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În luna martie 200 l, a fost efectuată o expertiză a unui lot de cca 50 de monede
antice la cererea Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Muzeal al Muzeului
Municipiului Bucureşti. Monedele aparţineau perioadei romane, fiind atât emisiuni republicane, cât şi imperiale din secolele I-III p. Chr. Dintre acestea, 11 piese erau fourrees, pe muchia lor putând fi văzute miezul de bronz şi pelicula subţire de argint de
culoare îndoielnică. Alături de aceste piese se află şi o monedă de aur bizantină, de la
Iustin I (518-527), un tremissis emis la Constantinopol, despre care am reţinut mai
multe informaţii.

Imperiul Bizantin
Iustin I
AV ..1. l,49 g; 15,4 x 17 mm
Av. DN IVSTI - NVS PP AV[G]
Bustul diademat al împăratului, cu paludamentum şi cuirasă spre dreapta.
Rv. VIC[TORI] a AVGVSTORI CONOB
Victoria, mergând spre dreapta, privind spre_ stânga, ţine în mâna dreaptă o cunună de lauri şi în mâna stângă globul cruciger. In câmp dreapta jos, o stea. Cecile
Morrisson, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliotheque Nationale, tome I
(491-711), Paris, 1970, p. 39, Constantinopol, off. B, (variantă).
A. R. Bellinger, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection andin the Whittemore Collection, Washington D.C„ 1966, p. 37-38, nr. 4.1-4.9
(variantă).

În cele două cataloage numismatice de referinţă pentru monedele bizantine, sunt
înseriate monede în acest tip, dar care poartă pe revers legenda VICTORIA AVGVSTORUM. Piesa noastră, cu o altă de legendă de revers, VICTORIA AVGVSTORI, corespunde ca greutate şi dimensiune celor din catalog. variante ale acestor emisiuni, însă cu
legenda VICTORIA AUGUSTORN sunt editate mai ales în revistele caselor de licitaţiile,
ca exemplarul publicat de „halo Vecchi LTD" în „Nummorum Auctiones" 1, un tremissis
de la Iustin I, emis la Constantinopol, de 1,49 g. Astfel, nu trebuie să ne surprindă
prezenţa a încă unei variante a acestor emisiuni de aur bizantine.

RESUME
Une monnaire d'or de Justin I
Les auteurs presentent 11ne monnaire d'or. un tremissis de Justin I emis a Constantinople, qui
differe de exemplaires connus dans Ies catalogues mentionnes par la legende de revers: VICTORIA
AVGVSTORI.
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pi. 54.
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