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Maria Magdalena SZÉKELY* 
 
 

Civilizaţie aulică şi civilizaţie urbană în Moldova 
şi Ţara Românească. Secolele XIV-XVII 

(Cuvânt înainte) 
 
 
 
 
În ziua de 11 februarie 2021, s-au desfăşurat, în sistem online, lucrările 

conferinţei „Civilizaţie aulică şi civilizaţie urbană în Moldova şi Ţara Românească. 
Secolele XIV-XVII”, organizată de Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” din Iaşi şi Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” din 
Târgovişte. 

Programul a cuprins 16 comunicări de arheologie şi de istorie, prezentate 
de specialişti din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Suceava şi 
Târgovişte, al căror domeniu de cercetare se circumscrie tematicii alese pentru 
această reuniune ştiinţifică. Din păcate, nu toţi autorii au predat textele pentru tipar. 
Dat fiind, însă, interesul manifestat de medieviştii noştri faţă de subiectele 
dezbătute în cadrul conferinţei, organizatorii au decis să publice rezumatele 
comunicărilor care lipsesc din acest grupaj, cu nădejdea că studiile, în integralitatea 
lor, vor fi introduse fără întârziere în circuitul ştiinţific. 

Lucrările pot fi urmărite pe canalul YouTube, la următoarea adresă: 
https://www.youtube.com/channel/UCF0I_vddewhW-Odc8yW9z_A. 
 

Rezumatele comunicărilor nepublicate 
 

Ştefan Dejan, Date istorice şi arheologice cu privire la etapele de construcţie ale 
Curţii Domneşti de la Suceava 

 
Păstrată astăzi doar prin câteva ziduri care abia se ridică de la suprafaţa solului, 

Curtea Domnească din vechea capitală a Moldovei a fost martora multor evenimente care 
s-au derulat de-a lungul secolelor. Primele menţiuni documentare ale existenţei curţii 
datează din ultimii ani ai secolului XIV, dar acestea sunt de ordin topografic, fără să 
existe o descriere a palatului domnesc sau a zonei înconjurătoare. O descriere a ceea ce 
trebuie să cuprindă o curte domnească îi aparţine lui Dimitrie Cantemir, care face 

 
* Prof. univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; 
magdaszekely@yahoo.fr. 
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distincţia între palatul domnesc, locul unde stătea domnul şi unde se desfăşurau diverse 
ceremonii, şi spaţiile anexe care găzduiau cămările domneşti şi locuinţele slujbaşilor. 
Ruinarea Curţii Domneşti, mai ales din a doua jumătate a secolului XVII (deja, la 1700, 
solul polonez Rafael Leszczynski o găseşte pustie), şi lipsa unor date documentare 
concrete despre aspectul acestui spaţiu au oferit arheologiei posibilitatea de a contribui cu 
informaţii esenţiale pentru istoria acestui monument. Cercetările efectuate începând din a 
doua jumătate a secolului trecut au arătat că Petru I este cel care a ridicat o primă 
construcţie de lemn şi un turn; aceste prime amenajări vor continua sub urmaşii săi, 
maxima dezvoltare a curţii fiind atribuită domniei lui Ştefan cel Mare. Contribuţii 
importante vor avea Petru Rareş, care ridică o biserică în imediata apropiere a palatului 
domnesc, şi Vasile Lupu, din timpul căruia datează ultima refacere a monumentului. 
Distrugerea aproape totală şi ridicarea în zona centrală, peste ruine, a unor case începând 
cu secolul XVIII, au făcut să se piardă cea mai mare parte din elementele care 
compuneau Curtea Domnească, oferind ulterior posibilitatea specialiştilor de a valorifica 
datele adunate în timp şi de a le folosi creativ pentru cât mai multe ipoteze. 

 
Monica Dejan, Curtea Domnească de la Suceava şi istoria ei reconstituită din cioburi 

 
Monumentele medievale ale Sucevei sunt martori peste timp ai unei foste 

glorii şi un prilej de mândrie pentru contemporani. Totuşi, din zestrea medievală a 
oraşului au dispărut alte numeroase monumente, una dintre cele mai importante 
pierderi fiind Curtea Domnească. Păstrată doar prin câteva ziduri de mici dimensiuni, 
salvate pentru că se integraseră în construcţia unei case ridicate în secolul XIX, Curtea 
Domnească nu mai are astăzi aspectul impozant a ceea ce ne-am putea imagina că 
însemna un palat. Nu există ziduri, ferestre, uşi, camere, elemente de arhitectură sau 
fresce. Singurele elemente astăzi vizibile sunt pivniţele, în parte ruinate, dar care mai 
păstrează bolţi şi câţiva stâlpi de susţinere. Totuşi, cercetările arheologice efectuate, cu 
întreruperi semnificative, aproape 50 de ani, au îmbogăţit istoria acestui monument cu 
ajutorul obiectelor găsite aici: cele mai multe dintre descoperiri sunt fragmente 
ceramice, dar la acestea se adaugă monede, inclusiv un tezaur, obiecte de podoabă, 
diverse obiecte casnice, varietatea lor provocând specialiştii în determinarea şi 
valorizarea lor. Totuşi, micile fragmente colorează în imaginaţie aceste ziduri lipsite de 
orice podoabă astăzi: un fragment de buton smălţuit dovedeşte existenţa unei decoraţii 
exterioare, iar cele câteva fragmente de frescă arată o pictură interioară în anumite 
încăperi. Camerele aveau pavaj realizat din plăci ceramice, iar cantitatea şi varietatea 
fragmentelor de cahle demonstrează existenţa sobelor. Curtea avea şi un sistem de 
alimentare cu apă, fiind descoperite numeroase fragmente de olane şi chiar un traseu 
care ducea apele reziduale în zona Şipot. Numeroasele monede descoperite de-a lungul 
timpului au oferit posibilitatea de a data cu mai multă exactitate anumite faze de 
construcţie, destul de greu de observat doar pe baze stratigrafice. 

Deşi toate aceste piese nu sunt decât o infimă parte din vastul complex 
reprezentat de Curtea Domnească, în care se găseau atât obiecte de uz comun, cât şi 
obiecte de valoare deosebită, demne de familia domnească, ele vin să se integreze într-o 
istorie rescrisă în permanenţă, tocmai datorită lor: orice săpătură din apropierea curţii 
scoate la iveală încă „nişte cioburi”. 
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Theodor Ignat, Sorin Cleşiu, Renaşterea unui Muzeu. Palatul Voievodal al Curţii 
Vechi din Bucureşti 
 

Prezentarea are drept subiect cercetările arheologice efectuate în ultimii doi ani 
la Palatul Voievodal Curtea Veche din Bucureşti de echipa de arheologi de la Muzeul 
Municipiului Bucureşti. Curtea Veche se află în prezent în plin proces de restaurare, 
cercetarea arheologică fiind parte componentă a acestui proiect. Vom prezenta pe scurt 
stadiul proiectului, principalele rezultate, dar şi o serie de ipoteze şi reinterpretări ale 
vechilor cercetări. Vom detalia şi câteva situaţii particulare pe care le considerăm 
importante pentru proiectul viitorului Muzeu Curtea Veche. 
 
Adrian Andrei Rusu, Geneza ctitoriilor lui Ştefan cel Mare: ce ne mărturisesc 
confecţiile pisaniilor în piatră 

 
Oricare monument medieval nu mărturiseşte doar prezenţa sa în sine, ci ascunde 

întreaga strategie de construcţie care i s-a aplicat, hotărându-se mărimea volumetrică, 
cantitatea şi calitatea pietrăriei de realizat ori plătit, dacă nu se afla la îndemână; apoi 
toată zestrea decorativă a pereţilor (de la ceramică smălţuită, la picturi); în final, tot 
mobilierul liturgic (icoane, iconostas, tetrapod, sfeşnice, candele, strane, cărţi, lumânări, 
haine liturgice) şi personalul servant fără de care nu se putea săvârşi vreo slujbă. 

Două inscripţii de biserici (Tazlău şi Războieni) au fost comandate înaintea 
unui răstimp în care Alexandru, fiul domnesc, a sucombat. Este vorba despre luni bune 
dintre data decesului (iulie 1496) şi cioplirea momentului de ctitorire de pe pisanii, care 
au fost solicitate în comanda de execuţie şi pe care meşterii le-au avut de încrustat 
(noiembrie 1496 şi 1497). Faptul că nu s-a corectat nimic în conţinutul lor, cu toate că, 
între timp, s-a eliminat natural unul dintre ctitori, dezvăluie mai multe lucruri. 

Procesele corecte, detaliate în capitole esenţiale, neagă înfăptuirile expeditive, 
care să explice mecanismele actelor de ctitorire. Toate argumentează din plin ideea că 
avem de-a face doar cu calcule probabile pentru data efectuării sfinţirii unui lăcaş. 

Execuţia ei propriu-zisă avea nevoie de alt timp (câteva săptămâni?). Toate 
preliminariile aveau nevoie de estimări concordate pentru a respecta riguros ziua înscrisă 
pe tabla cu text. Dacă le-am admite perfecte, trebuie să ne modificăm toate percepţiile 
legate de organizările de acţiuni medievale, nu doar din categoria naşterii unor biserici ori 
mănăstiri. Este foarte uşor de închipuit că anticiparea evenimentului despre care scriem, 
determinată de suma mai multor precise procese materiale, să fi fost tulburată de 
numeroase condiţionări/accidente ivite între timp, astfel încât data reală de sfinţire 
dăltuită să nu fi corespuns adevărului şi, adesea, nici cu prezenţa personală a ctitorului. 

Înţelesul concluziv este acela că datele comunicate de pisanii pot transmite 
trişări de la derularea reală a inaugurărilor. Şi datele de punere a unor lespezi noi pe 
morminte vechi au la Rădăuţi o succesiune de zile (20, 25, 27, 30 ianuarie 1480) care 
nu poate intra decât în logica unor lucrări anterior comandate, la mai mulţi meşteri 
diferiţi, dar fără a fi asociate cu evenimente religioase. 

Ele au fost terminate înainte şi au purtat date convenţionale ori estimative, la 
care/după care urmau să fie transmise posesorilor. 
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Florin Gabriel Petrică, Transformări ale spaţiului aulic: Curtea Domnească din 
Târgovişte. I. Bisericile 

 
Prefacerile arhitecturale, funcţiile administrative, viaţa cotidiană, aspectele 

ideologice reprezintă câteva paliere importante de analiză a istoriei spaţiului şi 
mediului aulic. Amenajarea acestui spaţiu s-a realizat prin edificarea într-o incintă a 
unor clădiri cu funcţii specifice actului de conducere, legitimitate şi 
reprezentativitate, precum palate, biserici, turnuri, ziduri de apărare ori alte 
construcţii. De-a lungul timpului, în funcţie de necesităţi defensive, gusturi 
arhitecturale, posibilităţi materiale sau ideologie politică, spaţiul aulic a cunoscut 
importante transformări. Această evoluţie, identificată arheologic ori documentată în 
unele izvoare scrise, a făcut obiectul analizei istoricilor, stârnind uneori dispute 
istoriografice. Una dintre reşedinţele importante din spaţiul extracarpatic, 
Târgoviştea, a suscitat, la rândul ei, un interes aparte. Conservarea parţială sau chiar 
integrală a unor componente arhitecturale aulice, la care se adaugă şi descoperirile 
arheologice ale unor construcţii mai vechi, au dat naştere unor cronologii sau 
interpretări ce rămân disputate. Pe baza informaţiilor arheologice publicate sau doar 
comunicate, precum şi pe cea a unor izvoare scrise, autorul oferă o reinterpretare şi o 
resistematizare analitică a istoriei Curţii Domneşti din Târgovişte, având ca prim 
element de analiză bisericile din incintă. 
 
Ovidiu Cristea, La curtea Măriei Sale. Ţara Românească a secolelor XV-XVI de la 
modelul ideal la realităţile timpului 

 
Medievistica românească a parcurs, după 1990, un drum sinuos în care 

maniera tradiţională de abordare a rămas vreme îndelungată paradigma istoriografică 
dominantă. Fără a fi în vreun fel nelegitimă, această manieră de investigare a 
trecutului ar risca, pe termen mediu şi lung, să contribuie prea puţin la înţelegerea 
evului mediu românesc. Totuşi, se poate constata că, măcar în ultimele două decenii, 
domeniul a cunoscut o înnoire spectaculoasă graţie înţelegerii istoriei politice ca o 
istorie a puterii. O dezbatere care are în centru curtea domnească, adică nucleul de 
putere în jurul căruia au gravitat realităţile perioadei medievale este cu atât mai 
binevenită cu cât problema a fost mai degrabă una implicită în abordările 
istoriografice din trecut. Fără a avea pretenţia unei tratări exhaustive, comunicarea 
propusă încearcă să desluşească mecanismele puterii în Ţara Românească din 
veacurile XV-XVI, pornind de la o sursă care a stârnit nenumărate controverse 
(Învăţăturile lui Neagoe Basarab) şi care proiectează un model ideal al domnului şi 
curţii sale. Compararea cu alte mărturii ale timpului ne-ar ajuta să surprindem măsura 
în care modelul a avut sau nu acoperire în realitate şi să încercăm să înţelegem de ce 
acest „ideal” sau efort de a reaşeza funcţionarea mecanismului puterii în Ţara 
Românească a luat sfârşit odată cu iniţiatorul său. 
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Elena Firea, Sfinţi şi oraşe în evul mediu românesc. Ioan cel Nou – sfântul Sucevei 
(sec. XV-XVII) 

 
De-a lungul întregului Ev Mediu, oraşele în care se aflau relicve prestigioase 

sau mormântul vreunui sfânt s-au bucurat de un statut privilegiat. Prezenţa 
sacralizatoare a rămăşiţelor lumeşti ale sfinţilor le conferea în primul rând un plus de 
sacralitate şi protecţie divină, în timp ce pelerinajele la sanctuarele respective puteau fi 
o importantă sursă de venit pentru Biserică şi orăşeni deopotrivă. Dacă astfel de oraşe 
erau totodată şi centre ale puterii politice sau ecleziastice, prezenţa relicvelor era cu atât 
mai importantă, în măsură să le sporească legitimitatea şi prestigiul. Este şi cazul 
Sucevei, capitala Moldovei şi sediu al mitropoliei pentru cea mai mare parte a evului 
mediu. Acolo au fost depuse moaştele Sf. Ioan cel Nou în anul 1415, când au fost 
ceremonial aduse în ţară la iniţiativa lui Alexandru cel Bun, şi tot acolo se află şi astăzi 
spre venerare, generând un important pelerinaj anual. Cu timpul, sfântul ajunge să se 
identifice cu oraşul. Încă din secolul XVI, Ioan cel Nou este numit „de la Suceava”, iar 
atunci când curtea domnească şi, ulterior, mitropolia Moldovei se mută definitiv la Iaşi, 
moaştele mucenicului aveau să rămână în continuare la Suceava. În anul 1686, 
mitropolitul Dosoftei le duce cu sine în Polonia, în ceea ce se va dovedi a fi un lung 
exil pentru Sf. Ioan cel Nou, exil încheiat abia în anul 1783, când moaştele s-au 
reîntors la Suceava. 

Lucrarea de faţă îşi propune să discute câteva aspecte ale legăturii dintre sfânt 
şi oraş, pentru perioada 1415-1686, când sfântul trup a rezidat fără întrerupere la 
Suceava. În contextul specific al evoluţiei cultului său, îmi propun să investighez când 
începe Sf. Ioan cel Nou să fie asumat ca protector divin al oraşului. Este el un sfânt al 
oraşului sau „sfântul mitropoliei”? În ce mod influenţează localizarea moaştelor la 
Suceava evoluţia cultului şi, invers, cum influenţează prezenţa lor acolo viaţa oraşului? 
 
Andrei Măgureanu, Bogdan Ciupercă, Târgşorul. Un oraş medieval între două lumi 

 
Aşezarea medievală de la Târgşoru Vechi apare în documentele medievale 

începând cu anul 1413, moment când Mircea cel Bătrân acordă un privilegiu comercial 
negustorilor braşoveni. Existenţa Târgşorului a fost strâns legată de această rută 
comercială între vest şi est pe parcursul secolelor al XV-lea, dar mai ales al XVI-lea, 
când este epoca de maximă înflorire. Dorim să discutăm caracteristicile acestui târg 
(dezvoltare planimetrică, evoluţie cronologică, biserici şi cartiere...), pornind de la 
săpăturile arheologice, dar făcând apel şi la mai recentele investigaţii geofizice sau 
interpretări ale fotografiilor aeriene. 

 
Bobi Apăvăloaei, „Din târgul Iaşilor de la margine”. Mărturii de civilizaţie urbană 
de la periferia oraşului 

 
Sintagma din titlul comunicării apare într-o însemnare din anul 1575, pe un 

Tetraevaghel dat de Ion Golăi mare logofăt „la biserica lui Dumnezeu din târgul 
Iaşilor de la margine, unde este hramul Înălţării Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului 
nostru Isus Hristos”. Biserica lui Ion Golăi, mănăstirea Golia, a fost analizată în 
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nenumărate studii, asupra cărora nu este momentul să insistăm acum. Marginea Iaşilor 
unde a fost ridicat acest locaş de rugăciune nu a intrat în atenţia specialiştilor decât în 
mod sporadic. În comunicarea de faţă, dorim să facem o mică prezentare a întinderii 
Iaşilor la mijlocul secolului al XVI-lea şi să conturăm imaginea unui fragment din 
marginea oraşului. În demersul nostru vom utiliza cu precădere izvoare arheologice, 
dar şi informaţii oferite de sursele scrise şi cartografice. 
 
Marius Chelcu, Orăşeni, războaie şi revolte. Secolul al XVII-lea în Moldova 

 
În trecutul oricărei civilizaţii urbane, mai ales în cazurile în care oraşele au fost 

şi centre de putere mai importante, a existat şi ameninţarea atragerii populaţiei urbane 
în tulburările provocate de expediţii militare sau revolte. În măsura în care informaţiile 
istorice ne permit, vom căuta să surprindem şi să analizăm câteva dintre momentele în 
care locuitorii oraşelor din Moldova au fost afectaţi de confruntările armate, campanii 
militare sau expediţii de pradă, care au avut drept ţintă oraşele. Mai mult, nu vom ocoli 
nici cazurile în care locuitori ai oraşelor au participat activ, de o parte sau alta a 
taberelor aflate în conflict, sau au declanşat proteste şi revolte. Fireşte, tot ca urmare a 
numărului şi calităţii surselor istorice pe care le avem la îndemână, accentul va cădea 
asupra situaţiei oraşului Iaşi. 
 
 

Aulic Civilization and Urban Civilization 
in Moldavia and Wallachia. 14th-17th centuries 

(Foreword) 
 

Abstract 
 
On February 11, 2021, the proceedings of the conference “Aulic Civilization and Urban 
Civilization in Moldavia and Wallachia. 14th-17th centuries” took place online, organized by 
the Faculty of History of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi and the “Curtea 
Domnească” National Museum from Târgovişte. The program included 16 archeology and 
history papers, presented by specialists from Bucharest, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Pitești, 
Ploiești, Suceava and Târgoviște, whose field of research is connected to the topic chosen for 
this meeting. Unfortunately, not all authors have submitted texts for printing. However, given 
the interest shown by medievalists in the topics discussed at the conference, the organizers 
decided to publish the summaries of the missing papers from this group, in the hope that the 
studies, in their entirety, will be introduced without delay in the scientific circuit. 
 
Keywords: Aulic Civilization; Urban Civilization; Moldavia; Wallachia; 14th-17th centuries. 



 
 

ABREVIERI 
 
 
AARMSI = Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice 
AARMSL = Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Literare 
AARPAD = „Analele Academiei Române”, seria II, Bucureşti, 1879-1916 
AA.SS. = Acta Sanctorum, ed. Bollandisti, IIIa edizione, Parigi 1863-1870 
AB = Arhivele Basarabiei 
ACNSAS = Arhivele Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
AE = L’Année Epigraphique, Paris 
AIR = Arhiva Istorică a României 
AIIAC = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj 
AIIAI = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol”, Iaşi 
AIIC = Anuarul Institutului de Istorie Cluj 
AIINC = Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj 
AIIX = Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi 
ALIL = Anuarul de Lingvistică şi Istorie Literară, Iaşi 
ALMA = Archivum Latinitatis Medii Aevi. Genève. 
AM = Arheologia Moldovei, Iași 
AMAE = Arhiva Ministerului Afacerilor Externe 
AmAnthr = American Anthropologist, New Series, Published by Wiley on behalf of the 

American Anthropological Association 
AMM = Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui 
AMMB = Arhiva Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi 
AMN = Acta Musei Napocensis 
AMR = Arhivele Militare Române 
AMS = Anuarul Muzeului din Suceava 
ANB = Arhivele Naţionale, Bucureşti 
ANC = Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţean Cluj 
ANDMB = Arhivele Naţionale. Direcţia Municipiului Bucureşti 
ANG = Arhivele Naţionale. Serviciul Judeţean Galaţi 
ANI = Arhivele Naţionale, Iaşi 
ANIC = Arhivele Naţionale Istorice Centrale 
ANR-Cluj = Arhivele Naţionale, Cluj-Napoca 
ANR-Sibiu = Arhivele Naţionale, Sibiu 
ANRM = Arhivele Naţionale ale Republicii Moldova, Chişinău 
ANRW = Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, Berlin-New York 
ANSMB = Arhivele Naţionale. Serviciul Municipiului Bucureşti 
ANV = Arhivele Naţionale, Vaslui 
AO = Arhivele Olteniei 
AP = Analele Putnei 
APH = Acta Poloniae Historica, Varşovia 
AqLeg = Aquila Legionis. Cuadernos de Estudios sobre el Ejército Romano, Salamanca 
AR = Arhiva Românească 
ArchM = Archiva Moldaviae, Iași 
ArhGen = Arhiva Genealogică 
„Arhiva” = „Arhiva”. Organul Societăţii Ştiinţifice şi Literare, Iaşi 
ArhMold = Arheologia Moldovei 
ASRR = Arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune 
AŞUI = Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 



556                                                      Abrevieri 
 
ATS = Ancient Textile Series, Oxbow Books, Oxford şi Oakville 
AUAIC = Arhiva Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
AUB = Analele Universităţii „Bucureşti” 
BA = Biblioteca Ambrosiana, Roma, Città Nuova Editrice 
BAR = Biblioteca Academiei Române 
BArchB = Bundesarchiv Berlin 
BAR int. ser. = British Archaeological Reports, International Series 
BBR = Buletinul Bibliotecii Române 
BCIR = Buletinul Comisiei Istorice a României 
BCMI = Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 
BCU-Iaşi = Biblioteca Centrală Universitară, Iaşi 
BE = Bulletin Epigraphique 
BF = Byzantinische Forschungen, Amsterdam 
BJ = Bonner Jahrbücher, Bonn 
BMI = Buletinul Monumentelor Istorice 
BMIM = București. Materiale de istorie și muzeografie 
BNB = Biblioteca Naţională Bucureşti 
BNJ = Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 
BOR = Biserica Ortodoxă Română 
BS = Balkan Studies 
BSNR = Buletinul Societăţii Numismatice Române 
ByzSlav = Byzantinoslavica 
CA = Cercetări arheologice 
CAI = Caiete de Antropologie Istorică 
CartNova = La ciudad de Carthago Nova 3: La documentación epigráfica, Murcia 
CB = Cahiers balkaniques 
CC = Codrul Cosminului, Suceava (ambele serii) 
CCAR = Cronica cercetărilor arheologice din România, CIMEC, Bucureşti 
CCh = Corpus Christianorum, Turnhout 
CChSG = Corpus Christianorum. Series Graeca 
CCSL = Corpus Christianorum Series Latina, Turnhout, Brepols 
CDM = Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Centrale de Stat, 

Bucureşti, vol. I-V; supl. I. 
CDŢR = Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, Bucureşti,   

vol. II-VIII, 1974-2006 
Chiron = Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des 

Deutschen Archäologischen Instituts, 1971 
CI = Cercetări istorice (ambele serii) 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 
CL = Cercetări literare 
CLRE = Consuls of the Later Roman Empire, eds. R. S. Bagnall, A. Cameron, S. R. 

Schwartz, K. A. Worp, Atlanta, 1987 
CN = Cercetări Numismatice 
CNA = Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti 
CSCO = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Louvain 
CSEA = Corpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis, Roma, Città Nuova Editrice 
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien, De Gruyter 
CSPAMI = Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Centrale, Piteşti 
CT = Columna lui Traian, Bucureşti 
CTh = Codex Theodosianus. Theodosiani, Libri XVI cum constitutionibus 

Sirmondianis, I, edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri, Th. Mommsen, 
Hildesheim, 1970-1971 

Cv.L = Convorbiri literare (ambele serii) 



Abrevieri                                                          557 
 
„Dacia”, N.S. = Dacia. Nouvelle Série, Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, Bucureşti 
DANIC = Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale 
DGAS = Direcţia Generală a Arhivelor Statului 
DI = Diplomatarium Italicum 
DIR = Documente privind istoria României 
DIRRI = Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă 
DOP = Dumbarton Oaks Papers 
DTN = Din trecutul nostru, Chişinău 
DRH = Documenta Romaniae Historica 
EB = Études Balkaniques 
EBPB = Études byzantines et post-byzantines 
EDCS = Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby (http://www.manfredclauss.de/) 
EDR = Epigraphic Database Roma (http://www.edr-edr.it/default/index.php) 
EpigrAnat = Epigraphica Anatolica, Münster 
ERAsturias = F. Diego Santos, Epigrafia Romana de Asturias, Oviedo, 1959. 
Gerión = Gerión. Revista de Historia Antigua, Madrid 
GB = Glasul Bisericii 
GCS = Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig, Hinrichs, 1897-1969 
GLK = Grammatici Latini Keil 
HEp = Hispania Epigraphica, Madrid 
„Hierasus” = Hierasus. Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani, Botoşani 
HM = Heraldica Moldaviae, Chişinău 
HU = Historia Urbana, Sibiu 
HUI = Historia Universitatis Iassiensis, Iaşi 
IDR = Inscripțiile din Dacia romană, Bucurști-Paris 
IDRE = Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernant l'histoire 

de la Dacie, I-II, Bucarest, 1996, 2000 
IGLN = Inscriptions grecques et latines de Novae, Bordeaux 
IGLR = Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România, 

Bucureşti, 1976 
IILPecs = Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der 

Kleininschriften, Pecs, 1991 
ILAlg = Inscriptions latines d’Algérie, Paris 
ILB = Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae. Inscriptiones inter Oescum et 

Iatrum repertae, Sofia, 1989 
ILD = Inscripții latine din Dacia, București 
ILN = Inscriptions latines de Novae, Poznan 
ILLPRON = Inscriptionum Lapidarium Latinarum Provinciae Norici usque ad annum 

MCMLXXXIV repertarum indices, Berlin, 1986 
ILS = Inscriptiones Latinae Selectae, 1892 
IMS = Inscriptiones Moesiae Superioris, Belgrad 
IN = „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal Iaşi 
ISM = Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine, Bucureşti, vol. I-III, 1983-1999 
JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
JL = Junimea literară 
JRS = The Journal of Roman studies, London 
LR = Limba română 
MA = Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ 
MCA = Materiale şi cercetări arheologice 
MEF = Moldova în epoca feudalismului, vol. I-XII, 1961-2012, Chişinău 
MEFRA = Mélanges de l'École française de Rome: Antiquité, Roma 

 
 

http://www.manfredclauss.de/
http://www.edr-edr.it/default/index.php


558                                                      Abrevieri 
 
MGH = Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi quingentesimo usque 

ad annum millesimum et quingentesimum auspiciis societatis aperiendis 
fontibus rerum Germanicarum medii aevi, Berlin 1877- 

MI = Magazin istoric, Bucureşti 
MIM = Materiale de istorie și muzeografie 
MM = Mitropolia Moldovei 
MMS = Mitropolia Moldovei şi Sucevei 
MN = Muzeul Naţional, Bucureşti 
MO = Mitropolia Olteniei 
MOF = Monitorul Oficial al României 
Navarro = M. Navarro Caballero, Perfectissima femina. Femmes de l’elite dans 

l’Hispanie romaine, Bordeaux, 2017. 
NBA = Nuova Biblioteca Agostiniana, Roma, Institutum Patristicum Augustinianum 
NDPAC = Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, I, A-E, 2e edizione, 

Marietti, 2006; III, P-Z, 2e edizione, Marietii, 2008 
NEH = Nouvelles études d’histoire 
OI = Opţiuni istoriografice, Iaşi 
OPEL = Onomasticon provinciarul Europae latinarum, vol. I-IV, Budapesta-Viena, 

1994-2002 
PG = Patrologiae cursus completus, Series Graeca, ed. J.-P. Migne, Paris, 1886-1912 
PIR  = Prosopographia Imperii Romani. Saec. I.II.III, editio altera, Berlin. 
PLRE = Prosopography of the Later Roman Empire, 3 vol., eds. A. H. M. Jones, J. R. 

Martindale, and J. Morris, Cambridge, 1971-1992 
RA = Revista arhivelor 
RBAR = Revista Bibliotecii Academiei Române, Bucureşti 
RC = Revista catolică 
RdI = Revista de istorie 
REByz = Revue des Études Byzantines 
RER = Revue des études roumaines 
RESEE = Revue des études Sud-Est européennes 
RHP = Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. I: Die 

Inschriften, Viena 
RHSEE = Revue historique de Sud-Est européen 
RI = Revista istorică (ambele serii) 
RIAF = Revista pentru istorie, arheologie şi filologie 
RIB = Roman Inscriptions of Britain, Londra 
RIM = Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău 
RIR = Revista istorică română, Bucureşti 
RIS = Revista de istorie socială, Iași 
RITL = Revista de istorie şi teorie literară 
RIU = Die römischen Inschriften Ungarns, Budapesta 
RJMH = The Romanian Journal of Modern History, Iaşi 
RM = Revista muzeelor 
RMD = Roman Military Diplomas, Londra 
RMM = Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des 

Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 
RMM-MIA = Revista muzeelor şi monumentelor, seria Monumente istorice şi de artă 
RMR = Revista Medicală Română 
RRH = Revue roumaine d'histoire 
RRHA = Revue roumaine de l’histoire de l’art 
RRHA-BA = Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux Arts 
RSIAB = Revista Societăţii istorice şi arheologice bisericeşti, Chişinău 
Rsl = Romanoslavica 



Abrevieri                                                          559 
 
SAHIR = Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, Bucureşti 
SAI = Studii şi Articole de Istorie 
SCB = Studii şi cercetări de bibliologie 
SCh = Sources Chrétiennes, Paris 
SCIA = Studii şi cercetări de istoria artei 
SCIM = Studii şi cercetări de istorie medie 
SCIV/SCIVA = Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie) 
SCN = Studii şi Cercetări Numismatice, Bucureşti 
SCŞI = Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie 
SEER = The Slavonic and East European Review 
SHA = Scriptores Historiae Augustae 
SJAN = Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale 
SMIC = Studii şi materiale de istorie contemporană, Bucureşti 
SMIM = Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti 
SMIMod = Studii şi materiale de istorie modernă, Bucureşti 
SOF = Südost-Forschungen, München 
ST = Studii Teologice, Bucureşti 
StAntArh  = Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi 
T&MBYZ = Travaux et Mémoires du Centre de recherches d’histoire et de civilisation 

byzantines 
ThD = Thraco-Dacica, Bucureşti 
TR = Transylvanian Review, Cluj-Napoca 
TV = Teologie şi viaţa, Iaşi 
ZPE = Zeitschrift für Papyralogie und Epigraphik 
ZSL = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 
 


	00 pagini de titlu 2021
	ANALELE ŞTIINŢIFICE
	UNIVERSITĂŢII „ALEXANDRU IOAN CUZA”
	DIN IAŞI
	(SERIE NOUĂ)
	ISSN 1221-843X
	Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
	Printed in Romania
	ANALELE ŞTIINŢIFICE
	ISTORIE
	TOM LXVII
	Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
	COLEGIUL DE REDACŢIE:

	00.1 cuprins Anale 2021 ro
	Iulia Dumitrache, Haine pentru soldaţi: contracte cu statul roman şi afaceri personale 
	Mihai-Cristian Amăriuţei, Simion-Alexandru Gavriş, Administraţia moldoveană la începutul perioadei regulamentare: funcţionarii Ministerului de Interne şi ai Comitetului Sănătăţii (1834) .....................................................................................
	Andrei Melinte, Din istoricul înfiinţării oraşelor din Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea .................................................................................
	Remus Tanasă,  Between “millet” and self-determination: the Ottoman-Armenian case
	Aleksandr Stykalin, Ioan-Augustin Guriţă, Din corespondenţa arhimandritului Iuliu Scriban cu arhiereul Arsenie Stadniţki păstrată la Moscova ...................................
	Ştefan Crăciun, Nicolae B. Cantacuzino – primul trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Berna (1911-1912) ....................................................
	Claudiu-Lucian Topor, German administration in Romania under military occupation: everyday life in the vicinity of the operations army (1916-1918) .............................
	Stefano Santoro, The image of Bolshevism in the Italian public opinion, 1917-1919 ......

	00.2 cuprins Anale 2021 en
	01 maria magdalena szekely - civilizatie aulica (cuvant inainte)
	02 radu carciumaru - biserica domneasca din targoviste
	O ipoteză privind datarea primei fresce din Biserica Domnească a Târgoviştei în vremea lui Mihnea Turcitul

	03 liviu marius ilie - domnia si cancelaria
	04 maria magdalena szekely - daruri, marfuri si obiecte de prestigiu
	Daruri, mărfuri şi obiecte de prestigiu
	la curtea Moldovei în secolul al XVI-lea

	05 minodora carciumaru - inelul jupaninei vladae
	O descoperire arheologică şi implicaţiile ei istorice

	06 stefan s. gorovei - in cautarea patriciatului pierdut
	În căutarea „patriciatului” pierdut. O revenire

	07 marius paduraru - marele dregator muntean mares bajescu
	„Pe vremea ce au fost Mareş banul vornic mare,
	fiind mare şi putérnecu”. Adăugiri la biografia marelui dregător muntean Mareş Băjescu

	08 daniela orzata - ancient library of alexandria
	Ancient library of Alexandria foreign book fund

	09 lucretiu mihailescu-birliba - soldats provenant du milieu rural
	Soldats provenant du milieu rural de la province de Mésie Inférieure dans les légions romaines1F**

	10 iulia dumitrache - haine pentru soldati
	Haine pentru soldaţi:
	contracte cu statul roman şi afaceri personale1F**

	11 fabian dobos - augustin – al doilea atanasie
	Augustin – al doilea Atanasie

	12 andrei constantin salavastru - the doctrine of lawful rebellion
	The doctrine of lawful rebellion in the princely proclamations of the French wars of religion1F**

	13 sorin grigoruta - andrei hatmanul
	Câteva consideraţii privitoare la Andrei,
	hatmanul lui Petru vodă Şchiopul1F**

	14 eduard rusu - muzica nuntilor domnesti
	Muzica nunţilor domneşti

	15 gheorghe lazar - danii romanesti
	16 mihai-bogdan atanasiu - biserica sf. teodori iasi
	prin însemnări de odinioară1F**

	17 alexandru-florin platon - jean-justin (jules) rey
	Evenimentele anului 1821 în corespondenţa unui negustor genevez din Odesa: Jean-Justin (Jules) Rey

	18 cristian ploscaru - the diplomacy of war or peace
	(1821-1822)1F**

	19 laurentiu radvan - un plan necunoscut al orasului targoviste
	Un plan necunoscut al oraşului Târgovişte din 18311F**

	20 mihai-cristian amariutei, simion-alexandru gavris - administratia moldoveana
	Administraţia moldoveană la începutul perioadei regulamentare: funcţionarii Ministerului de Interne şi ai Comitetului Sănătăţii (1834)2F***

	21 andrei melinte - orasele din tara romaneasca
	Din istoricul înfiinţării oraşelor din Ţara Românească
	în prima jumătate a secolului al XIX-lea

	22 remus tanasa - between millet and self-determination
	Between “millet” and self-determination:
	the Ottoman-Armenian case

	23 aleksandr stykalin, ioan-augustin gurita - din corespondenta lui iuliu scriban
	Din corespondenţa arhimandritului Iuliu Scriban cu arhiereul Arsenie Stadniţki păstrată la Moscova2F***

	24 stefan craciun - nicolae b. cantacuzino
	Nicolae B. Cantacuzino – primul trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Berna (1911-1912)

	25 claudiu-lucian topor - german administration in romania
	26 stefano santoro - the image of bolshevism
	The image of Bolshevism
	in the Italian public opinion, 1917-1919

	27 lucian leustean - the romanian-hungarian border
	New contributions on the dispute at the Peace Conference (February-March 1920) concerning the Romanian-Hungarian border

	28 krzysztof nowak - polish-romanian military alliance
	Motivations, obstacles and complications on the path of Polish diplomacy to an alliance with Romania.
	Reflections on the 100th anniversary of the Polish-Romanian military alliance of 1921

	29 arpad hornyak - the league of nations loan to hungary
	The League of Nations loan to Hungary in 1924
	with special regard to Yugoslav aspects1F**

	30 ionel moldovan - facultatea de teologie din chisinau
	31 andreea dahlquist - romanian propaganda in sweden
	Romanian propaganda in Sweden
	during the Second World War

	32 elena dragomir - relatiile comerciale cu occidentul
	Relaţiile comerciale cu Occidentul
	în concepţia economică a României postbelice.
	Argumente pentru o nouă perspectivă de studiu1F**

	33 daniel lazar - 30 de ani de la destramarea r.s.f. iugoslavia
	Despre politică, societate şi „cultură de masă” – consideraţii

	34 in memoriam 2021
	(1941-2021)

	35 recenzii si note bibliografice 2021
	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 ...
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