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Ionel MOLDOVAN* 
 
 

Noi consideraţii privitoare la înfiinţarea 
Facultăţii de Teologie din Chişinău (1926)** 

 
 
 
 
Înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Chişinău în anul 1926 

constituie una dintre temele larg dezbătute atât în presa vremii, cât şi în scrierile a 
numeroşi istorici şi teologi, care au analizat-o din patru direcţii: în studii de 
istorie universitară ieşeană1, din perspectiva trecutului învăţământului superior 
teologic românesc2, a vieţii naţionale, culturale şi religioase din Basarabia 
interbelică3 şi a activităţii ierarhului Gurie Grosu4, considerat exponenţial în 
demersul de fondare al instituţiei. 

 
* Doctor în istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; moldo_ionel91@yahoo.com. 
** The research for this article was sponsored by the Romanian Young Academy, which is funded by 
Stiftung Mercator and the Alexander von Humboldt Foundation for the period 2020-2022. 
1 Istoria Universităţii din Iaşi, coord. Gheorghe Iacob, Alexandru-Florin Platon, Iaşi, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, p. 323-326; Gheorghe Palade, Înfiinţarea Facultăţii de 
Teologie din Chişinău şi constituirea corpului didactic (1926-1927), în „Analele Ştiinţifice ale 
Universităţii de stat din Moldova”, seria Ştiinţe socio-umane, II (2000), p. 124-135 (articolul a fost 
inclus de către autor şi în paginile volumului Integrarea Basarabiei în viaţa spirituală românească 
(1918-1940). Studii, Chişinău, Editura Cartdidact, 2010, p. 153-170); Adrian Viţalaru, Marian Hariuc, 
Practici administrative şi mize academice. Universitatea din Iaşi şi problema facultăţii de Teologie în 
anul 1941, în AŞUI, s.n., Istorie, LVI-LVIII (2010-2012), p. 347-358. 
2 Mihai Vizitiu, Virginia Popa, Istoria învăţământului teologic superior din Moldova şi Bucovina, 
Iaşi, Editura Trinitas, 2007, p. 50-69; Ion Vicovan, Reperele învăţământului teologic superior din 
Moldova până în 1990 – momente, instituţii, personalităţi în Învăţământul universitar vocaţional la 
ceas aniversar – 2010. Studii şi cercetări, coord. Viorel Lungu et al., Iaşi, Editura Doxologia, 2010, 
p. 72-85. 
3 Boris Buzilă, Din istoria vieţii bisericeşti din Basarabia (1812-1918; 1918-1944), Bucureşti, 
Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 167-197; Constantin Gh. Ciobanu, Rolul Facultăţii de 
Teologie din Chişinău în redresarea vieţii spirituale şi a educaţiei teologice în Basarabia, în 
„Buletinul Ştiinţific al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei”, vol. 7 (20) 
(2007), p. 131-169; Mircea Păcurariu, Basarabia – Aspecte din istoria Bisericii şi a neamului 
românesc, Bucureşti, Editura Basilica, 2012, p. 195-200; Polina Lungu, Ascensiunea profesională a 
istoricului şi profesorului Alexandru Boldur în cadrul facultăţii de Teologie din Chişinău, în Istoricul 
şi Istoria. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale: Alexandru V. Boldur – 130 de ani de la 
naştere, Leonid Boicu – 85 de ani de la naştere, coord. Gheorghe Cliveti, Gheorghe Cojocaru, Iaşi, 
Editura Junimea, 2018, p. 374-391. 
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Incursiunea noastră are la bază cercetarea documentelor din Arhiva 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei din Iaşi, unde se păstrează mai multe dosare 
care privesc în mod direct sau tangenţial tema. Cele mai importante sunt 
înregistrate cu numerele: 71/1926 (corespondenţa privitoare la înfiinţarea Facultăţii 
de Teologie din Chişinău), 15/1918 în două volume (unirea Basarabiei cu 
România) şi 31/1918 (hirotonia în arhiereu a arhimandritului Gurie Grosu). 

Existenţa acestor dosare în arhiva mitropolitană are legătură cu faptul că 
ierarhul ieşean a fost direct implicat în evenimente. Cu privire la facultate, 
istoriografia reţine doar că acesta s-a opus înfiinţării la Chişinău, dorind 
deschiderea ei la Iaşi. Potrivit lui Boris Buzilă, împotrivirea chiriarhului Pimen se 
baza pe argumentul istoric al întâietăţii Iaşului întrucât aici mai funcţionase în 
trecut o Facultate de Teologie şi pe discreditarea Chişinăului, ca oraş cu trecut şi 
influenţe ruseşti, în care era posibilă alterarea obiectivelor noii instituţii de 
învăţământ, cu consecinţe în plan naţional şi bisericesc5. 

Din analiza dosarelor de la Mitropolie reiese însă că motivele opoziţiei 
chiriarhului Pimen erau mai multe şi mai complexe. Reînfiinţarea Facultăţii de 
Teologie la Iaşi era atât unul dintre vechile obiective personale ale ierarhului în 
calitate de mitropolit, cât şi o doleanţă a clericilor eparhiei exprimată anual, începând 
cu 1910, cu ocazia conferinţelor pastorale6. Merită evidenţiat că în calitate de episcop 
al Dunării de Jos între 1902 şi 1909 înfiinţase Seminarul Teologic Sfântul Andrei din 
Galaţi în 1908, iar odată cu urcarea în rangul de mitropolit la Iaşi, un ţel pe măsură 
era redeschiderea Facultăţii de Teologie din capitala Moldovei, care funcţionase în 
cadrul Universităţii ieşene numai patru ani, între 1860 şi 1864. Neîndeplinirea acestui 
deziderat este legată de soarta principalului său susţinător politic, anume ministrul 
Instrucţiunii şi Cultelor, Spiru Haret. Ieşirea acestuia de la guvernare în decembrie 
1910 şi decesul din finalul anului 1912 au făcut proiectul desuet. 

Totuşi, decizia nr. 97.118 din 7 septembrie 1926 de înfiinţare a Facultăţii 
Teologice din Chişinău face trimitere indirectă la Spiru Haret. Documentul semnat 
în 1926 de ministrul Instrucţiunii publice, Ion Petrovici, stipula în primul articol că 
se punea în funcţiune o prevedere a legii învăţământului superior din 19107, când 
în fruntea ministerului se afla Spiru Haret, în cel de-al treilea său mandat la 
Instrucţiune şi Culte (1907-1910). Mai mult, respectiva lege a învăţământului 
secundar şi superior, sancţionată iniţial la 23 martie 1898, în timpul primului 
ministeriat a lui Haret (1897-1899), şi modificată ulterior, era una dintre cele mai 
importante girate de către acesta din postura de ministru8.  

 
4 Gheorghe Palade, Contribuţia Mitropolitului Gurie Grosu la înfiinţarea şi activitatea Facultăţii de 
Teologie din Chişinău, în Mitropolitul Gurie – misiunea de credinţă şi cultură: Culegere de articole 
şi studii despre Mitropolitul Gurie Grosu al Basarabiei (1877-1943), coord. Silvia Grosu, Chişinău, 
Editura Epigraf, 2007, p. 106-117. 
5 Boris Buzilă, op. cit., p. 173-174. 
6 AMMB, dosar nr. 7/1911, f. 15-16; 7/1915, f. 6, 16, 87. 
7 Idem, dosar nr. 71/1926, f. 11. 
8 Spiru C. Haret, Operele lui Spiru C. Haret, vol. III, Oficiale, 1907-1910, ediţia a II-a îngrijită de 
Constantin Schifirneţ, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2009, p. 93-96, 118-153. 
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După moartea lui, preşedinte al comitetului pentru păstrarea memoriei şi 
ridicarea unui monument în cinstea sa a fost mitropolitul Pimen Georgescu9, care a 
readus dezideratul în atenţie odată cu revenirea liberalilor la guvernare la începutul 
anului 1914. Izbucnirea Primului Război Mondial a determinat însă amânarea lui, 
în condiţiile în care chestiunile legate de pregătirea armatei, a clerului şi 
credincioşilor pentru eventuala intrare a statului român în război au devenit 
prioritare în agenda ierarhului. După anul 1918, atenţia sa a fost orientată asupra 
diminuării şi vindecării rănilor şi distrugerilor cauzate de conflagraţie10, astfel că 
proiectul Facultăţii de Teologie a rămas în continuare într-un plan secund. Abia în 
anul 1926, în condiţiile în care a aflat despre intervenţia lui Gurie Grosu în această 
direcţie, mitropolitul Moldovei a întreprins o acţiune prin care a cerut ca instituţia 
de învăţământ superior să fie deschisă la Iaşi şi nu la Chişinău11. 

 Ca dorinţă a preoţilor din Arhiepiscopia Iaşilor, redeschiderea facultăţii avea 
o semnificaţie economică. Potrivit legii clerului mirean din anul 1893, remunerarea 
lor se făcea în funcţie de nivelul studiilor absolvite, iar salariul unui licenţiat era 
substanţial mai mare decât cel al unui absolvent de seminar. Cu alte cuvinte, 
principiul salarizării din legea clerului mirean anulase una dintre principalele cauze 
care au condus la închiderea Facultăţii de Teologie ieşene în anul 1864, şi anume 
lipsa de studenţi12, în condiţiile în care preoţii şi seminariştii din zona Moldovei erau 
acum direct interesaţi să urmeze cursurile unei instituţii de învăţământ superior în 
vederea obţinerii unui venit lunar considerabil mai mare după absolvire şi hirotonie. 

În timpul arhipăstoririi mitropolitului Pimen Georgescu, prima solicitare 
pentru reînfiinţarea facultăţii a fost formulată la data de 3 noiembrie 1910 de către 
preoţii judeţului Dorohoi adunaţi în conferinţa pastorală anuală. Pretextul formulării 
acestei cereri a fost aniversarea semicentenarului Universităţii ieşene în 191013. 

Deşi dezideratul a mai fost exprimat până la momentul izbucnirii Primului 
Război Mondial şi cu ocazia conferinţelor pastorale din 1913 şi 191414, referinţa la 
anul 1910 este importantă deoarece, aşa cum am amintit mai sus, a fost evocată şi 
în decizia de înfiinţare a Facultăţii de Teologie din Chişinău în 1926.  

După război, obiectivul redeschiderii instituţiei de învăţământ teologic 
superior a fost afirmat în anul 1919 de către un grup de preoţi din vârful ierarhiei 
administrative a Arhiepiscopiei Iaşilor printr-un memoriu adresat ministrului 
Instrucţiunii şi Cultelor şi mitropolitului Pimen, semnat de preoţii: Ioan Gotcu – 
preşedintele Consistoriului Eparhial şi profesor la Seminarul „Veniamin Costachi” 
din Iaşi; Cicerone Iordăchescu – subdirector al Cancelariei Mitropolitane, 

 
9 AMMB, dosar nr. 69/1913, f. 3-4. 
10 Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, Mitropolitul Pimen Georgescu (1853-1934), ediţia a II-a, Ploieşti, 
Editura Karta-Graphic, 2010, p. 98-105, 124-136; iidem, Mitropolitul Pimen Georgescu şi Marea 
Unire din anul 1918, Bucureşti, Editura Militară, 2019, p. 35-154. 
11 AMMB, dosar nr. 71/1926, f. 1-5, 7-9, 19, 32. 
12 Vasile-Lucian V. Goldan, Mitropolitul Iosif Naniescu (1875-1902), Iaşi, Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, 2020, p. 231-233. 
13 Vezi Anexa 1 (AMMB, dosar nr. 7/1911, f. 15-16). 
14 Idem, dosar nr. 7/1915, f. 6, 16, 87. 
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Gheorghe I. Niculea – protopopul judeţului Iaşi şi Gheorghe Petrovanu – revizorul 
eclesiastic al Eparhiei Iaşilor15. Aşa cum am menţionat însă mai sus, priorităţile 
ierarhului ieşean la acest moment erau altele. 

Edificatoare în acest sens este poziţionarea sa din 22 ianuarie 1923, când 
menţiona în cererea de înfiinţare a seminarului teologic din Dorohoi, că „rezolvarea 
definitivă şi fericită a problemei [adventismului, n.n.]” putea fi făcută doar dacă se 
asigura pregătirea teologică superioară a clericilor, dar că aceasta nu era posibilă la 
acel moment, ci „mai târziu”16. 

Dacă mitropolitul Moldovei a fost rezervat şi nu s-a implicat în susţinerea 
dezideratului reprezentanţilor preoţimii din eparhia sa, exprimat prin memoriul trimis 
Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor în anul 1919, nu acelaşi lucru se poate spune 
despre arhiepiscopul Chişinăului, Gurie Grosu, care a solicitat Ministerului Cultelor 
şi Artelor, la 3 octombrie 1921, înfiinţarea unei Academii Teologice la Chişinău17. 

Ministrul Octavian Goga a trimis proiectul spre analiză Ministerului 
Instrucţiunii, care a conchis prin avizul nr. 1344 din 7 decembrie 1921 al Consiliului 
Permanent că „spiritul organizării propuse pentru Academie era prea deosebit de cel 
al Facultăţilor noastre de Teologie; că o comunicare de idei, studenţi şi profesori cu 
greu se putea stabili între ea şi Facultăţile de Teologie existente; că prea strânsa 
dependenţă de persoana Arhiepiscopului era aproape inadmisibilă; şi că, drept 
concluzie, proiectul trebuia modificat în sensul Facultăţilor Teologice din ţară”18. 

Comunicându-se acest răspuns Arhiepiscopiei, ierarhul Gurie Grosu a reiterat 
cererea la 16 februarie 1923, admiţând ca instituţia să fie înfiinţată conform modelului 
agreat19. Drept urmare, ministerul Cultelor a intervenit din nou la cel al Instrucţiunii la 
2 martie 1923, cerând un aviz favorabil pentru proiect20. Cu această ocazie, ministrul 
Constantin Banu a indicat, pentru prima dată, posibilitatea fondării Facultăţii de 
Teologie de la Chişinău sub egida Universităţii Ieşene, în condiţiile în care, susţinea el, 
„Universitatea din Iaşi îşi aştepta completarea cu o Facultate Teologică”21. 

Opt luni mai târziu însă, la 29 octombrie 1923, arhiepiscopul Gurie a mai 
scris o adresă ministerului Cultelor, solicitând din nou înfiinţarea Academiei 
Teologice la Chişinău22. Iniţiativa acestei ultime cereri poate fi explicată prin 
schimbarea de la conducerea Ministerului Cultelor, Constantin Banu fiind înlocuit 
cu Alexandru Lapedatu. Cu alte cuvinte, ierarhul basarabean prefera şi insista pe 
varianta înfiinţării unei academii şi nu a unei facultăţi la Chişinău. 

Înainte de a întreprinde vreo acţiune, noul ministru a cerut inspectorului 
general din subordine un referat asupra chestiunii. Documentul rezultat, semnat de 
preotul Ioan Gh. Savin, a fost văzut de Lapedatu la 10 decembrie 1923, iar a doua 

 
15 Vezi Anexa 2 (idem, dosar nr. 11/1919, f. 234-237). 
16 Idem, dosar nr. 18/1922, f. 134-135. 
17 Idem, dosar nr. 71/1916, f. 38-39. 
18 Ibidem, f. 41. 
19 Ibidem, f. 40. 
20 Ibidem, f. 41. 
21 Ibidem, f. 42. 
22 Ibidem, f. 43. 
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zi de Ion Inculeţ care a scris următoarea rezoluţie: „Crearea unei Facultăţi de 
Teologie este necesară şi lesne de înfăptuit pe lângă Seminarul Teologic. Trebuie 
creată o adevărată facultate de Teologie, asemenea Facultăţii de la Cernăuţi”23. 

În pofida poziţionării favorabile a lui Inculeţ, ministrul Lapedatu nu a mai 
luat nici o măsură, fiind probabil deranjat de îndrăzneala arhiepiscopului Gurie care 
a încercat să exploateze eventuala sa lipsă de informare şi de faptul că, în 
continuare, cerea înfiinţarea unei academii teologice, deşi Consiliul Permanent al 
Ministerul Instrucţiunii admisese în anul 1921 doar varianta unei facultăţi. 

Abia după căderea guvernului liberal în luna martie 1926, proiectul a 
revenit din nou în actualitate prin demersurile aceluiaşi ierarh basarabean. Sub 
coordonarea sa, Congresul Eparhial întrunit în aprilie 1926 a decis ca nou înfiinţata 
Mitropolie a Basarabiei să intervină la autorităţile competente pentru înfiinţarea la 
Chişinău a unei Facultăţi de Teologie întreţinute de stat. Până la fondarea acestei 
instituţii a fost votată funcţionarea unei Academii Teologice Populare particulare24. 
Cu alte cuvinte, ierarhul şi clericii din stânga Prutului puneau presiune pe 
autorităţile române pentru ca dezideratul lor să se materializeze.  

Aflând despre aceste demersuri, mitropolitul ieşean Pimen Georgescu a 
întreprins şi el primele acţiuni pentru ca proiectata facultate din cadrul Universităţii 
ieşene să aibă sediul la Iaşi. La 29 mai 1926 a scris patriarhului Bisericii Ortodoxe 
Române şi preşedinte al Sfântului Sinod să introducă problema în dezbaterea 
Sinodului pentru a fi adoptată o rezoluţie privitoare la înfiinţarea facultăţii25. În 
linii mari, cuprinsul acestei adrese a fost trimis la 1 iunie şi preşedintelui 
Consiliului de Miniştri, precum şi miniştrilor de Culte şi de Instrucţiune Publică26. 
În replică, la 12 iunie şi arhiepiscopul Gurie a înaintat Sfântului Sinod un memoriu 
în care expunea istoricul demersului său şi argumentele în favoarea Chişinăului27. 

La 21 iulie 1926, încercând să atingă latura sensibilă a ministrului 
Petrovici, mitropolitul Pimen i-a scris următoarea telegramă: „Venirea domniei 
voastre la Ministerul Instrucţiunii îmi dă dreptul a nădăjdui că înfiinţarea Facultăţii 
de Teologie la Universitatea din Iaşi, care e deja prevăzută în lege, va găsi un 
puternic sprijin şi viitorii teologi ieşeni vor asculta cu mult interes prelegerile 
dumneavoastră de filosofie care sunt de mare folos pentru teologie. Vă felicit 
pentru această înaltă demnitate şi vă urez tot sporul pentru şcoală”28.  

Deşi ministrul Petrovici nu a răspuns, situaţia a fost diferită în cazul celorlalte 
intervenţii. Preşedintele Consiliului de Miniştri a transmis la 4 august că Ministerul 
Instrucţiunii, cu adresa nr. 62.327 din 3 august 1926, îi comunicase că cererea de 
înfiinţare a Facultăţii de Teologie la Iaşi era avută în vedere „la viitorul buget şi la 

 
23 Ibidem, f. 45. 
24 Gheorghe Palade, Contribuţia Mitropolitului, p. 109. 
25 AMMB, dosar nr. 71/1926, f. 4. 
26 Ibidem, f. 1, 19. 
27 Gheorghe Palade, op. cit., p. 110. 
28 AMMB, dosar nr. 71/1926, f. 5. 
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viitoarea sesiune legislativă”29. De asemenea, Sfântul Sinod a admis cererea 
mitropolitului Pimen şi a luat în unanimitate, la 2 iulie, o hotărâre favorabilă Iaşiului, 
care a fost comunicată miniştrilor de Instrucţiune şi Culte prin adresa nr. 307 pe 
192630. 

Decizia înfiinţării facultăţii era însă de competenţa ministrului 
Instrucţiunii, Ion Petrovici, care a ales Chişinăul prin actul nr. 97.118 din 
7 septembrie 1926. Aflând despre această hotărâre, ierarhul ieşean a trimis la 
11 septembrie o telegramă de protest miniştrilor de Culte şi de Instrucţiune, 
preşedintelui Consiliului de Miniştri, patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, 
precum şi o adresă rectorului Universităţii din Iaşi31. 

În aceeaşi zi, Ministerul Instrucţiunii prin Direcţiunea Învăţământului 
Superior i-a trimis textul deciziei ministrului Petrovici. Primind documentul la 
13 septembrie, mitropolitul Pimen a notat următoarea rezoluţie, care este 
edificatoare în privinţa poziţiei sale şi a evoluţiei ulterioare a speţei:  

„Decizia de a lua Facultatea de Teologie din Iaşi, cum prevede legea şi a o 
duce la Chişinău o socotim greşită. Prin aceasta s-a nesocotit dreptul şi datoria 
Bisericii de a se îngriji de educaţia religioasă-morală şi naţională a poporului prin 
pregătirea preoţilor în instituţii superioare teologice universitare prin sprijinul şi 
concursul Statului care are interesul a avea cetăţeni cu educaţie creştinească 
sufletească solidă, căci, Adunarea Eparhială şi Sfântul Sinod hotărâse înfiinţarea 
acestei Facultăţi la Iaşi, unde e sediul Universităţii, şi are tradiţiile lui de oraş idealist, 
cultural şi cu un mediu de naţionalitate şi de patriotism curat şi sfânt românesc. Şi 
întru cât nu s-a ţinut socoteală de Biserică, ca instituţie care prin adunările ei: Sfântul 
Sinod, Adunarea Eparhială, şi intervenirea noastră, ca mitropolit al Moldovei şi a 
I.P.S. Patriarh ca preşedinte al Sinodului, am crezut de datoria mea de a protesta la 
Guvern pentru această nedreptate adusă vechii Mitropolii a Moldovei şi oraşului Iaşi, 
vechea Capitală. Protestul meu a fost îndreptat către preşedintele Consiliului de 
Miniştri, care aprobase înfiinţarea Facultăţii de Teologie la Iaşi, precum se constată 
din adresa nr. 5489 din 4/VIII/26, că ministrul Instrucţiunii Publice comunică 
Preşedinţiei Consiliului de Miniştri cu adresa nr. 62 327 că în viitorul buget (1927) 
va prevedea Facultatea de Teologie la Iaşi. Aşa fiind, nu putem trimite nici delegatul 
de care se vorbeşte la art. 6 din acea decizie. Vom lupta pe căi legale pentru stabilirea 
Facultăţii de Teologie la Universitatea din Iaşi, precum a voit legiuitorul”32. 

Concluziile din această însemnare au fost îndeplinite întocmai. Pe de o 
parte, ierarhul nu a delegat un reprezentant mitropolitan în comisia hotărâtă de 
ministru şi nici nu a acceptat invitaţia rectorului Universităţii ieşene de a participa 
la adunarea comună a comisiei şi a Senatului Universitar din data de 2 noiembrie 
1926 pentru alegerea profesorilor provizorii ai noii facultăţi33. Pe altă parte, a 

 
29 Ibidem, f. 6. 
30 Ibidem, f. 24. 
31 Ibidem, f. 7-9. 
32 Ibidem, f. 10. 
33 Ibidem, f. 44. 
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iniţiat în presa locală şi naţională o adevărată campanie de susţinere a cauzei 
ieşene34. În plan instituţional, a primit un important sprijin din partea patriarhului 
Miron Cristea, care, la data de 17 septembrie 1926, a trimis o a doua adresă către 
Ministerele de Instrucţiune Publică şi de Culte, în care argumenta pe larg avizul dat 
de Sfântul Sinod la 2 iulie pentru înfiinţarea facultăţii la Iaşi35. Poziţionări în 
aceeaşi cheie au mai fost exprimate de Constantin Angelescu, fostul ministru al 
Instrucţiunii din perioada 1923-1926, Gheorghe Brătianu, episcopul Visarion Puiu, 
preoţii Constantin Dron, Valeriu Iordăchescu şi alţii36.  

Toate protestele şi intervenţiile nu au schimbat însă deznodământul cauzei, 
deoarece ministrul Petrovici a rămas ferm în hotărârea sa. La data de 8 noiembrie 
1926, în prezenţa lui şi a arhiepiscopului Gurie Grosu a fost inaugurată noua 
facultate de la Chişinău37. Totuşi, o urmare a insistenţelor ierarhului moldav constă 
în faptul că Ministerul Cultelor şi Artelor i-a trimis principalele documente ale 
demersului susţinut de la Chişinău începând cu anul 1921, care au fost păstrate şi 
se găsesc în dosarul 71/1926 din Arhiva Mitropoliei ieşene. 

Explicaţia deciziei ministrului Petrovici poate fi oferită prin raportare la 
cadrul politic în care a activat. Acesta a deţinut portofoliul Instrucţiunii Publice în 
al treilea guvern condus de Alexandru Averescu (30.03.1926 – 03.06.1927). În 
precedentul mandat din anii 1920-1922, cabinetul Averescu mai rezolvase o 
situaţie delicată cu privire la Biserica Basarabeană şi anume a recunoscut 
titularizarea arhiereului Gurie Grosu în scaunul arhiepiscopal de la Chişinău la 
29 martie 1921, deşi acesta nu fusese ales conform legii organice în vigoare de 
funcţionare a Bisericii Ortodoxe în cadrul statului român38, ci prin decizia 
Congresului General Eparhial al Basarabiei din data de 21 februarie 192039. 

Imediat după titularizarea lui Gurie, în şedinţa aceluiaşi Congres Eparhial din 
septembrie 1921, a fost adoptată decizia înfiinţării unei instituţii de învăţământ 
superior teologic la Chişinău, fiind votată şi o sumă de 500 000 de lei pentru acest 
proiect40. Pe lângă nevoia de ridicare a gradului de cultură a preoţimii basarabene, 
dezideratul avea o utilitate imediată legată de intrarea în legalitate a celui de-al doilea 
ierarh basarabean hirotonit arhiereu în vara anului 1918, şi anume Dionisie Erhan.  

Spre deosebire de Gurie care deţinea diplomă universitară, fiind absolvent al 
Academiei Teologice din Kiev, Dionisie Erhan nu îndeplinea această condiţie pentru 
arhiereii titulari, prevăzută în Legea Sinodală pe baza căreia funcţiona Biserica 

 
34 Principalele articole din presa vremii au fost decupate şi se păstrează în arhiva Mitropoliei din Iaşi. 
Vezi ibidem, f. 48-60. 
35 Vezi Anexa 3 (ibidem, f. 30-31, 37). 
36 O parte dintre luările de poziţie în favoarea Iaşiului au fost publicate în numărul din septembrie al 
revistei mitropolitane. Vezi MMS, II (1926), nr. 9, p. 185-205. 
37 Constantin Gh. Ciobanu, op. cit., p. 136. 
38 Boris Buzilă, op. cit., p. 122-123. 
39 Ionel Moldovan, Contribuţia clericilor ortodocşi la unirea Basarabiei cu România în AȘUI, Istorie, 
LXIV (2018), Număr Special, Marea Unire a românilor (1918) – istorie şi actualitate, p. 261. 
40 AMMB, dosar nr. 71/1926, f. 39-40. 
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Ortodoxă în cadrul statului român41. La 21 februarie 1920 ambii ierarhi basarabeni 
fuseseră aleşi ca titulari de către Congresul Eparhial de la Chişinău42, însă pentru 
Dionisie Erhan nu exista alternativă legală pentru recunoaşterea numirii.  

Astfel, în contextul reorganizării Bisericii din Basarabia în anul 1923, 
Gurie Grosu a schimbat strategia, propunând pentru cele două noi episcopii 
înfiinţate clerici eligibili43. În subsidiar însă, aşa cum am arătat mai sus, a întreprins 
demersuri pentru înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior la Chişinău, având în 
vedere, între altele, şi schimbarea statutului lui Dionisie Erhan. Confirmarea acestei 
supoziţii este însăşi oferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din 
Iaşi, la propunerea Facultăţii de Teologie din Chişinău, ierarhului Dionisie Erhan la 
26 martie 193444, în urma căruia a fost înscăunat ca titular la Episcopia Cetăţii 
Albe-Ismail la 27 aprilie acelaşi an45.  

Importantă în toată această evoluţie a fost şi viziunea poporanistă (în 
spaţiul rus, curentul s-a numit narodnicism) a lui Gurie Grosu, care i-a influenţat 
activitatea atât în timpul stăpânirii ţariste, cât şi în cadrul statului român. Dorinţa de 
culturalizare şi modernizare a societăţii basarabene a constituit astfel un argument 
pentru demersurile de înfiinţare a instituţiei teologice de la Chişinău.  

În privinţa perspectivei sale, reprezentativă este o mărturie inedită semnată 
la 13 iulie 1918. Fiind informat cu o zi înainte despre hotărârea Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române de a-l hirotoni arhiereu46, acesta a trimis Mitropolitului 
Pimen următoarea telegramă:  

„Primind telegrama Înalt Preasfinţiilor Voastre despre alegerea mea [ca, n.n.] 
arhiereu, am mulţumit bunului Dumnezeu, mulţumesc Sfântului Sinod şi Preaînalt 
Preasfinţiilor Voastre; ţinând minte făgăduinţa Înalt Preasfinţiei Voastre că eu nu voi 
fi înstrăinat din Basarabia şi declaraţia preasfinţitului Nicodim că doreşte să mă aibă 
ajutor. Cu speranţa aceasta mă bucur, primesc şi nimic împotrivă vorbesc. Mă închin 
până la pământ. Aştept chemarea. Arhimandrit Gurie”47. 

Cu alte cuvinte, Gurie Grosu a dorit să activeze în provincia sa de origine şi 
să se implice în mod direct la propăşirea morală, culturală şi naţională a 
basarabenilor. În acest registru se încadrează, de altfel, şi argumentele oficiale 
utilizate pentru evidenţierea necesităţii înfiinţării Facultăţii de Teologie la Chişinău.  

În concluzie, instituţia care a funcţionat în capitala Basarabiei începând cu 
anul 1926 a avut la bază două proiecte distincte. Exponenţi ai acestor proiecte au 
fost Gurie Grosu, arhiepiscopul Chişinăului şi Hotinului şi mitropolitul ieşean, 

 
41 Chiru C. Costescu, Colecţiune de legi, regulamente, acte, deciziuni, circulări, instrucţiuni, 
formulare şi programe, vol. I, Bucureşti, Institutul de arte grafice C. Sfetea, [1922], p. 42-43. 
42 Boris Buzilă, op. cit., p. 123. 
43 Gheorghe Palade, Integrarea Basarabiei, p. 235. 
44 Adrian Viţalaru, Acordarea titlului de „doctor honoris causa” al Universităţii din Iaşi în perioada 
interbelică. Câteva consideraţii, în HUI, V (2014), p. 68. 
45 Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 173-174. 
46 Constantin Claudiu Cotan, Biserica Ortodoxă Română în timpul Primului Război Mondial, 
Bucureşti, Editura Universitară, 2015, p. 251. 
47 AMMB, dosar nr. 15/1918, f. 387. 
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Pimen Georgescu. Primul dorea deschiderea unei Academii Duhovniceşti la 
Chişinău după modelul celei de la Kiev, iar cel de-al doilea, o Facultate de 
Teologie la Iaşi în cadrul Universităţii locale. Compilarea celor două proiecţii a 
avut ca rezultat un compromis, în condiţiile în care a luat fiinţă o Facultate de 
Teologie în cadrul Universităţii din Iaşi, dar cu sediul la Chişinău.  

 
 

Anexe 
 

Anexa 1. Moţiune adoptată de preoţimea dorohoiană în cadrul Conferinţelor Pastorale din 
anul 1910 (Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, dosar nr. 7/1911, f. 16). 

 
„Preoţimea dorohoiană, întrunită pentru a doua oară în conferinţele pastorale, 

convinsă pe deplin că cultura este o armă indispensabilă întru îndeplinirea rosturilor ei 
culturale şi naţionale, şi că centrele culturale teologice sunt farurile care răspândesc ideile 
cele mari şi generoase, care redeşteaptă conştiinţa datoriei şi a misiunii pastorale, – acum, 
când se comemorează 50 ani de la înfiinţarea Universităţii din Iaşi, la înfiinţarea căreia a 
fost şi facultatea teologică, cere cu insistenţă reînfiinţarea ei spre luminarea clerului şi 
îndrumarea poporului către o viaţă moral-religioasă, după testamentul marelui Veniamin: 
„Nădejdea care am hrănit şi hrănesc în sufletul meu ca înmulţindu-se cărţile şi ştiinţele în 
limba naţiei, dacă nu eu, dar urmaşii mei se vor învrednici a se folosi de cliros luminat şi 
încuviinţat şi a câştiga norod luminat în ştiinţa cristianeştilor învăţături”. 
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Anexa 2. Memoriu adresat ministrului Instrucţiunii şi Cultelor şi mitropolitului Pimen 
Georgescu în anul 1919 de către preoţii Ioan Gotcu, Cicerone Iordăchescu, Gheorghe 
Niculea şi Gheorghe Petrovanu, reprezentanţi ai clerului din Arhiepiscopia Iaşilor (Arhiva 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, dosar nr. 11/1919, f. 234-237). 

 
„Domnule Ministru, 

Dintre toate instituţiunile sociale, aceia care are rolul cel mai de căpetenie în 
pregătirea omului pentru buna vieţuire este Biserica, pentru că ea prin preceptele sale divine 
înrâureşte direct asupra sufletului individului, îi ordonează şi-i disciplinează aplicările, îi 
dominează patimile şi stabileşte armonia între membrii societăţei; - şi de aceia Biserica, 
condusă strict după principiul creştin, este scutul vieţii sociale, este sprijinul cel mai 
puternic al ordinii de Stat. 

Biserica Ortodoxă, - şi în special Biserica Românească, pe lângă acest rol social a 
mai avut şi nobila misiune de a se identifica cu toate aspiraţiunile neamului, le-a îmbrăţişat 
cu căldură şi a conlucrat la realizarea lor – şi cu aceaiaş râvnă doreşte să continue şi mai 
departe misiunea sa seculară. 

Dacă pentru moment s-a crezut că rolul ei naţional a încetat, evenimentele au 
dezminţit această eclipsă momentană. 

Orice instituţie însă pentru a-şi îndeplini menirea sa şi a da roadele ce se aşteaptă 
de la ea, singură are nevoie de sprijin şi consolidare. 

Neamul nostru, după îndelungate secole de suferinţe în care timp n-a găsit sprijin 
şi mângâiere de cât în credinţa străbună, - cu ajutorul Celui Prea Înalt şi prin jertfele fiilor 
săi şi-a realizat cel mai sfânt vis al său: - desrobirea şi unirea tuturor românilor într-un Stat 
mărit. – Opera cea mai mare însă urmează a se înfăptui de acum înainte; - ea va consta în 
reînoirea sufletească şi întărirea puterilor trupeşti ale poporului românesc, spre a deveni 
stâncă de granit neclinitită, de care să se spargă toate valurile duşmane interne şi externe. 

Dacă mai sunt şi alţi factori, care vor contribui la realizarea acestui scop. – 
Biserica noastră naţională însă, rămâne şi mai departe pârghia cea mai puternică şi 
elementul infailibil de înălţare şi înnobilare sufletească, de consolidare naţională şi de 
întărire materială trupească a neamului, - şi de aceia acum mai mult ca oricând se cuvine şi 
Bisericei o atenţiune mai bine voitoare. 

În primul loc, Bisericii pentru a-şi înplini menirea, îi trebuieşte o pregătire 
temeinică şi suficientă, intelectuală şi morală a clerului ei, care să fie cu adevărat: „Lumina 
lumii şi sarea pământului”, după dumnezeiasca dorinţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. 

Onoratul Guvern convins de acest adevăr, a binevoit pe lângă o îmbunătăţire 
materială a clerului din ţară, să reînfiinţeze şi seminariile teologice de pe la Eparhiile unde 
lipseau; - şi dacă aceasta este o simţitoare îmbunătăţire materială şi morală, care fără 
îndoială îşi va avea efectele sale salutare, - suntem însă nevoiţi a o spune că în împrejurările 
actuale, este nevoie de o complectare pentru rolul naţional ce îl are Biserica acum. 

De mult s-a simţit nevoia ridicării nivelului cultural al preoţimii şi de aceia însăşi 
legea clerului mirean cere, ca condiţie de admisibilitate la preoţie, titlul academic de 
„doctor” sau „licenţiat” în teologie şi numai în lipsă, se admite la parohiile rurale diplomaţii 
de seminar. 

Singură Facultatea de Teologie de la Bucureşti, n-a putut satisface nevoile Bisericii 
de cât într-o măsură prea mică, şi cu atât mai mică pentru Biserica din părţile Moldovei. 
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Domnule Ministru, 
Iaşului cultural de mult i s-ar fi cuvenit cinstea de a avea un altar al culturii 

superioare teologice, complectându-se Universitatea cu Facultatea de teologie, aşa precum 
se statornicise la înfiinţarea ei în 1860. Dacă însă până acum, lipsa unei asemenea Facultăţi 
a fost resimţită destul de greu, de aici înainte ea se impune ca condiţiune vitală socială şi 
naţională. 

Clerul din părţile Moldovei neavând în Iaşi o Facultate de Teologie, a rămas în 
inferioritate culturală faţă de cei din Muntenia, căci depărtarea şi mijloacele materiale 
restrânse ale seminariştilor nu le-a îngăduit să se ducă la Bucureşti în număr cât ar fi trebuit 
şi de aceia mulţi dintre seminarişti, mai ales cei mai buni şi doritori de cultură s-au înscris 
la alte facultăţi din Iaşi, unde deschizându-li-se şi perspective mai frumoase pentru viitor, s-au 
perdut pentru preoţie: - şi tocmai în acest centru se simte cea mai mare nevoie de un cler 
mai bine pregătit pentru menţinerea ordinii sociale şi de Stat, faţă de curente subversive ce 
se agită pe aici, mai mult ca în alte părţi. În momentul în care s-ar înfiinţa Facultatea de 
Teologie în Iaşi, cât şi cel puţin 50% din preoţii tineri ar urma cursurile ei. 

O Facultate de Teologie la Iaşi se impune şi mai mult acum prin alipirea Basarabiei 
la Patria Mamă. – Se ştie că clerul basarabean, din punct de vedere cultural este inferior, – 
guvernarea ţaristă însă, ştiind influenţa lui cea mare asupra poporului, s-a silit prin toate 
mijloacele a-i înăduşi prin simţământ naţional şi a căreia roade s-au văzut îndestul, căci, este o 
datorie patriotică şi naţională a schimba cât mai curând şi cât mai profund mentalitatea acestui 
cler şi aceasta s-ar putea face în timpul cel mai scurt, punându-i-se imediat la îndemână 
această Facultate în Iaşi, căci mulţi preoţi tineri ar veni aici, atraşi de perspective mai bune 
pentru viitor, şi care la rândul lor ar propaga focul sfânt naţional dobândit mai departe. 

Seminariştii basarabeni, trebuiesc cu orice preţ atraşi spre Iaşi ca astfel să nu se 
îndrepte spre Kiev, unde după vechile orânduiri au toate înlesnirile pentru studiu, – aşa 
încât prin existenţa unei Facultăţi de Teologie la Iaşi, s-ar întinde o punte lată peste Prut şi 
un zăgan la Nistru. 

Câştigarea sufletului poporului basarabean, cât mai curând este una din 
condiţiunile primordiale ale fiinţei României Mari, - şi nimenea nu poate face aceasta mai 
cu succes decât preoţimea, deci ea trebuie câştigată cu orice preţ. 

Existenţa Facultăţii de Teologie la Cernăuţi nu poate face de prisos pe cea de la Iaşi, 
pentru că chiar dacă Cernăuţiul, ar sluji din punct de vedere cultural, părţile nordice ale 
României Mari, apoi din punct de vedere naţional nu poate avea înrâurirea pe care o are Iaşul. 

Şcoalele bisericeşti, au un mare avantaj pentru că ele faţă de celelate şcoli, sunt şi 
rămân aşezăminte româneşti, - şi numai româneşti în toate elementele din care sunt 
alcătuite, şi aceste şcoli au fost şi vor fi citadele în care n-au putut pătrunde ideile şi 
curentele ce ţintesc la răsturnarea armoniei sociale şi a ordinii de Stat, pentru că ele trăiesc 
şi se hrănesc în esenţă cu doctrina creştină, care îndulceşte şi împacă toate nevoile şi 
asperităţile vieţii sociale şi de Stat prin dragostea şi dreptatea divină. 

 
Domnule Ministru, 

Subsemnaţii, în numele preoţimii din Moldova, care, încrezători şi pe dreptatea şi 
eficacitatea cauzei, – şi pe temeiul motivelor ce am avut onoarea a Vă expune, şi mai ales 
încrezători în bunăvoinţa şi interesul cu care îmbrăţişaţi toate chestiunile referitoare la 
Biserică şi elementele ei, Vă rugăm, adânc respectuos şi cu multă stăruinţă să binevoiţi a aviza 
la toate mijloacele ce vă stau la îndemână spre a reînfiinţa Facultatea de Teologie de pe lângă 
Universitatea din Iaşi, spre binele şi cinstea Sfintei Noastre Biserici Naţionale şi spre întărirea 
şi consolidarea Patriei şi neamului, care Vă vor rămânea deapururi recunoscătoare. 
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Primiţi, Vă rugăm, Domnule Ministru, adâncul nostru respect şi recunoştinţa 
preoţimii din Moldova. 

(s.s.) Econ. I. Gotcu, profesor la Seminarul Veniamin 
(s.s.) Preot Cicerone Iordăchescu 
(s.s.) Preot Gh. I. Niculea, Protoiereu Iaşi 
(s.s.) Preot Gh. Petrovanu, Revizor Eclesiastic 
 
Domniei Sale,  
Domnului Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexa 3. Copie după adresa nr. 410 din 17 septembrie 1926 trimisă de către Sfântul Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române miniştrilor de Instrucţiune Publică şi de Culte şi Arte în 
problema înfiinţării Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii ieşene (Arhiva 
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, dosar nr. 71/1926, f. 30-32, 37). 
 

„Sfântul Sinod al Sf. Biserici Ortodoxe Române 
Bucureşti 
Copie după adresa no. 410/1926 
 

Domnule Ministru, 
Aci alăturat avem onoare a Vă înainta, în copie telegrama I.P.S. Mitropolit Pimen 

al Moldovei, No. 5495/1926, prin care Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Iaşilor 
protestează şi cere ca Facultatea de Teologie ce se intenţionează a se crea, să se alipească pe 
lângă Universitatea din Iaşi, cu sediul în Iaşi. 

La aceasta Noi şi Sf. Nostru Sinod cu adresa No. 307/1926, deja am avut onoare să 
vă împărtăşească punctul său de vedere în această chestiune. Adică prin hotărârea adusă în 
şedinţa de la 2 iulie 1926, V-a cerut înfiinţarea unei Facultăţi de Teologie pe lângă 
Universitatea din Iaşi şi cu sediul în Iaşi. Desigur acest vot al Sf. Sinod nu însemnează 
tăgăduirea dreptului ce Basarabia are de a-şi înfiinţa institute superioare de cultură şi, cu 
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vremea, chiar şi Universitate. Însă în momentul de faţă oraşul Iaşi prezintă pentru 
învăţământul superior un mediu mult mai prielnic şi mai superior Chişinăului pentru 
creşterea şi educarea viitorilor conducători şi intelectuali ai poporului. 

Când Sf. Sinod şi-a dat consimţământul pentru o facultate de Teologie în Iaşi a 
înţeles nu să dea satisfacţie unei vechi şi îndreptăţite dorinţi a Moldovei, de a avea şi pe 
lângă Universitatea din Iaşi o facultate de Teologie, ci de a pune la îndemâna preoţimii 
viitoare a Moldovei întregite posibilitatea unui mijloc care să contribuie, mai mult ca 
oricare alt factor, la închegarea sufletească a Românilor moldoveni. 

Deosebit de aceasta Sf. Sinod are în vedere că oraşul Iaşi este un vechi şi încercat 
focar de cultură românească şi de patriotism. În atmosfera lui de intelectualism românesc 
tinerele generaţii de dincolo de Prut găsesc singura posibilitate de a se desolidariza de 
mentalitatea şi ideologia generaţiilor crescute în vraja şi admiraţia Rusiei şi a se identifica 
cu aspiraţiile neamului. În special lucrul acesta trebuie preoţimii ortodoxe basarabene 
copleşită până la deznaţionalizare de influenţa rusească. A creşte pe viitorii preoţi ai 
Basarabiei într-un mediu românesc ca Iaşii înseamnă nu numai ai pune într-un mediu de 
înaltă şi serioasă intelectualitate, ci şi într-un mediu din care să se înapoieze în Basarabia cu 
conştiinţă naţională trezită şi încălziţi de idealul naţiei din care face parte. Sf. Sinod are 
convingerea fermă – în urma experienţei căpătate – că înfiinţarea unei Facultăţi de Teologie 
la Iaşi va aduce cel mai mare serviciu cauzei naţionale în Basarabia.  

Afară de aceasta Sf. Sinod vede în aşezarea Facultăţii de Teologie la Iaşi şi alte 
înlesniri şi avantagii pentru viitorii studenţi teologi:  

1) Un trai laolaltă cu studenţii de la celelalte facultăţi, deci închegarea unei 
camaraderii după băncile universităţii între viitorii conducători ai neamului, cu aceleaşi 
aspiraţiuni, cu aceleaşi sentimente, cu aceiaşi ideologie;  

2) Studenţilor teologi li s-ar da putinţa unui orizont de cultură mare, deoarece li se 
înlesneşte posibilitatea de a audia şi frecventa cursurile celorlalte facultăţi necesare 
întregirii culturii teologice: filosofie, - pedagogie, sociologie, metafizică, logică -, drept, - 
dreptul roman, dreptul constituţional şi administrativ -, litere, - română, Istoria Românilor şi 
Geografia Română -, etc., etc. 

3) Universitatea are o veche şi bogată bibliotecă pe care studenţii teologi vor 
folosi-o în studiile şi lucrările lor de seminarii;  

4) Iaşul e un vechi oraş cu tradiţie românească şi cărturărească, ceia ce ar contribui 
neasemănat de mult la formarea unei noi mentalităţi a tinerelor generaţii de preoţi 
basarabeni ce vor veni să se instruiască aci. 

Aceste motive au determinat Sf. Sinod să-şi dea asentimentul pentru înfiinţarea 
unei Facultăţi de Teologie la Iaşi şi, precum se vede bine, isvorâte din cea mai curată şi 
părintească grijă de viitorul acestui neam. De aceia credem că veţi cumpăni cu toată 
cuviinţa votul Sf. Sinod şi preocupaţi de ideea consolidării morale a ţării mărite să se ia 
pentru viitorul cler al Basarabiei acele măsuri corespunzătoare interesului general al Patriei 
şi al Bisericii strămoşeşti. 

Noi şi Sfântul Nostru Sinod crede de a sa datorie să Vă atragă binevoitoarea atenţie că 
înfiinţând Facultatea de Teologie în Iaşi, singurul oraş pentru care noi ne-am dat consimţământul 
şi blagoslovenia, se rezolvă o cestie cu incalculabil de bune urmări pentru viitor. 

Primiţi, Vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei Noastre consideraţiuni 
şi arhiereşti binecuvântări.  

Preşedinte,  
Patriarh,  
(s.s.) Miron 
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Director, 
(s.s.) Arh. Tit. S. Târgovişteanu 

Domniei Sale,  
Domnului Ministru al Instrucţiunii Publice 

Pentru conformitate,  
Ierom. Callist Rădulescu”. 
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New considerations on the establishment 
of the Theology Faculty from Chişinău (1926) 

 
Abstract 
 
This study presents a contribution on the topic of the establishment of the Orthodox 
Theology Faculty from Chişinău in 1926. The novelty factor of the research is represented 
by the use of previously unedited documents from the Archives of the Metropolitan Church 
of Moldavia and Bukovina from Iaşi. We highlight the importance of the file no. 71/1926, 
exclusively dedicated to this topic, which contains original and copied documents with the 
main addresses and interventions sent by the clergy from Chişinău and Iaşi to the 
Romanian authorities, as well as the decisions adopted by those in power. Those documents 
have a great relevance to the topic, as the issue of the new faculty made it as a press 
subject only after the failure of the negotiations between institutions. 
The conclusion is that there were two separate projects for the establishment of superior 
theological education institutes based in Chişinău and Iaşi. The Archbishop Gurie Grosu 
from the Bessarabian capital wanted a Theological Academy in Chişinău, in the template of 
the one from Kyiv, but the Moldavian Metropolitan Pimen Georgescu proposed the 
reopening of the Theology Faculty from the University of Iaşi. The Romanian authorities 
compiled the two projects, resulting in the establishment of a Theology Faculty located in 
Chişinău, but under the auspices of the University of Iaşi. 
 
Keywords: Romanian higher theological education; University of Iaşi; Bessarabia; Gurie 
Grosu; Pimen Georgescu. 
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	EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, traducere din limba greacă veche, studiu introductiv şi note de Teodor Bodogae, ediţie revizuită de Tudor Teoteoi, Basilica, Bucureşti, 2020, 560 p. (PSB, s.n. 20).
	Ne-am fi aşteptat ca măcar să fi fost actualizată lista ediţiilor şi traducerilor din Istoria bisericească, dar ea a rămas cea întocmită de Teodor Bodogae (PSB 13, p. 25), cu diferenţa că în noua ediţie s-au completat datele despre acestea (p. 31-35);...
	Nu a fost intenţia noastră de a verifica traducerea, mai ales că aspectele teologice ale scrierii ne-ar fi depăşit competenţele. Ne-au interesat, în mod deosebit, unele secvenţe de natură istorică, care în ediţia Bodogae erau redate nesatisfăcător – f...
	IV, 11, 12, p. 191: formula de adresare din Apologia lui Iustin este redată întocmai ca în ediţia Bodogae, PSB 13, p. 155: „Împăratului Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, Augustul Cezar”; ultima parte ar fi trebuit să fie „Cezar August”, pent...
	IV, 13, 1, p. 192: ca şi în ediţia Bodogae, PSB 13, p. 192, în formula imperială, s-a înlocuit numele lui Marcus Aurelius (AÙtokr£twr Ka‹sar M£rkoj AÙr»lioj 'Antwn‹noj SebastÒj) cu cel al lui Antoninus Pius (Titus Aelius Hadrianus Antoninus), s-a omis...
	V, 5, 4, p. 245: „în limba latină, ea a fost numită legio fulminatrix”; aceeaşi traducere ca în ediţia din 1987 (PSB 13, p. 195). Cuvântul grecesc keraunobolos are corespondent latinesc pe fulminatrix, însă, în realitate, nu a existat nicio legiun...
	VII, 11, 9-10, p. 359, 360: „locţiitorul de guvernator Emilian”; textul grec se referă la „guvernator”, nu „locţiitor de guvernator”.
	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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