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Pr. Fabian DOBOŞ* 
 
 

Augustin – al doilea Atanasie 
 
 
 
 

Introducere              
 
La jumătatea secolului al IV-lea, când s-a născut sfântul Augustin 

(13 noiembrie 354, Tagaste, Africa de Nord), creştinii deja erau împărţiţi în două 
mari facţiuni: pro şi contra profesiunii de credinţă de la Niceea (325). Gruparea 
proniceeană a fost condusă cu maximă tenacitate, timp de aproape jumătate de 
secol, de sfântul Atanasie, care a ocupat scaunul patriarhal de Alexandria, în 
perioada 328-373. Pentru lupta sa asiduă împotriva tuturor ereticilor, în special 
contra arienilor, în acea perioadă tensionată, Atanasie şi-a meritat titlul de „coloană 
a Bisericii” şi „părinte al ortodoxiei” (sfântul Grigore de Nazianz)1. Deşi întreaga 
lume creştină părea contagiată de arianism, Atanasie a rămas ferm în decizia sa de 
a apăra crezul promulgat la Conciliul Ecumenic din Niceea, unde el participase ca 
însoţitor, deşi era încă diacon, al episcopului său, Alexandru de Alexandria. 
Tocmai de aici a apărut sintagma: „Athanasius contra mundum”.     

La scurt timp după moartea marelui apologet, la Alexandria (2 mai 373), 
convertitul Augustin primeşte botezul în noaptea de Paşti a anului 387, alături de 
fiul său, Adeodatus, şi de prietenul de suflet, Alipius2, din mâinile faimosului 
episcop de Milano, sfântul Ambrozie. După acest moment, Augustin s-a alăturat, 
cu toată forţa intelectuală şi spirituală, luptei împotriva ereticilor, preluând astfel 
conducerea grupării fidele crezului niceno-constantinopolitan. Datorită acestui rol 
fundamental pe care l-a avut în apărarea şi predicarea ortodoxiei împotriva 
ereticilor, i se poate atribui şi lui sintagma de mai sus: „Augustinus contra 
mundum”. Cei doi mari sfinţi părinţi ai Bisericii şi-au lăsat puternica amprentă 
spirituală asupra Antichităţii creştine, deoarece în timp ce expuneau doctrina 
creştină păgânilor, îi corectau pe eretici, iar pe creştinii dreptcredincioşi îi întăreau 
în trăirea cu maximă fidelitate a crezului niceno-constantinopolitan3. 

 
* Conf. univ. dr., Facultatea de Teologie Catolică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 
România; fabiandobos@gmail.com. 
1 Dizionario dei santi. Da Abacuc a Zosimo tutti i protagonisti della Fede, Firenze, TEA, 1989, p. 44.     
2 Cf. ibidem, p. 13. 
3 Cf. Fericitul Augustin. Scrieri alese, vol. I, editat de Dumitru Soare, Bucureşti, Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1985, p. 13. 
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Lupta sfântului Augustin contra ereticilor 

 
Principala operă în care Augustin îi combate pe eretici este De haeresibus. 

Aceasta a fost redactată în jurul anului 428, la invitaţia diaconului Quodvultdeus 
din Cartagina, condamnând 88 de erezii, urmând listele de eretici ale lui Pseudo-
Epifaniu şi Filastriu4. 

   
1. Augustin şi maniheismul 

 
Sfântul Augustin a fost, încă din prima tinereţe un căutător de înţelepciune. 

După ce a rămas dezamăgit de creştinism, în urma unei lecturi superficiale a Sfintei 
Scripturi, s-a orientat spre maniheism, această apropiere având trei cauze: maniheii 
i-au promis că l-ar fi condus la înţelepciune folosindu-se doar de raţiune, fără a face 
apel la credinţă; apartenenţa la Cristos, respectivii eretici declarându-se adepţi ai 
învăţăturii creştine şi găsirea unei soluţii pentru problema răului din lume. Dornic de 
a ajunge cât mai repede să posede înţelepciunea, Augustin devine în scurt timp 
membru al sectei lui Mani, deşi nu a trecut niciodată de primul grad al sectei5. Odată 
cu trecerea timpului, Augustin îşi dădea seama că doctrina maniheistă nu reuşea să-i 
răspundă la întrebări ci dimpotrivă, îi mărea dubiile: cosmologia maniheilor era, în 
opinia sa, total opusă doctrinei pe care o propunea filosofia greacă; teoria dualistă 
susţinută de manihei era în contradicţie cu concepţia lor despre divinitate. Însă, cea 
mai mare dezamăgire a lui Augustin a fost discuţia pe care a avut-o, la Cartagina, cu 
episcopul maniheu Faustus de Milevi, cel mai erudit membru al sectei6, care însă nu 
era destul de bine pregătit intelectual pentru a-l convinge să rămână şi să înainteze în 
doctrina maniheistă. Despre acest episcop maniheu, Augustin scria, după convertirea 
sa: „L-am cunoscut ca pe un om simpatic şi plăcut la vorbă, care expunea teoriile lor 
obişnuite, mult mai plăcut decât alţii. Dar pentru a-mi potoli setea, la ce-mi serveau 
acele cupe preţioase şi un paharnic elegant? De atari poveşti, urechile îmi erau sătule: 
ele nu mi se păreau mai bune pentru că erau spuse mai bine, nici mai adevărate, 
pentru că erau mai bine prezentate”7.   

Cu toate acestea, când s-a transferat la Roma, în anul 383, şi-a făcut câţiva 
prieteni manihei, care la rândul lor nu au reuşit să-l convingă să rămână fidel 
maniheismului. Despărţirea de doctrina maniheistă a avut loc odată cu transferul 
său la Milano, în anul 384, unde l-a ascultat, cunoscut şi urmat pe episcopul 
locului, sfântul Ambrozie8. 

Aşa cum des s-a întâmplat în cazul marilor convertiţi din istoria Bisericii, 
de exemplu sfântul Paul apostolul, şi Augustin, după primirea botezului, a început 
să lupte contra credinţelor pe care le-a avut până la momentul botezului, în special 

 
4 Berthold Altaner, Patrologia, Torino, Marietti, 1977, p. 447. 
5 Dizionario dei santi. Da Abacuc a Zosimo tutti i protagonisti della Fede, p. 12.     
6 Pierre Batiffol, Le catholicisme de Saint Augustin, vol. I, Paris, J. Gabalda, 1920, p. 4. 
7 Confessiones, V, 6, 10. 
8 Cf. Berthold Altaner, op. cit., p. 431. 
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contra teoriei maniheiste. Într-adevăr, marele sfânt a combătut timp de peste 10 ani, 
până în 405, dogma pe care el însuşi o urmase timp de aproape un deceniu9. 
Împotriva maniheismului, Augustin a explicat, în special, următoarele adevăruri 
profesate de creştini: Binele provine de la Dumnezeu, în timp ce Răul nu este o 
substanţă10; Vechiul Testament este, asemenea Noului Testament, lucrarea lui 
Dumnezeu; Isus Cristos a fost om adevărat, deci nu a avut un trup aparent. 

Dintre numeroasele opere scrise contra maniheilor amintim: De moribus 
Ecclesiae Catholicae et de moribus Manichaeorum (387-389); De Genesi contra 
Manichaeos (388-389); Acta seu disputatio contra Fortunatum Manichaeum (392); 
Contra Faustum Manichaeum (397-400); Contra Secundinum Manichaeum (399). 
De amintit aici şi lucrarea Ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas (415), 
în care Augustin combate priscillianismul, doctrină eretică asemănătoare 
maniheismului11. 

    
2. Lupta contra donatiştilor 

 
Încă de la începutul secolului al IV-lea, erezia donatistă, profesată de 

episcopul Donatus, care susţinea că validitatea sacramentelor depinde de virtuţile 
celor care le administrează, făcuse numeroşi prozeliţi nu doar în Numidia ci în 
întreaga creştinătate12. La sfârşitul secolului al IV-lea, în oraşul Cartagina, unde era 
episcop un prieten al lui Augustin, pe nume Aurelius, „problema donatistă se 
intensifica zi de zi, prin evenimente violente. Convieţuirea celor două comunităţi 
creştine în acelaşi oraş, intoleranţa şi zelul fanatic al celor doi episcopi care-şi 
disputau legitimitatea titlului episcopal, duceau la o îndârjită intransigenţă. 
Episcopii catolici doreau să stabilească pacea religioasă cu orice preţ. Erau dispuşi 
să renunţe la demnitatea lor în favoarea unicului episcop donatist, dacă acesta s-ar 
fi lăsat convins de credinţa cea adevărată, sau ar fi arătat cel puţin o atitudine 
conciliantă. În schimb, pentru episcopii donatişti, obiectivul nu era tocmai pacea 
religioasă, ci eliminarea, chiar fizică, a adversarului, convinşi că era vorba de 
episcopi nedemni”13. 

Împotriva acestor eretici, Augustin explică în mod sublim conceptul de 
catolicism, atribut constitutiv al Bisericii, care este formată din oameni păcătoşi, 
care însă tind spre perfecţiune. De asemenea, Augustin insistă asupra faptului că 
sacramentele îşi ating scopul, adică îi sfinţesc pe creştini, indiferent de gradul de 
perfecţiune al preotului care le administrează14. În lupta contra donatiştilor, 
Augustin susţine validitatea botezului administrat de eretici, insistând asupra 

 
9 Fericitul Augustin. Scrieri alese, vol. I, p. 13. 
10 „Şi pentru tine, răul nu există chiar deloc. Nu numai pentru tine, ci pentru întreaga ta creatură, 
pentru că nu există ceva în afară care să izbucnească şi să strice ordinea pe care ai pus-o în ea” 
(Confessiones, VII). 
11 Berthold Altaner, op. cit., p. 447-448.     
12 Cf. Adalbert Hamman, Breve dizionario dei Padri della Chiesa, Brescia, Queriniana, 1983, p. 159.  
13 Carlo Cremona, Augustin de Hippona, Bucureşti, Pauline, 2003, p. 185. 
14 Cf. Serge Lancel, Saint Augustin, Paris, Fayard, 1999, p. 243-244. 
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faptului că sacramentul trebuie administrat încă de la o vârstă fragedă, întrucât 
Biserica universală nu a instituit, ci a primit acest obicei15. 

Pentru Augustin, izvorul baptismal (cristelniţa) reprezenta însuşi uterul 
Maicii Biserici, de unde proveneau fiii adoptivi ai lui Dumnezeu16. Marele sfânt 
părinte al Bisericii credea cu tărie şi în caracterul de neşters pe care sacramentul 
botezului îl imprimă celui botezat, astfel că acest sacrament nu poate fi repetat. În 
acest sens, amintim de tensiunea pe care donatiştii din nordul Africii o provocau în 
Biserică atunci când îi rebotezau pe cei care treceau de la catolicism la donatism. 
Amintim aici despre faimosul caz al diaconului din Mutugenna, localitate care 
aparţinea diecezei de Hipona, care intrând în rândul donatiştilor a fost rebotezat în 
anul 392 de episcopul donatist Maximin de Sinitum. Acest act l-a determinat pe 
Augustin să meargă la Mutugenna, pentru a vorbi cu respectivul diacon, pe care 
însă nu a reuşit să-l întâlnească. Totuşi, părinţii săi i-au confirmat marelui părinte al 
Bisericii că fiul lor a trecut la donatism. După ce s-a convins că cele auzite erau 
adevărate, Augustin i-a trimis o scrisoare episcopului eretic Maximin, „dilectissimo 
et honorabili fratri Maximino”, în care îşi cerea scuze că nu l-a numit episcop, 
pentru că episcopul său era Valeriu de Hipona. În scrisoarea sa, Augustin îi atrage 
atenţia episcopului donatist, criticându-l pentru faptul că nu crede în botezul 
administrat de Biserica Catolică, deşi doctrina sectei credea într-un singur botez. 
După circa 15 ani, episcopul donatist Maximin de Sinitum, influenţat şi de scrierile 
sfântului Augustin, s-a convertit la catolicism17. 

Întreaga luptă a lui Augustin contra sectei donatiştilor a avut la bază două 
principii clare: „Biserica este o instituţie divină” şi „Biserica este una”, principii pe 
care Augustin le-a apărat cu toată fervoarea, prin scrieri sau dezbateri publice. Un 
succes clar în combaterea donatiştilor l-a avut în disputa publică din anul 411, 
ţinută la Cartagina, la care au participat 286 de episcopi catolici şi 279 donatişti18. 

Aşadar, pentru Augustin, toţi cei care nu vor să respecte aceste principii 
sunt eretici, tocmai pentru că nu respectă Biblia şi Tradiţia apostolilor, unde se 
regăsesc cele două principii19. 

Pentru a veni în sprijinul catolicilor care simţeau tot mai mult ademenirea 
donatiştilor, Augustin a compus, într-un limbaj simplu Psalmus contra partem 
Donati, în care contrazicea psalmii compuşi de donatişti contra catolicilor. 

Dintre scrierile antidonatiste amintim: De baptismo contra Donatistas 
(400-401); De unitate Ecclesiae (405); Contra Gaudentium Donatistarum 
episcopum (421-422). 

 
 
 

 
15 Pierre Batiffol, op. cit., vol. I, p. 30. 
16 Ibidem, p. 271.         
17 Ibidem, p. 127-130. 
18 Berthold Altaner, op. cit., p.  433.  
19 Pierre Batiffol, op. cit., vol. I, p. 211. 
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3. Augustin şi pelagianismul 

 
Pe când era încă în desfăşurare cearta cu donatiştii, a apărut o altă erezie: 

pelagianismul. În jurul anului 400, teologul eretic Pelagiu a zdruncinat doctrina 
creştină, susţinând că oamenii au capacitatea de a îndeplini poruncile lui Dumnezeu 
fără ajutorul harul divin. În opinia sa, omul, folosindu-se de liberul arbitru, este 
capabil să-l aleagă pe Dumnezeu, fără ajutorul acestuia. „Dacă cine nu se mântuieşte, 
nu se mântuieşte din vina sa, rezultă că cine se mântuieşte, se mântuieşte datorită 
meritelor sale”20. Pelagianismul neagă păcatul originar, susţinând că o persoană este 
înzestrată, încă de la naştere, cu aceeaşi puritate şi virtuţi morale ca cele ale lui 
Adam, atunci când a fost creat de Dumnezeu21. În sfârşit, „Pelagiu se grăbeşte să 
enunţe discursuri mai constructive şi mai practice, recurgând la modele clasice 
precum promisiunea răsplăţii paradisiace sau, din contră, ameninţarea cu pedeapsa 
veşnică”22. Până în anul 410, Pelagiu a trăit la Roma, unde se bucura de mare faimă, 
în ciuda ereziilor pe care le profesa. Apoi, din cauza invaziei vizigoţilor, s-a retras la 
Cartagina, unde şi-a prezentat învăţătura eretică23. 

Începând cu anul 412, Augustin, plecând de la explicarea misterului 
morţii24, combate această teorie, susţinând că, după păcatul originar, liberul arbitru 
al omului nu a dispărut, ci acesta poate să aleagă binele numai cu ajutorul harului 
divin25. Fără atac ad hominem, Augustin îl combate pe ereticul Pelagiu, afirmând 
că întotdeauna Dumnezeu face primul pas26. Evident, când a susţinut acest lucru, a 
ţinut cont şi de istoria propriei convertiri. Istoria creştinismului, mai ales vieţile 
sfinţilor, a demonstrat că Augustin a avut dreptate. Tocmai de aceea, Tradiţia 
Bisericii l-a numit pe Augustin „doctor gratiae”. 

Controversa pelagianistă a cunoscut două momente: unul de prezentare, 
după care a urmat al doilea, polemic. Într-o primă fază, Augustin evită să dea 
numele ereticilor pelagieni, acordându-le de-a dreptul şi cuvinte de admiraţie 
pentru modul exemplar în care îşi duceau viaţa şi faima de sfinţenie. În a doua 
etapă a controversei, Augustin clarifică raportul între lege şi har, dar şi conceptul 
de libertate creştină. De asemenea, susţine că, pentru a nu anula jertfa lui Cristos de 
pe cruce, creştinul trebuie să apere nu numai natura umană, ci şi harul divin care 
însănătoşeşte şi eliberează natura. După ce sinodul local din Ierusalim (415) l-a 

 
20 Agostino Trapè, S. Agostino: Introduzione alla dottrina della Grazia, vol. II, Grazia e Libertà, 
Roma, Città Nuova, 1990, p. 261.     
21 Bernard Quilliet, Încrâncenarea teologică. Istoria harului în Occident. Secolele III-XXI, Iaşi, 
Sapientia, 2012, p. 61-74, passim. 
22 Ibidem, p. 65.     
23 Berthold Altaner, op. cit., p.  388. 
24 Agostino Trapè, S. Agostino: Introduzione alla dottrina della Grazia, vol. I, Natura e Grazia, 
Roma, Città Nuova, 1987, p. 103. 
25 Louis Bouyer, La spiritualità dei padri (III-IV secolo). Monachesimo antico dei Padri, Bologna, 
EDB, p. 228; cf. Pierre Batiffol, op. cit., vol. I, p. 433.     
26 Cf. Serge Lancel, op. cit., p. 471. 
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reabilitat pe Pelagiu, Augustin a subliniat, în urma citirii deciziilor respectivului 
sinod, că „Pelagius a fost achitat, dar pelagianismul condamnat”27. 

Aşadar, pentru Augustin, harul divin, ca expresie a dependenţei omului de 
Dumnezeu, rămâne mijlocul cel mai important prin care omul poate dobândi 
posibilitatea de a intra în comuniune cu Dumnezeu. Se poate afirma, în opinia lui 
Augustin, că Dumnezeu este în căutarea omului şi nu invers28. Puterea şi 
importanţa harului divin se poate observa cel mai bine în iertarea pe care 
Dumnezeu o acordă omului: „Căci tu Doamne ai şters toate faptele mele cele rele, 
ca să nu răsplăteşti mâinilor mele, prin care m-am îndepărtat de tine, şi ai luat-o 
înaintea faptelor mele bune, ca să plăteşti mâinilor tale prin care m-ai făcut”29. 

Despre păcatul originar, Augustin susţine că această povară impusă fiilor 
lui Adam de păcatul strămoşilor lor se datorează blestemului divin care se traduce 
prin acţiunea concupiscenţei intervenite în procesul procreării. Totuşi, spre sfârşitul 
vieţii, Augustin a reluat ideea despre procesul transmiterii păcatului originar, şi 
dorind să-i modifice caracterul excesiv, a preferat să explice această realitate ca 
fiind un fel de unire morală între Adam şi descendenţii săi, asemănătoare cu 
solidaritatea care ne uneşte în Isus Cristos30.    

Dintre principalele scrieri ale lui Augustin împotriva pelagianismului 
amintim: De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum (412); 
De spiritu et littera (412); De gratia Novi Testamenti (412); De gestis Pelagii 
(417); De gratia Christi et de peccato originali (418); Contra duas epistolas 
Pelagianorum (421). 

 
4. Scrieri contra arienilor 

 
Augustin s-a implicat, mai ales spre sfârşitul vieţii, în lupta împotriva 

arienilor, care încă mai reprezentau o putere în sfera teologiei. Arianismul a fost 
adus în provincia romană Africa de goţii arieni din armata imperială, pe care 
împăratul Teodosie al II-lea (408-450) a trimis-o contra suveranului Bonifacius, 
care s-a revoltat contra Imperiului, sub comanda gotului Sigisvult de Ravenna. 
Aceşti goţi erau însoţiţi de episcopul arian Maximin31. 

Astfel, în perioada 427-428, îl combate pe episcopul arian Maximin, care 
încă de la sfârşitul secolului al IV-lea îl combătea pe Sfântul Ambrozie de Milano 
(Dissertatio Maximini contra Ambrosium - 383). Răspunsul exhaustiv catolic al lui 
Augustin este publicat în opera Contra Maximinum32. 

     

 
27 La dottrina eucaristica di Sant’Agostino, ed. Gerardo di Nola, Città del Vaticano, Libreria Editrice 
Vaticana, 1997, p. 14. 
28 http://www.chiesariformatasalerno.net/media/pelagiani.html [28.04.2021]. 
29 Confessiones, XIII. 
30 Bernard Quilliet, op. cit., p. 90.  
31 Fericitul Augustin. Scrieri alese, vol. I, p. 15-16. 
32 Berthold Altaner, op. cit., p. 386. 
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5. Augustin şi păgânii 

 
Cea mai importantă apologie a creştinismului din întreaga Antichitate este 

opera De civitate Dei, publicată de Augustin în perioada 413-426. Principala cauză 
care l-a determinat pe marele gânditor să redacteze această lucrare a fost dorinţa de 
a răspunde vechii acuzaţii – care s-a intensificat în urma asediului Romei din 410 
de către Alaric – că religia creştină este singura vinovată pentru toate vitregiile care 
s-au abătut asupra Imperiului Roman33.  

Pe lângă lupta contra ereziilor, Augustin a fost nevoit să ţină piept şi 
păgânilor, care, chiar dacă deveniseră o minoritate, întindeau nenumărate curse 
catolicilor. De exemplu, în iunie 408, marele sfânt părinte al Bisericii a trebuit să 
meargă de urgenţă la Calama, pentru a-l apăra, cu autoritatea sa faimoasă, pe 
episcopul Possidius, la rândul său o autoritate în rândul teologilor catolici34, 
devenit ţintă a păgânilor. Cauza tensiunii consta în faptul că în anul 391, împăratul 
a ordonat demolarea unui templu al păgânilor, Serapeus din Alexandria. După ce 
câţiva tineri păgâni, încălcând legile imperiale, i-au atacat cu pietre pe catolici, în 
două rânduri, aceştia au dat foc bisericii, preoţii, în frunte cu episcopul Possidius, 
fiind obligaţi să-şi găsească un adăpost sigur. „Possidius se ghemui într-o 
cămăruţă, tremurând de frica strigătelor turbulenţilor care treceau pe lângă el fără 
să-l descopere şi blestemau pentru că nu reuşiseră să-l prindă înainte”35. 

Contra acestor rebeli, ca de altfel împotriva tuturor păgânilor, Augustin 
scrisese în tratatul De vera religione, redactat în tinereţe, următoarele: „În vremea 
noastră, aceasta e religia creştină, care, dacă e cunoscută şi urmată, este cea mai 
lipsită de griji şi cea mai sigură mântuire”36. 

 
Concluzie 

 
Al doilea Atanasie al Antichităţii a trecut la cele veşnice la 28 august 430, 

fiind îngropat cu participarea a numeroşi episcopi, preoţi şi credincioşi37, în 
bazilica „Sfântul Ştefan” („Bazilica Păcii”) din Hipona, în timp ce barbarii 
devastau Africa de Nord38. La câteva luni după moartea lui Augustin, casa 
episcopală a fost arsă – dar cărţile au fost, ca prin minune, salvate – preoţii şi 
credincioşii din oraşul Hipona împrăştiindu-se, fiecare pe unde a putut. 

În anul 504, sfântul episcop Fulgenţiu de Ruspe, exilat împreună cu alţi 
episcopi, de către regele vandal Trasamund, a transportat rămăşiţele pământeşti ale 
marelui Augustin în Sardinia. După ce sarazinii au cucerit această insulă, moaştele 

 
33 Ibidem, p. 444. 
34 De menţionat faptul că acest episcop a fost ales de Augustin să facă parte din grupul catolicilor care 
i-au înfruntat pe donatişti în disputa publică de la Cartagina, din anul 411 (cf. Gustave Bardy, Saint 
Augustin. L’homme et l’oeuvre, Paris, Desclée, de Brouwer, 19466, p. 343).     
35 Carlo Cremona, op. cit., p. 195-196. 
36 Augustin, Despre adevărata religie, Bucureşti, Humanitas, 2007, p. 61.     
37 Possidius, Vita S. Aurelii Augustini, cap. XXXI. 
38 https://laliberta.info/2015/09/13/le-reliquie-di-santagostino-da-ippona-a-pavia/ [18.05.2021]. 
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sfântului Augustin au fost răscumpărate în anul 722 de regele longobard Liutprand 
(712-744), fiind depuse în biserica augustinienilor „San Pietro in Ciel d’Oro” din 
Pavia39, unde se află până în zilele noastre40. 

Moştenirea spirituală pe care marele Augustin a lăsat-o creştinilor este 
imensă. El a reuşit să împace în mod sublim raţiunea şi credinţa, punând astfel baza 
filosofiei creştine. 

De asemenea, al doilea Atanasie al Antichităţii a fost un campion în lupta 
împotriva tuturor ereziilor din timpul său, un exemplu strălucitor de apărător al 
credinţei autentice în Dumnezeu, unul şi întreit, şi în Biserica apostolică. Astfel, 
putem afirma împreună cu Bossuet că Augustin este „singurul pe care Providenţa l-
a stabilit cu ocazia disputelor ce s-au ivit în timpul său, ca să ne dea un corp întreg 
de teologie, care a fost rodul lecturii sale profunde şi continue a sfintei scripturi”41. 
 
 

Augustine – the second Athanasius 
 

Abstract 
 
The current article highlights the resemblance between the great Holy Fathers of the 
Church: St. Athanasius and St. Augustine. In the middle 4th century, when St. Augustine 
was born, Christians were already divided into two main parties: those agreeing with the 
faith profession of Nicaea (325) and those who were against. The pro-Nicaean party was 
lead with maximum tenacity for almost half of a century by St. Athanasius. Even if the 
whole world seemed to be touched by Arianism, Athanasius stood steady on his decision to 
defend the creed expressed by the Ecumenical Council of Nicaea. Shortly after the decease 
of this great defender of the faith in Alexandria, the converted Augustine receives the 
baptism on Easter night in 387, through the hands of the famous Bishop of Milano, St. 
Ambrosius. After that, Augustine joined with full strength in mind and spirit, the fight 
against the heretics, taking the lead of the party faithful to the Nicaea-Constantinopolitan 
creed. These two great saints left their spiritual mark on Christian Antiquity, because, 
while presenting the Christian Doctrine to the pagans, they were also correcting the 
heretics, and strengthening the faithful Christians in living fully agreeing to the Nicaea-
Constantinopolitan creed. 
 
Keywords: St. Augustine; St. Athanasius; Nicaea-Constantinopolitan creed; Arianism; 
Pelagianism. 

 
39 În această biserică – ce a primit titlul de basilica minor – se mai află mormântul regelui Liutprand, 
dar şi al filosofului martir Boetius. 
40 Cf. https://santagostinopavia.wordpress.com/la-basilica/larca-e-la-tomba-di-santagostino/ [19.05.2021].  
41 Jacques Bénigne Bossuet, Défense de la tradition et des Saints Pères, I, cartea IV, cap. 16, Paris, 
1763. 
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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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	EUSEBIU DE CEZAREEA, Istoria bisericească, traducere din limba greacă veche, studiu introductiv şi note de Teodor Bodogae, ediţie revizuită de Tudor Teoteoi, Basilica, Bucureşti, 2020, 560 p. (PSB, s.n. 20).
	Ne-am fi aşteptat ca măcar să fi fost actualizată lista ediţiilor şi traducerilor din Istoria bisericească, dar ea a rămas cea întocmită de Teodor Bodogae (PSB 13, p. 25), cu diferenţa că în noua ediţie s-au completat datele despre acestea (p. 31-35);...
	Nu a fost intenţia noastră de a verifica traducerea, mai ales că aspectele teologice ale scrierii ne-ar fi depăşit competenţele. Ne-au interesat, în mod deosebit, unele secvenţe de natură istorică, care în ediţia Bodogae erau redate nesatisfăcător – f...
	IV, 11, 12, p. 191: formula de adresare din Apologia lui Iustin este redată întocmai ca în ediţia Bodogae, PSB 13, p. 155: „Împăratului Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius, Augustul Cezar”; ultima parte ar fi trebuit să fie „Cezar August”, pent...
	IV, 13, 1, p. 192: ca şi în ediţia Bodogae, PSB 13, p. 192, în formula imperială, s-a înlocuit numele lui Marcus Aurelius (AÙtokr£twr Ka‹sar M£rkoj AÙr»lioj 'Antwn‹noj SebastÒj) cu cel al lui Antoninus Pius (Titus Aelius Hadrianus Antoninus), s-a omis...
	V, 5, 4, p. 245: „în limba latină, ea a fost numită legio fulminatrix”; aceeaşi traducere ca în ediţia din 1987 (PSB 13, p. 195). Cuvântul grecesc keraunobolos are corespondent latinesc pe fulminatrix, însă, în realitate, nu a existat nicio legiun...
	VII, 11, 9-10, p. 359, 360: „locţiitorul de guvernator Emilian”; textul grec se referă la „guvernator”, nu „locţiitor de guvernator”.
	VII, 13, p. 365: numele imperial e tradus eronat: „Împăratul Cezar Publius Licinius Gallienus cel Pios, cel fericit şi cel de bun neam (!)”; pe greceşte, el este AÙtokr£twr Ka‹sar PoÚplioj Lik…noj GalliÁnoj EÙseb¾j EÙtuc¾j SebastÒj, deci ar fi treb...
	VIII, 10, 6, p. 419: „dregătorul împărătesc” pentru ¦ £gemýn; corect e „guvernator”.
	VIII, 11, 1, p. 420: traducerea excede textul grecesc şi nu conţine echivalări corecte ale termenilor greceşti: „căci întreaga populaţie a orăşelului, în frunte cu încasatorul statului, fruntaşii armatei şi ceilalţi magistraţi, precum şi sfatul oraş...
	VIII, 17, 3, p. 435: traducerea titlului imperial este neconformă textului grecesc şi formulei îndeobşte acceptate de istorici: superlativul mégistoß a fost tălmăcit doar în dreptul apelativului Germanicus, deşi el însoţeşte fiecare dintre cognomia de...
	VIII, 17, 5, care conţinea numele lui Licinius, lipseşte, pentru că în ediţia de după 324, anul eliminării lui Licinius, Eusebius l-a omis (vezi şi p. 435, nota 98); credem că ar fi trebuit inclus, dar marcat diferit de textul ediţiei utilizate, de vr...
	IX, 1, 7: nu „mai marii districtului” (p. 440), pentru că textul grecesc redă un calc după magistratura praepositus pagi la plural – toùß praiposítouß toû págou.
	IX, 10, 7, p. 461: expresia „singur stăpânitor” introdusă în traducerea titlului imperial excede textul grecesc şi echivalarea titlurilor latineşti cu cele greceşti acceptată îndeobşte de specialişti; acolo se spune doar AÙtokr£twr.
	X, 2, 2, p. 469: episcopii nu primeau „diplome împărăteşti” (diplome de buna purtare sau de înnobilare!), ci „scrisori împărăteşti” (gr. basiléwß grámmata).
	X, 6, 4, p. 498: nu „consulului Anulinus”, ci „proconsulului Anulinus”, aşa cum cere textul grecesc şi realitatea istorică – guvernatorul Africii proconsularis se numea proconsul.
	Însă, cel mai mult am dorit să vedem în ce măsură adnotările ediţiei revizuite ţin pasul cu progresul cercetării istorice şi istoriografice, îndreptând unele interpretări discutabile din versiunea precedentă a scrierii bisericeşti sau recomandând op...
	Iată câteva informaţii din notele lui Teodor Bodogae sau din note fără paranteze unghiulare, pe care le atribuim revizorului, ce ar fi trebuit corectate:
	p. 65, nota 103: Cartea zilelor (numele ebraic este dibrê hayyāmîm, care înseamnă „faptele zilelor”, „analele, cronicile”) a fost dat cărţilor numite în Vechiul Testament Cărţile cronicilor (după o sugestie a lui Hieronymus din Prologus Galeatus – C...
	p. 84, nota 17: Semo Sancus – zeu sabin; p. 99, nota 76: Semo Sancus – zeu etrusc; era de origine sabină.
	p. 93, nota 55: Caligula a fost asasinat la 24 ianuarie 41, nu la „20 februarie 41”.
	p. 93, nota 56: Claudius n-a domnit „aproximativ 41-54”, ci între 41 şi 54.
	p. 110, nota 105: Agripa II n-a fost rege, deşi purta acest titlu; realitatea dovedeşte contrariul – vezi G. Pilara, Agrippa II, în NDPAC, I, col. 162-163.
	p. 169, nota 168: afirmaţia conform căreia Traian a „dezlănţuit o mare persecuţie împotriva creştinilor” „drept mulţumire adusă zeilor” pentru biruinţa asupra dacilor în 105-106 n-are nicio acoperire.
	p. 178, nota 6: Marcus Rutilius Lupus nu a fost guvernator al Egiptului între 115-117, ci între 113-117 – cf. PIR2, R 252.
	p. 178, nota 10: dies imperii a lui Hadrian este 11 august 117, nu „probabil… 10 august 117”.
	p. 191, nota 50: Lucius Verus nu era „fiul lui Caianus Commodus”, ci al lui Ceionius Commodus; asociindu-l la domnie, Marcus Aurelius nu i-a acordat „conducerea Orientului”, ci i-a încredinţat conducerea războiului din Orient împotriva parţilor.
	p. 225, nota 1, cu referire la numele Antoninus Verus din V, Praef., 1, care l-ar desemna pe Lucius Verus, nu pe Marcus Aurelius (vezi şi nota 79 de la p. 243, cu referire la informaţia din V, 4, 3). Este drept că, în unele surse antice, Lucius Verus...
	p. 244, nota 81: istoricul Iulius Capitolinus nu există; acesta e un pseudo-nume al autorului anonim al culegerii de biografii imperiale cunoscută ca Historia Augusta sau Scriptores Historiae Augustae; la aceeaşi nota sau la cea precedentă, trebuia e...
	p. 265, nota 175 la V, 18, 9: Aemilius Frontinus – „necunoscut din alte izvoare”; e, probabil, personajul omonim menţionat pe o inscripţie – cf. EDCS-31700646; PIR2, A 348.
	p. 269, nota 190: viitorul împărat Antoninus Pius nu a fost proconsul al Asiei „între anii 130-136”, ci în 134-135 – cf. PIR2, A 1513.
	p. 270, nota 199: prefectul pretoriului nu era „guvernatorul Romei”; „Perennius”, al cărui nume corect este Perennis (Sextus Tigidius Perennis), nu a fost prefect al pretoriului „între anii 183-186”, ci între 183-185 (PIR2, T 203), în cest ultim an l...
	p. 278, nota 235 la V, 28: „Artemon a trăit pe la anii 300 sau chiar mult mai înainte”. Acest eretic adopţionist din secolul al III-lea (în jur de 235 era la Roma) este acelaşi cu Artemas din VII, 30, 16-17 (p. 391) (vezi şi p. 391, nota 213).
	p. 279, nota 229: ideea unui „rescript”, a unui „edict” sau a unui „decret” de interzicere a convertirii la creştinism emis de Septimius Severus în 202 (la p. 282, nota 1, apar anii 201-202), formulată pe baza unei informaţii din SHA, Sev., XVII, 1 (I...
	p. 284, nota 4: Quintus Maecius Laetus a ajuns, într-adevăr, prefect al pretoriului în 205, dar informaţia lui Eusebius din VI, 2, 2 („Laetus guverna Alexandria şi restul Egiptului”) necesita precizarea în notă că acesta a fost praefectus Aegypti într...
	p. 294, nota 43: data tradiţională a asasinării lui Geta de către Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus) este, într-adevăr, „27 februarie 212”; de fapt, uciderea lui a avut loc la 26 decembrie 211, în timpul sărbătorii Saturnalia – cf. PIR2, S 454.
	p. 300, nota 69: nu „Iulian Cassian”, ci Iuliu Cassian (Iulius Cassianus).
	p. 311, nota 117: Elagabal n-a fost preot al Soarelui doar „în tinereţe”, ci şi după ce a ajuns la tron, monedele şi mai multe inscripţii din diferite colţuri ale Imperiului numindu-l sacerdos amplissimus (sau summus sacerdos, sau inuictus...
	p. 318, nota 147: în 235, cand a fost ucis, Alexander (nu Alexandru) Severus se afla „în nord-vestul imperiului” nu pentru a opri „răscoalele interminabile”, ci pentru a purta războiul împotriva germanicilor, care atacaseră provinciile de la Rin; cu M...
	p. 327, nota 281: „prigoana generală” din timpul lui Decius (249-251) nu s-a declanşat pentru că „se apropiau sărbătorile milenare de la întemeierea Romei” şi suveranul dorea „să restaureze tradiţiile imperiale”; jocurile seculare fuseseră celebrate ...
	p. 328, nota 188: „Valerianus domneşte între anii 253-260”, dar la p. 355 (nota 36) şi 348 (nota 7), unde e scris Valerian, ca şi în text, se dau ca date ale principatului său anii 253-259; vezi şi p. 364, nota 89, unde se afirmă că „Valerian cade rob...
	p. 329, nota 191: frumentarii erau, iniţial, centurioni detaşaţi din legiuni, cu scopul de a se ocupa de aprovizionarea trupelor; cu timpul, au devenit un serviciu secret al armatei, care, pe lângă supravegherea colectării annonei militare, aveau mi...
	p. 329, nota 191: afirmaţia conform căreia „abia Diocleţian va integra cu adevărat Egiptul în imperiu” e total greşită; din 30 î.H., Egiptul făcea parte „cu adevărat” din statul roman, fiind, cum spune în mod corect chiar Bodogae, „domeniul rezervat...
	p. 333, nota 207: ostaşul Besas pomenit în VI, 41, 16 (scris Besa) ar fi fost „din neamul bessilor, un trib trac”; cum mi-a atras atenţia colegul Dan Dana, cel mai bun specialist în onomastică tracă, Bhsâß e un teofor egiptean (de la zeul Bes); în fo...
	p. 355, nota 36: Gallus şi Volusian nu au fost omorâţi „în mai 253, de către Emilian”, ci de proprii soldaţi în august (?) 253.
	p. 358, nota 53: Emilian despre care Bodogae scrie că „pare” a fi „un prefect al Egiptului” ce „nu poate fi confundat cu împăratul Emilian” despre care a amintit în nota 1 la VII, 10, 1 (p. 355) este, de fapt, unul şi acelaşi personaj – Lucius Mussius...
	p. 364, nota 89: Valerian n-a murit în captivitate „pe la anul 260” – aşadar, după un an de când ar fi căzut în mâinile perşilor, cum crede Bodogae –, ci după 9 ani de prizonierat, la vârsta de 70 de ani – cf. SHA, Val., V, 1.
	p. 365, nota 90: prin rescriptul lui Gallienus „creştinismul era recunoscut şi-şi primea înapoi bunurile confiscate”; e valabilă doar partea a doua a afirmaţiei; rescriptul nu recunoştea creştinismul ca religie oficială, ci doar existenţa lui şi, m...
	p. 376, nota 131: conţine informaţii eronate, bazate pe spusele lui Eusebius din VII, 23, 1; Gallienus n-a fost „proclamat” de două ori – „a doua oară în 261, când a fost recunoscut din nou ca împărat, după înfrângerea lui Macrianus, care fusese re...
	p. 376, nota 134: „Domnia lui Gallienus a fost presărată cu tot felul de desfrânări” – afirmaţie fără nicio acoperire în realitatea istorică, ci doar în sursele ostile împăratului.
	p. 389, nota 205: Odenatus n-a suferit o „moarte subită”, ci a fost asasinat din ordinul „Zenoviei”; episcopul Pavel nu îndeplinea „şi un serviciu militar ca ducenarius, un fel de procurator”, ci era un procurator cu atribuţii financiare.
	p. 389 (nota 305), 392 (nota 216), 557 (Indice) – Zenovia; p. 425, 557 (Indice): Zenobius; de ce nu Zenovie?
	p. 393, nota 217: Aurelian a fost ucis în septembrie sau octombrie 275 (Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil, op. cit., p. 225), nu în „august-septembrie 275”; doar Carus a domnit între 282-283, nu şi Carinus şi Numerianus, fiii săi; princi...
	p. 395, nota 222: în notă ar fi trebuit făcută observaţia că Eusebius confundă pe Dorotei, procurator bafii în Tyr sub Diocleţian, „preot în Antiochia” sub episcopatul lui Chiril (280-302) (X, 32, 2-3), cu Dorotei, „eunuc” (din acest motiv, nici nu pu...
	p. 402, nota 249: „ultimele edicte de persecuţie datează din anul 303” – afirmaţie eronată, pentru că ultimul edict a fost emis în primăvara lui 304, cum se afirmă corect în nota 29 de la p. 413 şi în adăugirea de la nota 11, p. 407, a revizorului; ...
	p. 404, nota 5 la VIII, 1, 5 („în toate oraşele s-au clădit biserici mari şi spaţioase”): „nu prea se cunosc biserici «măreţe» înainte de anii 300”; p. 469, nota 12 la X, 2, 1 („căci am văzut cum se ridicau din nou lăcaşurile de cult până la o înălţim...
	p. 409, nota 16 la VIII, 4, 3 („căpetenia armatei, oricare ar fi fost el”): după Bodogae, Eusebius se referă la Diocleţian sau Galerius, primul – „căpetenia supremă a imperiului” până în 305, cel de-al doilea – după această dată; după revizor, „ar ...
	p. 412, nota 24: s-a dovedit că Ad sanctorum coetum aparţine, într-adevăr, lui Constantin, nu îi este doar „atribuită”; a fost rostită în a doua săptămână a lunii aprilie 325 – vezi, în ultimă instanţă, B. Bleckmann, Ein Kaiser als Prediger. Zur Dat...
	p. 426, nota 73: două erori grave – Diocleţian şi-ar fi celebat vicennalia la Roma la 20 noiembrie 303, iar „Maximian Herculius pe ale lui la 1 mai 305”; vicennalia au fost sărbătorite la 20 noiembrie 303 la Roma de către cei doi Augusti, la 1 mai 305...
	p. 429, nota 80: „Maxentius avea purtare imorală şi tiranică, probabil şi din pricină că practica magia”; apreciere total subiectivă, ostilă şi nefondată, consonantă cu a tuturor autorilor proconstantinieni din toate timpurile!
	p. 429, nota 82: aici trebuia explicată penuria de grâu de la Roma; aceasta nu s-a datorat lui Maxentius, ci blocării transporturilor de grâu din Africa către Vrbs de către uzurpatorul Domitius Alexander (308-310) – PLRE, I, p. 43, L. Domitius Alexand...
	p. 433, nota 88: „edictul de la Mediolanum”; p. 456, nota 58: „aşa-numitul «Edict de la Mediolanum»”; p. 462, nota 85: „«Edictul de la Mediolanum»”; p. 468, nota 11: „Edictul de la Mediolanum”; p. 491, nota 136: „aşa-numitul «Edict de toleranţă de la...
	p. 433, nota 89: în VIII, 15, 2, Eusebius nu se referă la „multele războaie şi nenorociri… provocate tocmai de contradicţiile interioare care mocneau în imperiu”, cum apreciază primul traducător, ci la războaiele civile care au izbucnit după abdicare...
	p. 435, nota 96: ideea că edictul lui Galerius din 30 aprilie 311 (VIII, 17, 3-10), cunoscut ca „edictul de la Nicomedia” (locul unde s-a publicat) sau „edictul de la Sardica” (locul unde a fost semnat de Galerius), „pare a fi fost redactat anterior...
	p. 438, nota 112: cauza şi anul morţii lui Diocleţian nu sunt suficient de clare în surse, încât afirmaţia „Diocleţian a suferit îndelung, murind abia în 316” sună tranşant.
	p. 446-447, nota 25: consideraţii cu totul subiective şi eronate despre religia Tyrului la începutul veacului al IV-lea.
	p. 454, nota 46: cele trei bătălii la care se referă Eusebius în text (IX, 9, 3) n-au fost doar două – „la Torino, apoi la Brescia” –, ci, într-adevăr, trei – la Segusio (Susa), Augusta Taurinorum (Torino) şi Verona – cf. Pan., IX [12], 2-15; X [4], 1...
	p. 455, nota 54: gr. diashmótatoß (lat. perfectissimus) (pentru acest apelativ, vezi şi p. 497, nota 153) – „cel mai distins dintre slujbaşii fiscului sau ai secretariatului” (!); vir perfectissimus desemnează un magistrat de rang înalt din ordinul ec...
	p. 456, nota 58: „legea desăvârşită şi deplină” menţionată în IX, 9, 12, emanată în ultimele două luni ale lui 312, nu e „aşa-numitul «Edict de la Mediolanum»” care va fi publicat „poate încă din 312”, ci un act juridic cu totul diferit, care nu s...
	p. 457, nota 64: cu o anumită undă de reproş, editorul arată că, „după moartea lui Galerius (30 aprilie 311), primul gând al lui Maximin /Daia – n. n./ a fost să ocupe ţinuturile pe care le-a condus Galerius, inclusiv Nicomidia”; desigur că avea d...
	p. 458, nota 67: nu Maximin e de „rea credinţă (sic!)” (se scrie rea-credinţă), ci autorul notei.
	p. 458, nota 69: beneficiarii: explicaţia despre semnificaţia acestora este întocmai cu cea a lui Bardy din SC 155, p. 66, nota 5; în Imperiul clasic, aceştia erau soldaţi din legiuni care primiseră un beneficium de la ofiţeri de rang înalt; în Imper...
	p. 461, nota 80: Lactantius e doar unul dintre autorii care se referă la moartea lui Maximin Daia, scriind că acesta s-a otrăvit; există, însă, multe alte păreri printre scriitori păgâni şi creştini în legătură cu decesul împăratului; de exemplu, la î...
	p. 464, nota 90: Culcianus, pomenit în IX, 11, 4, a fost praefectus Aegypti între 303-306, nu „303-305” – cf. PLRE, I, p. 233-234, Clodius Culcianus.
	p. 469, nota 14: în X, 2, 2, Eusebius nu se referă la „legiuirile prin care Bisericii i s-au acordat o serie de privilegii bine cunoscute (sic!)”, ci la colecţia de texte legislative pe care le va reproduce în X, 5, 1-24.
	p. 475, nota 52: în X, 4, 16, Eusebius are în vedere mai degrabă statuia şi inscripţia menţionate în IX, 9, 10-11 (p. 455-456) decât „Arcul de triumf al lui Constantin”.
	p. 491, nota 135: „cuvintele acestea aparţin lui Licinius”, cu referire la X, 5, 3: „Dar, întrucât în acest rescript părea clar că ar fi fost adăugate numeroase şi variate condiţii”. Cum au presupus specialiştii şi editorii, aceste „adăugiri” trebuie ...
	p. 492, nota 137: în X, 5, 4, textul aşa-zisului Edict de la Mediolanum ar fi conţinut „aceleaşi condiţii restrictive din edictul lui Galerius”; acest act normativ nu prevedea „condiţii restrictive”, ci, în conformitate cu gândirea antică, doar pre...
	p. 497, nota 152: la sfârşitul lui 312-începutul lui 313, de când, foarte probabil, datează scrisoarea din X, 6 (p. 497-498), dioceza Africa avea şapte provincii, nu şase, cum se afirmă în notă, pentru că, între 303-314, Numidia, pomenită în X, 6, 1 (...
	p. 501-502, nota 162: Licinius nu fusese recunoscut ca Augustus din „307” de către Diocleţian, Maximin (sic!) (Maximian, cum apare corect în nota 77 de la p. 428) şi Galerius, ci din 11 noiembrie 308, în urma aşa-numitei „conferinţe” de la Carnuntum (...
	p. 503, nota 170: nu Aurelius Victor indică vârsta de 60 de ani pe care o avea Licinius la moarte, ci Pseudo-Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus, XLI, 8: Hic Licinius… vitae proxime sexagesimum occidit.
	p. 503, nota 173: „mânia” lui Licinius nu avea la bază „invidia”, ci teama îndreptăţită de „uneltire” – aşadar, de o conspiraţie împotriva sa.
	p. 504, nota 175: înfrângerile suferite de Licinius la „Adrianopol”, respectiv „Hrisopolis”, au avut loc în 324, nu 323 (acelaşi an în nota 162 de la p. 500-501).
	Unele intervenţii ale lui Tudor Teoteoi sunt eronate sau discutabile:
	p. 96, nota 58: Irod Agrippa nu se numea Herodes Iulius Agrippas, ci fiul său este cunoscut astfel; el trebuie desemnat ca Herod (Irod) Agrippa, Herodes (Irod) II sau Agrippa I; s-a născut în 11 sau 10/9 î.H – cf. G. Pilara, Agrippa I, în NDPAC, I,...
	p. 98, nota 73: Constantin a redat vechiul nume de Ierusalim în loc de Aelia Capitolina; la data când scria Eusebius, se numea tot Aelia Capitolina, aşa cum se vede şi din VI, 20, 1 (p. 311), din canonul 7 Nicaea (325) şi din Onomastikon-ul aceluia...
	p. 298, nota 57: „primul an al domniei lui Caracalla, adică… 212”; Caracalla şi-a început domnia la 4 februarie 211.
	Zefirin a fost episcop al Romei între 198-217 (cf. A. Di Berardino, Zefirino papa, în NDPAC, III, col. 5704), nu între 198/200-217, cum afirmă Bodogae (p. 303, nota 81), sau între 198-218, cum se deduce din adăugirea lui Tudor Teoteoi de la nota 117, ...
	Revizorul are dreptate când scrie în nota 120 (adăugită la ediţia originală) de la p. 312 şi în completarea notei 171 de la p. 324 că Alexander (nu Alexandru, cum apare acolo) Severus a domnit între 222-235, dar la p. 317, nota 143, a uitat să revizui...
	p. 329, nota 192, aparţinând revizorului: termenul paides din text (VI, 40, 3) i-ar desemna pe „servitorii” episcopului Dionisie, „neexistând nicio dovadă că Dionisie ar fi avut copii, deşi lucrul nu e deloc imposibil”; dar Timotei, menţionat în VI, 4...
	p. 357, nota 49: ca şi Macrianus senior şi Macrianus iunior, Quietus a fost ucis în 261 (Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil, op. cit., p. 216-217), nu în 262, cum scrie revizorul.
	p. 420, nota 50: după traducerea necorespunzătoare a lui Rufin (HE, VIII, 11, 2), Bardy (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55), p. 23, nota 2) şi, după el, revizorul Teoteoi, afirmă ...
	p. 440, nota 4: adăugirea conform căreia „curatorii oraşelor” „proveneau din ordinul senatorial sau din cel ecvestru” se bazează pe o confuzie, anume cu acei curatores civitatium din vremea Imperiului clasic, a căror provenienţă din ordinul senatoria...
	p. 447, nota 26: ideea că monoteismul creştin şi-ar fi pus „amprenta considerabilă” asupra naşterii conceptului de divinitate supremă în „politeismul păgân” şi în filosofia tradiţională e cu totul forţată. Fenomenul era rodul evoluţiei fireşti a te...
	p. 456, nota 59: nota preia cuvânt cu cuvânt pe cea cu nr. 21 de la p. 64 a lui Gustave Bardy din Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55); aici se afirmă, în contradicţie totală cu cee...
	p. 498, nota 157: adăugirea lui Teoteoi copie aproape cuvânt cu cuvânt nota 5 de la p. 111 a lui Gustave Bardy din SC 55.
	p. 496, nota 148: sinodul de la Arelate (Arles), în Gallia, din august 314 n-a fost „primul sinod convocat de autoritatea statului roman”; primul sinod convocat de Constantin a fost cel de la Roma (Lateran) din 2-4 octombrie 313, cum se citeşte foart...
	Un lucru care nu trebuie să mire, pentru că, probabil, n-a existat vreun interes ca să se procedeze în acest mod, dar un istoric cu spirit critic ca Tudor Teoteoi ar fi trebuit să treacă peste anumite limite impuse de instituţia patronatoare şi cea e...
	Un alt exemplu: după cum rezultă din X, 4, 16, în 315, când Eusebius vorbea la Tyr, Licinius ar fi fost creştin, începând, precum Constantin, „să-i scuipe în faţă pe idolii cei fără de viaţă şi să calce în picioare obiceiurile nelegiuite ale demonilor...
	Al treilea exemplu: s-a folosit consecvent expresia, foarte corectă din punct de vedere traductologic, „Biserica universală”, evitându-se „Biserica catolică”; despre aceste sintagme sinonime a scris câteva cuvinte revizorul în nota 139 de la p. 494....
	Spre deosebire de ediţia din PSB 13, cea de faţă nu mai conţine o altă operă eusebiană cu care, de obicei, face corp comun, anume Martirii din Palestina. În schimb, are o Bibliografie cu autor necunoscut (p. 507-525), aşa cum neştiut este şi cel car...
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