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Mihai-Bogdan ATANASIU *

Crâmpeie din istoria Bisericii Sfinţii Teodori din Iaşi
prin însemnări de odinioară**

Cartea manuscrisă ori tipărită a constituit în veacurile din urmă un preţios
patrimoniu cultural şi material. Nu de puţine ori oamenii acelor vremuri, fie ei
persoane private sau membri ai unor comunităţi şi instituţii, se îngrijeau să înscrie
cărţile, ca bunuri patrimoniale, în testamente, foi de zestre, catastife de avere şi
inventare. De cele mai multe ori aceste bunuri erau comandate sau cumpărate,
contra unor sume impresionante, pentru a îmbogăţi patrimoniul familial sau
instituţional, ori pentru a fi dăruite. Acest patrimoniu mobil, perisabil şi mereu la
îndemâna vicisitudinilor de orice fel, constituie astăzi un important izvor istoric,
atât prin simpla existenţă a acestor cărţi, cât, mai ales, prin impresionantul tezaur
de informaţii, de incontestabilă valoare şi de neîndoielnică autenticitate, pe care ni-l
oferă însemnările de pe filele lor. Nu voi stărui aici în a prezenta importanţa,
îndeobşte cunoscută, a acestui tip de izvoare, însă putem afirma că reconstituirea de
faţă, bazată exclusiv pe însemnări de pe cărţi, dovedeşte încă o dată acest fapt.
Studiul nostru are în centrul atenţiei patrimoniul de carte de la biserica
Sfinţilor Teodori din Iaşi 1, o bogăţie culturală a urbei în general, şi a lăcaşului în
mod special, împrăştiată astăzi, cât va mai fi rămas din ea, în diverse arhive,
depozite ori colecţii particulare. Obiectivul iniţial al acestui demers a fost realizarea
unui inventar al cărţilor care au constituit, în veacurile XVIII-XIX, zestrea bisericii
din Târgul de Sus al Iaşilor, întreprindere care, aşa cum vom arăta, a dus la
identificarea a 39 de cărţi, în totalitate liturgice. Desigur, numărul lor va fi fost
mult mai mare, însă singurul indiciu care leagă obiectul în sine, de lăcaşul în care
şi-a găsit menirea, îl constituie astăzi însemnările aşternute de-a lungul vremii pe
paginile lui. Pe baza informaţiilor oferite de aceste însemnări, am identificat
crâmpeie din trecutul lăcaşului, în special oameni şi fapte, care pot sta în viitor la
* CS III dr., Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Departamentul Ştiinte Socio-Umane, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; bogdan23atanasiu@yahoo.com.
** Textul are la bază comunicarea cu acelaşi nume, susţinută în cadrul Simpozionului naţional Zilele
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 26-27 octombrie 2018.
1 Biserica poartă hramul a doi sfinţi mari mucenici, Teodor Tiron (17 februarie) şi Teodor Stratilat
(8 februarie), de unde şi denumirea de „Sfinţii Teodori” (Mircea Ciubotaru, „Misterele” onomastice
ale Iaşilor, vol. I, Bucureşti & Heidelberg, 2021, p. 361).

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, s.n., Istorie, LXVII (2021), p. 219-229.
DOI: 10.47743/asui-2021-0016

220

Mihai-Bogdan Atanasiu

îndemâna realizării unui studiu monografic al vechii ctitorii, pentru perioada avută
în vedere.
De la început trebuie precizat faptul că biserica, ridicată din lemn, cândva,
la mijlocul veacului al XVII-lea, cel mai probabil din contribuţiile târgoveţilor de
acolo 2, a ars în două rânduri – la 1735 şi la 1760 3, momente în care se vor fi distrus
şi cărţile de cult cu care au înzestrat-o ctitorii cei vechi. Astfel, după ridicarea noii
biserici de zid, pe la 1760, prin contribuţia enoriaşilor 4, a reînceput constituirea
patrimoniului de carte. O mare parte a acestuia, adunat cu multă cheltuială în
veacurile XVIII-XIX, se mai păstra în cuferele bisericii şi în secolul trecut când
s-au transcris însemnările de pe filele cărţilor, în perioada interbelică de către
Constantin Bobulescu 5 şi Gheorghe Ghibănescu 6 şi, ceva mai târziu, înainte de
anul 1968, de către preoţii Ilie Gheorghiţă şi Gheorghe Agapie 7. Toate acestea, cu
mai mult sau mai puţin spirit critic, au fost republicate curând în cele patru tomuri
ale Corpusului de Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei 8.
Analiza acestor însemnări ne-a dat posibilitatea de a reconstitui, parţial, inventarul
de carte care a aparţinut bisericii cu hramul Sfinţilor Mucenici Teodor Tiron şi
Teodor Stratilat, iar cele 39 de volume pe care, cu certitudine, le putem atribui
acestui lăcaş, sunt, în ordinea alfabetică a titlului, următoarele:
1. Un Aghiasmatar, singura carte manuscrisă din tezaurul cunoscut al
Sfinţilor Teodori, redactată în anul 1817, cu cheltuială proprie, de către preotul
Vasile, parohul lăcaşului. În perioada interbelică, această lucrare se afla la
Mănăstirea Barnovschi, iar ulterior a ajuns în patrimoniul Mitropoliei 9.
2. Un Antologhion, tipărit la Veneţia în anul 1760, a aparţinut iniţial bisericii
Curelari. După jaful turcilor din anul 1821, parohul de acolo, preotul Ioan, a
răscumpărat, printre altele, şi această carte, care a rămas ulterior la Sfinţii Teodori10.
Aşa cum am arătat şi în alt loc (Mihai-Bogdan Atanasiu, Contribuţii prosopografice: Solomon
Bârlădeanu, mare logofăt al Moldovei, în AŞUI, s.n., Istorie, LXIII (2017), p. 167 şi nota 55),
considerăm insuficient dovedită afirmaţia lui Nicolae Stoicescu conform căreia bisericuţa cu hramul
Sfinţilor Teodori din Mahalaua Muntenimii ar fi fost ctitorită de marele vornic Solomon Bârlădeanu
(Nicolae Stoicescu, Repertoriu bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova,
Bucureşti, 1974, p. 475).
3 Nicolae Stoicescu, Repertoriu, p. 475-476; Dan Bădărău, Ioan Caproşu, Iaşii vechilor zidiri până la
1821, ediţia a II-a, revăzută, Iaşi, 2007, p. 374.
4 Gh. Ghibănescu, Documente, în IN, fasc. 1 (1921), p. 115-116, nr. LII (act din decembrie 1760).
5 C. Bobulescu, Inscripţiile bisericilor din oraşul Iaşi, I, BAR, Manuscrise, A 1580, p. 155-156;
254-268; 279; 286; 797.
6 Gh. Ghibănescu, Notiţe de pe cărţi, în „Teodor Codrescu”, V (1935), nr. 1, p. 11-13; nr. 2, p. 29;
nr. 3, p. 46.
7 Ilie Gheorghiţă, Gh. Agapie, Note şi însemnări culese de pe cărţile de cult de la Biserica Sf. Teodori
din Iaşi, în MMS, XLIV (1968), nr. 5-6, p. 314-322; iidem, Note şi însemnări culese de pe cărţile de
cult de la bisericile Curelari şi Sf. Teodori din Iaşi, în manuscris la BCU-Iaşi, cota Ms V-288.
8 Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, un corpus editat de Ioan Caproşu şi
Elena Chiaburu, vol. I (1429-1750); vol. II (1751-1795); vol. III (1796-1828); vol. IV (1829-1859),
Iaşi, 2008-2009.
9 Ibidem, vol. III, p. 407.
10 Ibidem, p. 487.
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3. Un Antologhion, tipărit la Iaşi în anul 1755, cumpărat şi donat Sfinţilor
Teodori în primăvara anului 1843, prin contribuţia colectivă a mai multor ctitori
printre care Iordache Zagori, care a dat 32 de lei, sau serdarul Constantin Popovici,
care a dat 40 de lei 11.
4. Un Antologhion grecesc, atestat la Sfinţii Teodori în data de 19 decembrie
1843, de însemnarea făcută pe paginile lui de către psaltul Ioan Apostolescu 12.
5. O Cazanie, fără date de identificare, dăruită Sfinţilor Teodori, la
10 aprilie 1776, de către diaconul Ştefan şi soţia sa Ioana „să fie pomană părinţilor
şi noao”. Aceasta s-a deteriorat datorită folosirii şi a fost legată din nou, la
21 octombrie 1806, cu cheltuiala starostelui Nistor. O vreme, cartea a stat la
Curelari, biserica filială Sfinţilor Teodori, şi s-a numărat printre cele răscumpărate
de la turci în anul 1821 de preotul Ioan. Alte însemnări târzii atestă întoarcerea ei,
una a preotului Vasile din anul 1824 şi o alta din 23 iulie 1840, în care se aminteşte
de incendiul care a mistuit dughenele lipoveneşti din Târgul de Sus 13.
6. O altă Cazanie, una care cuprinde evangheliile de duminică, numită
Chiriacodromion, tipărită la Mănăstirea Neamţ, ulterior anului 1811, răscumpărat
cu 10 lei de la turci, în 1821, de către preotul Vasile, împreună cu soţia sa, care l-au
dăruit Sfinţilor Teodori unde slujeau 14.
7. Un Ceaslov tipărit la Iaşi în anul 1797, atestat la Sfinţii Teodori de
însemnarea preotului Vasile din 26 iulie 1824. Pe filele sale se mai găsesc diverse
însemnări personale din 1825 şi 1843 15.
8. Un alt Ceaslov, tipărit la Iaşi în anul 1846, cumpărat şi dăruit Sfinţilor
Teodori, la 22 noiembrie 1852, de către spătarul Iancu Alexandrescu, prin
intermediul iconomului Dimitrie Voişălu 16.
9. O Evanghelie tipărită la Bucureşti în anul 1750. Ea a fost cumpărată şi
dăruită Sfinţilor Teodori la 7 decembrie 1753 de către Toader Raţă şi soţia sa
Smaranda. A fost legată o dată în anul 1755 „cu cheltuiala giupânului Trifan şi a
giupânesei sale Maria” şi, din nou, după aproape un secol, la 26 octombrie 1843, cu
banii lui Constantin Stăvărescu 17.
10. Un Evanghelistar, sau Scara sfintelor Evanghelii, tipărit la Iaşi în anul
1826, a fost cumpărat în acelaşi an, cu 6 lei, de la Mitropolie. Acest fapt este atestat
de însemnarea preotului Vasile din 20 august 18.
11. Un Minei pe luna ianuarie, tipărit la Râmnic în 1779, semnat de preotul
Vasile de la Sfinţii Teodori în anul 1824 19.
Ibidem, vol. IV, p. 265; p. 269. Acelaşi manuscris este menţionat şi la p. 266 însă, însemnarea,
publicată după Bobulescu, este defectuoasă şi cu multe lipsuri.
12 Ibidem, p. 281.
13 Ibidem, vol. I, p. 252; 264; vol. III, p. 216; 501; vol. IV, p. 224.
14 Ibidem, vol. III, p. 289.
15 Ibidem, p. 14; p. 558; p. 571; vol. IV, p. 260.
16 Ibidem, vol. IV, p. 443.
17 Ibidem, vol. II, p. 43 (de două ori, cu transcrieri diferite); p. 190; vol. IV, p. 279; p. 548.
18 Ibidem, vol. III, p. 595; p. 601.
19 Ibidem, vol. II, p. 311; vol. III, p. 558.
11
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12. Un Minei pe luna februarie, tipărit la Râmnic în 1779, răscumpărat la
1821 de preotul Ioan de la turcii care prădaseră Curelarii. Este atestat la Sfinţii
Teodori în 1824 20.
13. Un Minei pe luna martie, tipărit la Râmnic în 1779, este atestat la
Sfinţii Teodori de însemnările ierodiaconului Ştefan din 25 martie 1817 şi
29 martie 1819 21.
14. Un Minei pe luna aprilie, tipărit la Râmnic în 1780, cu o însemnare
târzie despre corectarea traducerii lui din limba greacă de către fostul mare
grămătic Iordan Capadocianul 22.
15. Un Minei pe luna mai, tipărit la Râmnic în 1780, atestat la Sfinţii
Teodori în anul 1824 de iscălitura preotului Vasile 23.
16. Un Minei pe luna iunie, tipărit la Buda în 1805, dăruit Sfinţilor
Teodori, la 30 martie 1824 de către Gavriil făclierul 24.
17. Un Minei pe luna iulie, tipărit la Râmnic în 1780, atestat la Sfinţii
Teodori în data de 20 iunie 1801 de însemnarea preotului Grigorie de acolo 25.
18. Un Minei pe luna august, tipărit la Râmnic în 1780, atestat la Sfinţii
Teodori în data de 26 iulie 1824 de însemnarea preotului Vasile 26.
19-20. Două Mineie pe luna septembrie, tipărite la Râmnic în 1779,
respectiv 1780, ambele cu aceeaşi atestare din anul 1824 27.
21-23. Alte trei Mineie pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie,
tipărite la Râmnic în 177628, 1778 29, respectiv, 1779 30, toate având aceeaşi soartă,
ele fiind răscumpărate la 1821 de la turcii care jefuiseră Curelarii, de către preotul
Ioan care le-a adăpostit la Sfinţii Teodori.
24. Un Minei pe luna decembrie, tipărit la Râmnic în 1777, atestat la Sfinţii
Teodori în data de 20 iulie 1824 de însemnarea preotului Vasile 31.
25. Un volum ce cuprindea toate cele 12 Mineie, tipărit la Râmnic în 1821, era
semnat la 30 octombrie 1824 de Grigorie dascăl, probabil tot de la Sfinţii Teodori 32.
26. Un Molitvelnic, tipărit la Iaşi în anul 1835, atestat la Sfinţii Teodori în
acelaşi an, de iscălitura unui oarecare Gheorghe David 33.
Ibidem, vol. II, p. 311; vol. III, p. 487-488.
Ibidem, vol. II, p. 311; vol. III, p. 404; p. 427.
22 Ibidem, vol. II, p. 328.
23 Ibidem, p. 328; p. 413; p. 487-488 (de două ori); p. 514 (de două ori, cu transcrieri diferite); p. 514
(de două ori, cu transcrieri diferite).
24 Ibidem, vol. III, p. 554.
25 Ibidem, vol. II, p. 487; vol. III, p. 120 (reluată la p. 121 şi 161, cu transcrieri diferite); p. 434
(reluată la p. 435, cu transcriere diferită); p. 557; p. 611.
26 Ibidem, vol. III, p. 479; p. 558; p. 595; vol. IV, p. 282; p. 294.
27 Ibidem, vol. II, p. 328; p. 437; vol. III, p. 145-146 (de două ori); p. 550; vol. IV, p. 208.
28 Ibidem, vol. II, p. 260-261; p. 260 (reluată la p. 261, cu transcriere diferită); vol. III, p. 527 (de două
ori, cu transcrieri diferite); p. 558 (de două ori, cu transcrieri diferite); p. 561; vol. IV, p. 278.
29 Ibidem, vol. III, p. 364-365; vol. IV, p. 504.
30 Ibidem, vol. III, p. 489.
31 Ibidem, p. 557.
32 Ibidem, p. 512; p. 562.
20
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27. Un Octoih tipărit la Iaşi în anul 1749, cumpărat împreună cu ale câteva
cărţi în anul 1756 de către preotul Gavril Gheorghe de la Sfinţii Teodori. Câteva
însemnări de mai târziu îl atestă la aceeaşi biserică în anii 1821 şi 1824 34.
28. O Panahidă, tipărită la Iaşi în anul 1821, a fost cumpărată doi ani mai
târziu de la Mitropolie şi dăruită Sfinţilor Teodori de către preotul Vasile 35.
29. O altă Panahidă, tipărită la Iaşi în 1837, a ajuns tot în patrimoniul
Sfinţilor Teodori 36.
30. Un Penticostar, tipărit la Iaşi în 1753, era la Sfinţii Teodori anterior
datei de 28 martie 1767, când pe ultima lui filă s-a semnat Constantin, fiul
preotului Nastasă de acolo. Alte însemnări atestă cartea la aceeaşi biserică şi în anii
1820, 1823 sau 1835 37.
31. Un Penticostar grecesc, tipărit în 1739, era dăruit Sfinţilor Teodori la
2 octombrie 1836 de către diaconul Maftei, fiul preotului Constantin 38.
32. O Psaltire, cumpărată de la Mitropolie şi dăruită Sfinţilor Teodori la
20 mai 1823 de către preotul Vasile 39.
33. Slujba cuviosului părintelui nostru Dimitrie de la Basarabov, o carte
cumpărată la 12 iulie 1817 de către coconul Ştefănică şi donată, cel mai probabil,
bisericii Sfinţilor Teodori unde se găsea şi un secol mai târziu 40.
34. Un Strastnic, desfăcut dintr-un Triod tipărit la Râmnic în anul 1731 şi
legat separat în 1747 de către tipograful Duca Sotiriovici. A ajuns la Sfinţii Teodori
la 22 martie 1761 când a fost dăruit de Toma neguţător din Târgul de Sus şi de
fratele acestuia, Vasile 41.
35. Un alt Strastnic, tipărit la Blaj în 1804, atestat la Sfinţii Teodori în
1824 de însemnarea preotului Vasile 42.
36. Un Tipicon tipărit la Iaşi în 1816. Este atestat la Sfinţii Teodori în ziua de
8 iulie 1835 când a fost legat cu cheltuiala lui Gheorghe, fiul unui Gavril Cihurcă 43.
37. Un Triod, tipărit la Râmnic în anul 1731, cumpărat în anul 1756 de
către preotul Gavriil Gheorghiu cu banii lui Ioniţă Codrescu şi dăruit Sfinţilor
Teodori 44.
Ibidem, vol. IV, p. 124.
Ibidem, vol. I, p. 263-265; vol. II, p. 18; p. 134; p. 169; p. 192 (reluată la p. 201, cu transcriere
diferită); p. 240; p. 277; vol. III, p. 492 (două însemnări diferite); p. 612; vol. IV, p. 123.
35 Ibidem, vol. III, p. 512; p. 534; p. 540; p. 545; p. 634.
36 Ibidem, vol. IV, p. 167.
37 Ibidem, vol. II, p. 33-34; p. 167; vol. III, p. 473 (reluată la p. 474, cu transcriere diferită); vol. IV,
p. 119.
38
Ibidem, vol. IV, p. 143; p. 270.
39 Ibidem, vol. III, p. 540; p. 589.
40 Ibidem, vol. III, p. 409.
41 Ibidem, I, p. 264; vol. II, p. 466; vol. III, p. 137; p. 590; p. 595; p. 604; vol. IV, p. 135; p. 154;
p. 531; Ilie Gheorghiţă, Gh. Agapie, Note şi însemnări (1968), p. 317.
42 Însemnări de pe manuscrise, vol. III, p. 180.
43 Ibidem, vol. IV, p. 122.
44 Ibidem, I, p. 458; p. 547-548, 549 (reluată în vol. II, p. 55, cu transcriere diferită); vol. II, p. 106;
vol. III, p. 540.
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38. O carte intitulată Urmare întru Sfânta Duminică a Paştelui, tipărită la
Mănăstirea Neamţ în anul 1814, este atestată la Sfinţii Teodori de iscălitura
aceluiaşi preot Vasile din 26 iulie 1826 45.
39. O carte intitulată Uşa pocăinţii, tipărită la Mănăstirea Neamţ în anul
1812, a fost dăruită Sfinţilor Teodori la 13 decembrie 1823 de ierodiaconul
Anastasie, care o cumpărase de la Piatra. În perioada interbelică această carte s-a
aflat la biserica Sfântul Vasile din Tătăraşi 46.
Pe lângă atestarea apartenenţei la lăcaşul avut în vedere aici, aproape toate
însemnările regăsite pe filele acestor cărţi conţin informaţii, de cele mai multe ori
unice, referitoare la oamenii locului, precum şi la fapte istorice, evenimente
cotidiene sau fenomene meteorologice pe care aceştia le-au considerat demne de a
fi menţionate.
Din categoria oamenilor despre care avem relatări fac parte, în primul
rând, cei care au slujit, într-un fel sau altul, sfântului lăcaş, şi pentru a căror
activitate se poate alcătui o periodizare aproximativă.
Cronologic, primul dintre preoţii atestaţi de însemnările de pe cărţi este
Anastase, cel care la 18 ianuarie 1761, spunea că este „preut nastoiaşte [nastoatel =
preot principal, n.n.]” la Sfinţii Teodori şi că slujea aici de 15 ani47, adică de prin
1746, ceea ce înseamnă că a fost martor atât la incendiul bisericii de lemn, cât şi la
zidirea celei noi. Din câte se pare era încă preot aici la 28 martie 1767, pe când fiul
său, Constantin, a însemnat pe fila unui Penticostar că se afla departe de Bucureşti48.
În aceeaşi vreme, preot era şi Gavril, fiul lui Gheorghi, care, în anul 1756,
cumpăra pentru biserică, cu banii lui Ioniţă Codrescu, patru cărţi (Triod, Strastnic,
Octoih, Ceaslov) 49. Documentele ieşene îl atestă pe Gavril ca preot aici încă din
1748 50, el trecând la Domnul înaintea datei de 25 ianuarie 1765 51. Tot în actele
vremii găsim că soţia lui s-a numit Sanda şi că a avut patru copii – Vasile, Andrei,
Ştefan şi Ileana, aceasta din urmă fiind căsătorită cu Enache, şi el slujitor al
altarului de la biserica Sfinţilor Teodori în jurul anului 1765 52, negăsit în
însemnările noastre.
Un alt preot despre care aflăm de pe filele acestor cărţi s-a numit Toader.
Acesta şi-a desfăşurat activitatea aici în deceniul al nouălea din veacul XVIII, fiind
atestat documentar la 5 mai 178453, dar şi patru ani mai târziu când, impresionat de
evenimentele la care a fost martor, la 8 aprilie 1788, a notat pe paginile unui
Ibidem, vol. III, p. 558.
Ibidem, vol. IV, p. 66.
47 Ibidem, vol. II, p. 106.
48 Ibidem, p. 167.
49 Ibidem, vol. I, p. 547-549; vol. II, p. 55.
50 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. V, editate de Ioan Caproşu, Iaşi, 2001, p. 356-357,
nr. 578.
51 Ibidem, vol. VI, editate de Ioan Caproşu, Iaşi, 2004, p. 556-557, nr. 630.
52 Ibidem.
53 Ibidem, vol. VIII, editate de Ioan Caproşu, Iaşi, 2006, p. 280-282, nr. 209.
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Strastnic „să să ştie de când au venit nemţii în Iaşi, în zilele lui Alixandru Ipsilanti
voievod, domnu Ţării Moldovii, şi l-au luat şi l-au dus la (mai) marele nemţilor. Şi
când au venit, au fost Sâmbăta lui Lazăr, sara, după toacă, ap(rilie) 8. La cari am
privit din clopotniţă, că el au venit despre (Şorogari)” 54.
Deşi nu şi-a datat niciodată însemnările, probabil, spre sfârşitul veacului al
XVIII, a slujit la Sf. Teodori şi preotul Gheorghe care a scris pe câteva cărţi despre
o eclipsă din anul 1696, despre venirea lui Petru cel Mare la Iaşi, în 1711, despre
invazia cătanelor din vremea lui Mihai vodă Racoviţă şi despre foametea care i-a
urmat acesteia 55; despre intrarea moscalilor în Iaşi din septembrie 1769 56 şi despre
venirea la Iaşi a lui Constantin vodă Moruzi la „let 1777 noiemb(rie) 24, vineri spre
sâmbătă, la 4 ceasuri de noapte” 57.
Primul preot din secolul al XIX-lea despre care aflăm este Grigorie. În mod
elocvent, la 20 iunie 1803, el a notat pe fila unui Minei ca „Să să ştie de cându am
venit eu la biseric(a) Sf(â)ntului Teodor Tiron, în oraşul Iaşului, în Târgul de Sus,
ca s(ă) slujăscu cele preuţăşti” 58.
La 12 iulie 1817 la Sf. Teodori slujea popa Gheorghiu care s-a iscălit pe
una dintre filele lucrării intitulate Slujba cuviosului părintelui nostru Dimitrie de la
Basarabov 59. Între anii 1817 şi 1826, preotul Vasile de la Sf. Teodori a ţinut să
noteze pe toate cărţile lăcaşului apartenenţa lor la biserica în care a fost duhovnic
cel puţin un deceniu 60.
În vara anului 1821 un corp de oaste turcesc a prădat biserica Curelari, pe
atunci biserică filială a Sfinţilor Teodori. Conform mai multor însemnări, preotul
Ioan Radovici 61 de la Curelari, „cu multă frică şi primejdie de viaţă” 62, a
răscumpărat o parte dintre cărţile furate. Un an mai târziu, mai exact la 12 august
1822 63, biserica Curelarilor a căzut pradă flăcărilor datorită exceselor săvârşite de
ieniceri 64. Cel mai probabil acum şi preotul Ioan s-a mutat cu slujirea la biserica
din Târgul de Sus aducând cu el şi cărţile dezrobite cu cheltuiala sa.
Alte câteva însemnări îl atestă între anii 1823 şi 1826 ca preot la
Sf. Teodori şi pe Nicolae. Conform celor scrise de acesta, el a intrat preot la 12 mai
1823 65 şi slujea încă aici la 18 august 1826 când a fost botezat fiul său Ion 66.
Ibidem, vol. II, p. 466.
Ibidem, vol. I, p. 565.
56 Ibidem, vol. II, p. 192; p. 201.
57 Ibidem, p. 277.
58 Ibidem, vol. III, p. 120-121; p. 161.
59 Ibidem, p. 409.
60
Ibidem, vol. I, p. 263-264; p. 458; vol. II, p. 311; p. 328; vol. III, p. 180; p. 289; p. 328; p. 407;
p. 434-435; p. 540; p. 550; p. 554; p. 557-558; p. 595.
61 Ibidem, vol. III, p. 489.
62 Ibidem, p. 487.
63 Hurmuzaki-Nistor, Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu Hurmuzaki,
vol. XX, Corespondenţă diplomatică şi rapoarte consulare austriace (1812-1822), publicate de Ion I.
Nistor, Cernăuţi, 1940, p. 742-743, nr. DCCLXXXIV.
64 Dan Bădărău, Ioan Caproşu, op. cit., p. 380, nota 89.
65 Ibidem, vol. III, p. 540.
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Ultimul dintre preoţii identificaţi între însemnările cunoscute de noi este Andrei cel
care, la 11 noiembrie 1856, nota pe fila Mineiului aferent acelei luni, faptul că s-a
cutremurat pământul imediat după miezul nopţii 67.
Însemnările găsite pe filele cărţilor de aici consemnează şi numele câtorva
diaconi. În ordine cronologică îi putem nominaliza aici pe Dimitrie, care a intrat
diacon în ziua de 4 iunie 1826 68; pe Antonie, ierodiacon ot Sfinţii Teodori, probabil
un monah din zona Neamţului care la 12 decembrie 1832 şi-a însemnat slujirea de
la biserica ieşeană pe o carte cumpărată de el din Târgul Pietrei 69; pe diaconul
Gheorghe care, la 12 aprilie 1835, a notat decesul soţiei lui Iancu Bacalu 70 şi pe
diaconul Maftei, fiul preotului Constantin, consemnat aici de propriile înscrisuri la
2 octombrie 1836 71 şi la 8 aprilie 1837 72.
Din aceeaşi categorie a slujitorilor acestei biserici îi mai găsim atestaţi
câţiva dascăli: Constantin, în 1756 73; Ioniţă Ciornei, în 1790 74 şi Dimitrache, la
10 martie 1820 75; un psalt: Ioan Apostolescu, în 1843 76 şi un paracliser: Ioan
Stece, în 1843 şi 1844 77.
Din totdeauna, bunăstarea unui lăcaş de închinăciune a depins, în mare
măsură, şi de numărul şi consistenţa darurilor venite din partea binefăcătorilor care,
în urma gesturilor lor, intrau în rândul ctitorilor. Alături de sume de bani, bunuri
imobile, veşminte sau obiecte de cult din metale preţioase şi cărţile necesare slujirii
s-au numărat printre darurile predilecte ale dreptcredincioşilor, oferite pentru a fi
pomeniţi. De cele mai multe ori, „ca să să ştie…”, miluitorii îşi însemnau gestul, în
scris, pe paginile cărţilor dăruite, însă notiţele conţineau alături de nume şi dată,
numeroase alte informaţii cu caracter istoric precum date genealogice, dregătorii
deţinute, sume privitoare la preţul cărţilor sau a reparării lor, nume ale unor
tipografi, legători, comercianţi etc. Astfel, îi aflăm şi pe unii dintre ctitorii mireni
ai bisericii Sf. Teodori care, cu mai mult sau mai puţin talent, au lăsat mărturii pe
cărţile dăruite de ei. Dintre aceştia amintim aici pe câţiva. Unul dintre ei a fost
Toader Raţă, care, cu soţia sa Maranda, la 31 ianuarie 1753, a plătit legarea unui
Octoih pentru pomenirea lor şi a celor morţi 78, iar la 7 decembrie, acelaşi an, a
cumpărat cu 12 lei de la Toader legător, şi a dăruit bisericii, o Evanghelie pe care a
scris un întreg pomelnic ce cuprinde numele soţiei, ale părinţilor şi ale copiilor,
Ibidem, p. 595.
Ibidem, vol. IV, p. 504.
68 Ibidem, vol. III, p. 634.
69 Ibidem, vol. IV, p. 66.
70
Ibidem, p. 119.
71 Ibidem, p. 143.
72 Ibidem, p. 154.
73 Ibidem, vol. I, p. 458.
74 Ibidem, vol. II, p. 487.
75 Ibidem, vol. III, p. 473-474.
76 Ibidem, vol. IV, p. 270; p. 281.
77 Ibidem, vol. IV, p. 260; p. 282; p. 294.
78 Ibidem, vol. II, p. 18; p. 134.
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urmat de un lung şi înfricoşător blestem 79. Doi ani mai târziu, în 1755, Evanghelia
dăruită de Toader Raţă a fost ferecată cu cheltuiala giupânului Trifan şi a
giupânesei sale Maria 80.
În anul 1756, cu banii lui Ioniţă Codrescu, preotul Gavril, fiul lui
Ghiorghii, a cumpărat patru cărţi: un Triod, un Strastnic, un Octoih şi un Ceaslov 81.
La 22 martie 1761 „Toma neguţătoriul den Târgul de Sus şi cu frate-său Vasile”,
au dăruit bisericii un Strastnic tipărit la Iaşi 82. În vara anului 1765, un Octoih de la
Sf. Teodori a fost legat cu toată cheltuiala lui Ion Ciulei şi a soţiei sale Maria 83. La
10 aprilie 1776, diaconul Ştefan, împreună cu diaconiţa Ioana, au dăruit, pentru
pomana părinţilor şi a lor, o Cazanie, sau, după însemnarea lor, o „carte ce să
numeşti Citealnă” 84. Urmare a îndelungatei utilizări, aceasta fost legată din nou cu
cheltuiala starostelui Nistor, „în zilele luminatului domnului Alexandru Moruz
voievod”, la puţină vreme după cea de-a treia sa înscăunare pe tronul Moldovei, la
21 octombrie 1806 85. „Ca să fie spre pomenirea celor răposaţi şi spre sănătatea
viilor”, la 30 martie 1824, Gavriil făclierul a închinat altarului Sfinţilor Teodori un
Minei pe luna iunie 86. Din 8 iulie 1835 datează însemnarea lui Gheorghe, feciorul
lui Gavriil Cihurcă, prin care declara că a plătit legarea unui Tipicon al bisericii,
„pentru păcatile mele şi a tot neamul meu” 87.
Câteva însemnări de la începutul anului 1843 atestă faptul că pentru
achiziţionarea unei cărţi era nevoie, uneori, de efortul financiar al mai multor
persoane. Astfel, găsim că, pentru a fi dăruit Sfinţilor Teodori un Antologhion
tipărit la Iaşi în anul 1755, au contribuit cu 32 de lei Iordache Zagori şi, cu 40 de
lei, serdarul Constantin Popovici 88. Un alt ctitor găsit în însemnările noastre este
spătarul Iancu Alexandrescu care, prin intermediul economului Dimitrie Voişălu, a
dăruit bisericii din Târgul de Sus un Ceaslov 89.
Paginile acestor cărţi au constituit, totodată, şi suportul material pe care cei
ce le-au avut la îndemână, în genere apropiaţi ai lăcaşului, au notat propriile
gânduri, sentimente, trăiri, dar au semnalat şi evenimente ieşite din sfera
cotidianului, unele cu reală importanţă istorică. Dintre toate aceste semnalări vom
oferi doar câteva exemple. Astfel, din categoria informaţiilor privitoare la biserica
avută în vedere, la mahalaua în care fiinţa aceasta, dar şi la oraşul Iaşi, reţinem
unele însemnări ce amintesc, cu detalii cronicăreşti, câteva incendii de proporţii.
Pe filele unui vechi Ceaslov, se găseşte scris că la „1776 noiembrie 14, luni, au
Ibidem, vol. II, p. 190; vol. IV, p. 548.
Ibidem, vol. II, p. 43.
81
Ibidem, vol. I, p. 547-549.
82 Ilie Gheorghiţă, Gh. Agapie, Note şi însemnări (1968), p. 317.
83 Însemnări de pe manuscrise, vol. I, p. 264.
84 Ibidem, p. 252.
85 Ibidem, vol. III, p. 216.
86 Ibidem, p. 554.
87 Ibidem, vol. IV, p. 122.
88 Ibidem, p. 265-266; p. 269.
89 Ibidem, p. 443.
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arsu Târgul de Susu şi Sfântul Thiodor” 90, eveniment despre care nu cunoaştem să
fi fost semnalat de alte surse. Într-o altă carte s-a scris ca „să să ştie de când au ars
Uliţa Mare. Ş-au început de la casăle lui Ilie Smăul până la Sf(â)n(tul) Costantin, şi
au ars 4 bisărici: bisărica Tolpălărie, Mitropolii, Sf(ântul) Neculai, Sf(ântul)
Costantin […]. 1827 iulie 19, marţi, spre Sf(ântul) Ilie” 91. Autorul a mai precizat că
incendiul a reizbucnit după o săptămână, dar şi că nu a plouat vreme de trei luni.
Un alt incendiu din apropierea Sf. Teodori s-a produs la 23 iulie 1840 când „au
arsu focul în Târgul de Sus dughenile lipovineşti” 92. Un alt eveniment din preajma
zidurilor bisericii, notat în una dintre cărţi, a avut loc la 8 februarie 1821 „când s-au
tăiatu turcii înspre sfânt Teu(dor)” 93 „de cătră volanterii greci aice în oraşul Iaşi” 94.
Extrem de interesante şi de bogate în detalii sunt şi descrierile realizate de
apropiaţii bisericii a unor fenomene meteorologice sau naturale ieşite din comun.
De pildă, o vreme neobişnuită a fost între anii 1817-1818 „când n-au fost iarnă, nici
omăt, ce au fost cald până în Postul Mare” 95. Despre o eclipsă aflăm că s-a petrecut
la 8 aprilie 1837 „sara la 2 ceasuri di noapte s-au întunecat luna în sânge şi au ţânut
păr la 12 ciasuri spre zî, gioi spre vineri” 96.
Din acelaşi tip de notiţe aflăm şi despre mai multe cutremure de pământ,
fenomen des întâlnit în însemnările vremii. Cronologic, o primă consemnare este a
seismului din 26 martie 1790, „când s-au cutremurat pământul […] la doî ceasuri din
noapte, marţi sara, a treia după Paşti, în Săptămâna luminată, şi au fost cutremur
foarte mari. Întâiu au venit mai încet, iar al doile au venit şi mai tărişor şi păre că a să
mai încetezi, iar al triile rându aşă au venit, cât să spăriesă oamenii foarte tari,
precum să n-a mai înceta” 97. Alte asemenea fenomene au fost consemnate la 14
octombrie 1802, „la opt ceasuri făr un sfert, în ziua de Sfânta Paraschiva”, când
„multi bisărici şi casi au stricat şi au zdrobit”98; la 18 iulie 1818, „la noaî ceasuri din
zi” 99; la 25 aprilie 1823, „la 10 ceasuri din zi, în vremea toacei”100; în august 1826 101
şi la 11 noiembrie 1856, „noaptea, la unu după douăsprezece” 102.
O altă categorie de însemnări o reprezintă cea care conţine mărunte
istorisiri, întâmplări cu caracter personal ale scriitorului sau simple încercări
de condei. Câteva dintre acestea au aparţinut, de pildă, preotului Nicolae care, la
18 august 1826, nota cu bucurie că „s-au botezat fiul nostru Ion” 103; a unui tânăr
Ibidem, vol. II, p. 260.
Ibidem, vol. III, p. 611.
92 Ibidem, vol. IV, p. 224.
93 Ibidem, vol. III, p. 492.
94 Ibidem.
95
Ibidem, vol. III, p. 427.
96 Ibidem, vol. IV, p. 154.
97 Ibidem, vol. II, p. 487-488.
98 Ibidem, vol. III, p. 145-146.
99 Ibidem, p. 434-435.
100 Ibidem, vol. II, p. 514.
101 Ibidem, vol. III, p. 595.
102 Ibidem, vol. IV, p. 504.
103 Ibidem, vol. III, p. 595.
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care a mărturisit despre „o bătaie ce am primit înainte Sfântului Teodor pentru
obrăznicii, care am îndrăznit de am suduit pe părinteli Necolai ot Sf(â)nt Teodor”
în data de 5 aprilie 1826 104; a lui Gheorghe David care a scris, ca „să să ştie cându
am vinitu la S(fântul) Teodor, anul 1833 iunii 26 zile şi la anul 1836 ghenarii 26
zili m-am însuratu” 105; a dascălului Gheorghe care a notat despre decesul soţiei lui
Iancu Băcalu, din 12 aprilie 1835, în Săptămâna Luminată 106. Mai menţionăm doar
mărturisirea unui păcătos regăsită pe fila unui Minei: „Cercat-am acest condei, ca
să văz cum scrii; cond(e)iul scrie foarte bine, iar mâna nu umblă bine” 107.
Această întreprindere măruntă, dar extrem de migăloasă, de a identifica
inventarul de carte al unui biserici, precum şi utilizarea tezaurului de informaţii pe
care le oferă însemnările pentru a fi reconstituite fărâme din istoria locului, poate fi
extinsă, cu mai mult sau mai puţin succes, şi asupra altor lăcaşuri de închinăciune din
Iaşi sau de aiurea. Deşi nu au valoarea istorică a celor din veacurile mai vechi, şi
aceste însemnări care au stat la baza articolului nostru, mărturii unice ori mărturii
secundare pentru întâmplări deja cunoscute, constituie o cronică mică a lăcaşului din
Târgul de Sus al Iaşilor. Toate acestea adunate, ordonate şi interpretate temeinic, pun
în valoare mesajul oamenilor de demult pe care l-au încredinţat, cândva, în scris: „Ca
să să ştie…”.
Fragments from the history of the Church of Saints Teodori from Iaşi
through notes from the past
Abstract
The handwritten or printed book has been a precious cultural and material heritage in the
past. Not infrequently, the people of those times, whether they were private individuals or
members of communities and institutions, took care to write down the books, as patrimonial
goods, in wills, dowry sheets, wealth registers and inventories. This movable patrimony,
perishable and always affected by disturbances of any kind, is today an important historical
source, both by the existence of these books and by the impressive treasure of information
offered by the notes on their pages. Our main objective is to make an inventory of the books
that constituted, in the 18th-19th centuries, the patrimony, probably lost today, of the
church of Saints Teodori from Iaşi. With the help of the notes on their pages, we also tried
to reconstruct some fragments of the history of the church from the Târgul de Sus area of
Iaşi.
Keywords: Iaşi; St. Teodori Church; mahalle Muntenimea; old books; notes.
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