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Ştefan S. GOROVEI* 
 
 

În căutarea „patriciatului” pierdut. O revenire 
 
 
 
 
În 1988, în cadrul unor cercetări a căror amploare nu o puteam cuprinde cu 

gândul în perspectiva unei lucrări de plan, am publicat câteva observaţii 
preliminare relative la o chestiune a cărei discutare era, atunci, de o dată încă 
relativ recentă: existenţa patriciatului orăşenesc în principatele româneşti 
extracarpatice – în cazul de faţă, în Moldova medievală1. Am luat, fireşte, toate 
precauţiile necesare abordării unui asemenea subiect, punând în faţă avertismentul 
că „nu ne putem aştepta să găsim în oraşele spaţiului românesc extracarpatic un 
patriciat ca acela al oraşelor medievale din Europa occidentală”2. Apoi, pe urmele 
unui studiu al lui Konrad Gündisch privind patriciatul bistriţean3, am acceptat 
caracterul „impropriu, inexact şi echivoc”4 al termenului luat în discuţie, care 
rămâne, totuşi, potrivit pentru a defini cel mai bine „acea pătură care, deţinând 
puterea economică, şi-a asigurat un rol conducător în viaţa socială şi politică a 
centrelor urbane medievale, având o influenţă hotărâtoare asupra finanţelor, 
jurisdicţiei şi administraţiei oraşului prin participarea exclusivă la conducerea lui”5. 
Dar, abia acceptată această definiţie generală, ea începe să fie îngrădită de 
realităţile specifice spaţiului extracarpatic. „Acea pătură” descrisă aici se lovea de 
autoritatea domniei: domnul era stăpânul absolut al tuturor „centrelor urbane 
medievale”, şi atunci trebuie să vedem cât de „hotărâtoare” era influenţa şi cât de 
„exclusivă” era participarea respectivei categorii în administrarea şi destinele 
oraşelor. Nu rămâne, însă, mai puţin valabilă observaţia că membrii acestei pături 
ţineau „să se diferenţieze […] de restul populaţiei” şi prin termenii folosiţi pentru 
identificarea lor6, o realitate întâlnită şi în Moldova medievală şi constatată până şi 

 
* CS I dr., Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Academiei Române, Iaşi, România; 
stefangorovei@yahoo.fr. 
1 Ştefan S. Gorovei, Cu privire la patriciatul orăşenesc în Moldova medievală. Câteva observaţii 
preliminare, în AIIAI, XXV (1988), 1, p. 253-265. Cu un adaos – Cărturari şi artişti ai patriciatului 
sucevean – în AIIAI, XXV (1988), 2, p. 514 (mai ales despre familia Pădure). 
2 Idem, Cu privire la patriciatul orăşenesc în Moldova medievală, cit., p. 254. 
3 Konrad Gündisch, Patriciatul orăşenesc medieval al Bistriţei până la începutul secolului al XVI-lea, 
în „File de Istorie”, Bistriţa, IV (1976), p. 147-193. 
4 Ibidem, p. 148. 
5 Ibidem, p. 147-148. 
6 Ibidem, p. 170. 
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de cel care a contestat existenţa unei asemenea pături sociale, reputatul medievist 
Dimitrie Ciurea (1914-1993)7. 

Desigur, se va putea replica (şi nu fără o îndreptăţire, cel puţin formală) că 
termenii respectivi se regăsesc doar în texte (documente şi inscripţii) redactate în 
limba latină (dominus, honestus vir, egregius vir) sau germană (Herr) şi, 
bineînţeles, că cei identificaţi astfel aparţineau altor segmente etnice decât românii. 
Nici slavona, nici româna veche nu aveau echivalente pentru calificative ca 
acestea, care se află, de pildă, şi pe unele dintre pietrele funerare găsite în ruinele 
bisericii catolice din parcul Cantacuzino de la Baia8. Când se adresează 
conducătorilor oraşelor săseşti din Ardeal, moldovenii folosesc formule care nu-şi 
găsesc locul în textele cu destinaţie internă. 

Dar de câte asemenea texte dispune cercetătorul şi ce epocă acoperă 
ele?! Este iarăşi o întrebare pe care trebuie s-o avem necontenit în faţa ochilor şi ea 
ţine de o anume investigaţie spre care îndemn stăruitor în anii din urmă: studiul 
izvoarelor ne arată ce putem aştepta şi ce nu putem aştepta de la ele, etapă cu 
etapă, explicând, totodată, de ce nu avem anumite informaţii până la un anumit 
punct din evoluţia noastră istorică. S-o spunem de la început: pentru primul secol 
de istorie (statală, bineînţeles), informaţia pentru subiectul nostru este aşa de firavă, 
încât abia dacă s-ar putea încropi un paragraf de sinteză. De altminteri, pentru 
acest răstimp, însăşi studierea elitelor – în care se încadrează pătura superioară a 
orăşenimii – este îngreunată de lipsa izvoarelor9. Din ceea ce s-a păstrat în arhivele 
din afara principatului (oraşele ardelene sau Liovul), se creează impresia că 
reprezentanţii alogenilor cârmuiau şi administrau oraşele. 

De fapt, noi nu ştim cu mare precizie cum era coabitarea în oraşele Moldovei 
medievale cu populaţie plurietnică, în aşa fel încât să putem afirma răspicat că saşii, 
ungurii, armenii, italienii (după caz) erau cei care furnizau, majoritar, reprezentanţii 
zisului „patriciat”; puţinele informaţii ne îngăduie să ştim că, de pildă, la Suceava 
erau doi şoltuzi: alături de cel pentru populaţia românească, era unul al armenilor, 
ceea ce poate să sugereze un anumit grad de autonomie, cel puţin în administraţia 
interioară a acestor alogeni. O cercetare asupra şoltuzilor oraşelor din Moldova 
medievală, în general, ar putea constitui o teză de doctorat infinit mai 
folositoare decât compilaţiile banale care se cam înghesuie în ultima vreme. Şi 
vine întrebarea: cărei pături sociale, din populaţia oraşelor, îi aparţineau şoltuzii şi 
pârgarii? Erau ei culeşi din praful uliţelor şi puşi în fruntea bucatelor? Eu cred că nu. 

 
7 D. Ciurea, Noi contribuţii la istoricul oraşului Baia, în SCŞI, istorie, VI (1955), 3-4, p. 36. 
8 N. Iorga, Pietrele de mormânt ale saşilor din Baia, în BCMI, XXIV (1931), fasc. 67, p. 1-6; Victor 
Brătulescu, Pietrele mormântale de la Muzeul din Folticeni, în BCMI, XXXI (1938), fasc. 95, p. 40-44. 
Şi un cetăţean sas din Cotnari (Valentin Alziner, mort în 1576) este numit, pe piatra lui funerară, vir 
insignis virtutibus, probitate preditus (N. Iorga, Cercetări noi la Cotnari, în BCMI, XXVIII (1935), 
fasc. 84, p. 75). 
9 Cf. Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Székely, Élites autochtones et allogènes à l’aube de la 
principauté de Moldavie (XIVe-XVe siècles), în Élites chrétiennes et formes du pouvoir en 
Méditerranée centrale et orientale (XIIIe-XVe siècle), sous la direction de Marie-Anna Chevalier et 
Isabelle Ortega, Classiques Garnier (Civilisation médiévale, 28), Paris, 2017, p. 177-191. 
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Ei trebuiau să fie oameni în care comunitatea să aibă încredere, oameni respectabili şi 
avuţi, capabili să-şi asume anumite responsabilităţi şi riscuri. Iată o categorie care 
trebuie din principiu cuprinsă în „patriciatul” vechilor noastre aşezări urbane. 

Iar alături de şoltuzi şi pârgari, trebuie incluşi în aceeaşi categorie 
conducătorii breslelor, staroştii: nu ne putem închipui că în această funcţie ar fi fost 
aleşi oameni săraci sau cu faimă proastă, gata oricând să „apeleze” la lada cu 
galbeni a breslei în folosul buzunarului propriu. 

Nu putem discuta nici despre „titlurile” cu care vor fi fost împodobiţi aceşti 
oameni în inscripţiile lor funerare, pentru că, din răstimpul menţionat, nu s-a 
păstrat nici o lespede care să fi acoperit un mormânt de şoltuz, pârgar sau staroste 
de breaslă. Şi este explicabil: cei mai mulţi vor fi fost îngropaţi în micile cimitire 
din jurul bisericilor de parohie. Şi chiar dacă unii se vor fi învrednicit de îngropări 
în interiorul unor biserici, lespezile de pe mormintele lor nu au ajuns până la noi, 
cum s-a întâmplat în cazul fericit al acelora smulse din ruinele bisericii catolice de 
la Baia (câteva şi la Cotnari). Pierderea aceasta trebuie, însă, judecată în contextul 
mai larg al distrugerii vechilor ansambluri funerare, care a făcut să nu mai avem 
astăzi nici măcar mormintele marilor dregători din acele veacuri, ctitori de biserici 
menite tocmai să fie necropola familiilor lor măcar pentru două-trei generaţii10. 

Dar iată că spre mijlocul veacului al XVI-lea o schimbare pare a se produce. 
Un dregător de oraş, un vornic – adică reprezentantul domniei acolo – se îngroapă 
(poate şi cu rude ale sale) în biserica curţii domneşti de la Botoşani şi piatra care i-a 
acoperit mormântul s-a păstrat. Nuro sau Nurod, cel aşezat în biserica devenită 
ulterior (şi numită azi) a Mănăstirii Popăuţi, era, fără nici o îndoială, un reprezentant 
al acelui „patriciat” ale cărui urme vechi le căutăm. Indiferent de plasarea 
cronologică a acestui izvor epigrafic11, importanţa lui pentru subiectul nostru rămâne 
aceeaşi. Desigur că ar fi mai avantajos dacă datarea ar putea coborî în deplină 
siguranţă spre ultimii ani ai domniei lui Ştefan cel Mare (spre care ar îndemna 
văleatul 7000 de pe piatră), însă a practica if History e un mod periculos de a 
manipula sursele în funcţie de dorinţe sau cerinţe de moment. Rămân, de aceea, la o 
datare care mi se pare rezonabilă şi din punctul de vedere al evoluţiei respectivei 
instituţii12. Vornicia de târg13 pare să fi câştigat în importanţă în a doua jumătate a 

 
10 Ştefan S. Gorovei, Ansambluri pierdute: necropolele familiale ale Moldovei medievale, în 
Monumentul XVIII. Lucrările celei de-a XVIII-a ediţii a Simpozionului Internaţional Monumentul – 
Tradiţie şi viitor, Iaşi, 2016, volum coordonat de Lucian-Valeriu Lefter şi Aurica Ichim, Iași, Editura 
„Doxologia”, 2017, p. 11-36. 
11 Idem, Noi contribuţii epigrafice. Trei pietre funerare din secolele XVI-XVII, în SMIM, XXXII 
(2014), p. 249-263 (1. Piatra de la Popăuţi). Pe piatră aflându-se doar văleatul 7000 (#z$) – rămas 
incomplet, după părerea mea, ca şi în cazul lespezii funerare a lui Ştefan cel Mare –, datarea poate să 
aibă în vedere intervalul cuprins între 7000 (1492) şi 7099 (1590/1591) sau chiar 7100 (1591/1592). 
12 Cf. idem, Orientări, reorientări, dezorientări... Note de istorie botoşăneană, comunicare citită la 
Zilele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Simpozion Naţional, Iaşi, 23 octombrie 2020 (în curs de 
publicare). 
13 Pentru Botoşani, vezi Daniel Botezatu, Dregătorii Botoşanilor. Vornicii de Botoşani, în AMS, 
XIV-XV (2015-2016), p. 79-102. Lista vornicilor (la p. 93-102) comportă unele amendări. Încep cu 
constatarea că, în chip inexplicabil, Nuro(d) lipseşte! Primul din această listă, „Simion vătavul de la 
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veacului al XVI-lea, judecând după faptul că o găsim reprezentată de membri ai unor 
familii boiereşti, uneori aflaţi la începutul carierelor lor. Este o impresie formată în 
urma cercetărilor genealogice cu care mă îndeletnicesc de câteva bune decenii, aşa 
încât recunosc că ea necesită o verificare atentă, într-o cercetare ca aceea pe care am 
propus-o mai sus pentru şoltuzii târgurilor moldoveneşti. 

Întâmplător sau nu (dar există oare întâmplare în istorie?!), spre acelaşi 
mijloc de veac XVI ne îndrumă şi un caz care priveşte, indiscutabil, „patriciatul” 
sucevean. Este vorba de membrii familiei Crimca. Mai anii trecuţi, am avut şansa 
de a data cu precizie (sau cel puţin aşa sper…) un Tetraevanghel dăruit bisericii 
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din Suceava de un anume Ion Crimca în anul 
154314 (manuscrisul a „călătorit”, mai apoi, spre Mănăstirea Esfigmenu din 
Muntele Athos şi nu ştiu dacă astăzi se mai păstrează acolo). Anterior, data 
donaţiei nefiind cunoscută, donatorul era identificat cu tatăl diacului Ilie 
Crimcovici (devenit în 1600 episcopul, iar în 1608 mitropolitul Anastasie), 
menţionarea lui plasându-se astfel în a doua jumătate a veacului al XVI-lea. Însă 
datarea corectă a donaţiei în domnia lui Petru vodă Rareş schimbă fundamental nu 
doar istoria şi genealogia familiei Crimca, ci şi lumina în care putem privi şi 

 
Botoşani”, apare într-un document din 8 martie 1533, păstrat doar în traduceri şi rezumate târzii (DIR, 
A, XVI/1, Bucureşti, Editura Academiei, 1953, p. 351, nr. 318; Virginia Isac, Catalog de documente 
din Arhivele Statului Iaşi, I, întocmit de ~, Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1989, p. 
249, nr. 607). Mă îndoiesc, însă, că acest Simion a fost, cu adevărat, vornic de Botoşani, de vreme ce 
toate formele documentare păstrate ale actului din 1533 îl numesc vătav: pe de o parte, stăpânirile sale 
în Ţara de Jos (Virginia Isac, op. cit.) parcă nu l-ar indica pentru o dregătorie la Botoşani; pe de altă 
parte, nu pare să fi fost nici vătav al ţinutului Botoşanilor, care nu exista în 1533. Poate că o cercetare 
genealogică – dacă este îngăduită de documente – ar aduce lumină asupra acestui personaj. Despre cel 
de-al doilea vornic din această listă, însă, cu deplină certitudine se poate spune că nu aparţine anului 
1593: documentul care îl menţionează (DIR, A, XVI/4, Bucureşti, Editura Academiei, 1952, p. 73, nr. 
92) este rău datat în copia păstrată (sau poate e fals?!). De altminteri, Vasile Talpă figurează în 
aceeaşi listă (sub nr. 25 la p. 95-96), în veacul al XVII-lea, cu menţiuni din intervalul 1663-1675 (în 
funcţie sau fost). De atunci trebuie să dateze şi documentul respectiv. Unii dintre martori sunt atestaţi 
în documente din aceeaşi vreme. Astfel, primul vornic de Botoşani cunoscut prin documente este 
Pătraşco Nădăbaico (Şoldan), de la 1599. Ceea ce înseamnă că oricum s-ar interpreta (vezi nota 
precedentă) „văleatul” 7000 înscris pe piatra funerară a lui Nuro(d), acest din urmă personaj rămâne, 
totuşi, cel mai vechi vornic de Botoşani, atestat, însă, doar de un izvor epigrafic. Vezi şi Ştefan S. 
Gorovei, Orientări, reorientări, dezorientări... Note de istorie botoşăneană, cit.. 
O observaţie trebuie făcută şi la cel de-al patrulea vornic din lista alcătuită de d-l Daniel Botezatu 
(op. cit., p. 94), Pătraşco Udrea. Cele două documente din circa 1603, citate aici, privesc în adevăr pe 
Pătraşco Udrea (DIR, A, XVII/1, Bucureşti, Editura Academiei, 1952, p. 66-67, nr. 99 şi 100), dar în nici 
unul el nu este arătat ca vornic de Botoşani – de altfel, la vremea aceea dregătoria respectivă era ocupată 
efectiv de celălalt Pătraşco, din neamul Nădăbaico. Pătraşco Udrea este atestat ca fost vornic de Botoşani 
la 12 ianuarie 1629, dar documentul respectiv (publicat cândva de Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, 
I2, Iași, Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & Co., 1907, p. 207-209, nr. 121) nu putea fi „reeditat în 
DIR, A, Moldova, veac XVII, vol. II, p. 251, nr. 324”, pentru simplul motiv că acest volum conţine acte 
din 1606-1610. În acest ultim loc, se află documentul din 1609 (septembrie 2), invocat la vornicii de sub 
nr. 5. Reeditarea se raportează la DRH, A, XX (1629-1631), volum întocmit de I. Caproşu <şi> 
C. Burac, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2011, p. 6-7, nr. 6. 
14 Ştefan S. Gorovei, Un manuscris rătăcit, o biserică dispărută şi neamul lui Anastasie Crimca, în 
AP, XIII (2017), 1, p. 175-191. 
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analiza un document care, deşi fundamental pentru problema în discuţie, rămâne, 
din păcate, prea puţin pus la contribuţie: catastiful breslei blănarilor şi cojocarilor 
din Suceava. Am arătat, într-o comunicare prezentată mai de curând15, că în acest 
catastif16 – care în forma păstrată datează din 1673 – supravieţuieşte, de fapt, 
catastiful târgului, alcătuit (sau doar reînnoit) în domnia lui Vasile vodă Lupu. 
Sucevenii „recenzaţi” în acest catastif sunt grupaţi după uliţele pe care locuiau; din 
păcate, o parte a documentului s-a pierdut şi, odată cu ea, cine ştie câte uliţe... 
Dintre cele ale căror nume s-au păstrat, trei poartă nume de persoane, indiscutabil 
ale unor familii de frunte: Crimca, Manea şi Ponea. Însă este interesant (şi 
tulburător) să constaţi că nici un Manea şi nici un Ponea nu mai locuiau pe uliţele 
care încă le purtau numele, în timp ce pe uliţa Crimcăi – prima trecută în catastif – 
pomelnicul locuitorilor începe cu trei generaţii purtând acelaşi nume de familie, 
primul fiind tocmai Ion (Ioan) Crimca. Nu am nici o reţinere în a-l identifica pe 
acesta în persoana donatorului din 1543, cu atât mai mult cu cât cel arătat ca fiind 
fiul său, Grigorcea, figurează, împreună cu fratele său Irimiica, într-un document 
scris la 20 iulie 1564 la Sniatyn, în Polonia (azi în Ucraina), în apropierea 
frontierelor moldoveneşti din vremea aceea: sunt numiţi negustori moldoveni, erau 
fiii lui Crâmca din Suceava („synowie Krymczini s Schochawy”) şi făceau afaceri 
importante, pentru care era suficient cuvântul lor de negustori17. Cu alte cuvinte, 
erau oameni cunoscuţi în lumea negustorească a zonei, respectabili şi de încredere. 
În ce categorie – alta decât patriciatul orăşenesc – i-am putea oare aşeza?! 

Este o întâmplare fericită – şi, deocamdată, unică în peisajul istoriografic al 
chestiunii în discuţie – că au ajuns până la noi câteva informaţii esenţiale legate de 
această familie, chiar dacă ele nu sunt suficiente pentru a închega un tablou aşa 
cum l-am dori: din marele puzzle lipsesc destule piese spre care cercetătorul 
jinduieşte (pentru că aşa se întâmplă de obicei: cu cât aduni informaţii mai multe şi 
dobândeşti o cunoaştere mai amplă a unui subiect, cu atât observi mai bine „găurile 
din caşcaval” şi simţi mai puternic frâna care trebuie apăsată pentru a pondera 
avântul reconstituirilor…). 

Astfel, pentru ramura cealaltă a familiei Crimca, din care se va ridica 
mitropolitul, mai dispunem de câteva elemente preţioase. Mai întâi, este titlul purtat de 

 
15 Un izvor prosopografic neutilizat: catastiful breslei blănarilor şi cojocarilor din Suceava, 
comunicare în şedinţa (237) din 14 mai 2019 a Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale de Heraldică, 
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (în curs de publicare). 
16 Eugen Pavlescu, Economia breslelor în Moldova, Bucureşti, Fundaţia Regele Carol I, 1939, p. 503-
513; Vasile Gh. Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu <şi> Gavril Irimescu, Suceava. File de 
istorie. Documente privitoare la istoria oraşului 1388-1918, I, ediţie de documente întocmită de ~, 
Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1989, p. 326-344, nr. 199. În prima ediţie sunt 
reproduse, în limba română, doar listele de persoane şi locuitori („pomelnicele”); în cea de-a doua, se dă 
şi textul slav introductiv, precum şi aceleaşi liste cu formulele slave din manuscris şi traducerile aferente. 
17 Relaţiile istorice dintre popoarele U.R.S.S. şi România în veacurile XV – începutul celui de al XVIII[-
lea] / Исторические связи народов CCCP и Румынии в XV – начале XVIII в., ed. I. S. Grosul, 
A. Oţetea, A. A. Novoselski, L. V. Cerepnin, I (1408-1632), Moscova, Editura „Ştiinţa”, 1965, p. 128 
(text polon) şi 129 (text rus şi român), nr. 46. 
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mama acestui important ierarh al Bisericii Moldovei, pe lespedea18 care i-a acoperit 
mormântul, în decembrie 1594 (pe când el încă era, probabil, un mirean; poate, cel 
mult, preot de mir, cum este atestat la 1599), în biserica mănăstirii de la Pătrăuţi. 
Anume, ea era numită acolo cneaghină. Este calificativul acordat, în textele slave, 
soţiilor sau fiicelor de boieri, adică doamnelor nobile. Era Cârstina o persoană din 
aceste categorii? Sau fiul iubitor şi recunoscător i-a acordat titlul acesta post-mortem în 
virtutea calităţilor ei, care par a fi fost recunoscute de comunitate – Crimcoaia din 
Suceava este menţionată în documente ca o persoană bine cunoscută, care nu mai avea 
nevoie de alte recomandări. Asemenea „urcări în rang” mai sunt cunoscute – vodă 
Lăpuşneanu şi-a calificat mama (jupâneasă sau târgoveaţă din Lăpuşna, deci tot un fel 
de membră a patriciatului orăşenesc!), îngropată la Râşca, drept doamnă, deşi nu a fost 
decât – şi aceasta dacă va fi fost – o ţiitoare a lui Bogdan al III-lea. În vreme ce Ştefan 
cel Tânăr, îngropându-şi mama în necropola dinastică de la Rădăuţi, n-a îndrăznit să-i 
spună doamnă celei care dăduse aceluiaşi domn o casă de copii, bastarzi legitimaţi. 

Dar mai poate fi şi altă explicaţie. În veacul următor, vedem târgoveţi suceveni 
împodobiţi cu titlul pan, precum pan Enache Barbălată, negustorul a cărui moarte în 
1672 a produs „multă jelanie şi tânguire” în Suceava acelei vremi. Tot aşa e diacul pan 
Dumitraş Pădure, fiul protopopului Gligorie Pădure de la Mitropolia din Suceava, care 
la 1681 şi-a însemnat numele doar „ca să se ştie”; el venea dintr-o familie cu aplecări 
cărturăreşti19 şi din care, în secolul al XIX-lea, vor ajunge la Iaşi şi „spiţerii” al căror 
nume e perpetuat până azi de o stradă pe unde se va fi aflat „spiţeria” lor. Însă pan este 

 
18 Socotită dispărută, piatra a fost regăsită de curând şi semnalată într-un raport postat la 8 octombrie 
2021 pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor: https://www.arhiepiscopiasucevei.ro/marturii-
arheologice-biserica-inaltarea-sfintei-cruci-din-patrauti-jud-suceava (pagină accesată la 30 octombrie 
şi la 4 decembrie 2021). Mulţumesc colegului dr. Ioan-Augustin Guriţă pentru semnalare 
(29 octombrie 2021). 
Din păcate, identificarea corectă a persoanei pentru care s-a făcut această lespede a fost … uitată, aşa 
încât se reproduce vechea lectură a lui Eugen A. Kozak, publicată în 1903. Identificarea Crâstinei cu 
mama lui Aron Tiranul fusese ipoteza lui D. Onciul, comunicată lui N. Iorga, care i-a asigurat 
„publicitatea” introducând-o în studiul său despre Pretendenţii domneşti în secolul al XVI-lea (1898). 
Cred că atât autorul raportului, cât şi administratorii site-ului respectiv, s-ar fi cuvenit să cunoască 
îndreptarea pe care N. Iorga a adus-o încă din 1928 lecturii lui Eugen A. Kozak, după cum cred şi că 
apelul la Muşatinii mei din 1976 putea fi înlăturat prin consultarea volumelor editate în ultimii ani de 
Mănăstirea Dragomirna; v. mai ales Ştefan S. Gorovei, Cunoscutele şi necunoscutele unei biografii de 
ctitor, în Dragomirna şi ctitorii ei. Actele Colocviului din 20-23 iulie 2009, carte tipărită cu 
binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire 
Dragomirna, Editura „Mitropolit Iacov Putneanul”, 2014, p. 341 cu notele 19-22. Cercetările relative 
la viaţa şi opera lui Anastasie Crimca (începute în 1976) mi-au relevat corectitudinea îndreptării 
propuse de N. Iorga, pe care am preluat-o fără rezerve (1979). 
19 Const. A. Stoide, Izvodul costăchesc, în SAI, VI (1964), p. 43-45: Dumitraş Pădure, călugărit la 
Bisericani, a lucrat ca tipograf, iar fratele său Ştefan a fost, după opinia autorului, cel care a compilat 
izvodul costăchesc. Popa Gligorie Pădure de la Mitropolie ştia şi el să mânuiască pana; documentul 
din 8 august 1672, scris de el în Suceava pentru o vânzare făcută de ieromonahul Ghedeon, fost 
egumen la Mănăstirea Sf. Ilie, are între „oamenii buni” (reprezentanţi ai orăşenimii de frunte!), care 
au fost martori, pe Enache Barbălată, alături de doi boieri – stolnicul Nacul şi Miron Stârcea – şi de 
protopopul Ionaşco (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, V, Iași, Tipografia „Dacia” Iliescu, Grossu & 
Comp., 1908, p. 61, nr. LIII). Nouă zile mai târziu, panul Barbălată trecea în veşnicie. 
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şi echivalentul lui Herr, folosit de unii orăşeni transilvăneni. Nu este oare reflectată, 
aici, tentaţia apropierii de statutul boierimii, într-o vreme când târgoveţii urcau spre 
cinurile boiereşti, iar boierii coborau spre căsătorii profitabile cu fete de târgoveţi 
bogaţi? Şi cine altcineva putea să năzuiască spre asemenea alianţe, dacă nu pătura cea 
mai bogată şi mai implicată în administrarea orăşenească? 

Nu ştiu ce legătură era între cei doi pani, dar aceasta pare a sugera 
însemnările despre ei, aflate pe coperta din spate (Fig. 1) a unui Minei pentru luna 
iulie scris în veacul al XVI-lea, care a trebuit să aparţină unei biserici sucevene, 
ajungând apoi la Câmpulung20 şi apoi la Mănăstirea Dragomirna, unde se păstrează 
şi azi21. Tot în legătură cu o carte (un Tetraevanghel scris în acelaşi veac) este 
numele lui Gavril Pădure. Cartea aparţinea bisericii sucevene cu hramul „Sfânta 
Prepodobna Paraschiva”, iar când „s-au spart târgul Sucevii” a fost încredinţată 
acestui Gavril Pădure, care a bejenit la Câmpulung; acolo, în 1695, Gavril şi 
nepotul său Sandu au predat-o preotului Vasile; împreună cu „o cruce ferecată cu 
argint”, cartea urma să fie recuperată la vreme de pace de Gavril însuşi sau de 
nepoţii săi22. Întâmplarea poate să aibă şi o semnificaţie mai deosebită, întrucât 
acea biserică a Sfintei Paraschiva (Petca sau Sfânta Vineri) era tocmai aceea la care 
se închinau şi-şi făceau jurămintele membrii breslei blănarilor şi cojocarilor23, ale 
căror activităţi le patrona. Or, catastiful („hrisovul”) acestei bresle a fost reîntocmit 
la 1673 în amintirea recent răposatului Enache Barbălată, dar şi a părinţilor săi. 
Este, deci, un fir care uneşte breasla, biserica Sfânta Paraschiva şi familiile 
Barbălată şi Pădure. Poate fi o direcţie fertilă pentru investigaţii documentare, în 
care proiecţia genealogică ar deţine un rol de seamă. 

 
20 Simeon Fl. Marian, Inscripţiuni de pe manuscripte şi cărţi vechi din Bucovina, adunate şi publicate de 
~, I, Suceava, Societatea Tipografică Bucovineană în Cernăuţi, 1900, p. 53-54 (însemnările la p. 54). 
21 Ioan Iufu şi Victor Brătulescu, Manuscrise slavo-române din Moldova. Fondul Mănăstirii 
Dragomirna, ediţie îngrijită, prefaţă, note, rezumat, indici şi reproduceri de Olimpia Mitric, Iași, 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, p. 36, nr. 16 (aici, traducerea formulei care 
exprimă reacţia orăşenimii sucevene la moartea lui Barbălată este „multă durere şi întristare”. Exprim 
şi aici toată gratitudinea Maicii Stareţe, Stavrofora Maria Magdalena Gherghina, pentru transmiterea 
imaginii şi îngăduinţa de a o reproduce în acest articol. Însemnarea despre moartea lui Enache 
Barbălată a fost relevată şi comentată de N. Iorga, „Domnul Enachie Barbălată”, în RI, II (1916), 
3-6, p. 80, introducând, însă, cuvântul „pit[ar]” după numele personajului; cum se vede din 
reproducerea fotografică, întregirea propusă de Iorga nu este întemeiată, întrucât litera p a rămas 
dintr-un cuvânt scris anterior, peste care a urmat textul în legătură cu Barbălată: i mnogo jelaníe etc. 
22 Paul Mihail, Zamfira Mihail, Manuscrise slave în colecţii din Moldova (I), în Rsl, XVIII (1972), 
p. 293. Se vede că Tetraevanghelul a fost recuperat şi adus la Suceava, de vreme ce a fost regăsit la 
biserica Sf. Dumitru din acel oraş. 
23 Vasile Gh. Miron, Mihai-Ştefan Ceauşu, Ioan Caproşu <şi> Gavril Irimescu, Suceava. File de istorie. 
Documente privitoare la istoria oraşului 1388-1918, cit. (supra, nota 16), p. 327-328 (textul slav şi 
traducerea). Pasajului respectiv îi lipseşte începutul, dar se înţelege că membrii breslei şi toţi cei legaţi de 
ea trebuiau „să slujească cu dreptate sfintei biserici şi Preacuvioasei Maicii noastre Paraschiva” (în ediţia 
citată: „preacuvioasei noastre mănăstiri Paraschiva”, formulare imposibilă, cf. Ştefan S. Gorovei, Un 
tezaur de informaţii şi valorificarea sa: însemnările de pe cărţi, în SMIM, XXXIV (2016), p. 111, 
nota 31); cei care ar fi slujit cu strâmbătate îşi pierdeau calitatea de membri ai breslei. 
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Plasat în această atmosferă, Ilie Crimca (ale cărui înrudiri în „patriciatul” 
sucevean sunt aproape necunoscute) devine mai uşor de înţeles. Şi mi se pare că 
însăşi ideea lui de a-şi picta părinţii (Fig. 2) – în miniaturi care redau chipuri 
convenţionale, bineînţeles24 – îl apropie de orăşenimea bogată a Occidentului, care 
începuse deja să aibă galerii de portrete. 

N-am atins, în acest survol încărcat de întrebări, un domeniu care nu poate să 
rămână deoparte în cercetarea propusă: cel arheologic. Competenţele mele se opresc 
la marginea şanţurilor. Însă mi se pare neîndoielnic, de pildă, că descoperirea unui 
mare număr de lacăte indică existenţa unor lucruri mai de preţ, care trebuiau păzite 
mai cu grijă; după cum descoperirea unui număr mai mare de mijloace de iluminat 
indică necesitatea de a extinde durata lucrului, a cititului, a scrisului. 

Ce cunoştinţe aveau aceşti oameni care băteau drumurile Ardealului, 
Poloniei, Lituaniei, ori cele din ţările italiene sau germane? Cum neguţau? În ce 
limbă se înţelegeau? Nu va crede nimeni că fiecare-şi avea tălmaciul său: măcar 
unul sau doi din grupul respectiv trebuiau să cunoască limba ţării. Negustorii care 
mergeau la saşii din Ardeal trebuie să fi desprins, fie şi rudimentar, vorbirea 
nemţească. Altminteri, nu încape îndoială că Ulrich şi Antoniu, trimişi la Nürnberg 
în căutare de medici în 1502, se făceau înţeleşi pe limba lor. 

Şi mai apoi, toţi cei care călătoreau nu puteau să nu aducă, din drumurile 
lor, tot felul de lucruri, nu doar cele cerute de la Curte şi nu doar cele care s-ar fi 
putut vinde cu folos oamenilor mai bogaţi din ţară, dar şi unele obiecte mai rare şi 
mai scumpe, menite a constitui daruri, chiar şi pentru membrii familiilor lor. Nu 
pot să-mi imaginez, de pildă, că atâţia moldoveni ajungând până la Roma, Veneţia 
şi Genova, la Viena, Buda şi Nürnberg, nu au fost atraşi de lucrurile nemaivăzute şi 
nemaiauzite cu care se întâlneau. Chiar n-a cumpărat nimeni o tipăritură?! N-a adus 
nimeni, de pildă, ceasuri şi ochelari în acelaşi veac XV?! Or, prezenţa ceasului este 
un indicator cert şi preţios al practicii măsurării timpului, al impulsului de 
a stăpâni timpul, după cum harta indică tentaţia nu doar de a cunoaşte, ci şi de 
a stăpâni spaţiul. Nu le găsim urmele în registrele comerciale, fireşte, pentru că nu 
erau bunuri destinate comercializării pe… piaţa liberă; dar măcar unii dintre cei 
care treceau hotarele trebuie să-şi fi adus asemenea lucruri. 

Ei, aceştia, uitaţi, pierduţi în afara registrelor, ei alcătuiesc „patriciatul” ale 
cărui urme le căutăm. Se aplică şi în cazul acesta cuvintele lui Lucien Febvre: „a 
descrie ceea ce se vede, treacă-meargă, dar a vedea ceea ce trebuie descris, acesta 
este lucrul de temut”25. 
 

 
24 Într-un superb Tetraevanghel aflat acum la Biblioteca Naţională din Varşovia: Ştefan S. Gorovei, 
Patrimoniul nostru istoric. Studiu de caz: Mănăstirea Dragomirna, în Dragomirna. Ctitori şi 
restauratori, I, carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi 
Rădăuţilor, Sfânta Mănăstire Dragomirna, Editura „Mitropolit Iacov Putneanul”, 2015, p. 116-120 
(despre manuscris) şi 129, fig. 5. 
25 „Décrire ce qu’on voit, passe encore, mais voir ce qu’on doit décrire, voilà le redoutable!” – Lucien 
Febvre, Combats pour l’histoire, Paris, 1992, p. 116 (din articolul Sur une forme d’histoire qui n’est 
pas la nôtre. L’histoire historisante, publicat în „Annales. E.S.C.”, II (1947)). 
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Fig. 1. Însemnările din 1672 (pan Enache Barbălată) şi 1681 (pan Dumitraş Pădure) 
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Fig. 2. Ioan şi Crâstina Crimca, în miniaturile Tetraevanghelului din 1614 
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À la recherche du „patriciat” perdu. Un retour 
 

Résumé 
 
Il y a beaucoup de temps, après un sondage assez consistent, l’auteur a présenté quelques 
observations préliminaires à une question dont le débat était alors (1988) de date encore 
fraîche: l’existence d’un patriciat urbain dans la principauté de Moldavie au Moyen Âge. 
Dans le dossier de cette question controversée, il a proposé, à cette occasion, quelques 
autres éléments pour une recherche comparée, à la suite des constatations formulées par 
des chercheurs tels Radu Manolescu (pour les principautés roumaines de l’Est et du Sud 
des Carpathes) et Konrad Gündisch (pour la Transylvanie et surtout pour la ville de 
Bistriţa). Les menues considérations générales ont été illustrées alors avec des exemples 
fournis seulement par les sources éditées concernant deux villes importantes de la 
Moldavie médiévale: Suceava et Cotnari. 
Il est compréhensible que, dans le suivant laps de temps, personne ne se soit penché sur ce 
sujet: c’est l’histoire contemporaine qui a envahi, avec toute sa force, nos vies et nos 
activités. Mais il semble difficile à comprendre pourquoi le „dossier” ne fut-il rouvert et 
les discussions reprises, lorsque l’histoire et son investigation ont regagné le cours 
(considéré maintenant être) normal. C’est encore plus étrange, vu que l’histoire des villes 
(de la ville, en tant que phénomène historique) est devenue un domaine de recherches avec 
des réalisations exceptionnelles, du point de vue tant de l’interprétation (et 
réinterprétation) des sources écrites, que de la valorisation des découvertes 
archéologiques. La ville de Jassy (Iaşi), par exemple, a enrichi son patrimoine 
historiographique avec la collection monumentale initiée par le professeur I. Caproşu et 
qui rassemble, en dix volumes, des milliers de documents jusqu’à l’aube du XIXe siècle (et 
on a déjà besoin de deux ou trois volumes de suppléments pour ramasser les documents 
découverts ou identifiés entre temps). La ville de Suceava (l’ancienne capitale de la 
principauté moldave) bénéficie, elle aussi, d’un volume de documents concernant son 
histoire, tandis que pour Cotnari on dispose maintenant d’une recherche détaillée de 
l’histoire des propriétés de sa zone viticole en ensemble. D’autre part, la collection 
Documenta Romaniae Historica s’est enrichie en ajoutant 13 volumes de documents 
(jusqu’à 1646). Il y a, donc, une base documentaire assez riche pour justifier la reprise de 
la recherche. L’investigation doit conduire, en première ligne, à la corroboration des 
diverses sources et, en seconde ligne, à leur traitement du point de vue généalogique, 
comme manière de prouver la continuité des positions sociales. Non seulement les 
nouvelles acquisitions documentaires, mais aussi les sources connues de plus vieille date 
sont capables d’offrir des informations non encore utilisées ou insuffisamment mises en 
valeur: le catalogue (ou registre) des fourreurs et des pelletiers de Suceava en est le 
meilleur exemple. 
Faute d’une telle recherche, l’histoire sociale est privée d’un chapitre très important, ayant 
aussi des implications majeures dans d’autres secteurs de la connaissance du passé. 
 
Mots-clés: villes; Moldavie médiévale; citadins; „patriciat”; élites sociales et culturelles; 
sources. 
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	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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