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Iulia DUMITRACHE* 
 
 

Haine pentru soldaţi: 
contracte cu statul roman şi afaceri personale** 

 
 
 
 
Aprovizionarea armatei romane constituie un subiect pe cât de interesant şi 

de complex, pe atât de dificil de reconstituit, date fiind, pe de o parte, lipsa unor 
menţiuni consistente în sursele scrise, cât şi, pe de altă parte, coroborarea 
anevoioasă a diferitelor tipuri de izvoare disponibile. Au fost identificate diverse 
tipuri şi modele de furnizare a celor necesare pentru personalul militar roman, 
modele care pot varia în funcţie de natura trupelor, locul lor de staţionare, dar şi de 
natura contextului (de exemplu, pace vs. război). 

Fără nici umbră de îndoială, annona militaris – aprovizionarea cu alimente 
a armatei – reprezintă cel mai important aspect al problemei, şi de aceea atenţia 
care i s-a acordat în timp în cercetarea istorică este pe deplin justificată. Hrana era 
urmată, în piramida necesităţilor, de echipament, în principal armament1. Cu toate 

 
* CS III dr., Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Departamentul de Ştiinţe Exacte şi ale Naturii, 
Centrul de Cercetare Interdisciplinară Arheoinvest, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România; 
iulia.dumitrache@uaic.ro. 
** Lucrarea a apărut cu sprijinul proiectului PN-III-P4-PCE-ID-0383-2020. 
1 Pentru discuţii privind aprovizionarea armatei, în special în ceea ce priveşte hrana şi echipamentul, 
vezi D. J. Breeze, Demand and Supply on the Northern Frontier, în P. Clack şi S. Hazelgrove (ed.), 
Rural Settlement in the Roman North, Durham, 1982, p. 148-165; idem, Supplying the Army, în 
Alföldy, G., B. Dobson şi W. Eck (ed.), Kaiser, Heer und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit: 
Gedenkschrift für Eric Birley, 2000, Stuttgart, 2000, p. 59-64; L.Wierschowski, Heer und 
Wirtschaft: das römische Heer der Prinzipatszeit als Wirtschaftsfaktor, Bonn, 1984; M. C. Bishop 
(ed.), The Production and Distribution of Roman Military Equipment, British Archaeological Reports 
275, Oxford, 1985; J. D. Anderson, Roman Military Supply in North-East England: An Analysis of 
and an Alternative to the Piercebridge Formula, British Archaeological Reports British series 224, 
Oxford, 1992; C. E. P. Adams, Feeding the Wolf Logistics and the Roman Army, în „Journal of 
Roman Archaeology” 14 (1999), p. 465-472; J. P. Roth, The Logistics of the Roman Army at War 
(264 bc–ad 235), Leiden, 1999; C. R. Whittaker, Supplying the Army. Evidence from Vindolanda, în 
P. Erdkamp (ed.), A Companion to the Roman Army, Malden, 2007; Southern, 2007, p. 111, 217-25; 
L. de Blois şi E. Lo Cascio, The Impact of the Roman Army (200 bc–ad 476): Economic, Social, 
Political, Religious and Cultural Aspects, Impact of Empire 6, Leiden şi Boston, 2007; D. Rathbone, 
Military Finance and Supply, în Ph. Sabin, H. van Wees şi M. Whitby (ed.), The Cambridge History 
of Greek and Roman Warfare, vol. II, partea I, 2007, p. 158-176; P. Kehne, War- and Peacetime 
Logistics: Supplying Imperial Armies in East and West, în P. Erdkamp (ed.), A Companion to the 
Roman Army, Malden, 2007, p. 337-38.  
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că vestimentaţia reprezintă un alt element determinant în dotarea trupelor, totuşi 
prea puţine studii au fost dedicate subiectului2. 

Cunoaşterea sistemului general de aprovizionare a trupelor este asigurată, în 
principal, de menţiunile destul de rare ale autorilor antici, înregistrările militarilor, 
păstrate pe papiri sau ostraca (în special din Egipt)3 şi tăbliţe din lemn sau cerate, în 
forturi, precum cel de la Vindolanda4. Astfel de documente private emise de soldaţi 
menţionau în principal mărfurile care completau, în funcţie de nevoile, opţiunile şi nu 
în ultimul rând de posibilităţile financiare personale raţiile primite, dar şi pe unii 
comercianţi cu conexiuni în mediul militar. Pot fi intuite, de altfel, după cum vom 
vedea în continuare, personaje implicate în astfel de tranzacţii, din analiza 
prosopografică a inscripţiilor care le menţionează în anumite contexte. La aceste tipuri 
de surse se adaugă rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse în primul rând în 
incinta taberelor militare. În cazul textilelor, care sunt un material mai rar şi mai dificil 
de prelevat in situ, informaţiile arheologice sunt extrem de parcimonioase5. 

Aceste materiale oferă, de altfel, baza discuţiei legate de impactul militar 
asupra societăţii şi asupra economiei antice. Registrele militare din perioada 
imperială arată că o mare parte a alocaţiei soldaţilor era destinată pentru 
îmbrăcăminte6, ceea ce însuma, de altfel, considerabile eforturi financiare, dacă ne 
gândim la efectivele militare, ce puteau cuprinde între 250.000 şi 450.000 de 
indivizi în acelaşi timp7. Un papirus din secolul I p. Chr. cuprinde soldele a doi 
soldaţi dintr-o unitate necunoscută, pentru anii 80 şi 818, respectiv câte 247½ 

 
2 Pentru furnizarea de textile către trupe, vezi J. P. Roth, op. cit., p. 159, 224, 257, dar principala sa 
preocupare se referă la aprovizionarea cu alimente, furaje şi lemn. J. P. Wild, The Gynaeceum at 
Venta and Its Context, în „Latomus”, 26 (1967), p. 648-676 se concentrează pe situaţia de după 
secolul al III p. Chr., în vreme ce A. Sheridan, Columbia Papyri IX: The Vestis Militaris, Atlanta, 
1998 are în vedere situaţia aprovizionării cu haine a trupelor în Egipt. Cea mai aplicată analiză apare 
în M.-L. Nosh (ed.), Wearing the cloack Dressing the Soldier in Roman Times, Oxford, 2012. Vezi şi 
J. Liu, Collegia Centonariorum: The Guilds of Textile Dealers in the Roman West, Leiden şi Boston, 
2009. Capitolul V. Membership composition ia în discuţie posibilele legături dintre centonarii şi 
aprovizionarea trupelor cu produse textile. 
3 Papirii au fost editaţi într-o colecţie separată R. O. Fink, Roman Military Records on Papyrus, The 
American Philological Association Monograph 26, Cleveland, Ohio, 1971 (în continuare: 
Rom.Mil.Rec.).  
4 Tăbliţele de la Vindolanda sunt disponibile atât tipărite: A. K. Bowman şi D. J. Thomas, Vindolanda: 
The Latin writing tablets, vol. I, Londra, 1983; The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae 
Vindolandenses II), Londra, 1994; The Vindolanda Writing Tablets (Tabulae Vindolandenses III), 
Londra, 2003, cât şi online: http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/ (în continuare: Tab.Vindol.). 
5 H. Granger Taylor, Fragments of Linen from Masada, Israel – the Remnants of Pteryges? – and 
Related Finds in Weft- and Warp-twining including several Slings, în M.-L. Nosh (ed.), op. cit., p. 56-84. 
6 Rom.Mil.Rec. 68 = P.Gen.Lat. 1 recto (ad 88-90); vezi şi J. A. Sheridan, op. cit., p. 82; K. Droß-
Krüpe, Purchase Orders of Military Garments from Papyri of Roman Egypt, în M.-L. Nosh (ed.), 
op. cit., p. 13-18. 
7 K. Droß-Krüpe, op. cit., p. 13. 
8 Rom.Mil.Rec. 68 = P.Gen.Lat. 1, col. I. (J. Nicole (ed.), Les Papyrus de Genève, I, Geneva, 1896-
1906). Ca datare, am optat pentru varianta adoptată de M. A. Speidel, Roman Army Pay Scale, în 
idem, Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit, Stuttgart 2009, p. 351-352 şi 
K. Droß-Krüpe, op. cit, p. 14. 
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drachmae/stipendium, adică 742½ drachmae/an. În calculul anual, pentru Quintus 
Iulius Proculus se regăsesc 240 de drachmae destinate hranei, în trei tranşe, 
20 pentru festivităţile de Saturnalii (saturnalicium kastrense), sumă inclusă în 
primul stipendium, 30 de drachmae în total pentru fân, trei deduceri a câte 
12 drachmae pentru încălţări (caligae), alte cheltuieli – 4 drachmae şi o sumă 
pentru haine cuprinsă în primul (60 drachmae) şi în al treilea (165½ drachmae) 
stipendium – in vestimentis. Calculele pentru Valerius Germanus Tyro sunt aproape 
identice, singura diferenţă fiind suma de 100 drachmae primită in vestimentis la 
începutul anului. Nu atât numerele absolute sunt relevante, ci raportul pe care îl 
deducem între capitole de alocare, sau, mai simplu, valoarea produselor în discuţie. 
Se ştie că suma atribuită personalului militar a diferit în funcţie de mai mulţi 
factori: perioadă, tipul unităţii şi efectivele acesteia, inflaţie, grad deţinut etc9. Pe 
de altă parte, acest tip de deduceri putea genera abuzuri şi fapte de corupţie.  

Revenind la Rom.Mil.Rec. 68, este evident că armata, deci statul roman, 
subvenţiona echipamentul prin deducerea regăsită în soldă, că această deducere se 
făcea de două ori pe an şi că sumele atribuite erau diferite de la caz la caz. Dacă 
restul cheltuielilor în cazul discutat este acelaşi pentru ambele personaje, cele 
pentru îmbrăcăminte sunt mai ridicate la Tyro. Diferenţa ar putea sta în gradul 
destinatarilor sau în articolul/articolele achitate. 

Cine autoriza comenzile oficiale? În unele cazuri, este vorba despre ofiţeri 
activi – optiones. Claudius Germanus, de exemplu, din legio III Cyrenaica, preia cele 
55 de mantale siriene mari pe care le comandase în Oxyrinchos, cel mai probabil în 
folosul unităţii din care face parte, şi face plata, fără a menţiona însă suma aferentă10. 
Un alt optio, din legio II Traiana, are în vedere achiziţionarea de pături11. 

Alteori, comanditarul poate fi însuşi guvernatorul provinciei. Dintr-un ordin 
de plată, datat în anul 138 p. Chr., aflăm detalii despre o comandă înaintată de către 
prefectul Avidius Heliodorus unui grup de ţesători din Philadelphia12. Parcurgerea 
documentului ne conturează condiţiile şi părţile contractante – comanditar-executant-
beneficiar, modul de derulare a contractului şi intermediarii, penalizările în caz de 
întârzieri sau calitate inferioară a produselor, precum şi obiectul contractului şi 
preţurile plătite. De recepţia lucrării se ocupa un fel de comitet local, alcătuit din trei 
ἱματιοπῶλαι – Ammonius, fiul lui Polydeuces, Syrion, fiul lui Heras, şi Heracleides. 
Cel mai probabil, cel care stabilise condiţiile de execuţie şi „negociase” preţul este un 
fost agoranom, Hermes, care, prin natura funcţiei sale, deţinea toate datele necesare 
pentru găsirea executanţilor şi înlesnirea contractului. Ca urmare a înţelegerii, 
bancherul Heraclides – τραπεζίτης este mandatat să înainteze un avans ţesătorilor 

 
9 Pentru discuţia cu privire la cuantumul soldei în armata romană, vezi M. A. Speidel, op. cit., p. 349-380. 
10 P.Oxy. 64, 4434 (= E.W. Handley and U. Wartenberg (ed.), The Oxyrhynchus Papyri, vol. 64, 
Londra, 1994). 
11 PSI XIX, 2230 (= Pubblicazioni della Società Italiana per la ricerca dei papiri greci e latini in 
Egitto).  
12 BGU 7, 1564 (= P. Viereck and F. Zucker (ed.), Papyri, Ostraka und Wachstafeln aus Philadelphia 
im Fayûm, Berlin, 1926). 
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care urmau să livreze produsele. Astfel, este descrisă o procedură cât se poate de 
clară şi de precisă de derulare a unui contract cu statul roman. 

Apar menţionate numele a trei dintre cei care urmau să fie plătiţi: 
Heraclides, fiul lui Horigas, Heron, libertul lui Publius Maevius şi Dioscorus, libert 
al zeului Serapis. Aceştia probabil îi reprezentau şi pe ceilalţi ţesători. Câţi erau toţi 
şi cât din muncă/plată îi revenea fiecăruia, nu ştim exact, dar cel mai probabil 
„anonimii” deţineau ateliere mai puţin importante decât cei numiţi. Mai interesantă 
mi se pare legătura dintre Heron şi Publius Maevius. Acesta din urmă mai apare ca 
martor într-o depoziţie13. În anul 153 urma să asiste, alături de alţi şase (din care 
pot fi indicate cinci nume) la biciuirea lui Caius Maevius Apellas, veteran din ala 
Apriana. Unui alt Maevius, Sextus Maevius Domitius, eques signifer în aceeaşi 
unitate, ala Apriana, decedat la 24 de ani, i se dedică un epitaf bilingv la Syene, 
actualul Assuan14. O posibilă legătură de rudenie între aceste personaje ar asigura 
conexiunea ţesătorului discutat, Heron, un libert al Maevilor, cu mediul militar.  

Să vedem, însă, ce comandase prefectul, pentru cine şi la ce preţ: „pentru 
necesităţile trupelor din Cappadocia, pentru o tunică albă cu centură (ζωστός), 
lungă de 3½ coţi15, lată de 3 coţi şi 4 degete16, cântărind 3¾ minae17, suma de 
24 drachmae, şi pentru 4 mantale siriene albe (συριῶν λευκῶν τεσσάρων), fiecare 
lungă de 6 coţi18, lată de 4 coţi19, cântărind 3¾ minae, suma de 24 drachmae 
bucata, adică 96 de drachmae, în total 120 drachmae, iar pentru necesităţile 
spitalului din tabăra imperială, pentru o pătură (λῶδιξ) albă simplă, lungă de 6 coţi, 
lată de 4 coţi, cântărind 4 minae20, suma de 28 drachmae, total ordin de plată 
148 drachmae de argint; dar din avansul de 28 drachmae pentru pături, 6 drachmae 
au fost deduse pentru fisc (κυριακὸς λόγος)”. 

Nu putem calcula preţurile finale. Totuşi, studiind Edictul preţurilor al lui 
Diocleţian ne putem face o idee asupra valorii produselor. Prin comparaţie, o tunică 
din lână care provine din Alexandria, indiferent în ce categorie calitativă se înscrie, 
valora cam jumătate decât una echivalentă de Scytopolis, era cu 75% mai ieftină 
decât una de Tarsus, cu 50% decât una de Byblos şi cu 25% decât una de 
Laodicea21. La fel şi în cazul tunicilor militare22. 

În finalul documentului sunt stipulate elementele de calitate pe care trebuie 
să le respecte produsele. Acestea trebuie să fie confecţionate din „lână bună, moale, 
albă, imaculată, fără nici un fel de pată”. În final, produsele trebuie să fie 

 
13 H. Kortenbeutel, Ein Kaisereid, în „Aegyptus”, 12 (1932), 2/3, p. 129-140. 
14 IGThSy 226 (= A. Bernand, De Thèbes à Syène - s.l.). 
15 Aproximativ 1,5 m. 
16 Aproximativ 2 m. 
17 Aproximativ 1,6 kg. 
18 Aproximativ 2,6 m. 
19 Aproximativ 1,76 m. 
20 1,735 kg. 
21 Ed. 26, 120-140 (= M. Giacchero, Edictum Diocletiani et Collegarum de Pretiis Rerum Venalium 
in integrum fere restitutum e Latinis Graecisque Fragmentis, Genova, 1974). 
22 Ed. 26, 28-33. 
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„satisfăcătoare, nedeteriorate şi să nu valoreze mai puţin decât suma plătită în 
avans”. Astfel de menţiuni, precum şi cele privitoare la dimensiunea şi greutatea 
produselor sugerează, pe de o parte, standardele foarte clare ale clienţilor şi fixarea 
unor limite destul de rigide. Pe de altă parte însă, necesitatea unor asemenea 
prevederi poate indica destule abateri de la standarde. 

Nerespectarea prevederilor contractului atrage după sine anumite sancţiuni: 
„Dacă la livrare oricare dintre aceste produse lipseşte sau este evaluat ca având o 
calitate inferioară, vor returna pe speze proprii preţul articolelor lipsă, împreună cu 
toate taxele şi cheltuielile, la fel şi deficitul produselor inferioare”. Contractul 
prevede, de asemenea, livrarea la termen a produselor, fără a fi admisă nici o 
derogare, indiferent de ce alte contracte publice vor primi ţesătorii. 

Această stipulare finală devine cu atât mai interesantă cu cât, la nici un an 
mai târziu, pe 17 decembrie 139, breasla ţesătorilor din Philadelphia, aceiaşi, cel 
mai probabil, care apar în BGU 7, 1564, îi solicită strategului Dion să nu mai 
trimită ţesători la Alexandria23, pentru că altfel nu vor mai putea produce cota 
prevăzută de textile. 

Aşadar, ţesătorii din Philadelphia devin furnizori pentru trupele din 
Capadoccia. Nu este vorba despre o comandă majoră, mai degrabă despre una 
ocazională. Ce este de reţinut însă este faptul că, în unele cazuri, aprovizionarea 
armatei nu se făcea neapărat cu produse locale, ci acestea puteau proveni chiar din 
provincii diferite. Un alt document, datând din anul 12824, deşi mai puţin detaliat, 
confirmă modul de contractare a unor mărfuri pentru armată. Este vorba, de data 
aceasta, despre un „proces-verbal” de primire de la ţesătorii din Socnopaei Nesus, 
de către un comitet similar celui din Philadelphia, a 19 tunici si a 5 mantale albe, 
destinate soldaţilor din Iudea. Nu ştim însă cât fusese plătit pentru ele şi nici în câte 
tranşe. De asemenea, nu cunoaştem nici un nume al vreunui ţesător. 

Ce nu ne spune, nici nu sugerează nici unul dintre documentele menţionate 
până acum este cum ajungeau produsele, după preluarea lor de către acel comitet 
local, în posesia destinatarilor? În cazul contractului din Philadelphia, marfa urma 
să fie transportată cel mai probabil de la Philadelphia în Alexandria, iar de acolo 
îmbarcată până la Antiochia, pe un traseu ce dura undeva între 8 şi 10 zile25, de 
unde continua parcursul pe uscat până la destinaţie. Comanda din Socnopaei Nesus 
putea urma de la Alexandria ruta maritimă până în Caesarea, apoi pe uscat până la 
destinaţie. David Breeze identifică cinci variante de livrare a mărfurilor către trupe: 
livrare directă, transport contractat de către oraşul sau satul de unde proveneau 
produsele, ridicarea de către personal militar a încărcăturii, transport civil 
contractat de către armată şi cursus publicus26. 

 
23 BGU 7, 1572. 
24 P.Ryl. 2, 189 (= J. de M. Johnson, V. Martin, A.S. Hunt (ed.), Catalogue of the Greek and Latin 
Papyri in the John Rylands Library, vol. II, Documents of the Ptolemaic and Roman Periods, 
Manchester, 1915). 
25 P. Arnaud, Les routes de la navigation antique Itinéraires en Méditerranée, Paris, 2005, p. 130-131.  
26 D. Breeze, Supplying the Army…, p. 60. 
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În 179/180, Dionysius Amyantius, veteran al alei Apriana, este autorul unei 
petiţii către prefect27. Respectivul fusese însărcinat cu transportul a 775 de pături, o 
comandă destul de serioasă, din Oxyrinchos probabil până în Alexandria, 
destinatara produselor fiind legio II Traiana Fortis. Nemulţumirea veteranului 
consta în tergiversarea transferului mărfurilor, care dura de mai bine de 40 de zile, 
drept pentru care cere permisiunea să se întoarcă la Oxyrinchos pentru sezonul 
semănatului. Deci, petentul nu era direct implicat nici în executarea comenzii, 
întrucât menţionează activităţile agricole drept singura sa sursă de venit, nici în 
treburile armatei. Aş identifica astfel o a şasea variantă de livrare, pe lângă cele 
cinci ale lui Breeze: contractarea de către armată a unor veterani care să asigure 
transportul în siguranţă al mărfurilor. Foştii combatanţi erau mai uşor de contactat, 
având cu siguranţă în continuare contact cu mediul militar, erau de încredere, 
deoarece cunoşteau bine disciplina cazonă, puteau apăra transportul la nevoie şi 
erau operativi. De remarcat însă încetineala cu care se făceau preluările de mărfuri. 

O întreagă dezbatere istoriografică a iscat aşa-numitul Pridianum28. 
Conform documentului, din cohors Hispanorum Veterana, staţionată în Moesia 
Superior, la Stobi, sunt trimişi soldaţi pentru a procura haine (ex eis apsentes / in 
Gal... vestitum). Gal...a fost întregit fie Gallia, fie Galatia29. Deşi este adevărat că 
efective din trupele legiunii pot fi conectate cu Asia Mică, provincie renumită 
pentru produsele sale din lână, mai plauzibilă mi se pare varianta Gallia. La rândul 
său, provincie cu centre importante de prelucrare a lânii30, Gallia este patria celei 
mai populare tunici militare: saga. 

De asemenea, pot fi identificaţi epigrafic vestiarii, conectaţi, într-un fel sau 
altul la mediul militar. Un anume Sextus Baebius31, vânzător de haine de la 
Aquileia, menţionează calitatea sa de fost membru al flotei romane (veteranus ex 
classe). Deşi nu este specificat în inscripţie, el ar fi putut activa în classis Venetum, 
cu sediul la Aquileia şi care opera în nordul Mării Adriatice. Din moment ce în 
mediul militar s-a format o piaţă constantă şi consistentă, Herma pare să fi profitat 
din vecinătatea colegilor săi. 

Sextus Baebius nu este un exemplu unic al unui vânzător de textile care 
alege hainele militare pentru afacerea sa. Iulius Victor, decedat la Augsburg, în 
Raetia, în jurul anului 150-225 p. Chr., avea un frate, care activa în legio III Italica, 
cu sediul în această provincie. Oare legăturile pe care acesta din urmă le avea în 

 
27 P.Oxy. 36, 2760. 
28 A. S. Hunt, Register of a cohort in Moesia, în Raccolta di Scritti in Onore di como Lumbroso, 
Mailand, 1925, p. 265-272; R. O. Fink, Hunt‘s. Pridianum: British Museum Papyrus 2851, în „The 
Journal of Roman Studies”, 48 (1958), p. 102-116. 
29 T. Kruse, Eine römische Silberschale in den Staatlichen Antikensammlungen München, în 
„Chiron”, 35 (2005), p. 113-136. 
30 Pentru comerţul cu produse din lână, vezi I. Dumitrache, Occupational Titles in Roman Textile 
Trade, în G. Cupcea, R. Varga (ed.), Social Interactions and Status Markers in the Roman World, 
Oxford, 2018, p. 23-46; eadem, Negustori de produse din lână în inscripţiile latineşti, în AŞUI, s.n., 
Istorie, LXVI (2020), p. 41-50. 
31 CIL V, 774. 
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armată să fi facilitat accesul lui Victor la aprovizionarea unităţii cu diferite haine? 
Poate că era originar din nordul Italiei, ţinând cont de zona de recrutare pentru 
această legiune. O altă inscripţie32 este ridicată de un membru al trupelor auxiliare 
ale legiunii I Adiutrix în onoarea lui Aemilianus – vânzător de haine şi agent în 
Gallia. Un anumit Lucius Priminius Ingenuus33 vindea haine în Stockhum. Marfa 
lui provenea cel mai probabil din centre din Galia, cum ar fi Trier şi Reims34. 
Ingenuus ar fi putut tranzacţiona pe lângă unităţile militare situate pe limes, la fel 
ca Sextus Baebius sau Iulius Victor. Ar fi putut fi legat de L. Priminius 
Provincialis, care a dedicat o inscripţie lui Mercur lângă Neuss. 

O femeie aparţinând Priminiilor s-a căsătorit cu un comerciant de pâine din 
Köln35. În cele din urmă, Maxsiminus36 (sic!), care a avut punctul de lucru în 
Marsal, în Gallia Belgica, pare să fi exportat haine pe limes. Pentru a-şi face 
comerţul prosper, negustorii trebuiau să se deplaseze în funcţie de existenţa 
materiei prime sau a unei pieţe profitabile. Astfel, Publius Murrius Zetus îşi are 
oraşul natal în Placentia, dar conduce activităţi comerciale în Montecassino37. 
Victorius Regulus38 provine din tribul nemetilor, situat pe Rin, şi se mută la Reims, 
probabil datorită afacerilor sale39. El este specializat în comerţul cu purpură dintre 
Durocotorum şi Lugudunum, unde îşi găseşte sfârşitul. Este posibil ca destinul său 
să fie legat de cariera fratelui său. Vicrius Tetricus era soldat în legiunea XXII 
Primigenia Pia Fidelis, staţionat lângă Lyon din anul 197. Ca veteran, Tetricus 
alege să se stabilească în Lyon, probabil un motiv bun pentru fratele său să îşi 
dezvolte afacerea în acelaşi loc. Poate că Tetricus avea legături bune cu foştii lui 
camarazi de arme, fapt care a deschis o piaţă nouă şi profitabilă pentru Regulus. 

Despre toţi aceştia putem bănui că au avut legături economice şi 
comerciale cu mediul militar, dar nu putem demonstra, prin structura surselor, 
eventuale beneficii încasate din contracte ferme cu oficialităţile. Mai degrabă sunt 
doar furnizori privaţi, plătiţi de clienţi din „buzunarul” propriu. O legătură a fost 
sugerată între aprovizionarea trupelor cu textile şi centonarii – „meşteşugari şi 
negustori de produse din lână de calitate joasă spre medie”40, categorie 
profesională foarte bine reprezentată în inscripţiile latineşti41.  

Cele mai multe menţiuni de centonarii sunt legate de existenţa unui 
collegium, conectat la rândul său la alte collegia profesionale asociate unui alt 

 
32 AE 2006, 1827. 
33 CIL XIII, 8545. 
34 L. Wierchowski, Fremde in Gallien - Gallier in der Fremde: Die epigraphisch bezeugte Mobilität in, 
von und nach Gallien vom 1. bis 3. Jh. n. Chr., Stuttgart, 2001, p. 409; W. Broeckaert, Navicularii et 
Negotiantes A prosopographical study of Roman merchants and shippers, St. Katharinen, 2013, p. 93. 
35 CIL XIII, 4564. 
36 CIL XIII, 8568. 
37 AE 1972, 74. 
38 AE 1982, 709. 
39 W. Broekaert, op. cit., p. 119. 
40 J. Liu, Collegia Centonariorum..., p. 295. 
41 I. Dumitrache, Occupational Titles..., p. 34-35. 
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meşteşug, negoţ sau formă de transport, ori de cult. Putem identifica unele cazuri 
clare în care membrii importanţi ai elitei locale sau provinciale apar ca membrii ai 
unor astfel de asociaţii: Attalus, din Gallia Lugdunensis42, care este sevir augustalis 
în Lyon, membru al asociaţiei de nautae Rhodanae şi corporatus în collegium 
centonariorum Luguduni consistentes, ori Publius Aelius Strenuo din Apulum43 – 
equus publicus, sacerdos arae Augusti, augur, duumvir of Sarmizegetusa, 
augustalis în acelaşi oraş, decurion în Drobeta, dar în acelaşi timp patron pentru 
collegium fabrum, centonariorum et nautarum şi conductor pascui et salinarum et 
commerciorum. 

Un soldat gata de acţiune în orice moment, loial şi plin de încredere nu poate fi 
decât un soldat bine echipat. Efortul de asigurare a acestui echipament a fost o 
preocupare constantă atât la nivelul trupei, dar şi în „agenda” responsabililor 
administrativi. Contracte cu statul trebuie să fi obţinut multe firme din lumea romană; 
într-adevăr, era suficient apară unele centre de producţie provinciale care aveau 
avantajul de a fi mai aproape de bazele militare. Acesta este modelul care va fi aplicat 
cel mai des în provinciile occidentale, unde trupele se aflau pe frontierele departe de 
Marea Mediterană; în est, aceste centre au fost asociate cu oraşe existente care ar fi 
putut satisface nevoile trupelor. Documentele analizate demonstrează implicarea 
contractuală a statului prin reprezentanţii săi, atribuirea unor lucrări achiziţii făcute nu 
numai din împrejurimi, ci şi la distanţe mai mari, dar şi unele defecte de logistică. 

În acelaşi timp, acolo unde statul nu reuşea să acopere nevoile sau unde 
opţiunile personale depăşeau oferta, oricând se putea dezvolta o piaţă paralelă, care 
să furnizeze produse superioare soldaţilor de rând sau ofiţerilor şi care să genereze 
venituri deloc de neglijat comercianţilor implicaţi. 
 
 

Des vêtements pour les soldats: contrats avec l’État romain  
et affaires personnelles 

 
Résumé 
 
Les documents analysés démontrent, à la fois, l’implication contractuelle de l’Etat à 
travers ses représentants, l’acquisition des produits non seulement à partir des environs, 
mais aussi à de plus grandes distances, mais aussi quelques défauts logistiques. Dans le 
même temps, là où l’État ne parvenait pas à répondre aux besoins ou lorsque les choix 
personnels dépassaient l’offre, un marché parallèle pouvait toujours être développé pour 
fournir des produits supérieurs aux simples soldats ou officiers et générer des revenus non 
négligeables pour les commerçants concernés.  
 
Mots-clés: l’armée romaine; vêtements; marchandes; contrats officiels. 
 

 
42 AE 1982, 702. 
43 CIL III, 1209. 
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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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	IV, 13, 1, p. 192: ca şi în ediţia Bodogae, PSB 13, p. 192, în formula imperială, s-a înlocuit numele lui Marcus Aurelius (AÙtokr£twr Ka‹sar M£rkoj AÙr»lioj 'Antwn‹noj SebastÒj) cu cel al lui Antoninus Pius (Titus Aelius Hadrianus Antoninus), s-a omis...
	V, 5, 4, p. 245: „în limba latină, ea a fost numită legio fulminatrix”; aceeaşi traducere ca în ediţia din 1987 (PSB 13, p. 195). Cuvântul grecesc keraunobolos are corespondent latinesc pe fulminatrix, însă, în realitate, nu a existat nicio legiun...
	VII, 11, 9-10, p. 359, 360: „locţiitorul de guvernator Emilian”; textul grec se referă la „guvernator”, nu „locţiitor de guvernator”.
	VII, 13, p. 365: numele imperial e tradus eronat: „Împăratul Cezar Publius Licinius Gallienus cel Pios, cel fericit şi cel de bun neam (!)”; pe greceşte, el este AÙtokr£twr Ka‹sar PoÚplioj Lik…noj GalliÁnoj EÙseb¾j EÙtuc¾j SebastÒj, deci ar fi treb...
	VIII, 10, 6, p. 419: „dregătorul împărătesc” pentru ¦ £gemýn; corect e „guvernator”.
	VIII, 11, 1, p. 420: traducerea excede textul grecesc şi nu conţine echivalări corecte ale termenilor greceşti: „căci întreaga populaţie a orăşelului, în frunte cu încasatorul statului, fruntaşii armatei şi ceilalţi magistraţi, precum şi sfatul oraş...
	VIII, 17, 3, p. 435: traducerea titlului imperial este neconformă textului grecesc şi formulei îndeobşte acceptate de istorici: superlativul mégistoß a fost tălmăcit doar în dreptul apelativului Germanicus, deşi el însoţeşte fiecare dintre cognomia de...
	VIII, 17, 5, care conţinea numele lui Licinius, lipseşte, pentru că în ediţia de după 324, anul eliminării lui Licinius, Eusebius l-a omis (vezi şi p. 435, nota 98); credem că ar fi trebuit inclus, dar marcat diferit de textul ediţiei utilizate, de vr...
	IX, 1, 7: nu „mai marii districtului” (p. 440), pentru că textul grecesc redă un calc după magistratura praepositus pagi la plural – toùß praiposítouß toû págou.
	IX, 10, 7, p. 461: expresia „singur stăpânitor” introdusă în traducerea titlului imperial excede textul grecesc şi echivalarea titlurilor latineşti cu cele greceşti acceptată îndeobşte de specialişti; acolo se spune doar AÙtokr£twr.
	X, 2, 2, p. 469: episcopii nu primeau „diplome împărăteşti” (diplome de buna purtare sau de înnobilare!), ci „scrisori împărăteşti” (gr. basiléwß grámmata).
	X, 6, 4, p. 498: nu „consulului Anulinus”, ci „proconsulului Anulinus”, aşa cum cere textul grecesc şi realitatea istorică – guvernatorul Africii proconsularis se numea proconsul.
	Însă, cel mai mult am dorit să vedem în ce măsură adnotările ediţiei revizuite ţin pasul cu progresul cercetării istorice şi istoriografice, îndreptând unele interpretări discutabile din versiunea precedentă a scrierii bisericeşti sau recomandând op...
	Iată câteva informaţii din notele lui Teodor Bodogae sau din note fără paranteze unghiulare, pe care le atribuim revizorului, ce ar fi trebuit corectate:
	p. 65, nota 103: Cartea zilelor (numele ebraic este dibrê hayyāmîm, care înseamnă „faptele zilelor”, „analele, cronicile”) a fost dat cărţilor numite în Vechiul Testament Cărţile cronicilor (după o sugestie a lui Hieronymus din Prologus Galeatus – C...
	p. 84, nota 17: Semo Sancus – zeu sabin; p. 99, nota 76: Semo Sancus – zeu etrusc; era de origine sabină.
	p. 93, nota 55: Caligula a fost asasinat la 24 ianuarie 41, nu la „20 februarie 41”.
	p. 93, nota 56: Claudius n-a domnit „aproximativ 41-54”, ci între 41 şi 54.
	p. 110, nota 105: Agripa II n-a fost rege, deşi purta acest titlu; realitatea dovedeşte contrariul – vezi G. Pilara, Agrippa II, în NDPAC, I, col. 162-163.
	p. 169, nota 168: afirmaţia conform căreia Traian a „dezlănţuit o mare persecuţie împotriva creştinilor” „drept mulţumire adusă zeilor” pentru biruinţa asupra dacilor în 105-106 n-are nicio acoperire.
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	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.
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	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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