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Laurenţiu RĂDVAN* 
 
 

Un plan necunoscut al oraşului Târgovişte din 1831** 
 
 
 
 
Oraşul Târgovişte, fostă reşedinţă domnească a Ţării Româneşti, s-a 

bucurat de atenţia mai multor cercetători, istorici, istorici de artă sau arhitecţi, 
interesaţi să-i dezvăluie trecutul şi monumentele1. În acelaşi timp, în cadrul mai 
multor campanii de săpături arheologice, au fost scoase la iveală multe mărturii 
care ajută la mai buna înţelegere a începutului şi evoluţiei oraşului2, la fel cum au 
fost publicate documente şi inscripţii care completează tot acest efort de 
reconstituire a istoriei Târgoviştei3. În studiul de faţă, ne vom ocupa de acest oraş 
din perspectiva unei categorii de surse mai puţin abordate, şi anume planurile 
urbane istorice. 

Am arătat cu altă ocazie că aşezarea de pe malul Ialomiţei s-a dezvoltat ca 
oraş încă din secolul al XIV-lea, evoluând dintr-o aşezare mai veche, lângă care s-a 
instalat un grup de saşi. Ridicarea unei fortificaţii lângă primul nucleu de locuire, 
cât şi acordarea unui statut privilegiat, de model transilvan, coloniştilor germani, au 
contribuit la urbanizarea aşezării, intrată în atenţia domniei de la Argeş în vremea 
lui Mircea cel Bătrân4. Dintre toate controversele ce privesc începuturile oraşului, 

 
* Prof. univ. dr., Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; 
radvan@uaic.ro. 
** Acest studiu a fost realizat în cadrul unui grant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România, 
CNCS - UEFISCDI, proiect cu numărul PN-III-P4-ID-PCE-2020-1139. 
1 Mircea B. Ionescu, Târgovişte, Târgovişte, 1928, şi idem, Târgovişte. Schiţe istorice şi topografice, 
Oradea, 1929; Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, Târgovişte şi monumentele sale, Bucureşti, 
Editura Litera, 1976; Cristian Moisescu, Târgovişte. Monumente istorice şi de artă, Bucureşti, Editura 
Meridiane, 1979; Mihai Oproiu, Târgovişte. Oraşul şi împrejurimile sale între 1600-1848, vol. I, 
Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1999. 
2 N. Constantinescu, Contribuţii arheologice asupra curţii domneşti din Târgovişte (secolele XIV-XVII), 
în SCIV, (1964), 2; Gh. I. Cantacuzino, G. Mihăescu, Cristian Moisescu, Date preliminare asupra 
cercetărilor arheologice efectuate la ansamblul mănăstiresc Stelea (1969-1970), în Studia Valachica. 
Studii şi materiale de istorie şi istorie a culturii, II, Târgovişte, Muzeul Judeţean Dâmboviţa, 1970; Petru 
Virgil Diaconescu, Arheologia habitatului urban târgoviştean. Secolele XIV-XVIII, Târgovişte, Editura 
Cetatea de Scaun, 2009 şi multe altele. 
3 George Potra, Tezaurul documentar al judeţului Dâmboviţa (1418-1800), [Târgovişte], Muzeul 
Judeţean Dâmboviţa; Mihai Oproiu, Inscripţii şi însemnări din judeţul Dâmboviţa, I-V, Târgovişte, 
Transversal, 2003-2004. 
4 Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004, p. 485, 495-496. 
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un fapt e cert, şi anume stabilirea aici a fiului lui Mircea, Mihail, iniţial asociat la 
domnie, care probabil a pus bazele unei veritabile curţi domneşti menită să-i 
servească drept reşedinţă5. Dan al II-lea a preferat Argeşul, pentru ca, începând cu 
Alexandru Aldea (1431-1436), majoritatea domnilor de până la Vlad Ţepeş, 
inclusiv, să prefere noua curte de la Târgovişte. Palatul domnesc a fost extins şi 
modernizat şi i s-a adăugat o biserică şi un turn mai mare6, tot ansamblul fiind 
înconjurat cu un zid de piatră şi de un şanţ de dimensiuni apreciabile7. Din 1465 
începe o lungă perioadă, de aproape două secole, în care domnii au rezidat 
alternativ, la Târgovişte sau Bucureşti, în funcţie de interesele şi susţinerea politică. 
La Târgovişte, au stat de regulă cei care au avut relaţii mai apropiate cu 
Transilvania şi regele Ungariei, alţi factori, inclusiv de natură personală, 
contribuind la preferinţele domnilor spre o curte sau alta. În secolul al XVI-lea, se 
evidenţiază domni precum Radu cel Mare, care a reconstruit mănăstirea Dealu de 
lângă oraş şi a început biserica Mitropoliei, Neagoe Basarab, care a sfinţit acest 
sfânt lăcaş, dar mai ales Petru Cercel, care a dat un aer renascentist curţii domneşti, 
ridicând aici un nou palat şi o nouă biserică domnească, alături de o grădină de 
modă italiană8. În secolul următor, oraşul cunoaşte o perioadă de reviriment în 
timpul lungilor domnii ale lui Matei Basarab şi Constantin Brâncoveanu. Primul a 
refăcut curtea, a asigurat aprovizionarea cu apă, a ridicat sau înnoit biserici şi a 
înconjurat oraşul cu fortificaţii. După o perioadă tulbure, în anii 1654-1659, când 
oraşul a fost ars şi jefuit în mai multe rânduri, Constantin Brâncoveanu a reparat 
curtea domnească şi a înfrumuseţat mai multe biserici, în vremea sa Târgovişte 
cunoscând o ultimă epocă de dezvoltare economică, culturală şi spirituală. Un mare 
foc din 1712 şi evenimentele de pe parcursul veacului al XVIII-lea vor aduce însă 
oraşului o perioadă de decădere9. 

Fiind o vreme principala reşedinţă a Ţării Româneşti, Târgovişte apare des 
menţionată atât în descrierile geografice, cât şi în relatările de călătorie ale celor 
care au scris despre aceste locuri sau le-au vizitat. Seria Călători străini, în care 
sunt inventariate mare parte din aceste descrieri, cuprinde multe înregistrări 
notabile, care permit reconstituirea înfăţişării generale a oraşului, cu accent pe 
principalele clădiri, curtea, Mitropolia, biserici sau mănăstiri. Cea mai veche 
menţiunea a Târgoviştei la un călător venit din afară o găsim la Johann 

 
5 Primul act emis de Mihail în Târgovişte datează din 1418 (DRH, B, I, ed. P. P. Panaitescu, 
Damaschin Mioc, Bucureşti, 1966, p. 86, nr. 42). Anterior, Mihail mai dăduse un act cu referire la 
nişte oameni din oraş (ibidem, p. 82, nr. 39). 
6 Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, op. cit., p. 49; Tereza Sinigalia, Arhitectura civilă de zid din 
Ţara Românească în secolele XIV-XVIII, Bucureşti, Editura Vremea, 2000, p. 65-71. 
7 Zidurile aveau grosimea de 1,25-1,80 m, iar şanţul era larg de 24-25 de metri la gură şi 14 metri la 
bază (Nicolae Constantinescu, Cornel Ionescu, Asupra habitatului urban de la Târgovişte înainte de 
1394. Repere din vatra curţii domneşti, în SCIVA, XXXI (1980), nr. 1, p. 55-56). Vezi şi Călători 
străini despre ţările române, vol. I, îngrijit de Maria Holban, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, 
p. 322; II, p. 428; V, p. 213, 216. 
8 Călători străini, III, p. 12. 
9 Mihai Oproiu, op. cit., p. 139-153, 158-163. 
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Schiltberger, care susţine că a trecut în 1396 prin oraş – socotit una din capitale – 
în drum spre Nicopole, unde a participat la cunoscuta bătălie cu turcii10. De la 
jumătatea secolului al XVI-lea se înmulţesc descrierile celor care au trecut pe aici, 
pentru ca tot din aceeaşi perioadă să avem şi prima notare a Târgoviştei pe o hartă. 
Oraşul nu apare pe harta lui Fra Mauro de pe peretele mănăstirii Sfântul Mihail, din 
Murano (1459), unde întâlnim doar Câmpulungul11. În schimb, sub numele 
Targovisco, figurează pe harta lumii a lui Gerardus Mercator din 1569, fiind plasat 
corect, pe râul Ialomiţa12, la fel cum apare şi în harta Valahiei din Atlasul lui 
Mercator, din 159513. Din acest moment găsim Târgovişte pe multe din hărţile care 
surprind regiunea. Oraşul este figurat ca al doilea în importanţă din ţară pe harta 
stolnicului Constantin Cantacuzino14. Hrisant Notara, viitorul patriarh al 
Ierusalimului, venit în ţară pentru a preda fiilor lui Brâncoveanu, face o hartă a 
principatului în şase planşe, fiind totodată primul care a determinat în 1716 
coordonatele geografice ale Târgoviştei şi Bucureştilor15. 

Din secolul al XVIII-lea s-au păstrat şi primele hărţi realizate de topografi 
profesionişti, în cadrul acţiunilor de cartare a principatelor, din motive în special 
militare, întreprinse de armatele austriacă şi rusă. În timpul războiului ruso-turc din 
1769-1774, sub coordonarea generalului F. W. Bauer din armata rusă s-a ridicat o 
hartă a Moldovei16, dar şi una a Ţării Româneşti, în patru file, care însă nu s-a 
păstrat17. În următorul conflict care a implicat marile puteri, cel din 1789-1792, 
topografii austrieci vor carta teritoriul Ţării Româneşti, rezultatul fiind aşa numita 
„hartă Specht”, după numele ofiţerului care a coordonat lucrările de ridicare între 
luna septembrie a anului 1790 şi până la finalul lui mai 1791. Cele 107 planşe 
rezultate cuprind cea mai detaliată ilustrare cartografică a spaţiului Munteniei şi 
Olteniei, fiind surprinse formele de relief, reţeaua hidrografică şi de comunicaţie, 
satele şi oraşele18. Cu această ocazie s-a desenat şi un plan al Târgoviştei, parte a 

 
10 Călători străini, I, p. 30. 
11 Il mappamondo di Fra Mauro, vol. II, ed. de Tullia Gasparini Leporace, Roberto Almagia, Roma, 
Istituto Poligrafico dello Stato, 1956, pl. XXIX şi XXXV. 
12 Versiunea de la Basel poate fi vizualizată online la: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/4/4a/Mercator_1569_world_map_sheet_10.PNG [20.10.2021]. 
13 Targovisco vel Tervis, sedes vaivode (Marin Popescu-Spineni, România în istoria cartografiei până 
la 1600, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 146-148; vol. II, harta nr. 54; Atlas sive Cosmographicae 
meditationes de fabrica mundi et fabricati figura, Duisburg [1595], online: https://lccn.loc.gov/ 
map55000728 [20.10.2021]). 
14 Constantin C. Giurescu, Harta stolnicului Constantin Cantacuzino. O descriere a Munteniei la 
1700, în RIR, XIII (1943), p. 12-13. 
15 Marin Popescu-Spinei, România în izvoare geografice şi cartografice, Bucureşti, 1978, p. 163-164. 
16 Carte de la Moldavie pour servir à l’histoire militaire de la guerre entre les Russes et les Turcs / 
Levée par l’Etat Major sous la direction de F. G. de Bawr; poate fi consultată online la adresa: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53058728k [12.10.2020]. 
17 Vezi F. W. Bauer, Memoires historiques et geographiques sur la Valachie: avec un prospectus 
d’un atlas géographique & militaire de la derniere guerre entre la Russie & la Porte Ottomanne, 
Frankfurt & Leipzig, 1778, p. 229-232. 
18 Ana Toşa Turdeanu, Oltenia, geografie istorică în hărţile secolului XVIII, Craiova, Editura Scrisul 
Românesc, 1975, p. 30-31. 
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planşei care înfăţişează o regiune mai largă, ce include văile Dâmboviţei şi 
Ialomiţei, acesta fiind primul plan cu detalii al oraşului pe care îl avem. Se distinge 
incinta fortificată din jur, sunt notate principalele lăcaşuri de cult, câteva clădiri, 
mori şi fântâni, fiind schiţată şi curtea domnească; în exterior, avem Mahalaua de 
peste Ialomiţa, mănăstirea Dealu, alături de satele învecinate19. 

Următoarele hărţi privitoare la Ţara Românească, inclusiv cele ruseşti, nu 
fac decât să menţioneze Târgovişte ca aşezare urbană, fără alte detalii, decât cel 
mult cele ce privesc indirect populaţia. Astfel, harta Principatelor din 1835, 
analizată pe larg de Constantin C. Giurescu, notează în dreptul Târgoviştei 448 de 
curţi, o cifră foarte mică şi care surprinde regresul oraşului, în condiţiile în care 
Bucureştii apar cu 10.074 de curţi, Ploieştii cu 3.179, Craiova cu 2.377, iar Brăila 
cu 1.387. Oraşul de pe Ialomiţa era pus în rândul oraşelor mici, precum Târgu Jiu, 
care avea 455 de curţi, Râmnicul Sărat cu 435; până şi Zimnicea este trecută pe 
plan cu 531 de gospodării20. Următoarele informaţii de ordin cartografic provin din 
Charta României Meridionale, publicată în 1864 la Viena de Carol Popp de 
Szathmary, care a preluat de fapt harta mareşalului Fligely, din armata austriacă 
(1855-1857)21. Târgovişte apare în coloana VII, seria 5, unde sunt prezente aceleaşi 
repere precum în harta Specht, cu precizarea că se distinge o creştere a oraşului, o 
îndesire a locuirii, indiciu al dezvoltării cunoscută de întreaga ţară, ca şi de oraşe, 
de după Regulamentul Organic. Chiar şi în aceste condiţii, încă mai sunt vizibile 
suprafeţe importante ocupate de grădini în interiorul incintei demarcată de valul cu 
şanţ de la finele evului mediu22. 

Aceste planuri schiţate, prinse în ridicări topografice mai largi, au fost 
incluse şi în fascicula dedicată Târgoviştei din seria B, Ţara Românească, a 
Atlasului Istoric al Oraşelor din România. Volumul, publicat în 2006 sub 
coordonarea lui Gheorghe I. Cantacuzino, se bazează pe analiza hărţilor şi 
planurilor disponibile la acel moment. În ceea ce priveşte planurile oraşului, cel 
mai vechi cunoscut era cel din 188623, de Dimitrie P. Condurăţeanu, intitulat 
Planul oraşului Târgovişte şi a locurilor din apropiere pentru studiul geografiei 
judeţului, scara 1:17.50024, fiind destinat, aşa cum se vede şi din titlu, să fie folosit 
ca material ajutător pentru cei ce erau interesaţi de geografia judeţului Dâmboviţa, 
atât în şcoală cât şi în afara ei. Condurăţeanu, care era implicat în sistemul de 
învăţământ local, fiind institutor şi revizor şcolar, a avut cu siguranţă nevoie de 
plan pentru a ilustra atât manualul de Geografie descriptivă, fizică, politică şi 

 
19 Planşă reprodusă în Atlas istoric al oraşelor din România, seria B, Ţara Românească, fasc. 1, 
Târgovişte, coord. Gh. I. Cantacuzino, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2006, planşa nr. I. 
20 Constantin C. Giurescu, Principatele române la începutul secolului XIX. Constatări istorice, 
economice şi statistice pe temeiul hărţii ruse din 1835, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1957, p. 70. 
21 Marin Popescu-Spineni, România în izvoare geografice şi cartografice, Bucureşti, 1978, p. 232. 
22 Atlas Târgovişte, planşa nr. III. 
23 A existat un plan mai vechi al oraşului, întocmit în 1856 de către arhitectul Ioan Siminogeanu, 
distrus însă în 1947 împreună cu actele moşiei Târgoviştei (ibidem, planşa nr. VI). 
24 Ibidem, planşa nr. VIII. 
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economică a judeţului Dâmboviţa, scos în 1887 pentru clasele primare25, cât şi 
Dicţionarul geografic al judeţului Dâmboviţa, apărut în 189026 în seria de 
dicţionare scoase pentru judeţele din toată ţara, cu informaţii reunite ulterior în 
vasta lucrare Marele dicţionar geografic, care este utilă şi astăzi27. Acest plan nu 
este unul cadastral şi surprinde foarte schematic principalele străzi, alături de 
clădirile de seamă şi monumentele religioase. Este totuşi folositor pentru 
localizarea caselor mai importante, şcolilor, instituţiilor, unităţilor militare, căii 
ferate (atât cea existentă cât şi traseul propus pentru extinderea spre Pucioasa) şi a 
gării, barierelor de la ieşirile din oraş, precum şi a instalaţiilor industriale apărute 
între timp. Mahalaua exterioară şi cartierul Sârbi sunt trecute pe plan, semnificativ 
fiind faptul că, deşi oraşul crescuse între timp, putem încă vedea terenuri arabile 
(notate ca „arături”) în interiorul traseului fortificaţiilor medievale târzii. 

Îi succede planul din 1929, unul mult mai adecvat, deoarece a fost întocmit 
chiar de Serviciul Tehnic al oraşului, condus de inginer St. D. Sachelaride, după 
planurile existente la Primărie. Putem presupune că la acel moment la acest 
serviciu se lucra deja cu planuri la scară mai mică, cadastrale, care au fost folosite 
pentru crearea acestui document cartografic cu scara 1:10.00028. Planul surprinde 
elementele constructive amintite mai sus, cu informaţii ce privesc instituţii şi 
clădiri noi, cu funcţiile pe care le aveau în perioada interbelică. În fine, primul plan 
cadastral care cuprinde întreg oraşul este cel din 1946, folosit şi în Atlasul istoric29.  

Cercetările recent desfăşurate în arhivele de la Moscova au scos la iveală 
noi şi interesante planuri pentru multe oraşe din Principatele Române. Împreună cu 
colegul Mihai Anatolii Ciobanu am valorificat planurile descoperite pentru centrele 
urbane mari, capitalele de la Iaşi şi Bucureşti30, iar acum a venit rândul punerii în 
valoare a unui document cartografic valoros, planul oraşului Târgovişte. Aflat în 
Arhiva Militar-Istorică de Stat a Rusiei (RGVIA), în cel mai valoros fond de hărţi 
şi planuri pentru ţările române – cel care poartă numărul 438, denumit chiar 
România / Moldova şi Valahia / 1769-1916 – planul de faţă (nr. 512) este intitulat 
Planul oraşului Târgovişte cu împrejurimile sale, este color şi are dimensiunile 
39x49 cm. A fost ridicat între 21 aprilie şi 1 iunie 1831 de către topografii militari 
clasa a II-a Beljaev şi Gromov, având scara în stânjeni (actual 1:16.800). Planul 
este poziţionat geografic potrivit uzanţelor actuale, cu nordul în partea de sus. 

 
25 Dimitrie P. Condurăţeanu, Geografia descriptivă, fizică, politică şi economică a judeţului 
Dâmboviţa, Târgovişte, 1887. 
26 Idem, Dicţionarul geografic al judeţului Dâmboviţa, Bucureşti, 1890. 
27 Marele dicţionar geografic al României, ed. de George Ioan Lahovari, C. I. Brătianu şi Grigore G. 
Tocilescu, vol. I-V, Bucuresti, 1898-1902; vezi explicaţiile din Introducere, vol. I, p. XI-XVI. 
28 Atlas Târgovişte, planşa nr. IX. 
29 Ibidem, planşa nr. IV-VII. 
30 Laurenţiu Rădvan, Mihai Anatolii Ciobanu, Noutăţi din arhivele moscovite: Planul Harting şi 
planul general al Bucureştilor şi împrejurimilor (1807-1812), în AŞUI, s.n., Istorie, LXV (2019), 
p. 451-478, şi Planurile oraşului Iaşi în arhive străine (1739-1833) / The City Plans of Iaşi în 
Foreign Archives (1739-1833), Bucureşti/Heidelberg, Dar Publishing & Herlo Verlag, 2020. 
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Oraşul Târgovişte este plasat chiar în mijloc, fiind delimitat spre est de 
valea Ialomiţei şi spre vest şi sud de fortificaţiile amintite deja mai sus. Planul 
evidenţiază clar şanţul care forma un arc de o parte a oraşului, pornind din nord-
vest de la un braţ exterior al Ialomiţei (Iazul Morilor), pentru a se opri la acelaşi 
braţ în sud-est. La Specht, fragmentul spre râu dinspre sud-est nu era vizibil, aici 
însă este desenat, alături de coasta care delimita practic terasa pe care s-a dezvoltat 
oraşul de valea râului. Toate acestea făceau din Târgovişte un oraş apărat, atât 
natural, cât şi prin intervenţia omului, însă amenajările iniţiate la jumătatea 
secolului al XVII-lea nu au fost atât de ample încât să transforme oraşul într-o 
adevărată cetate. Nu este locul aici pentru controversele privind începuturile şi 
evoluţia fortificării oraşului (sau doar a curţii?), cert este că Matei Basarab a decis 
în 1645-1646 să facă „cetatea din Târgovişte de iznoavă”31, ispravnic fiind probabil 
Diicu Buicescu32. Pe lângă valul de pământ cu şanţ, domnul a poruncit cu siguranţă 
adăugarea unei palisade, menţionată în mod clar de un martor ocular credibil, Paul de 
Alep: „[oraşul] are o îngrăditură de lemn jur-împrejur, înălţată de Matei, domnul cel 
nou, şi este foarte întins”33. Fortificaţia a fost abandonată în secolul al XVIII-lea, 
după ce Târgovişte şi-a pierdut rolul de reşedinţă domnească. Pe traseul şanţului, 
topografii ruşi au desenat zece bastioane, ce par pentagonale, fără evidenţierea 
laturii din interior. Patru bastioane jucau şi rolul de porţi ale oraşului, fiind ridicate 
la ieşirea unor străzi şi începutul unor drumuri; dintre acestea se disting cele de pe 
drumurile spre Câmpulung şi Bucureşti/Ploieşti. Din păcate, şanţul şi valul aferent 
au fost neglijate în perioada modernă, apoi afectate de diverse lucrări în vremea 
regimului comunist, pierzându-şi treptat rolul de reper pentru vatra oraşului34. 
Cercetări arheologice efectuate începând din anii 70 au scos la iveală urmele porţilor 
Bucureştilor35, iar în anii din urmă autorităţile plănuiesc punerea în valoare a ceea ce 
a mai rămas din acest monument unic pentru spaţiul românesc extracarpatic36. 

În interiorul acestui ansamblu, este evidentă dezvoltarea oraşului pe axa 
nord-sud37, care coincide cu strada principală – Uliţa Mare, cu o extindere spre 
zona în care a fost construită biserica Mitropoliei. Sunt vizibile cele două nuclee 
din care a evoluat la începuturi oraşul, zona din jurul bisericilor catolice Sf. Maria 
şi Sf. Francisc, respectiv cea care gravita în jurul bisericii Stelea. Primul nucleu a 

 
31 Istoria Ţării Româneşti, 1290-1690. Letopiseţul Cantacuzinesc, ed. C. Grecescu, D. Simionescu, 
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1960, p. 106. 
32 Vezi Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, op. cit., p. 43-45; idei reluate în Cristian Moisescu, 
Târgovişte, p. 30-32. 
33 Paul din Alep, Jurnal de călătorie în Moldova şi Valahia, ed. de Ioana Feodorov, Bucureşti, Brăila, 
Editura Academiei Române, Editura Istros, 2014, p. 242. 
34 Pentru starea bastioanelor până în anii 70, vezi Radu Gioglovan, Cetatea Târgoviştei, în Chronica 
Valachica. Studii şi materiale de istorie şi istorie a culturii, V, Târgovişte, Muzeul Judeţean 
Dâmboviţa, 1973, p. 103-104. 
35 Scurtă menţiune în V. Drăghiceanu, Poarta de sud a Cetăţii Târgoviştei, în BCMI, VIII (1915), 
p. 94; alte detalii în Radu Gioglovan, op. cit., p. 100-101. 
36 Mulţumim pentru informaţii doamnei Irina Cîrstina, de la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului 
Naţional Muzeal “Curtea Domnească“ din Târgovişte. 
37 De fapt o axă uşor înclinată nord-vest – sud-est. 
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cunoscut o extindere spre sud – sud-vest, în timp ce al doilea a luat direcţia sud – 
sud-est. Între ele, se remarcă o altă axă, comercială, fosta Uliţă a Târgului. 

Pentru a evidenţia modul de utilizare a spaţiului, topografii au folosit 
culorile cunoscute din alte planuri: cu maro deschis, construcţii de lemn; cu roşu, 
cele de piatră, cu verde, spaţii verzi; cu crem, spaţii libere, neconstruite. În ceea ce 
priveşte construcţiile, ridicate de-a lungul principalelor străzi, domină prima 
nuanţă, oraşul fiind încă unul majoritar din lemn. Din material mai rezistent erau 
doar bisericile şi casele boierilor şi orăşenilor înstăriţi, plasate pe plan în special pe 
sectorul central al Uliţei Mari şi pe Uliţele Târgului şi Sf. Voievozi. Legenda 
planului notează doar lăcaşurile de cult, Mitropolia (cu litera a în legendă) şi alte 
19 biserici: Sf. Nicolae [Simuleasa] (b); Sf. Ioan Gură de Aur [Albă/Judeţului38] 
(c); Adormirea Maicii Domnului [Roşie/Drugănescu/Tabaci] (d)39; Adormirea 
Maicii Domnului [Stolnicu] (e); Sf. Apostoli Petru şi Pavel [Marina] (f); Sf. Ioan 
Botezătorul [Ionică] (g); Sf. Parascheva [Sf. Vineri de la curte] (h); Adormirea 
Maicii Domnului [Biserica Domnească mare] (i); Adormirea [Creţulescu] (k); 
Sf. Gheorghe (l); Sf. Dumitru [Buzinca] (m); Sf. Constantin şi Elena [Sf. Împăraţi] (n); 
Sf. Arhangheli Mihail şi Gavrilă [Sf. Voievozi] (o); Sf. Nicolae [Androneşti] (p); 
Sfânta Fecioară [Târgului] (q); Sf. Nicolae [Geartoglu] (r)40; Învierea [mănăstirea 
Stelea] (s); Sf. Athanasie (t); Sf. Spiridon [Lemnu] (u). Important este că planul 
surprinde biserici dispărute între timp, precum Sf. Apostoli sau biserica Roşie, la 
fel cum confirmă că lăcaşul închinat Sfântului Spiridon era la acea vreme încă din 
lemn. În schimb, biserica Sf. Nifon – despre care pisania pusă în 1854 spune că ar 
fi fost clădită de Nifon, patriarhul Constantinopolului în vremea lui Radu cel 
Mare41 – nu figurează pe plan42. Se remarcă densitatea foarte mare a bisericilor, 
care afecta acum negativ lăcaşurile de cult. Majoritatea fuseseră ridicate în vremuri 
de dezvoltare a oraşului, în secolele XVI-XVII, şi avuseseră ctitori din rândul 
marilor familii boiereşti prezente în preajma domnului. Cum domnia, alături de 
marii boieri, a încetat să mai vină aici, oraşul a decăzut, astfel că, la începutul 
secolului al XIX-lea, bisericile erau lipsite de enoriaşi43 şi incapabile să se 
întreţină. 

Semnificativ este faptul că în legendă sunt trecute şi bisericile ruinate: „în 
ziua de Vineri” (cu numărul 1); Sf. Ioan Botezătorul (2); Catargiu (3); Vărzaru (4); 
Armenească (5); Stelea (6). Prima biserică, închinată Sf. Vineri, este plasată pe 

 
38 Biserica Albă apare aici cu acest hram, deşi în alte surse este trecută ca fiind închinată Sfinţilor Trei 
Ierarhi, din rândul cărora face însă parte şi sfântul Ioan Gură de Aur (Nicolae Stoicescu, Bibliografia 
localităţilor şi monumentelor feudale din România, I. Ţara Românească, vol. 2, f.l., Mitropolia 
Olteniei, 1970, p. 639). 
39 Notată chiar cu numele românesc „Adormila”, probabil pentru că topografii nu au înţeles hramul. 
40 Litera „r” nu mai e vizibilă pe plan, însă după curgerea literelor pe plan presupunem a fi la biserica 
Geartoglu. 
41 N. Iorga, Inscripţii din bisericile României, vol. II, Bucureşti, 1908, p. 359. 
42 Biserica exista la acel moment (Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, op. cit., p. 226). 
43 La începutul secolului al XIX-lea, în mahalalele unor biserici sunt trecute şapte case (Stelea) sau 
chiar patru (Ionică)! Vezi Mihai Oproiu, op. cit., p. 211-212. 
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Uliţa Mare, între bisericile Roşie şi Stolnicu, pe aceeaşi parte. Este diferită de 
cealaltă biserică Sf. Vineri, care apare numită în surse „cea domnească”44, pentru a 
o deosebi de altă biserică mai mică şi mai nouă închinată Sfintei Parascheva, care a 
fost demolată în 1850, pe locul acesteia azi aflându-se Colegiul Ienăchiţă 
Văcărescu45. În schimb, lăcaşul închinat Sf. Ioan este trecut în apropierea bisericii 
Ionică, fiind posibilă confundarea celor două. Şi aceasta a fost afectată de 
cutremure şi de trecerea vremurilor, fiind abandonată în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, salvată din fericire în veacul trecut46. Remarcăm, de asemenea, 
pomenirea bisericii Catargiu, aflată cu siguranţă la curtea azi dispărută a acestei 
familii boiereşti, situată imediat mai sus faţă de curte, pe aceeaşi parte a Uliţei 
Mari47. Biserica Vărzaru, tot ctitorie a unui boier, marele armaş Radu Vărzaru, a 
fost şi ea demolată, în 190048. Curioasă este pomenirea unei biserici armeneşti, 
figurată în aceeaşi zonă de nord, pe Uliţa Bărăţiei, nu departe de biserica 
Sf. Dumitru. O problemă ar fi aceea că sursele nu menţionează o biserică armeană 
în Târgovişte, pe locul respectiv alte izvoare pomenind tocmai lăcaşul Bărăţiei, 
închinat Sf. Francisc, demolat la 1898 şi înlocuit apoi cu o construcţie mai nouă. La 
1831, biserica catolică era în mod cert în ruină, fapt confirmat de un raport al 
parohului Râmnicului, venit aici în vizită cinci ani mai târziu49. Biserica Stelea din 
această listă de lăcaşuri ruinate este de fapt aşa-zisa Stelea Veche, care a fost 
distrusă probabil de un cutremur, fiind demolată cu totul pe la 186050. Tot la 
capitolul ruine este notată şi curtea domnească (I), din care se distinge abia schiţat 
ansamblul format din palatul domnesc şi turnul Chindiei. 

Considerăm semnificativă înregistrarea ruinelor pentru că astfel topografii 
au confirmat indirect ceea ce aflăm din consemnările celor care au vizitat oraşul în 
prima jumătate a secolului. Târgovişte ajunsese o umbră a ceea ce fusese odată, iar 
la această stare de lucruri contribuiseră treptat mai multe evenimente. Pe de o parte 
avem efectele războaielor dintre marile puteri desfăşurate în secolul al XVIII-lea şi 
prima parte a secolului următor. În 1737, spre exemplu, turcii au intrat în oraş, l-au 
jefuit şi ars, pentru ca în 1738 un mare cutremur să afecteze serios clădirile urbei. 
Pe de alta, domnii fanarioţi nu au arătat prea mult interes vechii reşedinţe a Ţării 
Româneşti. Dacă Grigore II Ghica şi Mihai Suţu au urmărit efectuarea unor lucrări 

 
44 N. Iorga, op. cit., vol. II, p. 370-371.  
45 Radu Gioglovan, Din problemele istoriei complexului monumental al curţii domneşti din 
Târgovişte, în Documenta Valachica. Studii şi materiale de istorie şi istorie a culturii, VI, Târgovişte, 
Muzeul Judeţean Dâmboviţa, 1974, p. 97-99; Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, op. cit., p. 227. 
La începutul secolului XIX, lângă ea s-a amenajat un spital (Mihai Oproiu, op. cit., p. 199). 
46 Petru Diaconescu, Cercetarea arheologică de la biserica „Sf. Ionică” din Târgovişte, în 
Documenta Valachica. Studii şi materiale de istorie şi istorie a culturii, VI, Târgovişte, Muzeul 
Judeţean Dâmboviţa, 1974, p. 77. 
47 Nicolae Stoicescu, Cristian Moisescu, op. cit., p. 119. 
48 Ibidem, p. 258. 
49 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, I-II, Bucureşti, 1901, p. 255, nr. 9. 
50 P. Diaconescu, C. Ionescu, Cercetări arheologice în zona fostei străzi „Rapsodiei” din Târgovişte 
– biserica Stelea Veche I, în MCA, XIII (1979), Oradea, Muzeul Ţării Crişurilor, 1979, p. 353-368. 
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de renovare la curte, Ioan Caragea a fost de acord în 1813 cu dărâmarea zidurilor 
acesteia51, iar Alexandru Suţu a dăruit în 1820 moşia din jurul oraşului fiicei sale, 
Catinca, căutând astfel să o înzestreze înaintea nunţii cu Manolache Băleanu. 
Reacţia locuitorilor a fost neobişnuit de promptă, aceştia pornind în număr mare 
spre capitala de la Bucureşti şi prezentându-se în Divan cu jalba în proţap, în cadrul 
unei scene celebre, descrisă mai târziu de Ion Ghica52. Chiar dacă la acel moment, 
orăşenii nu au obţinut satisfacţie, după moartea domnului, la câteva luni după 
evenimente, văduva sa va ceda Divanului actele donaţiei, care vor fi distruse, 
confirmându-se revenirea la situaţia anterioară53. În fine, evenimentele din 1821, ca 
şi un alt foc, din 1829, au completat şirul distrugerilor care au afectat Târgovişte. 
Ruinele Târgoviştei, în special cele de la curte, i-au impresionat nu doar pe 
străini54, ci şi pe primii scriitori romantici, precum Vasile Cârlova, Grigore 
Alexandrescu sau Ion Heliade-Rădulescu55. 

Pe plan iese în evidenţă Târgul din Lăuntru, în care erau concentrate 
dughenele negustorilor (II), lângă biserica Târgului. Un sector mai dens, cu clădiri 
în front continuu, este vizibil în imediata apropiere, pe Uliţa Sfinţii Voievozi şi 
parţial pe Uliţa Târgului, singurul sector din oraş de acest fel surprins de topografi. 
Aici era concentrată o parte mai mare a populaţiei, documentele menţionând mulţi 
negustori, meşteşugari, dar şi mici boieri56. În planul din 1831, oraşul apare ca 
având 470 de gospodării, o cifră apropiată de cele 448 de curţi înregistrate de 
planul rusesc din 1835. Numărul locuitorilor nu depăşea 4.000 de suflete, Tabla 
statistică din iunie 1832 înregistrând 3.876 de oameni, care locuiau în 769 de case, 
22 de reşedinţe boiereşti, oraşul având două mănăstiri, 19 biserici, 13 mori şi 
7 fabrici57. 

În afara valului de pământ, la drumul Câmpulungului, apare notat 
„bazarul” (III), cunoscut în plan local sub numele de Târgul de Afară, o piaţă 
săptămânală (se ţinea vinerea) de produse agricole şi meşteşugăreşti, unde se 
vindeau animale, lemn şi alte mărfuri cu ridicata58. Câteva clădiri schiţate pe plan 
indică existenţa unor amenajări de lemn, de felul celor amintite în surse la Iaşi în 
iarmaroc59. Ca şi în alte oraşe, aici era locul unde erau executaţi răufăcătorii, după 

 
51 Mihai Oproiu, op. cit., p. 165-168. 
52 Ion Ghica, Opere, vol. I, ed. Ion Roman, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967, p. 256. 
53 V. A. Urechia, Istoria românilor, XII, Bucureşti, 1898, p. 483-484; Radu Gioglovan, Două procese 
pentru apărarea moşiei oraşului Târgovişte, în SAI, II (1957), p. 461-464. 
54 Remarcate de William Wilkinson sau Sophie Johnson (Călători străini despre Ţările Române în 
secolul al XIX-lea, s.n., I, ed. Paul Cernovodeanu, Georgeta Filitti et al., Bucureşti, Editura 
Academiei, 2004, p. 626, 913) 
55 Constantin Manolescu, Mihai Oproiu, Istoria post-voievodală a curţii domneşti din Târgovişte, în 
Studia Valachica. Studii şi materiale de istorie şi istorie a culturii, II, Târgovişte, Muzeul Judeţean 
Dâmboviţa, 1970, p. 192. 
56 Mihai Oproiu, op. cit., p. 101-102. 
57 Atlas Târgovişte, planşa nr. VI. 
58 Mihai Oproiu, op. cit., p. 102-105. 
59 Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, VI, ed. Ioan Caproşu, Iaşi, Editura Dosoftei, 2004, 
p. 439, nr. 492; VII, p. 265, nr. 221; vezi şi Laurenţiu Rădvan, Cu privire la şesul Bahluiului, valea 



274                                             Laurenţiu Rădvan 
 
cum reiese din surse târzii60. În rest, în oraş sunt vizibile încă mari întinderi 
nelocuite, grădini, livezi, dar şi terenuri virane. Mai bine de jumătate din spaţiul de 
cca 300 de hectare din interiorul valului era ocupată de asemenea terenuri. Câteva 
semne de pe plan indică prezenţa unor puţuri, fără însă ca acestea să fie marcate 
distinct. 

Dacă în oraşele mari ale ţării, în special la Bucureşti, era clară o sporire a 
spaţiului locuit, ce depăşea vechile limite din secolele XVII-XVIII, la Târgovişte se 
observă acest proces doar în prelungirea drumurilor spre Bucureşti şi Câmpulung. 
În sud, era conturată destul de bine mahalaua Sârbi, la intersecţia căilor 
Bucureştilor şi Ploieştilor fiind instalată Poşta. 

În partea de răsărit, planul rusesc surprinde cursul Ialomiţei, dar la un nivel 
de acurateţe neîntâlnit în planurile Specht sau Fligely/Szathmary. Râul se 
desprindea în mai multe braţe, formând insule, care găzduiau numeroase grădini şi 
livezi. Paralel cu cursul principal, sub terasa oraşului, curgea Iazul Morilor, pe care 
sunt plasate opt mori, alte şase fiind notate pe un alt braţ al râului, zona fiind intens 
folosită pentru această activitate. Din sursele documentare, ştim că morile 
aparţineau în special Bisericii: exista o moară de zid a Mitropoliei, în timp ce alte 
mori ţineau de mănăstirile Dealu, Gorgota, Mărcuţa, Viforâta etc., dar şi de boieri 
sau orăşeni61. 

Cu totul, peste râu şi braţele sale sunt desenate cinci poduri, toate de lemn. 
Cum pe plan mai multe drumuri treceau apa, fără însă ca în locurile respective să 
fie figurate poduri, putem presupune că traversarea se făcea acolo prin vaduri. 
Principalul şir de poduri, trei la număr, făcea legătura între oraş şi Mahala („de 
peste gârlă”), aşezarea dezvoltată ca o suburbie la răsărit, notată ca având 103 
gospodării. Planul acesteia nu are o structură coerentă, fiind specific unei aşezări 
rurale. Pe o uliţă se poate identifica biserica, ridicată probabil în a doua jumătate a 
secolului al XVII-lea62. Părţi (ceasti) din satele Gura Viforâta şi Răzvad figurează 
la marginile planului, fără ca satele respective să fie prezente. 

Planul este util şi din perspectiva reproducerii împrejurimilor Târgoviştei. 
Sunt excelent surprinse formele de relief, de la conturarea văii râului Ialomiţa, cu 
coasta care o mărginea la răsărit şi la apus, până la aspecte din cadrul interfluviului 
Ialomiţa-Dâmboviţa, care atinge în această zonă cea mai mică lăţime: coaste, 
păduri, terenuri agricole, cursul râului Ilfov. Spre nord-est apar pantele Dealului 
Târgoviştei, zis şi al Mănăstirii, numit aşa datorită prezenţei mănăstirii Dealu. Tot 
aici găsim traseul pârâului Viforâta, precum şi două râpi, „a Sasului” şi „a 

 
Nicolinei şi începuturile Târguşorului de lângă Iaşi, în Retrospecţii medievale. In honorem 
Professoris emeriti Ioan Caproşu, ed. Victor Spinei, Laurenţiu Rădvan, Arcadie M. Bodale, Iaşi, 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, p. 539-540. 
60 I. D. Petrescu, Buchetul, Târgovişte, 1889, p. 131, apud Cristian Moisescu, Originea şi structura 
urbană a oraşului Târgovişte, în RMM.MIA, XLIV (1975), nr. 2, p. 14. 
61 Mihai Oproiu, op. cit., p. 63. 
62 Nicolae Stoicescu, Bibliografia localităţilor, I, p. 642 şi p. 671, nota 53. 
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Voievodului”, de fapt două cunoscute văi, pomenite ca atare şi în documente63. 
Zona cunoştea o intensă activitate viticolă, remarcată şi de topografii ruşi, care au 
marcat cu semne specifice numeroasele vii prezente în aceste locuri.  

În ceea ce priveşte alte construcţii sau semne particulare prezente în afara 
oraşului, se evidenţiază două abatoare, trecute în ruseşte pe plan cu numele de 
Боиница, şi nu cu numele local de salhana, preluat pe alte planuri ruseşti. Ambele 
erau, în mod firesc, pe mal de apă: primul se afla pe malul celălalt al Ialomiţei, în 
dreptul Susenilor (fostul Târg de Sus)64, celălalt era mai în afară, pe drumul care 
ducea la Drăgăieşti-Ungureni, pe malul Ilfovului. Sunt menţionate câteva fântâni, 
sunt figurate mai multe puţuri, pe plan fiind vizibile şi crucile ridicate ici şi colo, cu 
excepţia uneia, pe un drum secundar ce ducea la a doua bolniţă, care pare să fie o 
troiţă de piatră, prezentă şi în planul Fligely/Szathmary. Spaţiul exterior oraşului 
este brăzdat de numeroase drumuri, principale sau secundare, majoritatea către 
satele din jur, singurele oraşe sau târguri amintite în acest context fiind Ploieşti şi 
Găieşti; în rest, avem nu unul, ci mai multe drumuri către (de la nord la sud, în 
sensul acelor de ceas): Aninoasa, Viforâta, Gorgota, Răzvad, Bucşani (?)65, 
Nisipuri, Lazuri, Ulmi, Colanu, Dumbrava, Priseaca, Drăgăieşti-Ungureni, Leasa 
(?), Teiş, Şotânga, Săteni. 

În concluzie, pe lângă faptul că devine cel mai vechi plan cunoscut al 
Târgoviştei, planul rusesc din 1831 ne oferă indicii preţioase cu privire la evoluţia 
oraşului şi la starea sa la începutul secolului al XIX-lea. Pe această cale, obţinem o 
confirmare a situaţiei lăcaşurilor de cult la acel moment, dar şi informaţii referitoare 
la edificii dispărute, precum bisericile Sf. Parascheva şi Catargiu, sau instituţii noi, de 
factură modernă, precum poşta. Se adaugă datele privind şanţul din jurul oraşului, 
modul de folosire a terenurilor din interior, începutul extinderii din Târgul de Afară 
şi Sârbi, zona braţelor Ialomiţei şi împrejurimile, toate acestea întregind o imagine 
aproape completă a vechii reşedinţe domneşti a Ţării Româneşti. 

Ca o fericită coincidenţă, topografii ruşi şi-au încheiat treaba la Târgovişte 
la 1 iulie 1831, dată la care a intrat în vigoare noul document cu valoare 
constituţională pentru Ţara Românească, Regulamentul Organic. Actul deschidea 
calea procesului de modernizare care va cuprinde întreaga ţară şi Târgovişte 
deopotrivă. O nouă administraţie, întrunită în Sfatul oraşului, se va ocupa de 
sistematizare, de străzi, poduri, asigurarea iluminatului public şi a aprovizionării cu 
apă, amenajarea unei grădini publice, deschizând o altă pagină în istoria oraşului de 
pe Ialomiţa. Planul descoperit în arhivele ruse reprezintă oglinda unei epoci care 
treptat apunea, cu un oraş marcat de reperele trecutului, deschis spre înnoire. 

 
63 Viile de la „Valea Voievozii”, în Dealul Târgoviştei, cumpărate de Alexandru Iliaş vodă la 1618 
(DIR, B, XVII, III, p. 221, nr. 195), sau viile din „Valea Saşilor”, în acelaşi deal, iertate de Mate 
Basarab de vinărici în 1633 (DRH, B, XXIV, ed. Damaschin Mioc, Saşa Caracaş, Constantin Bălan, 
Bucureşti, 1974, p. 121, nr. 91; de asemenea, ibidem, p. 334, nr. 250, şi XXX, p. 66, nr. 48). 
64 Poate „zalhanaua lui Bănică Pavel”, despre care se spune chiar în 1832 că era situată lângă iaz 
(Mihai Oproiu, op. cit., p. 65). 
65 Buzaţă pe plan. 
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Fig. 1. Planul oraşului Târgovişte şi al împrejurimilor (1831) 
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Fig. 2. Oraşul Târgovişte, detaliu de pe planul din 1831 
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An unknown plan of the town of Târgovişte from 1831 
 

Abstract 
 
In this study we analyze an unknown plan of the town of Târgovişte, the former capital of 
Wallachia until about 1700. It is a plan from 1831 discovered in the State Military-
Historical Archive of Russia (RGVIA), which provides valuable information about the 
evolution of this town and its state at the beginning of the 19th century. This cartographic 
source provides information about the situation of the places of worship at that time, but 
also about missing buildings, such as the churches of St. Parascheva and Catargiu, or 
about new institutions, such as the post office. Data are added on the ditch around the city, 
bastions, the density of buildings, the use of land inside and outside the town, the beginning 
of the expansion of Târgul de Afară and Sârbi neibourhoods, the area between the arms of 
river Ialomiţa, surroundings. Significant is also the registration of several ruined buildings 
(churches and the former princely court), indirectly confirming what we learn from the 
records of those who visited the town in the first half of the 19th century. Due to the wars 
and fires of the 18th century and the beginning of the 19th century, but also to the 
abandonment by the prince and the grand boyars, Târgovişte had become a shadow of 
what it once was, a town of ruins, which impressed the first romantic writers in Romania. 
All this completes a valuable picture of the old capital of Wallachia. 
 
Keywords: Târgovişte; Wallachia; town plan; topography; churches. 
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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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