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Lucreţiu MIHAILESCU-BÎRLIBA* 
 
 

Soldats provenant du milieu rural de la province de Mésie 
Inférieure dans les légions romaines** 

 
 
 
 
J’ai abordé le problème des militaires recrutés du milieu rural de Mésie 

Inférieure à deux autres occasions, une fois lorsque j’ai mentionné quatre militaires 
originaires des villages situés dans les territoires de Nicopolis ad Istrum et de Novae 
qui rentraient chez eux après la fin de leur service et l’autre fois lorque j’ai réalisé 
une étude préliminaire sur ce problème, sans entrer toutefois en détails et sans 
discuter toutes les sources disponibles1. Les soldats sont certainement plus 
nombreux; j’ai expliqué qu’une des raison pour laquelle je n’ai discuté ce problème 
en parlant seulement de vétérans c’est l’incertitude concernant le lieu de provenance 
des diplômes militaires, les sources principales de cette question. Bien que ces 
diplômes aient été trouvés, fort probablement, sur le territoire des anciennes 
provinces de Mésie Inférieure et des Thrace, il est encore difficile de faire une 
distinction nette. Les bénéficiaires sont des Thraces et des Daces. Si, en ce qui 
concerne les Daces, on peut être plus sûr qu’ils ont habité la Mésie Inférieure (même 
si, après 102, la Dacie ne peut pas être exclue), pour les Thraces on n’a pas encore de 
certitude sur leur maison, sauf les cas où ils le mentionnent. Même la dénomination 
des Bessi, qui ont habité surtout la Mésie Inférieure à partir de la fin du Ier siècle, ne 
peut pas constituer un indicateur pour la province, car une partie des Bessi a continué 
d’habiter en Thrace. Pourtant, la liste de soldats d’origine thrace et dace est immense. 
Bien que dans la plupart des diplômes le lieu d’origine n’est pas mentionné, on peut 
bien supposer qu’il s’agit du territoire rural, car c’est là que sont mentionnés les 
indigènes. Je vais commencer mon approche en examinant les textes où il est 
question de soldats certainement originaires du milieu rural de Mésie Inférieure Je 
considère comme certaine l’origine villageoise des soldats les cas où les mentions 
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1 L. Mihailescu-Bîrliba, V. M. Răileanu, Les territoires ruraux comme source de recrutement pour la 
flotte. Le cas de Nicopolis ad Istrum (Mésie Inférieure) et une nouvelle hypothèse à propos de la 
politique de recrutement sous Septime Sévère, „Dialogues d’histoire ancienne” 40 (2014), 2, p. 193-205; 
L. Mihailescu-Bîrliba, Soldats du milieu rural de la Mésie Inférieure recrutés dans l’armée romaine, 
dans L. Mihailescu-Bîrliba (ed.), Limes, Economy and Society in the Lower Danubian Provinces, 
Leuven, 2019, p. 19-30. 
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dans les inscriptions sont précises (s’il s’agit d’un vicus, d’un pagus ou d’une regio) 
et les situations où l’inscription a été trouvée sur le territoire de la Mésie Inférieure. 
 
Les inscriptions qui attestent les soldats provenant du milieu rural de la 
province dans les légions  
1. Les cas où l’origine rurale est certaine 
  
 Comme il y a peu des soldats de légion qui mentionnent leur village 
d’origine, il est donc explicable que ces mentions pour les villages de Mésie 
Inférieure ne sont pas nombreuses.  
 Un premier texte date de la première moitié du IIIe siècle (plus probablement 
sous les Sévères) et provient de Butovo (entre Novae et Nicopolis ad Istrum). Il 
s’agit d’une épitaphe pour le vétéran M. Aurelius Mucianus (ex beneficiario legati 
legionis I Italicae) érigé par son ancien camarade M. Aurelius Dizze2. Les deux 
vétérans provenaient probablement de la même localité. Un Aurelius Diza, né dans le 
uicus Saprisara en Mésie Inférieure (près de Nicopolis ad Istrum), est attesté aussi à 
Rome3. Le personnage n’est pas militaire, il est marchand. Nos soldats sont devenu 
citoyens après 212 et ils ont été recrutés dans la légio peu après. 
 Toujours de la même période date une autre inscription, trouvée dans le 
milieu rural de Novae. Il s’agit d’un autre vétéran originaire de cette province, 
Flavius Decebalus4. Je discuterai quelques détails concernant ce texte. Le texte date 
du IIIe siècle (en vertu du surnom Seueriana de la légion I Italica) et il a été trouvé 
à l’extérieur de Novae, à environ 2 km sud-est de la cité, dans le lieu-dit Kalma 
Češma. Le vétéran habitait donc campagne, avec sa femme, Aurelia Quieta, mais il 
est très probable qu’il soit originaire de la région: ils ont décédés ici et ont été 
commémorés par leurs héritiers, Sammonia Antonia, Aurelius Ianuarius, lui-aussi 
vétéran, et Aurelius Epidephorus. Apparemment, ils sont morts sans enfants. 
Aurelius Ianuarius semble être un ancien camarade d’armes de Flavius Decebalus, 
Sammonia Antonia la femme de Ianuarius et Elpidephorus leur affranchi. Flavius 
Decebalus est d’origine dace et certainement de la région. La femme d’Aurelius 
Ianuarius a une origine celte, selon non nom, et on se demande si l’ancien 
compagnon de Decebalus n’a pas une origine pareille. De toute façon, après la 
démobilisation, les deux vétérans ont décidé de se retirer à la campagne. 
 À Abrittus, le vétéran est Aurelius Victor, qui a a servi dans la XIe légion 
Claudia, stationnée à Durostorum, est commémoré avec sa femme et son fils, qui 
porte un nom thrace, Drizuparus5. Il a été probablement un pérégrin qui a eu sa 

 
2 ILB 430. Voir aussi A. Tomas, Inter Moesos et Thraces. The Rural Hinterland of Novae in Lower 
Moesia (1st – 6th Centuries AD), Oxford, 2016, p. 168-169. 
3 CIL VI 2933. 
4 IGLN 82; voir aussi L. Mihailescu-Bîrliba, Notes prosopographiques sur la colonisation dans le 
milieu militaire et civil de Novae, dans L. Mihailescu-Bîrliba (ed.), Colonization and Romanization in 
Moesia Inferior. Premises of a Contrastive Approach, Kaiserslautern-Mehlingen, 2015, p. 81. 
5 AE 1919, 78. 
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citoyenneté en 212. La découverte de l’inscription à Abrittus et le nom thrace du 
fils d’Aurelius Victor indique une origine de celui-ci dans la région. 
 Je suis enclin de considérer comme provenant d’un uicus le texte funéraire 
de Valerius Marcus, même s’il date de la première moitié du IIIe siècle6. Deux sont 
les raisons qui me font penser à cette chose: d’abord, le lieu de découverte (comm. 
d’Ostrov, Roumanie, sur l’autre rive du Danube, où il y avait l’établissement rural 
de Durostorum) et les surnoms de ces enfants (Decebalus, Seiciper, Mamutzis), qui 
trahissent leur origine indigène7.  
 À Dolna Belšovica (milieu rural de Montana), Mucianus, soldat dans une 
légion dont le nom n’est pas conservé, est commémoré par son frère Durazis8. Le 
nom dace de Durazis et le lieu de découverte trahissent, à mon avis, l’origine de 
cette région de Mucianus, qui est tombé captif et puis a été tué lors d’un combat 
contre les Barbares. Le texte a été daté de la deuxième moitié du IIIe siècle, mais 
une datation du milieu de ce siècle ne doit pas être exclue9. Les combats ont été 
probablement les campagnes contre les Gothes. 

Il est très intéressant que les autres deux textes qui attestent telles 
occurences proviennent d’Aquilée. Le premier date du IIIe siècle et représente 
l’épitaphe d’Aurelius Clarianus, érigé par son frère10. Clarianus est soldat dans la 
legio I Adiutrix et il est né dans le uicus [---]dianus, situé dans la regio 
Marcianopolitana. C’est une attestation claire que le soldat provient d’un village. 
Le gentilice d’Aurelius, utilisé sans prénom, indique une datation après 212, mais 
c’est difficile de précise plus exactement en quel moment. Comme le soldat est 
mort à 18-19 ans, il a été recruté probablement peu après l’édit de Caracalla. La 
présence des détachements de la légion (qui stationnait en Pannonie Inférieure) à 
Aquilée peut être expliqué par la défence de la route qui liait l’Italie du Nord de 
Pannonie et d’Illyricum. R. Cowan est tenté de dater ce texte vers la fin du IIIe 
siècle, mais il est difficile de le dire11. En tout cas, une datation du IIIe siècle est 
sûre, mais s’il s’agit de la première ou de la deuxième moitié de ce siècle, une 
opinion tranchante semble hasardée. Les autres sources attestant la légion à 
Aquilée datent des périodes diverses. Par exemple, C. Carminius Celer, militaire de 
cette légion, est mort en service très probablement dans la première moitié du IIe 
siècle, selon les formules funéraires12. Aurelius Domitianus, bénéficiaire de la 
même unité, est mort environ la moitié du IIIe siècle13. Un texte atteste des 

 
6 ISM IV, 116.  
7 F. Matei-Popescu, The Dacians from Moesia Inferior, dans L. Mihailescu-Bîrliba (ed.), Migration, 
Kolonisierung, Akkulturation im Balkanraum und im Osten des Mittelmeerraumes (3. Jh. v. Chr.- 6 
Jh. n. Chr.), Konstanz, 2017, p. 152. 
8 ILB 155. 
9 Voir F. Matei-Popescu, op. cit., p. 142. 
10 CIL V 892. 
11 R. Cowan, Roman Legionary AD 284-337. The Age of Diocletian and Constantine the Great, 
Oxford, 2015, p. 9. 
12 IAq 2735. 
13 CIL V 894; IAq 2734. 
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vexillations des légions I et II Adiutrix, mais ils sont difficile à dater14. Revenant à 
notre texte, une datation vers la moitié du IIIe siècle me semble plus probable. 
 Un deuxième texte date dans la seconde moitié du IIIe siècle: il atteste Valerius 
Longinianus, centurio de la legio XI Claudia, né en Mésie Inférieure, dans le castellum 
Abritanorum15. En ce qui concerne l’endroit d’origine de Longinianus, F. Matei-
Popescu a montré qu’il s’agit d’un établissement civil, avec une composante indigène 
assez puissante, mais qui a été colonisé avec des citoyens Romains et de vétérans16. 
Les attestations de la XIe légion Claudia date toujours de la fin du IIIe siècle ou même 
le début du IVe. Ainsi, Aurelius Dizo, provenant selon le nom des provinces habitées 
par les Thraces, est mort dans la guerre de Maurétanie de Maximien17. D’autres 
militaires de la légion attestés à Aquilée sont Aurelius Flavinus18, Aurelius Iustinus19, 
Aurelius Sudlcentius20, Valerius Aulucentius21, Valerius Quintus22 et le centurion 
Iulius23. Un vétéran, Aurelius Fortunatus, y est aussi mentionné24. En ce qui concerne 
notre inscription, la mention de la province de Mésie Inférieure montre que, bien que 
l’inscription date de la seconde moitié du IIIe siècle, elle a été rédigé avant la 
restructuration administrative sous Dioclétien. La présence des vexillations de cette 
légion s’explique certainement par le rôle stratégique d’Aquilée et par les invasions du 
IIIe siècle et la nécessité de défendre cette cité. 
 
2. Les cas où l’origine rurale est incertaine 
 
 Mon approche sera, du point de vue de l’analyse le texte, identique au celui du 
sous-chapitre précédent. Pourtant, les sources se présentent d’une manière différente. 
D’abord, une partie de l’échantillonnage sera constituée par les inscriptions qui 
mentionnent une origine associée à une cité, mais on n’est pas certain que cette origine 
est vraiment du milieu urbain ou du milieu rural. Il est le cas de beaucoup de soldats 
des cohortes prétoriennes qui font de telles mentions. La deuxième catégorie des 
inscriptions concernera surtout les diplômes militaires dont le lieu de provenance est 
incertain; dans ce cas, le nom Thrace ou Dace du soldat qui reçoit la honesta missio est 
décisif dans notre choix. Dans la plupart de ces cas, le lieu de provenance du diplôme 
est indiqué comme «l’espace balkanique» ou il n’est indiqué pas du tout. Je suis 
pourtant convaincu que ces diplômes ont été trouvés en Bulgarie ou dans le sud-est de 
la Roumanie et très probablement dans des endroits qui faisaient partie du milieu rural 

 
14 CIL V 594; IAq 2731. 
15 CIL V 942; IAq 2779. 
16 F. Matei-Popescu, The Roman Army in Moesia Inferior, Bucharest, 2010, p. 61-67. 
17 CIL V 893; IAq 2772. 
18 CIL V 895; IAq 2773. 
19 CIL V 896; IAq 2774. 
20 CIL V 900; IAq 2775. 
21 CIL V 940; IAq 2778. 
22 CIL V 944; IAq 2780. 
23 CIL V 8278; IAq 2776. 
24 IAq 2924. 
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à l’époque romaine. Il est vrai, cette incertitude concernant le lieu de la trouvaille, 
associée au nom des bénéficiaires, rend possible l’appartenance de ceux-ci au milieu 
rural de la Mésie Inférieure, aussi bien qu’au celui de la Thrace.  

Zurazis Decebali f., Dacus, a reçu la honesta missio le 7 mars 7025. Il a été 
actif dans la legio II Adiutrix, constituée par des anciens marins, donc il a servi 
dans la flotte avant d’être soldat de la légion. Le lieu de découverte du diplôme 
n’est pas connu, mais l’ethnonyme de Dacus suggère à l’époque une origine plutôt 
au sud du Danube, en Mésie26.  

Un autre texte où on soldat qui mentionne sa cité de naissance (ou son domus) 
et semble avoir l’origine dans le milieu rural, est représenté par une liste des militaires 
de la legio VII Claudia, libérés en 195, qui font ériger une inscription honorifique pour 
Septime Sévère27. La plupart d’eux évoquent leur lieu d’origine: les cités le plus 
souvent mentionnés sont Ratiaria et Scupi, ce qui indique un fort recrutement local. 
 Une inscription du IIIe siècle de Novae atteste le tesserarius Aurelius Lupo28. 
Le militaire a fait partie de la Ière légion Italica, stationnée à Novae. Son nom atteste 
une origine thrace, probablement de la province. D’ailleurs, au IIIe siècle les 
recrutements locaux étaient fréquents. 
 
Conclusions 
 

Sauf le diplöme de 70 attestant Zurazis Decebali f., le reste des texte 
indiquent une présence des soldats provenant du milieu rural de la Mésie Inférieure 
à partir du IIIe siècle, lorsque les recrutements locaux sont plus fréquents et le 
composant ethnique des légions change. Le cas de Zurazis est spécial, care la legio 
II Adiutrix a été créée avec anciens combatants des flottes prétoriennes. 
 
 

Soldiers from the rural area of the province of Moesia Inferior 
in the Roman legions 

 
Abstract 
 
The author analyzes the epigraphic file of the soldiers coming from the rural milieu of 
Lower Moesia, while they were enlisted in the Roman legions. He tries to establish a 
chronological distribution of the texts, the regions where these soldiers are coming from 
and what were the reasons of their enlistment. 
 
Keywords: Moesia Inferior; soldiers; rural milieu; legions. 

 
25 N. Sharankov, A Military Diploma of 7 March 70 AD for Legio II Adiutrix, „Archeologia 
Bulgarica”, 10 (2006), 2, p. 37-46. 
26 Pour les Daces mentionnés au Ier s. ap. J.-C., voir surtout F. Matei-Popescu, op. cit. p. 141-142. 
27 CIL III 14507. 
28 AE 1204, 1250. 
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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 
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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) 
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„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 
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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 
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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 
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	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.
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	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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