directorului Constantin Provian
(1914-1922), doctor în Filosofie, teolog de mare valoare, ales profesor la
Facultatea de Teologie din Bucure[ti, decedat îns\ la scurt timp, iar dintre
profesorii-preo]i men]ion\m pe Grigorie Cristescu, mai târziu la Sibiu [i
Bucure[ti, Constantin Minculescu, Nicolae Trif\nescu, Gheorghe Sibiescu,
iar la Limba român\ D. M\r\cineanu, apreciat autor de manuale didactice
etc. La Gala]i consemn\m numele preotului-director Ioan C. Beldie, autor de
lucr\ri teologice, la Roman preotul-director Gheorghe Vlad, cu o activitate
foarte îndelungat\, la Râmnic preotul-director Nicolae C. Mateescu, care a
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scris [i un istoric al Seminarului de acolo, preo]ii-directori Ioan Marina
(viitorul patriarh Justinian), Ion Tomescu, Constantin Grigorie [i al]ii. La
Seminarul de voca]ie din Craiova: preotul-director Gr. Popescu Breasta [i
colegii s\i Anghel Pârv\nescu, dr. Gheorghe I. Ghia, to]i cu lucr\ri în
specialit\]ile lor. La Seminarul monahal de la Cernica trebuie s\ consemn\m
alte nume de profesori-c\rturari, ca directorul Arhim. Cesarie P\unescu,
Ierod. Firmilian Marin, viitorul mitropolit al Olteniei, arhim. Dionisie
Udi[teanu, Dumitru Belu – mai târziu la Oradea [i Sibiu –, Anton Holban la
Limba român\ [i al]ii. Seminarul din Chi[in\u a avut un rol însemnat în
„romanizarea” teritoriului dintre Prut [i Nistru, prin preo]ii pe care i-a
format. Dintre dasc\lii de acolo consemn\m pe preotul director Serghie
Bejan (1914-1939), care func]ionase – concomitent – [i la Facultatea de
Teologie înfiin]at\ acolo.
5. Înv\]\mântul teologic din 1948 pân\ în 1989
În 1948, anul marilor reforme politice, economice, sociale [i culturale
din România, s-a f\cut [i reforma înv\]\mântului de toate gradele. Prin
Legea pentru regimul general al Cultelor din 4 august 1948, [colile teologice de toate gradele, ale tuturor cultelor, au trecut din grija cultului
respectiv, sub controlul Ministerului (devenit Departamentul) Cultelor. Pe
temeiul acestei legi, înv\]\mântul teologic ortodox a fost trecut sub
obl\duirea [i îndrumarea Bisericii.
Ini]ial, Sfântul Sinod a hot\rât s\ se înfiin]eze [coli de cânt\re]i pentru
fiecare eparhie, cu o durat\ de doi ani. În 1951 au devenit „[coli medii” de
cânt\re]i, de trei ani, în num\r de [ase. Absolven]ii cu medii mari [i voca]ie pentru preo]ie au primit dreptul de a continua studiile la Institutele
teologice. În 1954 [colile au fost organizate în dou\ cicluri, fiecare cu câte
doi ani: primul era [coala de cânt\re]i propriu-zis\, iar al doilea preg\tea
candida]i pentru Institute. În 1955 ciclului al doilea i s-a mai ad\ugat un
an, devenind Seminar teologic. Toate [colile de înv\]\mânt mediu bisericesc au primit denumirea de „{coal\ de cânt\re]i biserice[ti [i Seminar
teologic”, cu cinci clase, cum au r\mas pân\ în 1977. De atunci, [colile
respective au fost organizate numai ca Seminarii, cu cinci ani de studii,
func]ionând pe lâng\ ele [i câte o {coal\ de cânt\re]i de doi ani, cu un
num\r mai redus de elevi.
Pân\ în 1989, în Patriarhia Român\ au func]ionat [ase Seminarii teologice, la Bucure[ti, Buz\u, M\n\stirea Neam]u, Cluj, Craiova [i Caransebe[, deci câte unul pentru fiecare Mitropolie, cu excep]ia Mitropoliei
Ungrovlahiei care avea dou\ (la Bucure[ti pentru Arhiepiscopia
Bucure[tiului [i la Buz\u pentru Episcopiile Buz\ului [i Dun\rii de Jos).
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Fiecare Seminar avea câte [apte cadre didactice [i un post de duhovnic. În
cei cinci ani de studii, elevii primeau cuno[tin]e generale de Teologie,
Muzic\ bisericeasc\, Limbi clasice (greac\ [i latin\), Limbi moderne
(rus\, german\, englez\ sau francez\) [i discipline de cultur\ general\
(Limba [i Literatura român\, Istorie, Geografie, Pedagogie, Psihologie,
Logic\, Legisla]ie de stat etc.). La terminarea studiilor sus]ineau un
examen de diplom\.
Absolven]ii Seminariilor teologice puteau fi hirotoni]i preo]i pe
seama unor parohii rurale sau se puteau înscrie la unul din cele dou\
Institute teologice de grad universitar.
Profesorii Seminariilor se recrutau dintre doctori, absolven]i ai
cursurilor de doctorat sau licen]ia]i în Teologie. Mul]i dintre ei au publicat
manuale pentru Seminariile teologice, studii în revistele biserice[ti.
Toate Seminariile aveau cl\diri [colare proprii, amenajate [i
modernizate, înzestrate cu paraclise pentru practica liturgic\ [i internate:
cel de la Bucure[ti în localul fostului internat teologic de la Radu Vod\,
cel de la Buz\u în cl\direa ridicat\ de episcopul Chesarie, cel de la
Neam]u în cl\direa fostului Seminar monahal ridicat de Nicodim
Munteanu, pe când era stare], cel de la Craiova într-o cl\dire nou\, iar cele
de la Cluj [i Caransebe[ în cl\dirile fostelor Academii teologice.
Pe lâng\ cele [ase seminarii men]ionate mai sus, datorit\ efortului
patriarhului Justinian Marina, în anul 1949 s-au înfiin]at dou\ Seminarii
teologice monahale, cu cinci ani de studiu, la m\n\stirile Agapia [i
Hurezi, pentru preg\tirea c\lug\ri]elor; din p\cate în 1959 amândou\ au
fost desfiin]ate de autorit\]ile comuniste. Între anii 1968-1977 a func]ionat
[i un Seminar teologic special la Curtea de Arge[, cu o durat\ de trei ani,
care a preg\tit preo]i pentru parohiile mici din Transilvania [i Banat.
Mai mul]i profesori de la Seminariile teologice s-au remarcat prin
activitatea lor didactic\ sau publicistic\; unii dintre ei au fost promova]i
mai târziu în înv\]\mântul teologic universitar. Astfel, la Seminarul teologic din Bucure[ti consemn\m nume ca Nicolae Buzescu, Nicolae
Ciudin, Sebastian Chilea, Ioan Constantinescu, Dumitru Popescu, mai
târziu profesor [i rector (decan) al Institutului teologic din Bucure[ti,
Adrian Popescu [i al]ii.
La Seminarul din Buz\u au activat un timp Ion Bria, viitor profesor
universitar [i reprezentant al Bisericii noastre în conducerea Consiliului
Mondial al Bisericilor de la Geneva, iar cu o activitate mai îndelungat\
Teofil Dumitrescu, Cristi[or Manea, profesorul de Muzic\ Tudor
Mihalache [i al]ii.
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La M\n\stirea Neam]: arhid. Ioan Ivan, cel care a slujit cu devotament Seminarul peste un sfert de secol, {tefan Alexe, Mircea P\curariu,
deveni]i mai târziu profesori titulari la Institutele teologice din Bucure[ti,
respectiv Sibiu, Ilie Georgescu, viitor consilier patriarhal, Mihai Vizitiu,
azi lector la Facultatea de Teologie din Ia[i [i consilier cu probleme de
înv\]\m=nt în cadrul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei, Anibal Pan]iru,
la catedra de Muzic\, cu o activitate de peste 40 de ani.
La Seminarul din Cluj Napoca au activat câ]iva fo[ti profesori ai
Academiei (apoi Institutului ) teologic de acolo, ca Ioan Z\grean (ulterior
profesor titular la Institutul teologic din Sibiu), Gheorghe St\nescu, Ioan
Bunea, sau profesorul de Muzic\ Ion Brie, cu o activitate didactic\ sau
dirijoral\ foarte îndelungat\, Alexandru Moraru, Valer Bel [i Vasile Stanciu, azi profesori la noua Facultate de Teologie din Cluj Napoca, Mircea
Basarab, actualmente preot în München.
La Seminarul din Craiova au activat profesorii Nicolae Petrescu,
Vasile Prescure, Veniamin Micle, precum [i actualii profesori din înv\]\mântul universitar: Petre Semen, azi la Ia[i, Alexandru Buzera, {tefan
Resceanu [i Dionisie Stamatoiu, to]i la Craiova, [i al]ii.
În sfâr[it, la Seminarul din Caransebe[ not\m pe profesorul Zeno
Munteanu, fost la Academia teologic\ de acolo, Dumitru Abrudan, azi
profesor [i decan la Facultatea de Teologie din Sibiu, Silviu Anuichi, care
a devenit apoi conferen]iar la Facultatea de Teologie din Arad [i Sorin
Cosma, azi profesor la Facult\]ile din Timi[oara [i Caransebe[, Nicolae
Achimescu, azi profesor [i decan la Facultatea din Ia[i.
S-au publicat o serie de manuale pentru elevii Seminariilor teologice,
fie de profesori de la Institutele teologice (Liturgica lui Ene Brani[te [i
colab., Istoria bisericeasc\ universal\ de Ioan R\mureanu, Morala de
Ioan Z\grean, Dogmatica de Ioan Z\grean [i Isidor Todoran, Istoria
Bisericii Ortodoxe Române de Mircea P\curariu), fie de unii profesori de
Seminar (Studiul Vechiului Testament de Nicolae Ciudin, Studiul Noului
Testament de Ioan Constantinescu, Omiletica [i Catehetica de Nicolae
Petrescu).
A[adar, pân\ în 1989, în pofida condi]iilor în care [i-au desf\[urat
activitatea [i a restric]iilor impuse de regimul comunist, seminariile teologice [i-au f\cut din plin datoria, preg\tind aproape 40 de genera]ii de
preo]i, care L-au slujit apoi cu smerenie pe Hristos în parohiile pe care le-au
primit în diverse zone ale ]\rii. Munca profesorilor de la Seminarii, ca [i a
elevilor din perioada respectiv\ constituie un capitol „eroic” din via]a
Bisericii [i a neamului nostru.
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