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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 Iaşi1, 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). 
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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 
acolo2, a ars în două rânduri – la 1735 şi la 17603, 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 enoriaşilor4, 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 Bobulescu5 şi Gheorghe Ghibănescu6 şi, ceva mai târziu, înainte de 
anul 1968, de către preoţii Ilie Gheorghiţă şi Gheorghe Agapie7. 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 Moldovei8. 
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 Mitropoliei9. 

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. 

 
2 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 lei11. 

4. Un Antologhion grecesc, atestat la Sfinţii Teodori în data de 19 decembrie 
1843, de însemnarea făcută pe paginile lui de către psaltul Ioan Apostolescu12. 

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 Sus13. 

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 slujeau14. 

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 184315. 

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 Voişălu16. 

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 Stăvărescu17. 

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 august18. 

11. Un Minei pe luna ianuarie, tipărit la Râmnic în 1779, semnat de preotul 
Vasile de la Sfinţii Teodori în anul 182419. 

 
11 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. 
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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 182420. 

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 181921. 

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 Capadocianul22. 

15. Un Minei pe luna mai, tipărit la Râmnic în 1780, atestat la Sfinţii 
Teodori în anul 1824 de iscălitura preotului Vasile23. 

16. Un Minei pe luna iunie, tipărit la Buda în 1805, dăruit Sfinţilor 
Teodori, la 30 martie 1824 de către Gavriil făclierul24. 

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 acolo25. 

18. Un Minei pe luna august, tipărit la Râmnic în 1780, atestat la Sfinţii 
Teodori în data de 26 iulie 1824 de însemnarea preotului Vasile26. 

19-20. Două Mineie pe luna septembrie, tipărite la Râmnic în 1779, 
respectiv 1780, ambele cu aceeaşi atestare din anul 182427. 

21-23. Alte trei Mineie pe lunile octombrie, noiembrie şi decembrie, 
tipărite la Râmnic în 177628, 177829, respectiv, 177930, 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 Vasile31. 

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 Teodori32. 

26. Un Molitvelnic, tipărit la Iaşi în anul 1835, atestat la Sfinţii Teodori în 
acelaşi an, de iscălitura unui oarecare Gheorghe David33. 

 
20 Ibidem, vol. II, p. 311; vol. III, p. 487-488. 
21 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. 
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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 182434. 

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 Vasile35. 

29. O altă Panahidă, tipărită la Iaşi în 1837, a ajuns tot în patrimoniul 
Sfinţilor Teodori36. 

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 183537. 

31. Un Penticostar grecesc, tipărit în 1739, era dăruit Sfinţilor Teodori la 
2 octombrie 1836 de către diaconul Maftei, fiul preotului Constantin38. 

32. O Psaltire, cumpărată de la Mitropolie şi dăruită Sfinţilor Teodori la 
20 mai 1823 de către preotul Vasile39. 

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 târziu40. 

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, Vasile41. 

35. Un alt Strastnic, tipărit la Blaj în 1804, atestat la Sfinţii Teodori în 
1824 de însemnarea preotului Vasile42. 

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 Cihurcă43. 

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 
Teodori44. 

 
33 Ibidem, vol. IV, p. 124. 
34 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 182645. 

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 Tătăraşi46. 

 
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 
174850, el trecând la Domnul înaintea datei de 25 ianuarie 176551. 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 176552, 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 

 
45 Ibidem, vol. III, p. 558. 
46 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 acesteia55; despre intrarea moscalilor în Iaşi din septembrie 176956 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 
Basarabov59. 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 deceniu60. 

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 Radovici61 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 
182263, biserica Curelarilor a căzut pradă flăcărilor datorită exceselor săvârşite de 
ieniceri64. 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 
182365 şi slujea încă aici la 18 august 1826 când a fost botezat fiul său Ion66. 

 
54 Ibidem, vol. II, p. 466. 
55 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 nopţii67.  

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 182668; 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 Pietrei69; pe diaconul 
Gheorghe care, la 12 aprilie 1835, a notat decesul soţiei lui Iancu Bacalu70 şi pe 
diaconul Maftei, fiul preotului Constantin, consemnat aici de propriile înscrisuri la 
2 octombrie 183671 şi la 8 aprilie 183772. 

Din aceeaşi categorie a slujitorilor acestei biserici îi mai găsim atestaţi 
câţiva dascăli: Constantin, în 175673; Ioniţă Ciornei, în 179074 şi Dimitrache, la 
10 martie 182075; un psalt: Ioan Apostolescu, în 184376 şi un paracliser: Ioan 
Stece, în 1843 şi 184477. 

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 morţi78, 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, 

 
66 Ibidem, p. 595. 
67 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 blestem79. Doi ani mai târziu, în 1755, Evanghelia 
dăruită de Toader Raţă a fost ferecată cu cheltuiala giupânului Trifan şi a 
giupânesei sale Maria80. 

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 Ceaslov81. 
La 22 martie 1761 „Toma neguţătoriul den Târgul de Sus şi cu frate-său Vasile”, 
au dăruit bisericii un Strastnic tipărit la Iaşi82. În vara anului 1765, un Octoih de la 
Sf. Teodori a fost legat cu toată cheltuiala lui Ion Ciulei şi a soţiei sale Maria83. 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 180685. „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 iunie86. 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 Popovici88. 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 Ceaslov89. 

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 

 
79 Ibidem, vol. II, p. 190; vol. IV, p. 548. 
80 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 1826101 
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 

 
90 Ibidem, vol. II, p. 260. 
91 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 1826104; 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 Luminată106. 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…”. 
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The handwritten or printed book has been a precious cultural and material heritage in the 
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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 
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	VII, 13, p. 365: numele imperial e tradus eronat: „Împăratul Cezar Publius Licinius Gallienus cel Pios, cel fericit şi cel de bun neam (!)”; pe greceşte, el este AÙtokr£twr Ka‹sar PoÚplioj Lik…noj GalliÁnoj EÙseb¾j EÙtuc¾j SebastÒj, deci ar fi treb...
	VIII, 10, 6, p. 419: „dregătorul împărătesc” pentru ¦ £gemýn; corect e „guvernator”.
	VIII, 11, 1, p. 420: traducerea excede textul grecesc şi nu conţine echivalări corecte ale termenilor greceşti: „căci întreaga populaţie a orăşelului, în frunte cu încasatorul statului, fruntaşii armatei şi ceilalţi magistraţi, precum şi sfatul oraş...
	VIII, 17, 3, p. 435: traducerea titlului imperial este neconformă textului grecesc şi formulei îndeobşte acceptate de istorici: superlativul mégistoß a fost tălmăcit doar în dreptul apelativului Germanicus, deşi el însoţeşte fiecare dintre cognomia de...
	VIII, 17, 5, care conţinea numele lui Licinius, lipseşte, pentru că în ediţia de după 324, anul eliminării lui Licinius, Eusebius l-a omis (vezi şi p. 435, nota 98); credem că ar fi trebuit inclus, dar marcat diferit de textul ediţiei utilizate, de vr...
	IX, 1, 7: nu „mai marii districtului” (p. 440), pentru că textul grecesc redă un calc după magistratura praepositus pagi la plural – toùß praiposítouß toû págou.
	IX, 10, 7, p. 461: expresia „singur stăpânitor” introdusă în traducerea titlului imperial excede textul grecesc şi echivalarea titlurilor latineşti cu cele greceşti acceptată îndeobşte de specialişti; acolo se spune doar AÙtokr£twr.
	X, 2, 2, p. 469: episcopii nu primeau „diplome împărăteşti” (diplome de buna purtare sau de înnobilare!), ci „scrisori împărăteşti” (gr. basiléwß grámmata).
	X, 6, 4, p. 498: nu „consulului Anulinus”, ci „proconsulului Anulinus”, aşa cum cere textul grecesc şi realitatea istorică – guvernatorul Africii proconsularis se numea proconsul.
	Însă, cel mai mult am dorit să vedem în ce măsură adnotările ediţiei revizuite ţin pasul cu progresul cercetării istorice şi istoriografice, îndreptând unele interpretări discutabile din versiunea precedentă a scrierii bisericeşti sau recomandând op...
	Iată câteva informaţii din notele lui Teodor Bodogae sau din note fără paranteze unghiulare, pe care le atribuim revizorului, ce ar fi trebuit corectate:
	p. 65, nota 103: Cartea zilelor (numele ebraic este dibrê hayyāmîm, care înseamnă „faptele zilelor”, „analele, cronicile”) a fost dat cărţilor numite în Vechiul Testament Cărţile cronicilor (după o sugestie a lui Hieronymus din Prologus Galeatus – C...
	p. 84, nota 17: Semo Sancus – zeu sabin; p. 99, nota 76: Semo Sancus – zeu etrusc; era de origine sabină.
	p. 93, nota 55: Caligula a fost asasinat la 24 ianuarie 41, nu la „20 februarie 41”.
	p. 93, nota 56: Claudius n-a domnit „aproximativ 41-54”, ci între 41 şi 54.
	p. 110, nota 105: Agripa II n-a fost rege, deşi purta acest titlu; realitatea dovedeşte contrariul – vezi G. Pilara, Agrippa II, în NDPAC, I, col. 162-163.
	p. 169, nota 168: afirmaţia conform căreia Traian a „dezlănţuit o mare persecuţie împotriva creştinilor” „drept mulţumire adusă zeilor” pentru biruinţa asupra dacilor în 105-106 n-are nicio acoperire.
	p. 178, nota 6: Marcus Rutilius Lupus nu a fost guvernator al Egiptului între 115-117, ci între 113-117 – cf. PIR2, R 252.
	p. 178, nota 10: dies imperii a lui Hadrian este 11 august 117, nu „probabil… 10 august 117”.
	p. 191, nota 50: Lucius Verus nu era „fiul lui Caianus Commodus”, ci al lui Ceionius Commodus; asociindu-l la domnie, Marcus Aurelius nu i-a acordat „conducerea Orientului”, ci i-a încredinţat conducerea războiului din Orient împotriva parţilor.
	p. 225, nota 1, cu referire la numele Antoninus Verus din V, Praef., 1, care l-ar desemna pe Lucius Verus, nu pe Marcus Aurelius (vezi şi nota 79 de la p. 243, cu referire la informaţia din V, 4, 3). Este drept că, în unele surse antice, Lucius Verus...
	p. 244, nota 81: istoricul Iulius Capitolinus nu există; acesta e un pseudo-nume al autorului anonim al culegerii de biografii imperiale cunoscută ca Historia Augusta sau Scriptores Historiae Augustae; la aceeaşi nota sau la cea precedentă, trebuia e...
	p. 265, nota 175 la V, 18, 9: Aemilius Frontinus – „necunoscut din alte izvoare”; e, probabil, personajul omonim menţionat pe o inscripţie – cf. EDCS-31700646; PIR2, A 348.
	p. 269, nota 190: viitorul împărat Antoninus Pius nu a fost proconsul al Asiei „între anii 130-136”, ci în 134-135 – cf. PIR2, A 1513.
	p. 270, nota 199: prefectul pretoriului nu era „guvernatorul Romei”; „Perennius”, al cărui nume corect este Perennis (Sextus Tigidius Perennis), nu a fost prefect al pretoriului „între anii 183-186”, ci între 183-185 (PIR2, T 203), în cest ultim an l...
	p. 278, nota 235 la V, 28: „Artemon a trăit pe la anii 300 sau chiar mult mai înainte”. Acest eretic adopţionist din secolul al III-lea (în jur de 235 era la Roma) este acelaşi cu Artemas din VII, 30, 16-17 (p. 391) (vezi şi p. 391, nota 213).
	p. 279, nota 229: ideea unui „rescript”, a unui „edict” sau a unui „decret” de interzicere a convertirii la creştinism emis de Septimius Severus în 202 (la p. 282, nota 1, apar anii 201-202), formulată pe baza unei informaţii din SHA, Sev., XVII, 1 (I...
	p. 284, nota 4: Quintus Maecius Laetus a ajuns, într-adevăr, prefect al pretoriului în 205, dar informaţia lui Eusebius din VI, 2, 2 („Laetus guverna Alexandria şi restul Egiptului”) necesita precizarea în notă că acesta a fost praefectus Aegypti într...
	p. 294, nota 43: data tradiţională a asasinării lui Geta de către Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus) este, într-adevăr, „27 februarie 212”; de fapt, uciderea lui a avut loc la 26 decembrie 211, în timpul sărbătorii Saturnalia – cf. PIR2, S 454.
	p. 300, nota 69: nu „Iulian Cassian”, ci Iuliu Cassian (Iulius Cassianus).
	p. 311, nota 117: Elagabal n-a fost preot al Soarelui doar „în tinereţe”, ci şi după ce a ajuns la tron, monedele şi mai multe inscripţii din diferite colţuri ale Imperiului numindu-l sacerdos amplissimus (sau summus sacerdos, sau inuictus...
	p. 318, nota 147: în 235, cand a fost ucis, Alexander (nu Alexandru) Severus se afla „în nord-vestul imperiului” nu pentru a opri „răscoalele interminabile”, ci pentru a purta războiul împotriva germanicilor, care atacaseră provinciile de la Rin; cu M...
	p. 327, nota 281: „prigoana generală” din timpul lui Decius (249-251) nu s-a declanşat pentru că „se apropiau sărbătorile milenare de la întemeierea Romei” şi suveranul dorea „să restaureze tradiţiile imperiale”; jocurile seculare fuseseră celebrate ...
	p. 328, nota 188: „Valerianus domneşte între anii 253-260”, dar la p. 355 (nota 36) şi 348 (nota 7), unde e scris Valerian, ca şi în text, se dau ca date ale principatului său anii 253-259; vezi şi p. 364, nota 89, unde se afirmă că „Valerian cade rob...
	p. 329, nota 191: frumentarii erau, iniţial, centurioni detaşaţi din legiuni, cu scopul de a se ocupa de aprovizionarea trupelor; cu timpul, au devenit un serviciu secret al armatei, care, pe lângă supravegherea colectării annonei militare, aveau mi...
	p. 329, nota 191: afirmaţia conform căreia „abia Diocleţian va integra cu adevărat Egiptul în imperiu” e total greşită; din 30 î.H., Egiptul făcea parte „cu adevărat” din statul roman, fiind, cum spune în mod corect chiar Bodogae, „domeniul rezervat...
	p. 333, nota 207: ostaşul Besas pomenit în VI, 41, 16 (scris Besa) ar fi fost „din neamul bessilor, un trib trac”; cum mi-a atras atenţia colegul Dan Dana, cel mai bun specialist în onomastică tracă, Bhsâß e un teofor egiptean (de la zeul Bes); în fo...
	p. 355, nota 36: Gallus şi Volusian nu au fost omorâţi „în mai 253, de către Emilian”, ci de proprii soldaţi în august (?) 253.
	p. 358, nota 53: Emilian despre care Bodogae scrie că „pare” a fi „un prefect al Egiptului” ce „nu poate fi confundat cu împăratul Emilian” despre care a amintit în nota 1 la VII, 10, 1 (p. 355) este, de fapt, unul şi acelaşi personaj – Lucius Mussius...
	p. 364, nota 89: Valerian n-a murit în captivitate „pe la anul 260” – aşadar, după un an de când ar fi căzut în mâinile perşilor, cum crede Bodogae –, ci după 9 ani de prizonierat, la vârsta de 70 de ani – cf. SHA, Val., V, 1.
	p. 365, nota 90: prin rescriptul lui Gallienus „creştinismul era recunoscut şi-şi primea înapoi bunurile confiscate”; e valabilă doar partea a doua a afirmaţiei; rescriptul nu recunoştea creştinismul ca religie oficială, ci doar existenţa lui şi, m...
	p. 376, nota 131: conţine informaţii eronate, bazate pe spusele lui Eusebius din VII, 23, 1; Gallienus n-a fost „proclamat” de două ori – „a doua oară în 261, când a fost recunoscut din nou ca împărat, după înfrângerea lui Macrianus, care fusese re...
	p. 376, nota 134: „Domnia lui Gallienus a fost presărată cu tot felul de desfrânări” – afirmaţie fără nicio acoperire în realitatea istorică, ci doar în sursele ostile împăratului.
	p. 389, nota 205: Odenatus n-a suferit o „moarte subită”, ci a fost asasinat din ordinul „Zenoviei”; episcopul Pavel nu îndeplinea „şi un serviciu militar ca ducenarius, un fel de procurator”, ci era un procurator cu atribuţii financiare.
	p. 389 (nota 305), 392 (nota 216), 557 (Indice) – Zenovia; p. 425, 557 (Indice): Zenobius; de ce nu Zenovie?
	p. 393, nota 217: Aurelian a fost ucis în septembrie sau octombrie 275 (Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil, op. cit., p. 225), nu în „august-septembrie 275”; doar Carus a domnit între 282-283, nu şi Carinus şi Numerianus, fiii săi; princi...
	p. 395, nota 222: în notă ar fi trebuit făcută observaţia că Eusebius confundă pe Dorotei, procurator bafii în Tyr sub Diocleţian, „preot în Antiochia” sub episcopatul lui Chiril (280-302) (X, 32, 2-3), cu Dorotei, „eunuc” (din acest motiv, nici nu pu...
	p. 402, nota 249: „ultimele edicte de persecuţie datează din anul 303” – afirmaţie eronată, pentru că ultimul edict a fost emis în primăvara lui 304, cum se afirmă corect în nota 29 de la p. 413 şi în adăugirea de la nota 11, p. 407, a revizorului; ...
	p. 404, nota 5 la VIII, 1, 5 („în toate oraşele s-au clădit biserici mari şi spaţioase”): „nu prea se cunosc biserici «măreţe» înainte de anii 300”; p. 469, nota 12 la X, 2, 1 („căci am văzut cum se ridicau din nou lăcaşurile de cult până la o înălţim...
	p. 409, nota 16 la VIII, 4, 3 („căpetenia armatei, oricare ar fi fost el”): după Bodogae, Eusebius se referă la Diocleţian sau Galerius, primul – „căpetenia supremă a imperiului” până în 305, cel de-al doilea – după această dată; după revizor, „ar ...
	p. 412, nota 24: s-a dovedit că Ad sanctorum coetum aparţine, într-adevăr, lui Constantin, nu îi este doar „atribuită”; a fost rostită în a doua săptămână a lunii aprilie 325 – vezi, în ultimă instanţă, B. Bleckmann, Ein Kaiser als Prediger. Zur Dat...
	p. 426, nota 73: două erori grave – Diocleţian şi-ar fi celebat vicennalia la Roma la 20 noiembrie 303, iar „Maximian Herculius pe ale lui la 1 mai 305”; vicennalia au fost sărbătorite la 20 noiembrie 303 la Roma de către cei doi Augusti, la 1 mai 305...
	p. 429, nota 80: „Maxentius avea purtare imorală şi tiranică, probabil şi din pricină că practica magia”; apreciere total subiectivă, ostilă şi nefondată, consonantă cu a tuturor autorilor proconstantinieni din toate timpurile!
	p. 429, nota 82: aici trebuia explicată penuria de grâu de la Roma; aceasta nu s-a datorat lui Maxentius, ci blocării transporturilor de grâu din Africa către Vrbs de către uzurpatorul Domitius Alexander (308-310) – PLRE, I, p. 43, L. Domitius Alexand...
	p. 433, nota 88: „edictul de la Mediolanum”; p. 456, nota 58: „aşa-numitul «Edict de la Mediolanum»”; p. 462, nota 85: „«Edictul de la Mediolanum»”; p. 468, nota 11: „Edictul de la Mediolanum”; p. 491, nota 136: „aşa-numitul «Edict de toleranţă de la...
	p. 433, nota 89: în VIII, 15, 2, Eusebius nu se referă la „multele războaie şi nenorociri… provocate tocmai de contradicţiile interioare care mocneau în imperiu”, cum apreciază primul traducător, ci la războaiele civile care au izbucnit după abdicare...
	p. 435, nota 96: ideea că edictul lui Galerius din 30 aprilie 311 (VIII, 17, 3-10), cunoscut ca „edictul de la Nicomedia” (locul unde s-a publicat) sau „edictul de la Sardica” (locul unde a fost semnat de Galerius), „pare a fi fost redactat anterior...
	p. 438, nota 112: cauza şi anul morţii lui Diocleţian nu sunt suficient de clare în surse, încât afirmaţia „Diocleţian a suferit îndelung, murind abia în 316” sună tranşant.
	p. 446-447, nota 25: consideraţii cu totul subiective şi eronate despre religia Tyrului la începutul veacului al IV-lea.
	p. 454, nota 46: cele trei bătălii la care se referă Eusebius în text (IX, 9, 3) n-au fost doar două – „la Torino, apoi la Brescia” –, ci, într-adevăr, trei – la Segusio (Susa), Augusta Taurinorum (Torino) şi Verona – cf. Pan., IX [12], 2-15; X [4], 1...
	p. 455, nota 54: gr. diashmótatoß (lat. perfectissimus) (pentru acest apelativ, vezi şi p. 497, nota 153) – „cel mai distins dintre slujbaşii fiscului sau ai secretariatului” (!); vir perfectissimus desemnează un magistrat de rang înalt din ordinul ec...
	p. 456, nota 58: „legea desăvârşită şi deplină” menţionată în IX, 9, 12, emanată în ultimele două luni ale lui 312, nu e „aşa-numitul «Edict de la Mediolanum»” care va fi publicat „poate încă din 312”, ci un act juridic cu totul diferit, care nu s...
	p. 457, nota 64: cu o anumită undă de reproş, editorul arată că, „după moartea lui Galerius (30 aprilie 311), primul gând al lui Maximin /Daia – n. n./ a fost să ocupe ţinuturile pe care le-a condus Galerius, inclusiv Nicomidia”; desigur că avea d...
	p. 458, nota 67: nu Maximin e de „rea credinţă (sic!)” (se scrie rea-credinţă), ci autorul notei.
	p. 458, nota 69: beneficiarii: explicaţia despre semnificaţia acestora este întocmai cu cea a lui Bardy din SC 155, p. 66, nota 5; în Imperiul clasic, aceştia erau soldaţi din legiuni care primiseră un beneficium de la ofiţeri de rang înalt; în Imper...
	p. 461, nota 80: Lactantius e doar unul dintre autorii care se referă la moartea lui Maximin Daia, scriind că acesta s-a otrăvit; există, însă, multe alte păreri printre scriitori păgâni şi creştini în legătură cu decesul împăratului; de exemplu, la î...
	p. 464, nota 90: Culcianus, pomenit în IX, 11, 4, a fost praefectus Aegypti între 303-306, nu „303-305” – cf. PLRE, I, p. 233-234, Clodius Culcianus.
	p. 469, nota 14: în X, 2, 2, Eusebius nu se referă la „legiuirile prin care Bisericii i s-au acordat o serie de privilegii bine cunoscute (sic!)”, ci la colecţia de texte legislative pe care le va reproduce în X, 5, 1-24.
	p. 475, nota 52: în X, 4, 16, Eusebius are în vedere mai degrabă statuia şi inscripţia menţionate în IX, 9, 10-11 (p. 455-456) decât „Arcul de triumf al lui Constantin”.
	p. 491, nota 135: „cuvintele acestea aparţin lui Licinius”, cu referire la X, 5, 3: „Dar, întrucât în acest rescript părea clar că ar fi fost adăugate numeroase şi variate condiţii”. Cum au presupus specialiştii şi editorii, aceste „adăugiri” trebuie ...
	p. 492, nota 137: în X, 5, 4, textul aşa-zisului Edict de la Mediolanum ar fi conţinut „aceleaşi condiţii restrictive din edictul lui Galerius”; acest act normativ nu prevedea „condiţii restrictive”, ci, în conformitate cu gândirea antică, doar pre...
	p. 497, nota 152: la sfârşitul lui 312-începutul lui 313, de când, foarte probabil, datează scrisoarea din X, 6 (p. 497-498), dioceza Africa avea şapte provincii, nu şase, cum se afirmă în notă, pentru că, între 303-314, Numidia, pomenită în X, 6, 1 (...
	p. 501-502, nota 162: Licinius nu fusese recunoscut ca Augustus din „307” de către Diocleţian, Maximin (sic!) (Maximian, cum apare corect în nota 77 de la p. 428) şi Galerius, ci din 11 noiembrie 308, în urma aşa-numitei „conferinţe” de la Carnuntum (...
	p. 503, nota 170: nu Aurelius Victor indică vârsta de 60 de ani pe care o avea Licinius la moarte, ci Pseudo-Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus, XLI, 8: Hic Licinius… vitae proxime sexagesimum occidit.
	p. 503, nota 173: „mânia” lui Licinius nu avea la bază „invidia”, ci teama îndreptăţită de „uneltire” – aşadar, de o conspiraţie împotriva sa.
	p. 504, nota 175: înfrângerile suferite de Licinius la „Adrianopol”, respectiv „Hrisopolis”, au avut loc în 324, nu 323 (acelaşi an în nota 162 de la p. 500-501).
	Unele intervenţii ale lui Tudor Teoteoi sunt eronate sau discutabile:
	p. 96, nota 58: Irod Agrippa nu se numea Herodes Iulius Agrippas, ci fiul său este cunoscut astfel; el trebuie desemnat ca Herod (Irod) Agrippa, Herodes (Irod) II sau Agrippa I; s-a născut în 11 sau 10/9 î.H – cf. G. Pilara, Agrippa I, în NDPAC, I,...
	p. 98, nota 73: Constantin a redat vechiul nume de Ierusalim în loc de Aelia Capitolina; la data când scria Eusebius, se numea tot Aelia Capitolina, aşa cum se vede şi din VI, 20, 1 (p. 311), din canonul 7 Nicaea (325) şi din Onomastikon-ul aceluia...
	p. 298, nota 57: „primul an al domniei lui Caracalla, adică… 212”; Caracalla şi-a început domnia la 4 februarie 211.
	Zefirin a fost episcop al Romei între 198-217 (cf. A. Di Berardino, Zefirino papa, în NDPAC, III, col. 5704), nu între 198/200-217, cum afirmă Bodogae (p. 303, nota 81), sau între 198-218, cum se deduce din adăugirea lui Tudor Teoteoi de la nota 117, ...
	Revizorul are dreptate când scrie în nota 120 (adăugită la ediţia originală) de la p. 312 şi în completarea notei 171 de la p. 324 că Alexander (nu Alexandru, cum apare acolo) Severus a domnit între 222-235, dar la p. 317, nota 143, a uitat să revizui...
	p. 329, nota 192, aparţinând revizorului: termenul paides din text (VI, 40, 3) i-ar desemna pe „servitorii” episcopului Dionisie, „neexistând nicio dovadă că Dionisie ar fi avut copii, deşi lucrul nu e deloc imposibil”; dar Timotei, menţionat în VI, 4...
	p. 357, nota 49: ca şi Macrianus senior şi Macrianus iunior, Quietus a fost ucis în 261 (Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil, op. cit., p. 216-217), nu în 262, cum scrie revizorul.
	p. 420, nota 50: după traducerea necorespunzătoare a lui Rufin (HE, VIII, 11, 2), Bardy (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55), p. 23, nota 2) şi, după el, revizorul Teoteoi, afirmă ...
	p. 440, nota 4: adăugirea conform căreia „curatorii oraşelor” „proveneau din ordinul senatorial sau din cel ecvestru” se bazează pe o confuzie, anume cu acei curatores civitatium din vremea Imperiului clasic, a căror provenienţă din ordinul senatoria...
	p. 447, nota 26: ideea că monoteismul creştin şi-ar fi pus „amprenta considerabilă” asupra naşterii conceptului de divinitate supremă în „politeismul păgân” şi în filosofia tradiţională e cu totul forţată. Fenomenul era rodul evoluţiei fireşti a te...
	p. 456, nota 59: nota preia cuvânt cu cuvânt pe cea cu nr. 21 de la p. 64 a lui Gustave Bardy din Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55); aici se afirmă, în contradicţie totală cu cee...
	p. 498, nota 157: adăugirea lui Teoteoi copie aproape cuvânt cu cuvânt nota 5 de la p. 111 a lui Gustave Bardy din SC 55.
	p. 496, nota 148: sinodul de la Arelate (Arles), în Gallia, din august 314 n-a fost „primul sinod convocat de autoritatea statului roman”; primul sinod convocat de Constantin a fost cel de la Roma (Lateran) din 2-4 octombrie 313, cum se citeşte foart...
	Un lucru care nu trebuie să mire, pentru că, probabil, n-a existat vreun interes ca să se procedeze în acest mod, dar un istoric cu spirit critic ca Tudor Teoteoi ar fi trebuit să treacă peste anumite limite impuse de instituţia patronatoare şi cea e...
	Un alt exemplu: după cum rezultă din X, 4, 16, în 315, când Eusebius vorbea la Tyr, Licinius ar fi fost creştin, începând, precum Constantin, „să-i scuipe în faţă pe idolii cei fără de viaţă şi să calce în picioare obiceiurile nelegiuite ale demonilor...
	Al treilea exemplu: s-a folosit consecvent expresia, foarte corectă din punct de vedere traductologic, „Biserica universală”, evitându-se „Biserica catolică”; despre aceste sintagme sinonime a scris câteva cuvinte revizorul în nota 139 de la p. 494....
	Spre deosebire de ediţia din PSB 13, cea de faţă nu mai conţine o altă operă eusebiană cu care, de obicei, face corp comun, anume Martirii din Palestina. În schimb, are o Bibliografie cu autor necunoscut (p. 507-525), aşa cum neştiut este şi cel car...
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