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A. von Domaszewski conf01m căreia data de înfiinţare a legiunii staţionate la Novae
ar fi fost 20 septembrie. Afirmaţia savantului german se baza pe o inscripţie ridicată
de un primus pilus exact în acea zi. Două texte analoge de la Novae (nr. 1 3 şi nr. 27),
fără menţiunea unei date, dedicate tot de câte un primus pilus, infirmă supoziţia lui
von Domaszewski.
Un alt aspect important, după opinia noastră, îl reprezintă dedicaţiile religioase,
care contribuie la formarea unei imagini de ansamblu asupra vieţii spirituale de la
Novae. Exista, aşa cum am remarcat, un puternic colegiu al lui lupiter (consacrani
Jovianorum - nr. 1 2). De altfel, din 32 de texte cu caracter religios, lupiter Optimus
Maximus este, din punct de vedere cantitativ, cel mai bine reprezentat (3 inscripţii).
O importanţă deosebită o aveau divinităţile vindecătoare (Hygia - două atestări, Bonus
Evcntus - două atestări, Quadriviae - două atestări). Nu lipsesc divinităţile orientale
(Mithra, Iupiter Dolichenus sau Isis), precum nici cele de origine norico-pannonică
(Iupiter Depulsor - nr. 1 3).
Volumul apărut la Poznan reprezintă concretizarea eforturilor epigrafiştilor polo
nezi şi bulgari de a restitui o parte din viaţa civilă şi militară a cetăţii Novae.
Inscripţiile sunt publicate cu multă acurateţe (descrierea amănunţită a monumentului,
restituirea ·propusă, completată de ample comentarii etc.). Fiecare text este însoţit de
o ilustraţie excelentă. Calitatea grafică a volumului este completată de cele 4 planşe
de la sfârşit. Index-ul este alcătuit după tipicul general al unui corpus de inscripţii, iar
în final, tabelul de concordanţe reprezintă un preţios instrument de lucru pentru
specialişti.
Inscriptions latines de Novae constituie un pas important în publicarea materialului
cpigrafic de la sud de Dunăre şi oferă noi şi importante date despre istoria localităţii
şi provinciei Mocsia Inferior. Dat fiind faptul că istoria acestei provincii ne interesează
în mod direct, aşa cum o arată şi legăturile menţionate în diferite inscripţii, cercetătorii
vor găsi un material de studiu deosebit de util.
·

Lucreţiu MIHĂILESCU-BfRLIBA

Viorel M. Butnaru (coord.),
TEZAURE DIN MUZEElE ORAŞUlUI CHIŞINĂU,
SEC. XVI-XVIII,
Editura Universitas, Chişinău, 1 994, 230 p., 36 planşe
Lucrarea se înscrie pc linia tradiţiei de publicare a izvoarelor numismatice ale
istoriei românilor şi constituie rezultatul unei îndelungate şi rodnice colaborări între
specialiştii unor instituţii academice din Iaşi (Viorel M. Butnaru - Cuvânt înainte,
monede europene şi indice) ; Bucureşti (Eugen Nicolae - Monede otomane) şi Chi
şinău (Ana Boldureanu - m. o. Vera Paiul, Ana Niculiţă şi Raisa Tabuică - Obiecte de

podoabă şi accesorii vestimentare).
În Cuvântul înainte se argumentează de ce autorii au valorificat într-o manieră

accesibilă şi exactă un lot important de tczaure acumulate în sec. al XVI-XVIII-lea
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care au mai fost publicate în repertoriul numismatic Topografli Klodov i nahu dok
edini�nâh monet (Aiheologhi�eskaia Karta Mildavskoi S. S.R., 8), Chişinău 1 976
alcătuit de A.A. Nudelman. Demersul lor nu decurge din dorinţa de a in.firma anumite
puncte de vedere, ci din năzuinţa sinceră de a stabili adevărul aşa cum se desprinde
el din cercetarea izvoarelor.
După Cuvântul înainte, Abrevieri şi Corespondenţa denumiri/ar de monede utili
zate în repertoriu, lucrarea este structurată pe două capitole (părţi).
Capitolul I (partea I) valorifică un nr. de 4 1 de descoperiri păstrate în colecţiile a
trei muzee: .ffuzeul naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul de Arheologie
al Institutului de Arheologie şi Istorie Veche şi Muzeul Naţional de Istorie al Moldo
vei.
Materialul n· tmi:matic din cele 4 1 de tezaure totalizează 4209 monede care,
împreună cu o&iec ele de podoabă, accesorii vestimentare şi vase de lut alcătuiesc
repertoriul dţ:scope ·irilor. Sunt prezentate pentru fiecare tezaur împrejurările desco
peririi lui, apoi kcul ie păstrare şi numărul de inventar. Pentru depozitele transferate
din alte colecţii ·�-au consemnat şi vechile inventare, deja cunoscute din repertoriul
în�ocmit de A.A. Nudelman.
A1 continuare, pemru fiecare tezaur au fost descrise piesele, apoi obiectele de
podoabă şi acce�oriile vestim.entare.
S-a procedat mai întâi la �şalonarea monedelor din fiecare tezaur pe emitenţe,
alfabetic, potrivit dreptului monetar din epocă, criteriu ce a permis stabilirea spaţiilor
de emisiune.
Moncdel<;_otomane din tezaur sunt prezentate pe emitenţe, la fiecare urmărind doar
repartizarea pe zone a pieselor pe ateliere (nord-vest balcani�e. central balcanice,
capitalt.le anatolicne, orientale şi africane), iar în cadrul emitenţelor din Imperiul
Romano-German cifrele romane din paranteze indică numărul de ordine al cercului
monetar de care aparţinea fiecare.
Emisiunile ungureşti sunt prezentate pc suverani, ateliere şi datare. Pentru mone
dele poloneze, autorii s-au rezumat doar la menţiuni cronologice şi cantitative iar
pentru o cât mai utilă şi mai exactă cunoaştere a nominalurilor s-a folosit terminologia
de epocă.
Capitolul al II-lea (partea a doua), Emitenţe şi emisiuni monetare, cuprinde infor
maţii generale despre emitenţe stabilite de autori pe baza dreptului monetar şi a
emisiunilor acestora potrivit datelor din Repertoriul tezaurelor.
Primul subcapitol, intitulat Imperiul Otoman, analizează pe scurt evoluţia monedei
otomane - aspru, dirhem sau padişah paraua şi altânul. Tot aici sunt prezentate şi
monetăriile (nord-vest balcanice, central balcanice, capitalele europene, centrele de
producţie din Asia şi Africa de nord.
D istribuirea producţiei pieselor de aur cu referire la secolele XVI-XVII se prezintă
diferit, fiind eclipsate de Istanbul şi centrele arabo-africane.
Subcapitolul 2 (Imperiul Romana-German). După ce sunt prezentate principalele
momente din istoria politicii monetare din Imperiu, sunt analizate pe scurt regiunile
(cercurile monetare): Rinul de Jos, Westfalia, Saxonia de Jos şi de Sus, Suedia,
Austria, Boemia şi Teschen.
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Subcapitolul 3 (Moldova). Este analizat pentru prezenţa în tezaure a unor monede
de la Ştefan cel Mare şi Despot Vodă.
Subcapitolul 4 (Polonia). Autorii arată că în sec. al XVI-lea, funcţionau ţrei sisteme
monetare poloneze reprezentate prin: emisiunile Coroanei, Lituaniei şi Prusiei, dar şi
cele ale oraşelor Gdansk, Riga, Elbing şi a ducatelor Curlanda şi Semigalia.
Subcapitolul 5 (Provinciile Unite). Sunt analizate succint istoria luptei pentru
independenţă a Ţărilor de Jos şi evoluţia monetară a acestora.
Subcapitolul 6 (Raguza). Situat în Dalmaţia pe coasta Mării Am1atice, oraşul a
emis până în secolul al XVII-lea grossette de argint. Din 1 627, atelierul orăşenesc a
bătut şi piese de III grossette.
Subcapitolul 7 (Rusia) demonstrează că sistemul mcr.J.etar rus a fost rezultatul
transformărilor politice şi economlco-sociale petre�•Jte de la sfârşitul secolului al
XV -lea până la reformele lui Petru cel Mare.
Subcapitolul 8 (Spaniv) analizează activitatf'll .n�netară a Spaniei, pe trei categorii
de emitenţe: atelierele metropolei, Ţările r...:� los şi Colonii/e americane.
Subcap:tolul 9 (Suedia). Prezenţa pies�·or suedeze în tezaurele de la Lisăuţi Vlădi
cina, Voloriţa, Chişinău şi Valea Adânc� au determinat pe autori să prezinte succint
istoria monetară a Suediei.
Subcapitolul 1 0 (Timurizii). Este prezentat pe scurt statul lui Timur-Lenk, cu
capitala la Samarkand care în atelierul său monetar a bătut tamka-ua. Din acest
nominal, a derivat mai târziu atât şahî-ul iranian cât şi dirhem-ul otoman.
Subcapitolul 1 1 ( Transilvania). Deşi piesele ardelene repertoriate de autori cuprind
numai două exemplare, un troiak şi un ducat de la Sigismund Bathory, autorii anali
zează succint istoria Transilvaniei din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi a
monedelor din această provincie.
Subcapitolul 1 2 (Ungaria). Activitatea monetară a regatului maghiar în a doua
jumătate a sec. al XV-lea şi în primele decenii ale veacului următor, îşi găseşte o bună
reflectare în compoziţia a numeroase tezaure descoperite şi pe teritoriul Moldovei
istorice.
În continuare autorul evidenţiază atelierele monetare : Kremnica, Nagybanya (Baia
Mare), Buda, Cossa (Cassovia Raschau, Rosice), Wien (Offen), Poszony (Bratislava).
De asemenea, sunt prezentate emisiunile oraşului silezian Swidnica (Schweidnitz)
cunoscut în epocă prin activitatea sa monetară sub Ludovic al II-lea ( 1 5 1 6- 1 526), rege
al Ungariei şi Boemiei, duce al Sileziei şi descendent al Jagellonilor.
P;,t��enţa emisiunilor de Swidnica în Moldova trebuie pusă în legătură cu penetraţia
monedelor poloneze.
Subcapitolul 1 3 ( Veneţia). Acest spaţiu monetar este analizat de autor datorită
prezenţej pieselor veneţiene de aur în depozitele de la Băltata şi Cupcni, care datează
din a doua jumătate a sec. al XVI-lea.
Lucrarea are două rezumate, unul în limba franceză şi altul în limba engleză,
bibliografia generală, lista· numelor de autori şi colaboratori menţionate în volum, un
indice (prescurtări, semns simbolice, lămuriri), un indice de nume şi unul de materii.
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Volumu l este însoţit de o bogată ilustraţie, o hartă a Moldovei istorice în secolele
XVI şi XVII, planşe pentru monedele de aur şi argint, obiecte de podoabă, accesorii
vestimentare şi vase� descrise în repertoriu.
Lucrarea aduce o co. ribuţie reală şi valoroasă la cunoaşterea tezaurelor monetare
din Basarabia şi pune It> -lspoziţia istoricilor numismaţi, muzeografilor şi colectiona
rilor date necesare pentiu interpretarea corectă a izvoarelor numismatice publicate cu
acest prilej .
1

Dan MIHĂILESCU

Paolo (jraziosi,
THE PERH ISTORIC PAINTIN(jS OF THE PORTO
BADISCO CAVE. ORI(jiNES . STUDI E MATERIALI
PUBLICATI A CURA DELL I NSTITUTO ITALIAN ! DIN
PREISTORIA E PROTOSTORIA,
Firenze, 1 995, 1 80 p., 25 tabele, 1 1 fig., 1 28 planşe,
(translated by L.H. Barfield)
În 1 980 Institutul Italian de Preistorie şi Protoistorie (Instituto Italiano di Preistoria
Protostoria) tipărea prima ediţie a monografiei referitoare la picturile preistorice din
peştera de la Porto Badisco (în sudul Apuliei, aproape de Otranto), operă a reputatului
cercetătcr, Paolo Graziosi, unul dinţre iniţiatorii studiilor privind arta rupestră din
Italia.
În 1 995, acelaşi Institut a publicat în condiţii grafice excepţionale, a II-a ediţie a
lucrării, de această dată în limba engleză, cu prilejul celui de al-XIII-lea Congres
Internaţional de Preistorie şi Protoist":>rie, dar şi în semn de omagiu la adresa reputa
tului preistorician, încetat între timp din viaţă (în 1 987). La această a doua ediţie ne
vom referi în rândurile care urmează.
După prefaţa lui Antonio Radmilli la ediţia în engleză şi Cuvântul inainte al
autorului, se trece la prezentarea descoperirilor de la Porto Badisco. În acest sens,
autorul structurează materialul în şase părţi. Partea îr�tâi cuprinde consideraţii despre
topografia şi morfologia peşterii, criterii de sufidtviziune a coridoarelor pictate, nece
sare abordării metodice a ansamblurilor picturale, precum şi referiri la situaţia strati
grafică şi la poziţia cronologică a descoperirilor de la Porto Badisco. Următoarele
două părţi sunt consacrate analizei propriu-zise a artei parietale din această peşteră.
În partea a patra autorul încearcă o plasare a reprezentărilor de la Porto Badisco în
c:ontextul mai larg al picturii preistorice europene, iar partea a cincea �ste rezervată
concluziilor. Ultima part� cu;)rinde inventarul analitic al reprezentărilor.
Pe lângă aCestea, monografia mai oferă două hărţi ale regiunii, planurile sistemului
carstic, 25 de tabele cu motive individuale sintetizate din contextul compoziţional,
1 28 de planşe cu fotografii alb-negru şi color, precum ş! lista bibliografică. Explicaţiile
planşelor, tabelelor şi figurilor sunt cuprinse în capitolul rezervat indexurilor.
e
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