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Danii româneşti în favoarea aşezămintelor ortodoxe  
sud-dunărene. Noi mărturii documentare** 

 
 
 
 
În bine cunoscutul său studiu privind ajutoarele romaneşti în favoarea 

aşezămintelor religioase din zona Epirului, N. Iorga constata că ampla şi generoasa 
politică de susţinere a acestora, iniţiată de Neagoe Basarab, a fost mai apoi urmată 
– cu o mai mare sau mică fidelitate – de majoritatea celor ajunşi în scaunul Ţării 
Româneşti. Graţie acestei seculare munificenţe domneşti, tot mai multe asemenea 
sfinte lăcaşuri din zona sud-dunăreană a Răsăritului Ortodox – a căror existenţă a 
fost greu încercată în condiţiile instaurării dominaţiei otomane în zonă – au fost 
„atrase în cercul binefacerilor pornite de la domnii noştri”1, reuşind astfel să 
supravieţuiască de-a lungul timpului, unele dintre ele chiar până în zilele noastre. 
Cum numărul aşezămintelor care au beneficiat de-a lungul timpului de dărnicia 
domnilor din cele două principate extra-carpatice a fost unul destul de mare, în 
rândurile ce urmează vom încerca să oferim noi informaţii – având ca punct de 
plecare dovezi documentare recent identificate în fondurile arhivistice din ţară –, în 
ceea ce priveşte ajutorul oferit în favoarea a două asemenea lăcaşuri sud-dunărene: 
mănăstirea Vladaton din Thesalonic (Grecia) şi aşezământul cu hramul Sf. Vineri 
de la Schepastos/Chepastos de lângă Adrianopol. Dacă în ceea ce priveşte primul 
aşezământ, sursele identificate în arhive au rolul să întregească informaţiile noastre 
în ceea ce priveşte evoluţia contactelor avute cu domnii din scaunul muntean, în 
cazul celui de-al exemplu situaţia este cu atât mai interesantă şi totodată inedită, 
căci din datele de care dispunem până în acest moment reiese că existenţa acestui 
lăcaş monastic nu era cunoscută în literatura de specialitate şi cu atât mai puţin nu 
avem ştiri referitoare la acordarea unor milostenii în favoarea acestuia, de data 
aceasta din partea domnilor aflaţi în scaunul de la Iaşi. 

 
I. În lunga serie a aşezămintelor care au beneficiat de dărnicia domnilor 

munteni la loc de cinste se regăseşte şi cel al mănăstirii Vladaton, ale cărei legături 
cu Muntenia datează încă din timpul domniei lui Mihnea Turcitul, după cum a 

 
* CS I dr., Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din Bucureşti, România; georgelaz2005@yahoo.fr. 
** Această lucrare a fost realizată în cadrul unui grant acordat de Ministerul Educaţiei şi al Cercetării, 
CNCS-UEFISCDI, proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2020-0863. 
1 N. Iorga, Fundaţiunile domnilor români în Epir, în AARMSI, s. II-a, XXXVI (1914), p. 881. 
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dovedit N. Iorga; marele istoric nu excludea nicidecum şi o posibilă reclădire a 
acesteia „cu bani şi meşteri de la noi”, invocând în acest sens anumite similitudini 
arhitecturale ale lăcaşului cu cele ale „bisericilor târgoviştene din secolul al 
XVII-lea”2. În sprijinul afirmaţiei sale, N. Iorga invoca un act din 15 februarie 1587, 
aflat în fondul de documente de la Biblioteca Academiei Române3 şi al cărui rezumat 
marele istoric îl pusese în circuitul ştiinţific încă cu trei decenii înainte de publicarea 
amintitului studiu4. De menţionat şi faptul că deşi N. Iorga lasă să se înţeleagă că a 
avut posibilitatea de a consulta chiar originalul slavon al amintitului act5, astăzi, sub 
cota menţionată, se află de fapt un „izvod” întocmit spre finalul anului 1761 sau 
începutul celui următor6, în cuprinsul căruia au fost copiate, „după hrisoavele 
domnilor”, cele trei documente de danie ale căror texte integrale le publicăm în anexa 
materialului nostru. În fine, nu lipsită de importanţă este şi precizarea din adnotarea 
finală a izvodului – întărită prin semnătura manu propria a mitropolitului Grigorie al 
Ungrovlahiei şi cea a lui Pârvu Cantacuzino, în calitatea lui de mare vornic – că 
originalele celor trei hrisoave de milostenie „luându-să la mănăstire Vlatadon, pentru 
această orânduită milă ....au lăsat această copie”7.  

Revenind la actul din 1587, putem spune că în cuprinsul acestuia regăsim 
detalii nu lipsite de importanţă referitoare la contextul în care aşezământului de la 
Vlatadon i-a fost oferită această milostenie domnească. Ca în multe asemenea 
situaţii, gestul domnului – „fiiul marelui, milostivului, răposatului Alexandru 
voievod” –, era motivat atât prin ataşamentul emitentului la valorile creştine şi 
speranţa obţinerii protecţiei şi iertării divine („dintru adâncul inimii mele foarte am 
dorit a moşteni lăcaşul cel ceresc”), cât şi prin starea de precaritate în care se găsea la 
acel moment sfântul lăcaş „ce să numeşte Vlatadon, unde easte hramul Preobrejeniia 
Domnului Dumnezeu şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos”. Încredinţându-se din 
spusele fraţilor călugări ajunşi în faţa sa, care i s-au închinat şi i-au 
„adus...mănăstirească blagoslovenie”, de lipsurile şi greutăţile cu care aşezământul se 
confrunta, „neavându pre nimeni din răposaţii ctitori cei mai dinainte”, domnul îi 

 
2 Ibidem, p. 881-882. 
3 Ibidem.  
4 Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. XI (1517-1612), adunate, adnotate şi 
publicate de N. Iorga, Bucureşti, 1900, p. 901. 
5 N. Iorga, Fundaţiunile, p. 881. Rămâne ca cercetări viitoare să clarifice această inadvertenţă între 
cele afirmate de N. Iorga – „avem încă actul slavon care cuprinde dania ...în numele însuşi al 
domnului” (ibidem) – şi realitatea documentară de astăzi. Nu trebuie eliminată definitiv ipoteza unei 
erori din partea marelui istoric, care în realitate ar fi consultat doar acest izvod, deşi în acest caz este 
greu de înţeles de ce nu a făcut însă nici o referire şi la celelalte două acte de milostenie! Totodată, nu 
excludem nici posibilitatea ca originalele acestor acte să se afle „uitate” în arhiva amintitului 
aşezământ monahal, fie „rătăcite” în vreun alt colţ de lume, asta în eventualitatea în care nu s-au 
pierdut definitiv! 
6 Pentru stabilirea acestui interval cronologic, am avut în vedere atât data ultimului document 
transcris în izvod (19 noiembrie 1761), cât şi atestarea lui Pârvu Cantacuzino în calitatea lui de mare 
vornic (Theodora Rădulescu, Sfatul domnesc şi alţi mari dregători al Ţării Româneşti din secolul al 
XVIII-lea. Liste cronologice şi cursus honorum, Bucureşti, 1972, p. 120). 
7 BAR, Doc. ist., XIV/25 a-c (vezi Anexele I-III). 
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oferea un ajutor anual de 2 500 aspri, la care se mai adăugau şi alţi 250 aspri pentru 
„cheltuiala” fraţilor călugări, care din acel moment se încumetau să pornească în 
fiecare an în lungul şi obositorul drum spre Ţara Românească8.  

În schimbul acestei dărnicii, detaliu de altfel omniprezent în cuprinsul unor 
asemenea acte de milostenie, domnul dorea nu numai ca numele lui şi cele ale 
membrilor familiei sale – al tatălui Alexandru, al mamei Ecaterina, al soţiei „doamna 
Neaga” şi cel al preaiubitului său fiu „tânărul Io Radul voievod” –, să fie scrise la 
sfântul pomelnic şi pomenite peste veacuri la sfânta proscomidie. Urmând acelaşi 
formular încetăţenit, din care nu lipseau mărturia boierilor dregători şi menţionarea 
numelui scribului ce a redactat actul – nimeni altul decât bine-cunoscutul logofăt 
Stan din Săveşti9 –, domnul emitent îşi declara şi totodată îşi exprima speranţa ca 
„oricine va stăpâni schiptrul Ţării Rumâneşti” să-i urmeze exemplu, reînnoind 
această danie „ca să fie fraţilor de hrană, iar lui vecinică pomenire”10, fără a exclude 
însă posibilitatea ca vremurile tulburi ce se anunţau la orizont să împiedice 
respectarea acesteia („de va fi vreo nevoie sau năvălire de păgâni”).  

Cel mai probabil, la scurt timp după acordarea milosteniei băneşti, 
călugării de la Vlatadon obţineau şi închinarea ca metoh în favoarea lor a bisericii 
bucureştene cu hramul Sf. Dumitru, cunoscută mai târziu ca biserica Bălăcenilor 
sau Biserica de Jurământ11. Despre această afierosire aminteşte un document, aflat 
cândva în arhiva mănăstirii Iviron – lucru explicabil dacă avem în vedere că 
Vlatadon-ul a devenit la rândul său, la mijlocul secolului al XVII-lea, metoh al 
lavrei athonite12 – şi datat ca fiind din anul 1590, prin care amintitul domn întărea 
aşezământului bucureştean dreptul de stăpânire asupra a mai multor bunuri 
cumpărate de doamna Ecaterina, mama domnului, de la diverşi indivizi, ceea ce ar 
putea însemna că nu a fost străină de iniţiativa acestei închinări13.  

 
8 Dania lui Mihnea voievod în beneficiul călugărilor de la Vlatadon nu este singura de acest fel, căci 
generozitatea domnului se revarsă către numeroase alte aşezăminte ale Răsăritului Ortodox; o simplă 
cercetare a celui de-al doilea volum al lucrării Mărturii româneşti, elaborată de Virgil Cândea, oferă 
indicii elocvente în acest sens. Sperăm ca în viitorul nu foarte îndepărtat să analizăm într-un studiu de 
sine stătător dimensiunile acestei politici de susţinere a aşezămintelor sud-dunărene de către amintitul 
domn.  
9 Asupra activităţii acestui logofăt de cancelarie, vezi şi Gh. Lazăr, Logofeţii cancelariei domneşti din 
Ţara Românească (sec. al XVII-lea). Consideraţii preliminare pentru o cercetare prosopografică / 
Les logothètes de la chancellerie princière de la Valachie (XVIIe siècle). Considérations 
préliminaires pour une recherche prosopographique, în „Istros”, XX (2014), p. 592, 598, 610, 616. 
10 Vezi Anexa I. 
11 Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, [Bucureşti, 
1961], p. 275-276. 
12 Ioan-Augustin Guriţă, Gavriil Callimachi, mitropolit al Moldovei (1760-1786), Iaşi, 2017, p. 118.  
13 Grigore Nandriş, Documente româneşti în limba slavă din mănăstirile Muntelui Athos, 1372-1658, 
Bucureşti, 1937, p. 74-78, nr. 12; Virgil Cândea, Mărturii româneşti peste hotare. Creaţii româneşti 
şi izvoare despre români în colecţii din străinătate, serie nouă, vol. II (Finlanda-Grecia), ediţie 
realizată de Ioan Feodorov (coord.), Andrei Pippidi, Andrei Timotin şi Mihai Ţipău, Bucureşti, 2011, 
p. 533 (cu bibliografie). Actul încă se păstrează în arhiva românească a amintite lavre athonite (Florin 
Marinescu, Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής Ιβήρων, vol. II, Athènes, 2002, 
p. 464, nr. 2380). 
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Din motive încă greu de desluşit şi probabil numai de ei ştiute, călugării de 
la „Vlatad de la Salonicu” – după cum reiese din „izvodul” deja amintit – vor 
reveni în Ţara Românească pentru reînnoirea milosteniei lor abia un secol şi 
jumătate mai târziu, mai exact spre sfârşitul anului 1749, pe când în scaun se afla 
Grigore Ghica; şi în acest caz putem presupune că prezenţa lor nu a fost o simplă 
coincidenţă – după cum constatam şi cu altă ocazie – dacă luăm în calcul atât 
originile epirote ale familiei emitentului14, cât şi milosteniile oferite de acesta mai 
multor aşezăminte din spaţiul ortodox sud-dunărean15.  

Indiferent de motivele reale care au determinat această târzie revenire la 
nord de Dunăre a reprezentanţilor obştii monahale de la Vlatadon, amintim mai 
întâi faptul că existenţa acestui act de danie de la mijlocul secolului al XVIII-lea, 
cât şi a celui din 1761, nu era cunoscută în literatura de specialitate. De asemenea, 
trebuie remarcat şi faptul că din perspectiva formularului diplomatic, trimiterile la 
învăţăturile evanghelice şi faptele bune ale creştinilor ocupau un loc mult mai 
amplu şi elaborat în economia documentului, dacă îl comparăm cu cel din 1587. 
O particularitate care îşi poate găsi explicaţia în faptul că redactarea (şi cel mai 
probabil şi decorarea!) documentului s-a datorat renumitului dascăl popa Floru „de 
la şcoala domnească cea slovenească”16; situaţie este valabilă şi în cazul celui din 
noiembrie 1761, care în fapt reprezintă doar o simplă reluare a celui de dinainte, cu 
inevitabilele schimbări în ceea ce priveşte numele emitentului, ale membrilor 
divanului şi data elaborării lui. 

Dincolo însă de aceste precizări, care fără îndoială nu vor fi lipsite de 
importanţă pentru o eventuală cercetare privind cancelaria domnească şi 
diplomatica de-a lungul secolului al XVIII-lea, în legătură cu hrisovul de danie al 
lui Grigore Ghica merită să atragem atenţia aici şi asupra altor două detalii, valabile 
în aceeaşi măsură şi pentru cel din 1761 emis de cancelaria lui Constantin 
Mavrocordat. Primul, are în vedere valoarea propriu-zisă a daniei, căci de această 
dată Grigore Ghica nu s-a mulţumit doar a reînnoi mai vechea danie a „răposatului 
Mihnii vodă, feciorul răposatului domnu Alexandru voievod, de la leat 7095”, ci a 
adăugat alţi 500 bani la mai vechea sumă de 2 500 – deci în total 3 000 –, bani ce 
urmau să fie oferiţi lăcaşului din veniturile cămării domneşti; o creştere a 
cuantumului era stabilită şi în cazul sumei destinată pentru cheltuielile „trimişâlor 
ce vor veni de la sfânta mănăstire”, care era fixată la 600 de bani17. 

 
14 Paul Cernovodeanu, Ştiri privitoare la Gheorghe Ghica al Moldovei (1658-1659) şi familia sa, în 
AIIAI, XIX (1982), p. 333-352; XX (1983), p. 123-133; XXI (1984), p. 161-178. 
15 Gh. Lazăr, Noi informaţii privind daniile româneşti în Epir. Hrisoavele acordate mănăstirii Sf. Ilie 
Tesviteanul din Deropoli (Dryinupoleos), în AŞUI, s.n., Istorie, LXI (2015), p. 196. 
16 Asupra activităţii acestui renumit diac şi miniaturist, vezi Ion Barnea, Un miniaturist român din 
secolul al XVIII-lea: popa Flor, în BOR, LXVI (1948), nr. 12, p. 584-607; Ovidiu Olar, Despre 
îndatoriri şi virtuţi. Elemente de retorică vizuală în documente valahe din epoca fanariotă: 
milostenia, în Elemente de ceremonial în literatura din spaţiul românesc (secolele al XIV-lea – al 
XVIII-lea), volum îngrijit de Emanuela Timotin, Bucureşti, 2019, p. 181-200. 
17 Cuantumul acestor sume va fi menţinut şi în hrisovul lui Constantin Mavrocordat din 19 noiembrie 
1761 (vezi Anexa III). 
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În fine, cel de-al doilea aspect pe care dorim să-l reliefăm are legătură cu o 
informaţie preţioasă şi totodată inedită consemnată în cuprinsul acestor ultime două 
hrisoave domneşti, referitoare la aducerea de către trimişii obştii monahale de la 
Vlatadon a unui artefact cu puternică valoare simbolică pentru lumea creştină în 
întregimea ei. Astfel, după cum se precizează în cele două documente, fără îndoială 
din dorinţa de a sublinia prestigiul lăcaşului lor şi totodată de a obţine cel puţin 
reînnoirea mai vechii milostenii, dacă nu chiar o creştere a valorii acesteia (ceea ce 
s-a şi întâmplat în realitate!), călugării au prezentat „o parte din sfântul potiru cu 
carele însuşi Domnul Dumnezeu şi Mântuitoriul nostru... la Cina cea de Taină... au 
băut şi au dat şi ucenicilor Săi”. Dincolo de discuţiile contradictorii referitoare la 
existenţa sau non-existenţa acestui enigmatic simbol al Creştinătăţii, strâns legat de 
ultimele momente ale vieţii Mântuitorului18, nu este greu să ne imaginăm puternica 
impresie produsă asupra domnului şi a celor din jurul său când călugării de la 
Vladaton au arătat „acestu sfântu odor”, deşi prezenţa pe teritoriul ţărilor române a 
unor sfinte moaşte – fie ca urmare a unor cereri exprese din partea elitelor locale19, 
fie din proprie iniţiativă20 –, nu constituia nicidecum un element de noutate21. Nu 
trebuie exclusă posibilitatea ca tocmai această „etalare” a preţiosului obiect22 – 
atestat pentru prima dată pe teritoriul Munteniei – de către trimişii Vlatadon-ului să 
fi influenţat într-o anumită măsură şi decizia domnului de a creşte valoarea 
milosteniei în favoarea amintitul lăcaş, ceea ce nu se va mai întâmpla un deceniu 
mai târziu, când Constantin Mavrocordat, „în anul dintâi din domnia a şasea a 
domni<i>i mele aici scaunul domni<i>i mele Bucureşti”, se mulţumea doar cu 
reînnoirea daniei predecesorului său.  

Pentru moment nu mai dispunem de informaţii în ceea ce priveşte 
eventuale prezenţe ale călugărilor de la Vlatadon în Ţara Românească în perioada 
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea şi primele decenii ale secolului 
următor. Rămâne ca cercetări viitoare în arhive, din ţară sau străinătate, să ofere un 
răspuns în acest sens. 

 

 
18 Andrew Sinclair, The Discovery of the Holy Grail, London, 1999. 
19 Aşa a fost cazul capului Sf. Visarion, recunoscut pentru puterile lui taumaturgice în combaterea 
epidemiilor de ciumă, prezent de-a lungul secolului al XVIII-lea de mai multe ori pe teritoriul Ţării 
Româneşti (Gh. Lazăr, Daniile domnilor Ţării Româneşti în favoarea mănăstirii de la Dousikon 
(Tesalia). Întregiri documentare, în SMIM, XXXVIII (2020), p. 65-66). 
20 Exemplul oferit de fostul secretar al lui Constantin Mavrocordat, Chesarie Dapontes, care a 
„plimbat” în ţările române, între anii 1757-1763, bucăţi din lemnul Sfintei Cruci, adunând o sumă 
importantă de bani, este de departe cel mai notoriu (Matei Cazacu, Minuni, vedenii şi vise 
premonitorii în trecutul românesc, Bucureşti, 2003, p. 119). Referitor la acest personaj, a se vedea 
recent şi Claudia Rapp, Kaisarios Dapontes (1713-1784): Orthodoxy and Education between Mount 
Athos and the Danubian Principalities, în AP, XIV (2018), nr. 1, p. 61-80. 
21 Pentru mai multe detalii în acest sens, vezi Matei Cazacu, op. cit. 
22 În tezaurul mănăstirii Vlatadon se păstrează încă racla, confecţionată la mijlocul secolului al XIX-lea, 
în care potrivit tradiţiei s-ar fi păstrat această parte a Sfântul Potir (Σκεφγλάκίο Ιερας Μομις Βλαταδον, 
Θεςςαλνικι, 2009, p. 26). Mulţumesc şi pe această cale colegului Ioan-Augustin Guriţă care a avut 
amabilitatea de a-mi semnala această lucrare. 
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II. Cel de-al doilea lăcaş asupra căruia ne vom opri în acest scurt material 
al nostru este acela de la Chepastos/Schepastos, cu hramul Sf. Vineri, aflat în/lângă 
oraşul Adrianopol, după cum reiese din cele şase acte depistate de noi şi pe care le 
vom publica, de asemenea, în anexa documentară. După cum menţionam încă din 
primele rânduri ale studiului nostru, despre acest aşezământ până în acest moment 
nu dispunem de informaţii nici în ceea ce priveşte existenţa lui23 şi cu atât mai 
puţin asupra eventualelor legături cu principatele extracarpatice înaintea ultimului 
deceniu al secolului al XVIII-lea, când vieţuitorii amintitului lăcaş au ajuns pentru 
prima dată în capitala Moldovei. Nu dispunem de informaţii nici în ceea ce priveşte 
contextul în care au fost stabilite aceste contacte ale călugărilor de la Sf. Vineri cu 
domnii aflaţi în scaunul de la Iaşi; nu trebuie exclusă posibilitatea ca ele să fie 
urmarea directă a tot mai deselor peregrinări ale reprezentanţilor domnilor 
Moldovei, din ultimul sfert al secolului al XVIII-lea, spre capitala Imperiului 
Otoman, Adrianopolul constituind din această perspectivă un reper important.  

Astfel, la 23 octombrie 1794, încredinţându-se de „proastă stare” a 
mănăstiri şi de faptul că era „însărcinată cu datorii”, Mihai Suţu îi acorda o 
milostenie bănească în valoare de 80 de lei, suma urmând să-i fie oferită „pă tot 
anu din vama gospod”, fie că aceasta era „în credinţă” sau „în vânzare”24. În 
perioada următoare de aproape un deceniu şi jumătate, mănăstirea obţine 
reconfirmarea milosteniei lor, în acelaşi cuantum şi condiţii, de la următorii domni 
aflaţi în scaunul moldav: Alexandru Calimah (8 iulie 1796)25, Constantin Ipsilanti 
(1 septembrie 1800)26, Alexandru Moruzi (februarie 1803)27 şi Scarlat Calimah 
(8 ianuarie 1813)28. Hazardul a făcut ca ultimul act în favoarea acestui aşezământ 
depistat de noi, cu data 1 iunie 1820, să aibă ca emitent pe Mihail Grigorie Suţul, 
nepotul de fiu al celui ce-i acordase prima asemenea danie. Referitor la acest ultim 
act amintim şi faptul că din cele consemnate în cuprinsul său reiese că în răstimpul 
scurs de la dania din anul 1813 mănăstirea Sf. Vineri reuşise să-şi „consolideze” 
prezenţa în principatul moldav, având ca epitrop al ei pe fostul mare cămăraş 
Athanasie Gosac29, nimeni altul decât banul Tănasă Gosan, despre a cărui familie 
şi activitate părintele C. Bobulescu ne-a lăsat un erudit studiu30. 

 

 
23 Toponimicul nu se regăseşte în Peter Soustal, Thrakien (vol. 6 al seriei Tabula Imperii Byzantini), 
Wien, 1991. Acelaşi rezultat negativ am obţinut şi în urma discuţiilor avute cu colegii de la Sofia, 
Ivan Biliarsky şi Penka Danova, cărora le mulţumesc şi pe această cale pentru ajutorul oferit în 
încercarea noastră de a identifica şi localiza respectivul lăcaş monahal.  
24 BAR, Doc. ist., XCV/90 (vezi Anexa IV). 
25 BAR, Doc. ist., XCV/91 (vezi Anexa V). 
26 BAR, Doc. ist., XCV/92 (vezi Anexa VI). 
27 BAR, Doc. ist., XCV/93 (vezi Anexa VII). 
28 BAR, Doc. ist., XCV/97 (vezi Anexa VIII). 
29 BAR, Doc. ist., XCV/100 (vezi Anexa IX). 
30 C. Bobulescu, Banul Tănasă Gosan. 1769…-1831 iunie 17, Bucureşti, 1928; mulţumesc colegului 
şi prietenului Petronel Zahariuc care a avut amabilitatea de a-mi oferi reproduceri foto după acest 
studiu.  
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*** 
Reconstituirea ajutorului oferit de către domnii români, încă din primele 

secole ale existenţei celor două principate extracarpatice şi până în momentul 
secularizării averilor mănăstireşti în vremea lui Alexandru Ioan Cuza (1863), 
rămâne încă un deziderat al istoriografiei române, deşi cercetările în această 
direcţie realizate în ultimele decenii sunt mai mult decât consistente şi totodată 
promiţătoare. În ciuda acestor eforturi şi câştiguri istoriografice, în arhivele din ţară 
sau din străinătate, se găsesc încă multe asemenea „firimituri” documentare ce încă 
aşteaptă să fie recuperate, contribuind la o mai bună cunoaştere a acestei realităţi. 
O dovadă în acest sens o constituie şi mănunchiul de documente analizate şi 
publicate în prezentul studiu, contribuind fie la întregirea informaţiilor de care 
dispuneam referitoare la secularele contacte ale mănăstirii Vlatadon cu Ţara 
Românească, fie la „descoperirea” unor noi asemenea legături, cum este cazul 
aşezământului de la Schepastos/Chepastos, de lângă Adrianopol. 

 
 

Anexe 
 
 
I.                                                                      1587 (7095) februarie 15, Bucureşti 

 
 Hrisovul mări<i>i sale Mihnea voievod. 
 
 În cartea lui Moise, la Facere, scrie: „Aşa grăieşte Adonai Domnul: ascultă Israile 
şi ia în urechi graiurile mele, oricâte vei câştiga în fieştecare anu din averea ta să dai 
zeciuială seminţii Leviteşti pintru blagosloveniia preoţilor”. Precum mulţi mai nainte de 
Lege şi în Lege au strălucit cu milosteniile şi cu îndurările, precum şi Dumnezeieştii 
Apostoli şi sfinţii purtători de Dumnezeu părinţi ne-au aşăzat noo cele de folos şi mântuirea 
sufletelor noastre, unii cu rugăciunile şi cu priveghierea şi cu postul să ferea<scă> de păcate 
şi alţii multe munci au răbdat ca să împărăţească împreună cu Hristos.  

Drept aceea şi eu, robul stăpânului mieu Iisus Hristos, Io Mihnea voievod, cu mila 
lui Dumnezeu domnu Ţării Rumâneşti, fiiul marelui, milostivului, răposatului Alexandru 
voievod, dintru adâncul inimii mele foarte am dorit a moşteni lăcaşul cel cerescu, după cum 
zice apostolescul cuvântu: „cele ce ochiul n-au văzut şi urechea n-au auzit şi la inima 
omului n-au încăput, care au gătit Dumnezeu celor ce-L iubescu pre El”, văzut-am dar 
domniia mea sfânta mănăstire ce să numeşte Vlatadon, unde easte hramul Preobrejeniia 
Domnului Dumnezeu şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos, la multă lipsă, neavând pre 
nimeni din răposaţii ctitori cei mai dinainte şi ne-au adus noo mănăstirească blagoslovenie 
dupe obiceiu şi s-au închinat la noi în locul lor a tuturor şi ne-<a>u spus noao de nevoia şi 
petrecerea sfintii mănăstiri. Iar noi, cu mare osârdie i-am priimit pre ei şi am citit pitacu şi 
bine ne-am adeverit de lipsa şi de greutatea sfintii mănăstiri ce s-au zis mai sus. Deci, câte 
ne-au fost prin putinţă, am triimis la sfânta mănăstire milă 2 500 aspri şi fraţilor ce venise 
dă cheltuială 250 şi am închinat această puţină milă în mâna preacinstitului părintelui 
egumen chir Dionisie.  

Drept aceea, dar, părinţi sfinţi primiţi de noi această puţină dare în nume de multu 
şi scrieţi pre domniia mea la sfântul pomenic şi la sfânta proscomidie, Io Mihnea voievod, 
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şi pre răposatul părintele domni<i>i mele, Alexandru voievod, şi pre cea de la inimă muma 
domni<i>i mele, doamna Ecaterina, şi pre1 doamna domni<i>i mele, doamna Neaga, şi pre 
iubitul şi din inimă fiiu din rodul domni<i>i mele tânărul Io Radul voievod. Şi să vă 
îndemne pre voi Domnul Dumnezeu pururea să ne pomeniţi pre noi la sfintele voastre taine 
şi la sfintele jărtăvnici, iar noi datori sântem în zilele vieţii noastre2 totde<a>una a milui şi a 
întări sfintele biserici şi mănăstiri şi să vie fraţii în fieştecare an de la sfânta mănăstire să ia 
de la noi mila ce s-au zis mai sus deplin şi pentru rugăciunile sfinţiilor voastre să dobândim 
iertare de păcate în zioa înfricoşatului judeţ, amin. Iar Tu, Preacurată Maica lui Dumnezeu 
priimeşte-ne rugăciunea şi această puţină milă de la noi nevrednicii robii tăi şi pururea 
mijloceşte pentru noi cătră cel născut de Tine. 

Deci, dar, dupe trecirea noastră de aicea, care easte moartea a toată lumea, oricine 
va stăpâni schiptrul Ţării Rumâneşti să-l lumineze pre el Domnul Dumnezeu şi Preacurata 
Maica Lui şi toţi sfinţii să întărească şi să înnoiască acestu hrisov al domni<i>i mele şi mai 
vârtos să întărească sfânta mănăstire cu mila ce s-au zis mai sus ca să fie fraţilor de hrană, 
iar lui vecinică pomenire. Iar de va fi vreo nevoie sau năvălire de păgâni sau lipsire de tot 
de ctitori, pentru aceasta să aveţi iertare de păcate la înfricoaşata şi a doao venire a 
Domnului nostru Iisus Hristos, aceluia slava şi stăpânirea în veci, amin. 

Iată şi mărturii punem domniia mea: pe jupan Iane vel ban de la Craiova i jupan 
Chisar vel vornic i jupan Ştefan vel logofăt i jupan Pătru vel spătar i jupan Miroslav vel 
vistier i jupan Vintilă vel stolnic i jupan Radul vel comis i jupan Vladul vel paharnic i jupan 
Paraschiva vel postelnic. Ispravnicu, jupan Miroslav vel vistier. 

Şi am scris eu, Stan logofăt din Săveşti3, în scaunul oraşului Bucureşti, în luna 
fevruarie 15 dni, leat 7095 <1587>. 
 
 
BAR, Doc. ist., XIV/25 a. 
Copie rom. 
_________________________ 
1 prhe. 
2 noastrh. 
3 Sßdewi. 

   
 

II.                                                                                     1749 (7258) noiembrie 16 
 

Hrisovul mări<i>i sale Grigorie Ghica voievod. 
 
î› Grig›rïe Gika v›ev›dß, BoıïÓ milostïÓ gospodar Zemle Vlaxïiskoi. <În> 

cartea lui Moise, la Facere, scrie: „aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: ascultă Israile şi ia în 
urechi graiurile mele, oricâte ve câştiga în tot anul să dai zeciuială din averea ta seminţii 
Leviţilor pentru1 blagosloveniia preoţilor”. Deci, precum mai nainte de Lege şi în Lege 
mulţi au strălucit cu milosteniile şi cu îndurările, precum şi Dumnezeieştii Apostoli şi sfinţii 
de Dumnezeu purtători părinţi au aşăzat noao cele de folos şi de mântuirea sufletelor 
noastre, unii cu rugăciuni şi cu privighiere şi cu posturi a ne feri de păcate, iar alţii au 
răbdat multe munci ca să împărăţească2 împreună cu Hristos. Întru aceea şi domniia mea cu 
dorire3 din lăuntrul inimii mele foarte iubindu a moşteni lăcaşul cel de sus de pe cuvântul 
apostolului carele zice: „cele ce ochiul n-au văzut şi urechia n-au auzitu şi la inima omului 



Danii româneşti în favoarea aşezămintelor ortodoxe sud-dunărene          209 
 
n-au întrat, cele ce au gătitu Dumnezeu celor ce-L iubescu pre El”, bine am voit şi domniia 
mea de am înnoit şi am mai adaos milă la sfânta şi dumnezeiasca mănăstire ce să chiamă 
Vlatad de la Salonicu, unde4 să cinsteşte şi să prăznuiaşte hramul Preobrajeniia Domnului 
Dumnezeu şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos. Care sfântă mănăstire să află şi o parte din 
sfântul potiru cu carele însuşi Domnul Dumnezeu şi Mântuitoriul nostru Iisus Hristos la 
Cina cea de Taină, şăzându împreună cu toţi ucenicii Săi, după frângerea pâinii, luându 
acestu sfântu potiru5 au băut şi au dat şi ucenicilor Săi, zicându: „beţi dintru acesta toţi, 
acesta easte sângele Mieu, a Legii cei noo, carele să varsă pentru voi şi pentru mulţi spre 
iertarea păcatelor”. 

Deci, viindu unii din părinţii călugări de la această sfântă mănăstire, avându 
împreună cu dânşii şi acestu sfântu odor ne-au arătat şi un hrisov al răposatului Mihnii 
vodă, feciorul răposatului domnu Alexandru voievod, de la leat 7095, prin care au fostu 
orânduit mănăstirii milă ca să ia pe feşcare an câte bani 2 500 şi pentru cheltuiala trimişâlor 
ce vor veni aicea ca să ia această milă să li să dea6 câte bani 250. Deci, voindu şi domniia 
mea a înnoi acestu hrisov şi înştiinţându-ne cum că această sfântă mănăstire să află la mare 
scăpătăciune m-am milostivit de am mai adaos peste acei bani 2 500 încă bani 500, adică să 
ia pe fieşcare an de la cămara domni<i>i mele câte bani 3 000, şi pentru cheltuiala 
trimişâlor ce vor veni de la sfânta mănăstire ca să ia această milă încă să aibă a lua şi ei pe 
an câte bani 600. Pohtim dar domniia mea şi pre cei ce în urma noastră de<n> mila lui 
Dumnezeu vor sta domnu şi oblăduitoriu acestui creştinescu scaun al Ţării Rumâneşti ca să 
înnoiască şi să întărească mila aceasta cu hrisoavele domni<i>i sale. 

Şi am întărit domniia mea hrisovul acesta cu tot sfatul cinstiţilor şi credincioşâlor 
veliţilor boieri ai divanului domni<i>i méle: pan Grigorie Greceanul vel dvornic, pan 
Costantin Dudescul vel spăthar, pan Ianachie Hrisoscoliu vel ban, pan Costandin 
Brâncoveanul vel logofăt, pan Barbul Văcărescul vel vistier, pan Ştefan Văcărescul vel 
clucer, pan Necolae Roset vel postelnic, pan Thoma Guliiano vel paharnic, pan Grigorie 
Topliceanu vel stolnic, pan Grigoraşco Ghica vel comis, pan Drăghicean Greceanul vel 
medelnicer, pan Stavro vel pitar. Şi ispravnicu Costantin Brâncoveanul vel logofăt. 

Şi s-au scris hrisovul acesta în anul al doilea din domniia7 a doao a domni<i>i 
mele aici, în Ţara Rumânească, de popa Florea dascalul de la şcoala domnească cea 
slovenească. 

Noiemvrie 16 dni, leat 7258 <1749>. 
 
 
BAR, Doc. ist., XIV/25 b. 
Copie rom. 
_________________________ 
1 prin. 
2 Šmp¨rßchskß. 
3 dorirh. 
4 ¨ndh. 
5 potirÓ. 
6 să li să dea, ad. interlinear. 
7 Repetat. 
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III.                                                                1761 – 7270, noiembrie 19, Bucureşti 
 

Hrisovul mări<i>i sale Costandin voievod 
 
î› Grig›rïe Gika v›ev›dß, BoıïÓ milostïÓ gospodar Zemle Vlaxïiskoe. <În> 

cartea lui Moisi, la Facere, scrie: „aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: ascultă Israile şi ia în 
urechi graiurile mele oricâte vei câştiga în tot anul să dai zeciuială din averea ta seminţii 
Leviţilor pentru1 blagosloviia preoţilor”. Deci, precum mai nainte de Lege2 şi în Lege mulţi 
au strălucit cu milosteniile şi cu îndurările precum şi Dumnezeieştii Apostoli şi sfinţii 
purtători de Dumnezeu părinţi au aşăzat noao cele de folos şi de mântuirea sufletelor 
noastre, unii cu rugăciuni şi cu priveghiere şi cu posturi ferindu-se de păcate, iar alţii multe 
munci au răbdat ca să împărăţească cu Hristos. Întru aceea şi domniia mea cu dorire din 
lăuntru inimii méle foarte iubindu a moşteni lăcaşul cel de sus dupe cuvântul apostolului 
carele zice: „cele ce ochiul n-au văzut şi uréchia n-au auzit şi la inima omului n-au întrat 
céle ce au gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”, bine am voit şi domniia mea de am 
înnoit mila sfintii şi dumnezeieştii mănăstiri ce să numeşte Vlatad de la Salonic, unde să 
cinsteşte şi să prăznuieşte hramul Preaobrăjăniia Domnului Dumnezeu şi Mântuitoriului 
Domnul nostru Iisus Hristos, la care sfântă mănăstire să află o parte din sfântul potiru3 cu 
carele însuşi Domnul Dumnezeu şi Mântuitoriul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taină, 
şăzându împreună cu toţi ucenicii Săi, după frângere pâinii, luându acestu sfântu potiru3 au 
băut şi au dat şi ucenicilor Săi zicându: „beţi dintru acesta toţi, acesta easte sângele mieu, a 
Legii cei Noao, carele să varsă pentru noi şi pentru mulţi înspre iertarea păcatelor”.  

Că viindu unii din părinţii călugări de la această sfântă mănăstire ne-<a>u arătat şi 
un hrisov al răposatului Mihnii voievod, feciorul răposatului Alexandru voievod, de la leat 
7095 şi hrisovul domni<i>i sale răposatului Grigorie Ghica voievod ot leat 7258 de mila ce 
au fost orânduit domniilor sale pe fieşcare an la această sfântă mănăstire. Şi înştiinţându-ne 
cum că această sfântă mănăstire să află la mare scăpătăciune, m-am milostivit domniia mea 
de am înnoit mila sfintei mănăstiri printr-acestu cinstit hrisov al domni<i>i mele, adică să ia 
pe fieşcare an de la cămara domni<i>i mele câte bani 3 000 şi trimişâi ce vor veni de la 
această sfântă mănăstire ca să ia această milă să ia şi ei pentru cheltuiala lor pă an câte bani 
600. Rugăm dar şi pre cei ce în urma noastră de<n> mila lui Dumnezeu vor sta domni şi 
oblăduitori acestui creştinescu scaun al Ţării Rumâneşti ca să înnoiască şi să întărească 
acestu hrisov de mila aceasta şi cu hrisoavele domniilor sale, ca şi ale domniilor sale mile şi 
danii să fie de alţii în urmă în semă ţinute şi la Dumnezeu bine priimite. 

Întărindu domniia mea hrisovul acesta cu însăşi credinţa domni<i>i mele Io 
Costandin Neculae voievod şi cu credinţa preaiubiţilor domni<i>i mele fii, Ioan voievod, 
Alexandru voievod, Dimitraşco voievod şi cu toţi cinstiţii şi credincioşâi boierii cei mari ai 
divanului domni<i>i mele: pan Costandin Dudescu vel ban, pan Dumitraşco Racoviţă vel 
dvornic, pan Pârvul Cantacozino vel logofăt, pan Alexandru vel spăthar, pan Toma 
Creţulescul vel vistier, pan Necolae Brancovan vel clucer, pan Iordachie vel postelnic, pan 
Costache vel păharnic, pan Iordache vel comis, pan Grigoraşco Băleanu vel stolnci, pan 
Iordachie vel slujer, pan Hrizea Bălăceanul vel pitar. Ispravnic, pan Pârvul Cantacuzino 
velichi logofăt. 

Şi s-au scris hrisovul acesta în anul dintâi din domnia a şasea a domni<i>i4 mele 
aici în scaunul domni<i>i méle Bucureşti, în anul de la Zidirea Lumii 7270, iar de la 
Naştere<a> Domnului Dumnezeu şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos 1761, în luna lui 
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noiemvrie 19, de popa Florea dascalul slovenescu de la şcoala domnească ot Sfeti 
Gheorghie cel Vechiu. 

 

<ad. în partea de jos a izvodului>: Acest izvod easte asemenea după hrisoavele 
domnilor ce arată mai sus, care hrisoave luându-să la mănăstire Vlatadon, pentru această 
orânduită milă ce are să ia pe fieştecare an au lăsat această copie întărită întru adevărat, cum 
că este asemenea după hrisovu cu iscăliturile noastre. 

† Οὐγγροβλαχίας Γρηγόριος βεβεοῖ ὅτι ἐστίν ἶσον ἀπαράλλακτον τῶν 
χρυσοβούλλων5. 

Pârvul Cantacuzino vel dvornic6. 
 

BAR, Doc. ist., XIV/25 c. 
Copie rom.  
_________________________ 
1 prin. 
2 le¾h. 
3 potirÓ. 
4 Repetat. 
5 „† Grigorie al Ungrovlahiei adeverează că este copia întocmai a hrisoavelor”. 
6 Semnături autografe. 
 

 
IV.                                                                                        1794 octombrie 23, Iaşi 

 

Cu mila lui Dumnezeu, Io Mihail Costandin Suţu voievod şi domn al Ţării 
Moldovei. Să face ştire cu acest hrisov al domni<i>i mele pentru mănăstire Sfânta Vineri 
de la Chepastos de la Andrienopolis, că viind de acolo petrecătorii călugări, prin jaloba ce 
ni-au dat, au arătat cu mari plângeri că această mănăstiri să află scăpătată şi îngreuiată cu 
datorii şi fără de nici un agiutor, rugându-să ca după cum şi alte mănăstiri scăpătate să află 
agiutorate de cătră domnie mea să să împărtăşască şi aceasta. Deci, cercetând domnie mea 
jaloba lor şi încredinţându-ne de proastă stare în care să află această mănăstiri şi însărcinată 
cu datorii şi socotind că să cade a să agiutora cu oareşcari mili, n-am trecut domnie mea cu 
videre rugăminte lor, ci iată prin hrisovul acesta hotărâm ca să aibă a lua mănăstire aceasta 
pă tot anu din vama gospod câte optzăci lei nesmintit şi ori în credinţă de va fi vama sau în 
vânzari tot să să dea mila aceasta. 

Drept aceea, poroncim domnie mea dumitale vel vameş ca să aveţi a urma întocma 
şi pre deplin, după cum mai sus să cuprindea prin hrisovul acesta. Poftim dar domnie mea 
pe alţi fraţi luminaţi domni, carii Svântul Dumnezău îi va orândui în urma noastră la 
domnie aceştii ţări, să nu strici această milă, ce mai vârtos să adaogă şi să întăriască pentru 
a domniilor sale vecinica poménire. 

Scrisu-s-au hrisovul acesta la scaunul domni<i>i mele în oraşul Eşii, între cea 
dintâi domnie a noastră la Moldavie, în anul al doilea, la let 1794 octomvrie 23. 

Io Mihail Suţu voievoda1. 
Costandin treti logofăt procitetonomu1. 

 
BAR, Doc. ist., XCV/90. 
Orig. rom., hârtie (31 x 45 cm), sigiliu mijlociu în chinovar, destul de şters; în exergă, 
titulatura domnului. 
_________________________ 
1 Semnătură autografă. 
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V.                                                                                                     1796 iulie 8, Iaşi 
 

Cu mila lui Dumnezeu, Io Alexandru Calimah voievod şi domn al Ţării Moldovei. 
Să faci ştire cu acest hrisov al domni<i>i mele pentru mănăstire Sfânta Vineri de la 
Chepastos de la Andrienopole, că viind de acolo petrecătorii călugări prin jaloba ce ni-au 
dat au arătat cu mari plângeri că această mănăstire să află scăpătată şi îngreuiată cu datorii 
şi fără de nici un agiutor, rugându-să ca după cum şi alte mănăstiri scăpătate să află 
agiutorate de cătră domnie mea să să împărtăşească şi aceasta. Deci, cercetând domnie mea 
jaloba lor şi încredinţându-ne de proastă stare în cari să află această mănăstire şi însărcinată 
cu datorie şi socotind că să cadi a să agiutora cu oareşcari mili, n-am trecut domnie mea cu 
videre rugăminte lor, ci iată prin hrisovul acesta hotărâm ca să aibă a lua mănăstire aceasta 
pe tot anul din vama gospod câte optzăci lei nesmintit şi ori în credinţă de va fi vama sau în 
vânzare tot să să de mila aceasta. 

Drept aceea, poroncim domnie mea dumitale vel vameş ca să aveţi a urma întocma 
şi pre deplin, după cum mai sus să cuprinde prin hrisovul acesta. Poftim dar domnie mea pe 
alţi fraţi luminaţi domni, carii Svântul Dumnezău îi va orândui în urma noastră la domnie 
aceştii ţări, să nu strâci această milă, ce mai vârtos să adaogă şi să întărească pentru a 
domniilor sale vecinica pomenire. 

Scrisu-s-au hrisovul acesta la scaunul domni<i>i mele în oraşu Eşii, întru ce dintâi 
domnie a noastră la Moldavie, în anul al doile, la let 1796 iulie 8. 

Io Alexandru Calimah voievoda1. 
Costandin vel vistier procitetonomu1. 

Ἐθεωρήθη Γρηγόριος Μάνου (?) Γος λογοθέτ(ης)2. 
 
BAR, Doc. ist., XCV/91. 
Orig. rom., hârtie (39 x 54 cm) pătat, sigiliu mijlociu în chinovar, ce are în câmp stema 
Moldovei (capul de bour, surmontat de o coroană deschisă), sub care este scris anul 1795, 
iar în exergă titulatura domnului. 
_________________________ 
1 Semnătură autografă. 
2 „Validat de Grigorie Manu (?) logofăt al treilea”; semnătură autografă. 
 
 

VI.                                                                                        1800 septembrie 1, Iaşi 
 

Cu mila lui Dumnezeu, Io Costandin Alexandru Ipsilanti voievod al Ţării 
Moldovei. Să faci ştire cu acest hrisov al domniei mele pentru mănăstire Sfânta Vineri de la 
Schepasto de la Andrianopoli, că viind de acolo petrecători călugări prin jaloba ce ni-au dat 
au arătat cu mari plângere că această mănăstire să află scăpătată, îngreuiată şi cu datorii şi 
fără de nici un agiutor. Şi pentru scăpăciune în care să află, având orânduită oareşce miluire 
prin hrisoavili luminaţilor domni de mai nainte, însă un hrisov de la domnie sa Mihail 
Costandin Suţul voievoda şi alt hrisov de la domnie sa Alexandru Ioan Calimah voievoda, 
ca să ia câte optzăci lei pe an din vama gospod, au făcut rugăminte ca să li să întăriască şi 
de cătră domnie me. După a cărora jalobă, făcând domnie me cercetare şi încredinţându-ne 
de proastă stare în care să află această mănăstire şi văzându-să şi hrisoavile luminaţilor 
domni de sus-pomeniţi pentru cuprindire de milă ce au avut şi socotind că să cade a fi 
agiutorată, nu le-am trecut cu videre rugăminte, ci iată prin hrisovul acesta al domniei mele 
asămine le întărim şi hotărâm ca să aibă a lua mănăstire aceasta pe tot anul din vama 
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gospod câte optzăci lei, cari bani ori în credinţă de să va căuta vama sau în vânzare de va fi 
să să de pe tot anul nesmintit.  

Deci, poruncim domnie me dumitale vel vameş de carvasara să aibi a urma 
întocmai şi pre deplin, după cum mai sus să cuprinde prin hrisovul acesta. Poftim dar 
domnie me şi pe alţi fraţi luminaţi domni, pre care Sfântul Dumnezău îi va orândui în urma 
noastră la domnie aceştii ţări, să nu strâce această milă, ci mai vârtos să adaogă şi să 
întăriască pentru a domniilor sale vecinică pomenire. 

Scrisu-s-au hrisovul acesta la scaunul domniei mele în oraşul Eşii, întru ce dintâi 
domnie a noastră la Moldaviia, în anul al doile, la anul 1800 septemvrie 1. 

Io Costandin Ipsilanti voievod1. 
[…]2 vel vistier procitetonomu1. 

S-au trecut la condica vistieriei, Costandin Veisa ot vistierie1. 
 
BAR, Doc. ist., XCV/92. 
Orig. rom., hârtie (36,2 x 50 cm), sigiliu mijlociu în chinovar, ce are în câmp stema 
Moldovei (capul de bour, surmontat de o coroană deschisă cu 5 fleuroane), anul 1799, iar în 
exergă titulatura domnului. 
_________________________ 
1 Semnătură autografă. 
2 Indescifrabil. 
 
   

VII.                                                                                            1803 februarie, Iaşi 
 

Cu mila lui Dumnezeu, Io Alexandru Costandin Moruzi voievod şi domn Ţării 
Moldovei. Să faci ştire cu acest hrisov al domniei mele pentru mănăstire Sfânta Vineri de la 
Schepastos de la Andriianopoli, că viind de acolo petrecătorii călugări, prin jaloba ce ni-au 
dat, au arătat cu mare plângere că această mănăstire să află scăpătată şi lipsă, îngreuiată şi 
cu datorii şi fără de nici un agiutor. Şi pentru scăpătăciune în care să află, având orânduită 
oareşce miluire prin hrisoavile luminaţilor domni de mai înainte, au făcut rugămintea ca să 
li să întăriască şi de cătră domnie mea. După a cărora jalobă, făcând domnie me cercetare şi 
încredinţându-ne de proastă stare în care să află această mănăstire şi văzându-să şi 
hrisoavile luminaţilor domni de mai înainte pentru cuprindire de milă ce au avut şi socotind 
că să cadi a fi agiutorată, nu li-am trecut cu videre rugăminte, ci prin acest hrisov al 
domniei mele asămine le întărim şi hotărâm ca să aibă a lua mănăstire aceasta pe tot anul 
milă din vama gospod câte optzăci lei, cari bani ori în credinţă de să va căuta vama sau în 
vânzare de va fi să să de pe tot anul nesmintit.  

Deci, poruncim domnie me dumitale vel vameş de carvasara să aibi a urma 
întocmai şi pre deplin, după cum mai sus să cuprinde prin hrisovul acesta. Poftim dar 
domnie me şi pe alţi fraţi luminaţi domni, pre care Sfântul Dumnezău îi va orândui în urma 
noastră la domnie aceştii ţări, să nu strice această milă, ci mai vârtos să adaogă şi să 
întăriască pentru a domniilor sale vecinică pomenire. 

Scrisu-s-au hrisovul acesta la scaunul domniei mele în oraşul Eşii, întru a doa 
domnie a noastră la Moldavie, în anul dintâi, la anul 1803 fevruarie. 

Io Alexandru Moruzi voievod1. 
Costandin2 vel vistier procitetonomu1. 

Μανολακη Βαρδι καμιναρ ἐπιστ(ατης) γης λογοθετης3. 
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BAR, Doc. ist., XCV/93. 
Orig. rom., hârtie (36 x 49 cm), sigiliu mijlociu în chinovar ce are în câmp vulturul cruciat 
al Ţării Româneşti şi capul de bour al Moldovei, surmontate de o coroană deschisă cu 
5 fleuroane, anul 1802, iar în exergă titulatura domnului.  
_________________________ 
1 Semnătură autografă. 
2 Lecţiune incertă. 
3 „Manolachi Varda căminar ispravnic, logofăt al treilea”; semnătură autografă. 
 
 

VIII.                                                                                         1813 ianuarie 8, Iaşi 
 

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Scarlat Alexandru Calimah voievod şi domn Ţării 
Moldovei. Să faci ştire cu acest hrisov al domniei mele pentru mănăstire Sfânta Vineri de la 
Schepasto, de la Andriianopoli, că prin jaloba ce au dat cătră domnie me călugării ce sânt 
petrecători acolo au arătat că această mănăstire să află scăpătată şi lipsită, îngreuetă şi cu 
datorii şi fără de nici un agiutor. Şi pentru scăpătăciune în care să află, având orânduită 
oareşce miluire prin hrisoave gospod ca să ia câte optzăci lei pe an din vama gospod, au 
făcut rugămintea ca să li să întăriască miluire şi de cătră domnie mea. După a cărora jalobă, 
făcând domnie me cercetare şi încredinţându-ne de proasta stare în cari să află această 
mănăstire, cim şi din hrisovul domniei sale Alexandru Costandin Muruzi voievod ce ne-au 
arătat înnoitor altor hrisoave gospod de mai înainte, văzându-să că au avut cuprindere de 
milă ce mai sus să arată şi socotind că după stare în care să află să cade a să agiutora, nu li-am 
trecut cu vedere rugăminte, ci iată prin acest hrisovul al domniei mele asămine le întărim 
mila şi hotărâm ca să aibă a lua mănăstire aceasta pe tot anul din vama gospod câte optzăci 
lei, cari bani ori în credinţă de să va căuta slujba vămii sau în vânzare de va fi să să de pe 
tot anul nesmintit.  

Deci, poruncim domnie me dumitali vel vameş de carvasara să aibi a urma 
întocmai şi pre deplin, după cum mai sus să cuprinde prin hrisovul acesta. Poftim dar 
domnie me şi pe alţi fraţi luminaţi domni, pre carii Sfântul Dumnezău îi va orândui în urma 
noastră la domnie aceştii ţări, să nu strice această milă, ci mai vârtos să adaogă şi să 
întăriască pentru a domniilor sale vecinică pomenire. 

Scrisu-s-au hrisovul acesta la scaunul domniei mele în oraşul Eşii, întru a doa 
domnie a noastră la Moldavie, în anul dintâi, la anul 1813 ianuarie 8. 

Io Scarlat Calimah voievod1. 
[…]2 vel vistier procitetonomu1. 

 Δημήτριος […]2 ἐπιστάτης γης λογοθετης3. 
S-au trecut la condica vistieriei, Costandin vel sameş1. 

 
BAR, Doc. ist., XCV/97. 
Orig. rom., hârtie (31 x 46,3 cm), sigiliu mijlociu în chinovar, ce are în câmp stema 
Moldovei (capul de bour), surmontată de o coroană deschisă cu 5 fleuroane, iar în exergă 
titulatura domnului. 
_________________________ 
1 Semnătură autografă. 
2 Indescifrabil. 
3 „Dimitrie […]2 ispravnic, logofăt al treilea”; semnătură autografă. 
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IX.                                                                                                  1820 iunie 1, Iaşi 
 

Cu mila lui Dumnezeu, Noi Mihail Grigorie Suţul voievoda şi domn Ţării 
Moldaviei. Să face ştire cu acest hrisov al domni<i>i mele pentru mănăstirea Sfânta Vineri 
de la Schepastos din Adrianopoli, că prin jalba ce ne-au dat părinţii petrecători de acolo şi 
epitropul ce-l au aice, dumnealui Athanasie Gosac biv vel cămăraş, au arătat că această 
mănăstire este cuprinsă cu o oareşcare ajutor de miluire1 prin hrisoave de la luminaţii 
domni de mai înainte, făcând rugăminte ca să să întărească şi de cătră noi acea miluire. 
Deci, după jaloba ce ne-au dat, văzând domniia mea hrisoavele de miluire ce ne-au arătat, 
atât acele mai vechi, din care unul este şi de la preafericitul întru pomenire domn moşul 
nostru Mihail Suţu voievod, precum şi acele ale celor de mai în urmă luminaţi domni 
cuprinzătoare, ca să ia mănăstirea aceasta câte optzeci lei milă pă tot anul din vama gospod 
din pământul acesta, nu am trecut cu viderea rugămintea ce ne-au făcut de a să întări şi de 
cătră noi această miluire. 

Drept aceea, prin acest al nostru domnescu hrisov asămine întărindu-i miluire, 
hotărâm ca să aibă a lua mănăstirea aceasta nesmintit şi nestrămutat miluirea arătată câte 
optzeci lei pe tot anul din vama gospod, care bani ori în vânzare de vor fi vămile sau în 
credinţă de să vor căutat să să de deplin şi neapărat pe fieşcare an în mâinile epitropului 
mănăstirii de aici, pentru ca să-i trimită acolo spre întrebuinţare în cheltuiala mănăstirii. 
Poruncim dar domniia mea dumneavoastră vameş de carvasara să aveţi a urma întocma 
după hotărârea hrisovului acestuia al domni<i>i mele, iar pe luminaţi domni, fraţii noştri, 
carii din proniia cerească să vor orândui în urma noastră oblăduitori pâmântului acestuia 
poftim nu numai să nu strămute această miluire, ci mai vârtos să o întărească şi să o adaogă, 
pentru a domniilor sale pururea fericită pomenire. 

S-au scris hrisovul acesta la scaunul domni<i>i mele în oraşul Ieşii, întru cea 
dintâi domniia noastră la Moldavie, în anul dintâi, la let 1820 iunie 1. 

Io Mihail Suţu voievod2. 
[...]3 vel vameş procitetonomu2. 

Μανουὴν καμινάρ ἐπιστάτης γης λογοθ(έτης)4. 
S-au trecut în condica vistieriei de hrisoave, Costandin […]3 paharnic2. 

 
BAR, Doc. ist., XCV/100. 
Orig. rom., hârtie (39 x 54 cm), sigiliu mijlociu în chinovar, ce are în câmp stema Moldovei 
(capul de bour) surmontată de globul cruciger şi o coroană deschisă, înconjurată de stemele 
ţinuturilor în medalion; în exergă, titulatura domnului şi anul 1819. 
_________________________ 
1 Repetat.  
2 Semnătură autografă. 
3 Indescifrabil. 
4 „Manuil căminar ispravnic, al treilea logofăt”; semnătură autografă. 
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Fig. I : Anexa IV 
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Fig. II: Anexa IX 
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Donations roumaines en faveur des établissements orthodoxes  
au sud du Danube. Nouveaux témoignages documentaires 

 
Résumé 
 
La reconstitution de l’aide accordé par les princes roumains, depuis les premiers siècles de 
l’existence des deux principautés extra-carpatiques et jusqu’au moment de la 
sécularisation de la richesse des monastères à l’époque d’Alexandre Ioan Cuza (1863), 
reste encore un objectif à accomplir dans l’historiographie roumaine, bien que les 
recherches réalisées dans ce sens au cours des dernières décennies soient plus que 
remarquables et aussi prometteuses. Malgré ces efforts et ces bénéfices historiographiques 
on trouve encore, dans les archives du pays ou de l’étranger, de nombreux « miettes » 
documentaires de ce genre qui attendent encore d’être récupérés et qui contribueront sans 
doute à une meilleure connaissance de cette réalité. Les documents analysés et publiés par 
l’auteur dans cette étude sont également un témoignage dans cette direction.  
Ayant comme point de départ les données fournies par les documents au-dessus 
mentionnées, dans une première section l’auteur reconstitue l’historique des liens entre le 
monastère de Vlatadon (Thessalonique, Grèce) et Valachie, à partir de l’année 1587 
jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Dans la deuxième section, l’auteur offre des détails sur les 
contacts, inconnus jusqu’au à ce moment dans l’historiographie roumaine, entre la 
Moldavie et l’établissement monastique – dont l’existence ne semble pas également être 
connue – de Schepastos / Chepastos, tout près de la ville d’Adrianopol (aujourd’hui 
Edirne, en Turquie), mise sous le patronage de la Sainte Vendredi. Dans l’annexe de 
l’étude, l’auteur publie le texte intégral des neuf documents découverts et qui ont été à la 
base de son analyse. 
 
Mots-clés: donations; monastère Vlatadon; monastère Sainte Vendredi (Schepastos); 
Valachie; Moldavie. 
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	VIII, 17, 5, care conţinea numele lui Licinius, lipseşte, pentru că în ediţia de după 324, anul eliminării lui Licinius, Eusebius l-a omis (vezi şi p. 435, nota 98); credem că ar fi trebuit inclus, dar marcat diferit de textul ediţiei utilizate, de vr...
	IX, 1, 7: nu „mai marii districtului” (p. 440), pentru că textul grecesc redă un calc după magistratura praepositus pagi la plural – toùß praiposítouß toû págou.
	IX, 10, 7, p. 461: expresia „singur stăpânitor” introdusă în traducerea titlului imperial excede textul grecesc şi echivalarea titlurilor latineşti cu cele greceşti acceptată îndeobşte de specialişti; acolo se spune doar AÙtokr£twr.
	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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