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C O N STA N T I N M O I SI L

Ac

\DEMIA HEPUBLIGII POPULARE ROM tNE, cel mai înalt for de cultură din
ţara. noastră, a sărbătorit în 1956 pe academicianul Constantin Moisil, cu prilejul
aniversării vîrstei. de 80 de ani. Acest volum, ca.re trebuia. să- i fie rleclicat încă. în
viaţă, a apă.rut, din nefericire, puţin timp după dispariţia sa..
Coboritor dintr-o veche familie maramureşană, pomenită de documente încă
din prima jumătate a veacului al XV-iea, Constantin Moisil este urmaşul direct
al unei familii de vechi cărturari romîni clin nordul Ardealului. Cu dîrzenia caracte
ristică locuitorilor din această regiune a ţării şi cu setea de cultură moştenită
din familie, fiul profesorului Moisil, după ce termină liceul la Năsăud, se îndreaptă
spre Universitatea din Bucureşti, unde îşi continuă studiile la. Şcoala normală
superioară, de curînd înfiinţată de Alexandru Odobescu.
La Bucureşti studiază istoria cu o pasiune nepotolită. Dintre profesorii pe
care îi audiază o influenţă hotărîtoare au avut asupra tînărului student Alexandru
Odobescu şi apoi Grigore Tocilescu, ambii figuri marcante ale învăţămîntului nostru
superior al vremii. Cea mai mare parte a activităţii ştiinţifice pe care o va desfă
şura Constantin Moisil, avea să poarte pecetea acestei înrîuriri. Mai tîrziu, după
primul război mondial, cercetătorul Moisil obţine titlul de doctor în istorie printr-o
remarcabilă teză, intitulată �Monedele Ţării Romîneşti în timpul dinastiei Basarabilor.
Este pentru prima dată cînd universitatea noastră conferă un asemenea titlu
pentru o teză de numismatică.
După terminarea studiilor universitare, Constantin Moisil este numit profesor
la liceul din Tulcea. Numeroasele monumente antice, în special cele epigrafice ,
atrag de timpuriu atenţia sa. în această etapă a activităţii sale, Constantin Moisil
se ocupă de antichităţile prei.�torice ale ţării. Problema strîngerii şi studierii acestei
2

-
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categorii de izvoare nu mai formase nici cînd obiectul unei preocupări deosebite,
de la încercarea lui Tocilescu Dacia înainte de Rornani, apărută în 1880.
Sub titlul Priviri asiipra antichităţilor preistorice din Rornînia, Constantin
Moisil publică în 1910 şi 1911, în Buletin'u.l Comisiunii rnonurnentelor istorice, o
încercare de sinteză asupra acestei categorii de izvoare, neglijate pe nedrept pînă
atunci. În acest scop, autorul foloseşte întregul material arheologic accesibil în
muzee sau colecţii particulare. El depune un efort deosebit, iar în stadiul de dezvol
tare de atunci al acestui gen de lucrări, studiul său reprezintă un pas mai departe
în acest domeniu de cercetare. Lucrarea lui Ion Andrieşescu, care va marca un
moment important în acest domeniu, apare abia doi ani mai tîrziu.
Orientarea de arheologie clasică şi epigrafie greco-romană pe care a găsit-o
Constantin Moisil la Universitatea din Bucureşti în ultimii ani ai veacului trecut,
se va oglindi şi va forma trăsătura principală a activităţii lui la Tulcea. Descope
ririle arheologice, ce se făceau pretutindeni în aşezările antice din nordul Dobrogei,
vor forma tot atîtea subiecte pentru variate studii. Astfel, inscripţii antice din
nordul Dobrogei, diplome militare, cetăţi romane de la Dunărea de Jos, antichi
tăţi creştine, un mithraeum, sarcofage, morminte vechi, stilpi miliari, inscripţii
greceşti şi alte antichităţi, formează subiectul a numeroase articole publicate fie
în Convorbiri literare, fie, mai tîrziu, în Buletinul Cornisimiii 1nonurnentelor
istorice.
Tot în etapa „dobrogeană" , profesorul Moisil începe să se ocupe şi cu studiul
monedelor. Prilejul i-a fost oferit de descoperirea făcută în 1906 pe Dealul Bădila
din apropierea Niculiţelului, unde a fost dat la lumină un tezaur de cîteva mii de
monede vechi romîneşti, în mare majo:ritate de la Mircea cel Bătrîn şi Petru
Muşat. Prin studiile pe care le-a făcut asupra acestor piese, autorul s-a făcut
remarcat de numismaţii de seamă ai vremii din ţara noastră. Astfel, cînd D. A.
Sturdza, împreună cu M. C. Sutzu şi Ion Bianu, au organizat în 1910 un Cabinet
numismatic pe Jîngă Biblioteca Academiei Romîne, Constantin Moisil a fost chemat
la conducerea lui ştiinţifică. începe o nouă perioadă în activitatea ştiinţifică a lui
Constantin Moisil : orizontul de cercetare se lărgeşte, studiile se adîncesc şi încep
să cuprindă, rînd pe rînd, atît domeniul numismaticii romîneşti, cît şi al celei
antice, fiind paralel abordate sigilografia, heraldica, medalistica, precum şi alte
discipline înrudite.
Constantin Moisil ajunge la formularea unor păreri personale despre ştiinţa
numismatică şi rolul ei în ţara noastră. „La noi, scrie Constantin Moisil încă din
1919, ca şi în alte ţări, monedele au fost considerate mai mult din punct de vedere
al înfăţişării lor exterioare, ca documente istorice sau ca lucrări de artă. De aceea
numismatica a fost privită de cei mai mulţi ca o ştiinţă de amatori, ca o ramură
a arheologiei. Dar monedele au fost în toate ·timpuriJe în primul rînd instrumente
comerciale, mijloace de schimb, care au determinat şi favorizat propăşirea econo
mică a popoarelor. Deci, ele trebuie studiate şi din punct de vedere al valorii
18
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lor intrinsece, al circulaţiei, al rolului ce au avut în dezvoltarea economică
a omenirii.
Numismatica nu cuprinde numai ştiinţa monedelor, adică studiul tipurilor,
inscripţiilor, stemelor ş.a. de pe monede sau al măestriei artistice, cu care sînt
lucrate, ci şi istoria monetară, care studiază monedele ca factori economici, ca bani.
De aceea valoarea acestei ştiinţe pentru cunoaşterea istoriei şi culturii ·romt
neşti este cu mult mai mare de cum se crede îndeobşte, şi locul ei în mijlocul
ştiinţelor istorice este unul din cele mai însemnate".
„Pentru noi romînii, prea puţin bogaţi în izvoare literare şi monumente
pentru cunoaşterea trecutului, numismatica are o importanţă excepţională".
Pentru realizarea acestui Rcop, Constantin Moisil schiţează un adevărat program
de lucru:
„1.. Adunarea monumentelor monetare, printr-o acţiune bine organizată.
2. Organizarea de Muzee nu,mismatice (Cabinete numismatice regionale).
3. Studierea şi publicarea materialului numismatic: publicarea de descrieri
de monede şi tezaure monetare, după care ar urma redactarea de monografii spe
ciale, care să trateze şi să lămurească - pe baza materialului adunat - diferite
chestiuni de numismatică sau istorie culturală. De la sine vor putea atunci să
apară şi lucrări mai mari de sinteză, care, coordonînd şi punînd în legătură rezul
tatele cercetărilor speciale, vor stabili principiile generale care au determinat evoluţia
noastră monetară şi vor expune desfăşurarea ei naturală".
Academicianul Constantin Moisil propune şi înfăptuieşte personal publicarea
amănunţită a descoperirilor monetare, condiţie prealabilă strict necesară întocmirii
de monografii speciale, care reprezintă etapa intermediară spre lucrările de sinteză.
Acest ultim punct din programul Moisil, cu unele precizări recent cîştigate, rămîne
valabil şi astăzi.
Faptul că descoperirile monetare şi eventualele obiecte de podoabă cu care se
găsesc împreună constituie un document istoric de primă importanţă, care poate
arunca lumini noi asupra unei pagini din trecutul poporului nostru, ne-o dovedeşte
Constantin Moisil într-un profund şi erudit studiu asupra tezaurului de la Ţifeşti.
Această lucrare, apărută în 1916, reprezintă un model de interpretare numismatică
şi arheologică. Toate elementele descoperirii sînt minuţios analizate, pentru a se
ridica, în concluzii, pînă la explicaţia istorică a ascunderii tezaurului.
Dar cercetătorul Moisil nu s-a mulţumit numai să expună teoretic planul de
lucru în domeniul numismaticii la noi în ţară. El a trecut la înfăptuirea lui. În
primul rînd, colecţia de monede a Cabinetului numismatic a început să fie inven
tariată şi, o dată cu această operaţie, publicată în creşterea colecţiilor Bibliotecii
Academiei sub titlul Oabinet,ul numismatic - creşterea colecţiilor. Contactul cu mate
rialul numismatic i-a sugerat o seamă de studii ce aveau să-şi găsească locul într-o
publicaţie de specialitate. Deoarece încă din 1904 exista un asemenea periodic
B1tletinul Societăţii numismatice romîne
dar care lincezea, el ia conducerea acestei
--

-
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publicaţii şi-i insuflă viaţă nouă. Profesorul Constantin Moisil iniţiază şi con
duce apoi o a doua revistă
Cronica numismatict'J, şi arheologicd
căreia îi asi
gură apariţia timp de un sfert de veac.
Activitatea de colecţionare a monedelor, medaliilor etc. era desfăşurată în
vremea aceea, în largă măsură, de protipendada societăţii burgheze ; mulţi dintre
colecţionari erau animaţi de dorinţa de a strînge şi valorifica aceste docwnente
ale trecutului. în 1903 ia fiinţă Societatea numismatică romînă, condusă mai întîi
de marele nostru numismat M. C. Sutzu, iar apoi, după primul război mondial,
de Constantin Moisil. Acesta a căutat să insufle membrilor societăţii dragostea
pentru strîngerea şi cercetarea monedelor. Datorită grijii şi priceperii sale, o seamă
de cercetători amatori au reuşit nu rareori să aducă contribuţii meritoase, parte
din ele publicate în cele două reviste de specialitate
B1tletinul Societăţii numis
matice romîne şi Cronica niimismaticd şi arheologicd.
În cadrul activităţii desfăşurate la Cabinetul numismatic al Academiei, Con
stantin Moisil cercetează şi publică o serie de studii, mai ales de numismatică
romînească. Rînd pe rînd emisiunile monetare ale domnilor munteni şi moldoveni
formează obiectul noilor sale cercetări, urmate de tot atîtea contribuţii.
Încă dinaintea primului război mondial, regretatul cercetător îşi îndreaptă
atenţia spre materialul monetar din perioada geto-dacică. El începe să strîngă
informaţii referitoare la descoperirile monetare din Dacia şi să le publice în Bule
tinul Societă/ii numismatice romîne. Această rubrică se permanentizează, fiind
ţinută la zi pe toată durata de apariţie a revistei. Monedele dacice nu formaseră
încă obiectul de interes al cercetătorilor romîni. Abia în 1916, într-un studiu pe
care l-a revăzut şi adăugit ulterior, Constantin Moisil pune şi rezolvă această im
portantă problemă referitoare la lumea geto-dacilor.
Cetăţile greceşti de pe ţărmul apusean al Pontului Euxin, cu emisiunile mone
tare şi cu pondurile lor, vor forma obiectul unor memorii speciale. Numismatica
romană se va oglindi în alte lucrări; congresul internaţional de bizantinologie
ţinut la Bucureşti în 1924 îi prilejuieşte o comunicare asupra monedelor bizan
tine aflate pe teritoriul Rominiei.
-

-

-

Un alt domeniu de activitate în care Constantin Moisil a fost deschizător de
drumuri în ţara noastră este acela al sigilografiei şi heraldicii. Bulele de aur sigilare,
peceţile şi stemele devin subiecte ale unor preţioase contribuţii ce deschid calea
altor cercetări. Studiul medaliilor şi plachetelor, mici opere de artă ce imortali
zează forme artistice, fie un monument istoric, fie un eveniment care consacră o
personalitate proeminentă, a fost abordat cu aceeaşi stăruinţă şi atenţie, cu care
s-a silit să le achiziţioneze pe cele mai importante pentru colecţia. statului de la.
Cabinetul pe care 1-r.. condus cu cinste pînă în ultima clipă a vieţii sale.
20
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1n anii de democraţie populară, acad. Const. Moisil n-a încetat să poarte de
grijă creşterii colecţiilor Cabinetului numismatic şi a publicat totodată noi con
tribuţii preţioase la istoria monetară a geto-dacilor (Buletin ştiinţific al Academiei
R.P.R., Seria Ştiinţe sociale, 19-!8 şi 1950). în calitate de redactor responsabil al
publicaţiei de faţă - care înmănunchiază în jurul ei pe toţi cercetătorii noştri
în domeniul nuni'.smaticii şi al disciplinelor înrudite -- acad. Const. Moisil a depus
o muncă neobosită de îndrumare ştiinţifică. în paginile primului Yolum al acestei
publicaţii, apărut în 1957, el a contribuit cu un impunător studiu asupra
pondurilor din oraşele noastre pontice, studiu care reprezintă un adeYărat corpus
al aeestor monumente ponderale.
Cel mai frumos omagiu pe care generaţia de astăzi a cercetătorilor în dorneuiul
numismaticii il poate aduce strălucitului ei predecesor este să dezvolte în mod creator
ceea ce el a realizat pe tărîmul numismaticii antice �i romîneşti, metrologiei, sigilo
grafiei, heraldicii şi medalisticii.
În semn de recunoştinţă şi omagiu pentru opera îndepliuită în cei aproape
60 de ani de activitate, dintre care 50 de ani împliniţi în domeniul numismaticii,
închinăm memoriei academicianului Constantin l\foisil acest număr al publicaţiei
noastre.
BUCUR 1lII1'REA
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Descoperirile de monede antice de pe pămîntul ţării noastre sînt urmărite de
cercetători cu o deosebită atenţie. Ele sînt supuse unei minuţioase anchete arheo
logico-numismatice ce se întreprinde la faţa locului cît mai curînd după desco
perire, pentru ca apoi să fie studiate şi repartizate, după importanţă : republicană,
regională sau locală, în muzeele din capitală, regiune sau raion.
Dacă operaţiile amintite se fac în legătură cu majoritatea descoperirilor mone
tare, nu putem spune acelaşi lucru cu privire la publicarea lor. De multe ori la
acest capitol am rămas deficitari. Explicaţii şi justificări s-au găsit şi se găsesc
destule şi ele pot fi pînă la un anumit punct valabile, totuşi pierderile şi amestecu
rile de depozite monetare, care în fond înseamnă tot o pierdere, nu scuză paguba
suferită de istoria veche a ţării noastre, care a fost astfel privată de o preţioasă
categorie de documente, anume cele monetare. Cînd scriem aceste rînduri avem în
minte numeroase depozite monetare descoperite pe teritoriul ţării noastre pe care
fie statul, prin autorităţile administrative, fie particularii, sub cele mai diferite
forme, le-au îndreptat spre muzeele existente, dar al căror cuprins n-a fost descris
niciodată, iar cu vremea descoperirile s-au irosit, indicaţiile în legătură cu ele s-au
răzleţit, rezultatul fiind că nu le mai putem întrebuinţa pentru cercetări.
Pe de o parte, pentru a evita să se repete situaţii ca cele pomenite mai sus,
iar pe de altă parte, cu gîndul de a pune cît mai curînd aceste documente la
îndemîna cercetătorilor, ne-am hotărît să edităm unele descoperiri monetare, chiar
dacă studiul lor de interpretare istorică nu-l socotim înc·heiat.
27
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lntruclt multe din descoperirile monetare ajung ln muzeele din pro" mcie şi
nu întreg personalul acestor instituţii este în măsurft să intreprindă în cele mai
bune condiţii o anchetă arheologico-numismatică asupra acestor descoperiri, este
bine ca cercetările la faţa locului să se facă în colaborare fie cu muzeele din marile
centre din Cluj, Iaşi, sau cu muzee cu o veche tradiţie şi cu un personal specia
lizat avînd o îndelungată experienţă (ca cele din Deva, Sf. Gheorghe etc.), fie in
colaborare cu Institutul de arheologie al Academiei R.P.R. Procedînd în acest
fel sîntem siguri că evităm, pe cît este posibil, pierderile fie materiale, fie ştiinţifice.
Muzeul regional de arheologie din Piatra Neamţ, în colecţiile căruia a intrat
tezaurul de monede ce formează obiectul prezentării de faţă, deşi are la conducere
un personal cu o îndelungată practică de teren, ne-a oferit posibilitatea de a face
împreună cercetarea pe teren.
Întreg tezaurul monetar ne-a fost pus la dispoziţie, spre studiere şi publicare,
de către Constantin Matasă, directorul Muzeului de arheologie din Piatra Neamţ .
Pentru bunăvoinţa şi înţelegerea arătată îl rugăm să primească şi pe această calc
viile noastre mulţumiri.
*

În cursul lunii martie 1957, Muzeul din Piatra Neamţ a primit, prin tov.
Olaru, secretarul Sfatului popular al comunei Tîrgu Trotuş, 706 monede antice de
argint, spre a fi depuse în muzeu. Ca loc al acestei descoperiri se indică satul Viişoara.
comuna Tirgu Trotuş, r. Tg. Ocna, reg. Bacău. Aducătorul tezaurului a dat şi
unele informaţii suplimentare în legătură cu această descoperire. Rămînea să se
facă cercetarea arheologico-numismatică pe teren, spre a se verifica datele ca.re
circulau în legătură cu această descoperire şi eventual a adăuga altele noi. În acest
scop, Muzeul de arheologie din Piatra Neamţ şi Institutul de arheologie al Acade
miei R.P.R. au întreprins împreună ancheta arheologico-numismatică la faţa locului
între 7 şi 9 aprilie 1957. La această cercetare de teren, Muzeul de arheologie din
Piatra Neamţ a fost reprezentat prin directorul său, Const. Matasă, şi restauratorul
A. Buzilă, iar Institutul de arheologie al Academiei prin semnatarul acestor rînduri.
Pe baza datelor în parte cunoscute de mai înainte, în parte dobindite în
urma cercetărilor de pe teren, sîntem în măsură să dăm amănunte în legătură cu
descoperirea numismatică de mai sus.
Tezaurul monetar s-a descoperit pe teritoriul satului Viişoara, din comuna
Tîrgu Trotuş, r. Tg. Ocna, reg. Bacău, şi anume în cătunul Văratici, la punctul
denumit „La budăe". Acest punct se află situat la circa 2 km NV de satul Viişoara,
în via. locuitorului Constantin Ghibilic (fig. 1).
Terenul deluros - sîntem in plină regiune d e dealuri - are î n acest loc forma
unei depresiuni apărate cu străşnicie împotriva vînturilor de dealurile : Deasa, Tihărău
şi Tăpşan. Cunoaştem şi împrejurările în care s-a făcut descoperirea: doi tineri,
Nicolae şi Ion Ghibilic, fiii lui Constantin Ghibilic, pe cînd săpau la vie, au găsit,
cam la o adîncime de 0125 - 0130 m în pămînt, un vas de lut, in parte spart, in
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https://biblioteca-digitala.ro

MONEDELE ORAŞELOR DYRRHACHIUM ŞI APOLLONIA IN MOLDOVA

care se aflau monede. Descoperirea s-a făcut în ziua de 8 martie 1957. Oei doi
tineri au anunţat de îndată pe deputatul circumscripţiei, care a preluat monedele
şi le-a predat a doua zi, 9 martie, secretarului Sfatului comunei Tg. Trotuş. Acesta
din urmă, cu formele legale, le-a înaintat apoi Muzeului arheologic din Piatra Neamţ.

• Locul descoperirii
o

Fig. 1 .

-

2Km

Satul Viişoara şi lmprejurimi, cu locul unde s-a descoperit
tezaurul monetar.

în timpul scurs de la descoperirea tezaurului de monede şi pină la efect��rea
pe teren a anchetei arheologico-numismatice, întreprinsă· in comun, inimosul învă
'
ţător Ilie Săvescu, de la şcoala elementară din satul Viişoara, a luat :illiţiativa şi,
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controlind pămîntul, la locul descoperirii, împreună cu elevii, a mai putut stringe
încă 79 piese, la care a mai adăugat alte două ce s-au răzleţit prin sat, pe la locui
tori. Toate aceste piese ne-au fost puse la dispoziţie cu multă bunăvoinţă pentru
studiu. Cu aceeaşi ocazie s-au strîns şi unele fragmente ceramice din vasul în care
au fost depuse monedele.
în rursul cercetărilor făcute de noi la faţa locului, trecînd tot pămîntul prin
c·inr, am reuşit să mai strîngem încă 19 piese şi cîteva mici fragmente din vas1•
Cu prilejul acestei cercetări am examinat cu atenţie atît locul în care s-a
făcut descoperirea, cît şi împrejurimile lui imediate. Scopul examinării era de a
vedea dacă găsim elemente care să ne dovedească existenţa unei aşezări în acel
loc sau în împrejurimile lui imediate. Rezultatul a fost negativ, nu am găsit urme
de chirpici, cărbune sau fragmente ceramice care să ateste existenţa unei aşezări.
Totuşi, în locul descoperirii au putut fi observate unele miei şi rare grăunţe de
cărbune şi chirpici. Indiciile acestea ne fac să. ne gîndim, dacă nu cumva avem
de-a face în acel loc cu o colibă singuratică, contemporană cu tezaurul. Dimen
io!iunile şi calitatea acestor resturi ne impun rezervă în această privinţă.
Nefiind indicii suficiente pentru existenţa unei aşezări a populaţiei localnice
în acest punct, am lărgit orizontul de cercetare pentru a identifica pe teren punctul
in care se află situată aşezarea J,atene contemporană cu tezaurul.
îndreptînd cercetările noastre pe malul stîng al pîrăului Vărateci, cam la o
distanţă de cel mult un km în linie dreaptă, a fost descoperită o aşezare, care,
prin numeroasele fragmente ceramice şi de chirpici, atestă în mod clar că avem
de-a face cu o aşezare a populaţiei localnice, geto-dace. Punctul acesta se află
situat la poalele unui deal în via văduvei Aglaia ing. Scurtu, aflătoare pe malul
sting al pirăului Vărateci, pe un teren de la marginea satului, ce coboară în pantă
lină spre centrul lui.
Urme masive de locuire din perioada geto-dacă au putut fi observate într-o
secţiune naturală pe terenul amintit mai sus, anume in malul puternic abrupt al
pîrăului Vărateci. Într-un punct, la o adîncime de circa 2 m se observă in profil,
1 Cele 100 de monede găsite risipite ln pămlntul ln care a fost îngropat tezaurul şi strlnse parte
de I. Săvescu, parte de noi, se repartizează numeric, pe magistraţi, precum urmează :

1 . Mcv!aKoc;- �Lovua(ou

ll>LAAW't'IX
.
'Apx.!rmou .
Aux(aKoU .
Kli),)..c.>voc; .
'Aya:0!c.>voc; .

Diferite num<'
de magistraţi

2.

EE-Jwv

ll>L).)..(a: . . .
ll>L>.o8i:iµou .
IIup(3a: . . .
'Aya:0!oovr;c;. .

.
imitati<' barbar>1 .

28 exemplare
7
7
15
9
1

3.

3
2
6
3

11>!>.wv

ll>a:v!axou .
M�!axou.

"

4. Eux"�µc.>v 'Aµuv"°'.
5. ll>LÂWTIX<:; K>.t:xvopoc;

70

I\. �L)..a:v6c; 'ApLarij vllc;

Total general

2
1

li
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pe o lungime de cîţiva metri, urmele a vreo trei bordeie. Faptul că bordeiele apar
la o atît de mare adîncime se explică prin natura locului : sîntem la poalele unui
deal cu pantele .despădurite şi puternic înclinate ; din această cauză au. loc alunecări
de strate, fenomen frecvent în regiune. În profi! au putut fi observate unele ele
mente de inventar, ca fragmente ceramice, rîşniţe, precum şi urme de vetre şi
cenuşă. Se pare că un puternic incendiu a pus capăt locuirii acestor bordeie, după
cum reiese din stratul de cărbune ·şi cenuşă ce se află în
partea superioară a bordeielor.
Urmele de locuire geto-dace se
întind pe o mare suprafaţă,
atît în via Scurtu, cît şi pe �
terenurile învecinate.
I
Semnificativ pentru fixa I
rea aşezării în această porţiune I
'- - -- - - - de teren ni se pare aflarea unui
Fig. 2. - Fragment din vasul în care s-au descoperit mone
denar roman din timpul repu
dele de la Viişoara.
blicii. D upă informaţiile ce le-am
primit de la înv. Ilie Săvescu, care ne-a prezentat moneda spre cercetare, şi mai apoi
de la Aglaia Scurtu, proprietara viei, reiese că aceasta din urmă a găsit prin anul
1945, pe cînd se făceau lucrări în vie, un denar roman. Moneda a fost emisă de
magistratul monetar P. Satrienus şi are următoarea d�scriere :
A v. Capul lui Marte spre dr. cu coif cu

s emilunară pe obraz.
Rv. P.

crisla şi înapoia capului cifra ..l XXX. în plus, o contramarcă
i

SATRI [EJNVS, ln exergă. Lupoaică spre st. ; sus. ROMA.

Al\_ Greut. 3,57 g. Diam. 17 mm. Grueber, Roma, 3234. Anul 77 t.e.n.

;,

Din informaţiile suplimentare primite la faţa locului reiese că pe acelaşi teren
s-ar mai fi găsit şi alte monede romane republicane, da!! care nu ni s-au păstrat.
Pe baza. observaţiilor făcute pe teren şi în parte expuse mai sus, credem că
tezamhl_ de drahme din Dyrrhachium şi Apollonia, descoperit în punctul „La budăe"
este de pus în legătură cu aşezarea geto-dacă sezisată în via Scmtu şi împrejill'imi .
Vasul în care se aflau monedele ne-a parvenit . în stare fragmentară (fig. 2 ) ,
fiindcă a fost spart d e către descoperitori ş i cea mai �re parte din e l s - a împrăş
tiat înainte de sosirea noastră. Totuşi, fragmentele ce au mai putut fi culese ne
îngăduie să ne dăm seama de forma lui iniţială. După cît se pare; este vorba de o
cană bitronconică cu inel de susţinere plin, cu partea inferioară a corpului puternic
rotunjită, cu buza verticală şi uşor îngroşată ; lin fragment de mănuşă găsit în
acelaşi loc şi din aceeaşi pastă ne dovedeşte că vasuf nostru avea şi mănuşă. în
secţiune, mănuşa este plată şi cu margiriile rotunjite. Pasta din care este confec
_
ţionat recipientul este bine aleasă, conţine firişoare de nisip şi fluturaşi de mică şi
31
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Fragmente ceramice d.escopcrite ln aşezarea dacică de la Viişoara. ·
.
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este arsă uniform şi complet la roşu cărămiziu. Ea are la exterior o culoare
cenuşie închisă şi este aspră la pipăit, iar la interior are o culoare neagră şi este
netedă.
CERAMICA DIN AŞEZAREA GETO-DACĂ

Atît din cercetările de suprafaţă efectuate în aşezarea geto-dacă din via Aglaie i
ing. Scurtu, cît şi din pereţii bordeielor din malul înalt şi prăpăstios al văii Văra
teci, am strîns un număr apreciabil de fragmente ceramice. Dacă dimensiunile lor
reduse nu ne îngăduie decît rareori să ne dăm seama de formele vaselor din car<>
făceau parte, în schimb ele se pretează la o clasificare dară, luînd ea bază paRt a
şi tehnica în care sînt lucrate.
Într-adevăr, dacă adoptăm acest criteriu de clasificare, putem deosebi c·u
uşurinţă trei categorii de fragmente ceramice :
1 . Fragmente ceramice lucrate la roată într-o pastă aleasă, fină, bine frămîn
tată, uniform şi complet arsă la gri-cenuşiu. Este cunoscuta ceramică cenuşie ce
caracterizează cultura Latene geto-dacă în etapa independentă a Daciei . Deşi majo
ritatea vaselor ne-au parvenit în stare fragmentară, ce nu permite să se întrevadă
forma vaselor din care făceau parte, totuşi în două cazuri putem să aducem unele
precizări şi în această privinţă. În primul rînd, trebuie amintit în această ordine
de idei un fragment de vas strecurătoare cu două caneluri adînci pe partea lui supe
rioară ; pe pereţii laterali, în starea în care sînt păstraţi, se văd găurelele caracte
ristice pentru asemenea vase (fig. 3 ,2 ) . Cel de-al doilea fragment face parte dintr-un
vas „fructieră" , cupă cu picior, din care s-a mai păstrat o parte din buza o_rizontală
şi din pereţii laterali (fig. 3, 1 ). Alte fragmente de vase din aceeaşi pastă, dar de
grosimi variabile, ne lasă �ă întrevedem şi alte forme.
2. Ceramica este lucrată cu mîna din pastă relativ aleasă, frămîntată, are
nisip şi piatră pisată ca degresant, fiind arsă complet şi uniform. în spărtură are
culoarea neagră. Unul dintre fragmente este împodobit cu un motiv ornament al
în val (fig. 3, 3 ) . Cantitativ, în comparaţie cu prima şi mai ales cu cea de a treia
categorie, este puţin numeroasă.
3. Ceramică lucrată cu mîna dintr-o pastă impură ce conţine ca degresant
numeroase bucăţi de piatră pisată, arsă incomplet şi neuniform, şi are în general
un aspect primitiv. Cîteva din fragmentele strînse sînt şi ornamentate: unele cu
brîu alveolar (fig. 3 , 4 şi 7 ) , iar altele, cu motive în val (fig. 3 , 5 - 6). Cantitati v,
această categorie ceramică este cea mai numeroasă şi întrece cu mult pe celelalte
două categorii. Unul dintre vasele din această categorie a avut o mănuşă, în secţiune
plan-convexă, uşor supraînălţată şi cu caneluri transversale (fig. 3 , 8).
În afară de ceramica amintită mai sus, din acelaşi loc am mai strîns bucăţ,.i
mari de chirpici ars, unele cu lungimea de 0,10 m şi grosimea de 0,03 m. Pe marginea
şi în interiorul fragm,entului de chirpici se observă urme de nuiele.
. - c. 1041
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Atît fragmentele ceramice, mai ales cele din categoria 2 şi 3, cit şi chirpiciul,
precum şi observaţiile făcute în profil, dovedesc că aşezarea îşi datoreşte sfîrşitul
unui puternic incendiu, care a mistuit totul.
*

În cele ce urmează dăm o descriere amănunţită a monedelor descoperite la
Viişoara, clasificate pe tipuri. Datele tehnice, care însoţesc fiecare piesă, am socotit
că sînt utile şi poate vor interesa şi mai mult în viitor. Pentru alte amănunte tri 
mitem la studiul lui A. Maier, publicat în Numismatische Zeitschr-ift, N.F., I (1 908),
p. 1 şi urm., mai departe prescurtat Maier.

INVENTARUL MONEDEI.OR DIN TEZAURUL DE LA VUŞOARA
A. DYllRHACHU:ll

I. MENil:KOl:-KAAAONOl: 68 exemplare
(nr. 1 - 68)
Av. Vaca spre dr. cu vitelul care suge ;
sus, MENll:KOl: ; deasupra, Victorie ln zbor
spre dr. cu o cunună ln mină. În exergă, un
fulger dispus orizontal.
Rv. ÂIP J KAA JAO JNOl:. Pătrate duble,
lnstelate, formate din linii ln relief cu unul
sau ambele capete globulate.
1. Idem, MENll:KOI:.
Rv. [ Â]IP KAAAO[NOI:].
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 18 mm. Conservarr.n
foarte bună, moneda puţin tocită.
Maler, p. 24, nr. 256.
2. Idem, dar MENl[l:]KOI:.
Rv. Â IP KA[AAONOl:].
AR. Greut. 3,29 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
. Maler, p. 24, nr. 256.
3. Idem, dar MENII:KO[I:J.
Rv. ÂIP KAAAO[N]OI:.
AR. Greut„ 2,93 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocilă.
Maler, p. 24, nr. 256.
4. Idem, dar [MEN]II:KOI:.
Rv. Â IP (KAAAO]NOl:.
AR. Greut. 2,99 g. Diam. 17 mm. Conserpuţin tocită.
moneda
varea foarte bună,
Maler, p. 24, nr. 256.
5. Idem, dar [MJENII:KOI:.
Rv. [Â IP KJAAAONOI:.
Tipul

AR. Greul.

3,00 g. Diam. 19 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maler, p. 24, nr. 256.
6. Idem, dar MENII:KOl:.
Rv. ÂIP KAAAON[OI:].
AR. Greut. 3,1 6 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocilă.
Maier, p. 24, nr. 256.
7. Idem, dar MENII:KO[I:].
Rv. [Â IP] KAAAO[NOl:].
AR. Greut. 2,96 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
_
8. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. Â IP [KAAAO]NOI:.
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocit:,.
Maier, p. 24, nr. 256.
9. Idem, dar MENII:KO[I:] .
Rv. [Â IP] KAA[AONOI:J.
AR. Greut. 3,05 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
10. Idem, dar [M]ENII:KOI:.
Rv. ÂIP KA[AAO]NOI:.
AR. Greut. 3,45 g. Diam. 18 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maler, p.� 24, nr. 256.
1 1 : Idem, dar MENII:KO[I:].
Rv. Â IP [KAAA ONO]I:.

AR.

Greut.
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varea bună, moneda parţial tocită.

AR.

Maier, p. 24, nr. 256.

varea bună, moneda puţin tocită.

12. Idem, dar

MENII:KO:E.
Rv. 11 l'P [KAAAfl N O:E].
AR. Greut. 3,15 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocit:'\.
Maler, p. 24, nr.

256.

13. Idem,

MENl:EKO:E.
Rv. [ 11l']P K AAA[flNO:EJ.
AR. Greut. 2,99 g. Diam. 1 8 mm. Conser

varea bun:'\, moneda puţin tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
1 4 . Idem, dar

[M]ENIE[KOI:).
Rv. 11 l'P [KAA]AflN[O:E].
AR. G reut.
3,04
g. Diam. 18 mm. Conser

varea

s atisfăcătoare,

moneda

partlal tocită.

Maier, p. 24, nr. 256.

mm.

Conser

Maier, p. 24, nr. 256.
1 6. Idem, dar

MENl[:E]KO�:E].
Rv. [11 l']P KAAAfl[NO:E).
AR. Greut. 2,93 g. Diam. 17 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.

18

mm. Conser

Maier, p. 24, nr. 256.
22. Idem, dar

MENI:EKO:E.
Rv. 11l'P KA[AAflNO]:E.
AR. Greut. 3,28 g. Diam. 17 mm. Conser

varea foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
23. Idem,

MENI:EKO:E.
Rv. 11 YP KAAAfl[NO:E].
AR. Greul. 3 , 1 0 g. Diam. 1 8 m m . Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.

24. Idem, dar

MENl:EKO[:E] .
Rv. [ 11l'P] KAAAfl[NO:E).
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 17,5 mm. Conser
parţial tocită.

25. Idem, dar

[M]ENII:KO:E.
Rv. 11l'P ( K ] A[AAJONOI: .
AR. Greut. 3,01 g. Diam. 18,5 mm. Conser

varea bună, moneda putin tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
26. Idem, dar

MENI:EKO:E.
Rv. 11l'P KAA[AONO:E).
AR. Greut. 3,42 g. Diam. 1 7 ,5 m m . Conser
varea bună, moneda puţin tocită.

MENl:EK[O:E].
Rv. [11 l'P K JAAAflNO[:E].
AR. Greut,. 3,10 g. Diam. 18

1 7. Idem, dar

Maier, p. 24, nr. 256.
mm.

Conser

varea bună, moneda tocită.
Maler, p. 24, nr. 256.

MENI:EKO:E.
Rv. 11 l'P KAAAfl[NO:E].
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 19 mm.

Conser

Maier, p. 24, nr. 256.

28. Idem, dar

[MJENl:EKOI:.
Rv. [ 11l'P KA]AAflNO[:E] .
AR. Greut. 3,21 g. Diam. 17

mm. Consl'r-

varea bună, moneda puţin tocită.

1 9. Idem, dar

Maier, p. 24, nr. 256.
mm.

Conser

varea bună, moneda puţin tocită.
Maler, p. 24, nr. 256.
20. Idem, dar [M]ENl:EKO:E.

29. Idem, dar

MENl:EKO:E .
Rv. [ 1HP KAA]AflN[O:E).
AR. Greut. 3,12 g. Diam. 18 mm.

Conser

varea bună, moneda parţial tocită.

Rv. 11 rP [KAAA]flNO:E.
AR. Greut. 3,18 g. Diam. 17 mm. Conser
parţial tocită.

[ M]ENl:EOK[:E].
R1•. [ 11l'P KA] AAONO(:E] .

MENII:KO[:EJ.
Rv. l1[l'P KAAA]flNO[:E).
AR. Greut. 3,13
ll· Diam. 1 8,5 mm. Conser
Maier, p. 24, nr. 256.

varea bună, moneda parţial tocită .

MENI:EKO[I:].
Rv. [ 11l'P K]AAAfl NO[:E].
AR. Greut. 3,19 g. Diam. 17

27. Idem, dar

varea bună, moneda parţial tocită.

18. Idem, dar

2 1 . Idem, dar

Diam.

Maier, p. 24, nr. 256.

varea mediocră, moneda parţial tocită.

varea bună, moneda
Maler, p. 24, nr. 256.

3,20 g.

varea satisfăcătoare, moneda

15. Idem, dar

[M)ENI:EKO:E.
Rv. 11 l'[P KAA)AflNO:E.
AR. Greul. 2,80 g. Diam. 18

Greut.

Maier, p. 24, nr. 256.
30. Idem, dar

MENl[:EKO:E] .
Rv. [ 11l'P KAA JAflNO:E.
AR. Greut. 3 , 1 1 g. Diam. 17 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
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31 . Idem, dar MENII:K[ OI:).

Rv. Â YP KA[AA!lNOI:].
AR. Grcut. 3,45 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Mnier, p . 24, nr. 256.
32. Iclem, dar MENII:KOI:.

Rii. [ ÂYP J KAAA[ !lNOI:] .

AR. Greut. 3,06 g. Diam.

111

mm. Conser

varea bună, moneda pu\in tocită.
�laier, p . 24, nr. 256.
:i:t l1lem, MENII:KOI:.

Rv. Â YP KAAA[ !lN jOI:.

AR. Greut.

3,11 g. Diam. 18,5 mm. Consrr
varea bumi, moneda pu\in tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.

:1 1 . Idem, MENII:KOI:.

R11. [Â YP K JAAA!lN[ OI: ).
2,96 g. Diam. H i mm. Consrr
varea bună, moneda puţin tocilă.
Maier, p. 24, nr. 256.

AR. Greut.

:l:i. Idem, dar [ M JENII:KOI:.

Rv. Âi[ P KAAAJ!lNOl:: .
3,15 g. Diam. 18 mm. Consrr
varea bună, moneda parţial tocită.
l\laier, p. 24, nr. 256.

AR. Greut.

:rn. Idem, dar MENII:KOI:.

Rv. ÂIP KAAA!lNOI:.

AR. Greut. 3,24 g. Diam.

18
mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p
24, nr. 256.
:17. Idem, dar MENl[ I:KOI:!.
Rv. 1HP KA[AA!lNJOI:.
AR. Greut. 3,18 g. Diam. 20 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
.

:is. Idem, dar MENIEKOI:.

Rv. Â1[ P KAAA!lJNOI:.

AR. Greut. 3,07 g. Diam. 18 mm. Conservarl'a
bună, moneda parţial tocită.
2\laier, p. 24, nr. 256.
Idem, MENII:KOI:.
Rv. [ Â )YP KAAA!l[ NOI: ] .
A R . Greut. 3 , 1 6 g . Diam. 1 7 mm. Conser
varea bună, moneda par!ial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
40. Idem, dar [M ]ENII:KOI:.
R11. [ .:HP KA JAA!lNO[ I: J .
AR. Greut. 3,07 g . Diam. 18 mm. Conser3!l.

varea bună, moneda, tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
41. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. [ /lTP KA JAA!lNOI:.
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 18 mm. Consrr
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
42. Idem, MENII:KOI:.
Rv. [ ÂIP KA:AAnNOI:.
AR. Greul. 3,08 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcMoare, moneda pu\in tocit:i.
Maier, p. 24, nr. 256.
·l:l. Idem , dar l\IENII:KO[ I: ] .

Rv. Â1( P KAA JA!lNOI:.

AR. Greut. 3,25 g. Diam.

17 mm. Con'<•r
varea bună, moneda netocit:i .
�Iaier, p. 2� , nr. 256.
.1.1. Idem, MENU :KO[ I: ].
Rv. Â i [ P K JAAA!lNOI:.
AR. Greul. 3,23 g. Diam. 18 mm. Consrrvarcn
bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.

4:i. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. ÂYP KA�AA!lNOI: J.
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 1 9 mm. Consrr
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
46. Idem, MENII:KOI:.
Rv. Ât[P KAAA!lJNOI:.
AR. Greul. 3,11 g. Diam. 18 mm. Conser
varea salisfăcătoare, moneda parţial toci l.:i.
Maier, p. 24, nr. 256.
,1 7. Idem, dar [ MEN)II:KOI:.
R11. Â [YP KAAJ A!lNOI:.
AR. Greut. 3,12 g. Diam. 18 mm. Conser
varea bună, moneda tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
48. Idem, dar ] MEJNII:KOI:.
Rv. Â [YP KAAJA!lNOI:.
AR. Greul. 3,02 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\laier, p. 2 4 , nr. 256.
4!l. Idem, dar MENII:K[OI: ).
Rv. (Âl'P KAA]A!lNOI:.
AR. Greut. 3,11 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
l\laier, p . 24, nr. 256.
50. Idem, dar [M]ENII:KO[I:].
Rv. ll YP KAAAClNOI:.
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AR. Greut.

51.

2,98 g. Diam. 18 mm. Conservarea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
Idem, dar [ME)N[II:KOI:] .
Rv. [ 6TP) KA[A]AQ[NOI:] .
AR. Greut. 3,14 g. Diam. 1 7 mm. Conservarea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.

52. Idem, dar MENII:KOl:.

Rv. 6 TP KAA[A'1NO]I:.

3,24 g. Diam. 1 9 mm. Coml·rvarca bună, moneda parţial tocilă.
Maier, p. 24, nr. 256.

AR. Greut.

:i:3. Idem, dar MENil:K[Ol:).

Rv. 6 YP [KAAAQ]NOI:.

AH. Greut.

3,06 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
54. Idem, dar MENil:KOl:.
Rv. A[TP K ]AAAQNO[ l: J .
A R . Greut. 2,83 g . Diam. 18,5 m m . Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
55.

Idem, dar [ M )ENII:K[OI: J.
Rv. AYP [ KAAAQ]NOI:.
AR. Greut. 3,32 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.

5li.

Idem, dar [ MENII:KOI: ).
Rv. [ A JTP KAAAQNOI:.
AR. Greut. 2,97 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
'.\laier, p. 24, nr. 256.

65.

Rv. [ ATP ) KAAA[QNOI: ] .

3,33 g . Diam. 17,5 m m . Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
'.\laier, p. 24, nr. 256.

66.

58. Idem, dar [ MEN ]II:KOI:.

Rv. [ 6 YP KAAJAQNOI:.

AR. Grcut.

3,27 g. Diam. 19 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
'.\Iaier, p. 24, nr. 256.
:rn. Idem, dar MENII:KO[ I: ).
Rv. [ATP K JAAAQN[OI:J.
AR. Grcut. 3,17 g. Diam. 1 8 mm. Conscr-

MOLDOVA

varea satisfăcătoare, moneda par�ial locil•i .
Maier, p. 2 4 , nr. 256.
60. Idem, dar [ M )ENII:KOI:.
Rv. [ A JTP KAAA[ QNOI: j.
AR. Greul. 3,06 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
'.\laicr, p. 24, nr. 256.
6 1 . Idem, dar MENI[ I:KOI: ].
Rv. [ ATP ] KAAA'1[ NOI:].
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 17, 5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
'.\Iaier, p. 24, nr. 256.
ti? Idem, dar ME[ NII:KOI: ].
Rv. A [ l'P KAAAQ]NOI:.
AH. Greul. 3,1 1 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
63. Idem, dar l ME JNII:K[ OI: ].
Rv. [ ATP ) KAAAQ( NOI: J.
AR. greul. 3,33 g. Diam. 1 6 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.
64. Idem, dar NEI1I�KOI: (sic) şi deasupra, po
rumbel spre st.
Rv. AYP KAA[AflNOI: ].
„Fourree". Greut. 2,49 g. Diam. 1 7 mm. Le
genda barbarizată.
Conservarea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 24, nr. 256.

57. Idem, dar [ME]NII:KOI:.

A R . Greut.

[;'li

67.

Idem, dar MENII:KOI: şi Victorie spre dr.
R1>. legenda barbarizată.
Monedă barbarizată de bronz argintat.
„Fourree". Greut. 3,10 g. Diam. 18 mm. Con
servarea mediocră, moneda parţial tocită
(pi. I, 65 )1
Maier, p. 24, nr. 256.
Idem, dar MAI[ . . . I .
Rv. AT[ . „ ] I:Ol1.
AR. Grelit. 2,99 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Monedă barbarizată (pi. I, 66).
'.\Iaicr, p. 24, nr. 256.
Idem, dar NEN:IKO [ . . ) şi porumbel spre dr.
Rv. [ . . ]QNOI:.
AR. Greut. 2,30 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Legenda barbarizată.

1 Pe planşă �c păstrează numărul de ordine �ub care figurează moneda in descriere.
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Maier, p. 24, nr. 256.

76. Idem, dar MEN Il:KOI:.
Rv.

68. Idem, dar [ M ]ENII:KOI:.
Rv.

AR.

AR.

tJ.. 1[ P KAAA!lN ? ]OI:.

Greut. 2,95 g.

Diam.

19 mm. Lonser

varea mediocră, moneda tocită.

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.

77. Idem, dar [ M ]ENII:K[ OI: ].

Maier, p. 24, nr. 256.

Rv.

Tipul II. MENII:KOI:- MONYI:IOY 196 exem

AR.

[ tJ.. l' P] tJ.. I ON[l'I:IOl'J.

Greut. 3,33 g . Diam. 1 8 m m . Conser

plare (69 - 264).

varea satisfăcătoare, moneda

ca mai sus. Deasupra ei, ME
NII:KOI:, iar deasupra numelui, un porumbel

Maier, p. 23, nr. 201.

Vaca cu viţelul,

spre dr. în exergă, nimic. l n jur, un cerc perlat.
Rv. Pătrate duble, înstelate ca de obicei,

iar in jur,
69.

t:i..l'P [ tJ.. IONl']I:IOl'.

Greut. 3,13 g. Diam . 18 mm. Conser

tJ.. YP I MO JNY JI:IOY.
MENII:KO[ I: ] .
tJ..Y P f tJ..IONYJI:IOY.

Rv.

mediocră, moneda tocită.

1 5,5 mm. Conser

varea satisfăcătoare, moneda

parţial tocită.

AR.

Greut. 3,40 g. Diam. 18 mm.

Conser
tocită.

Rv.

AR.

[ tJ.. l' P tJ.. J IONl' [I:IOl'].

Greut. 3,40 g. Diam. 1 7 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201.

mm.

Greul. 2 87 g. Diam. 18

Conser
tocită.

Rv.

AR.

tJ..l'P tJ.. IONl'I:IOl'.

Greut. 2,83 g. Diam.

18 mm. Conser

varea bună, moneda puţin tocită.

Maier, p. 23, nr. 201.

Maier, p. 23, nr. 201.

73. Idem, dar [ME]NII:KOI:.

I t:i..YP t:i.. I O:NrI:l [ OYJ.

Greut. 3,17 g. Diam.

17 mm. Conser

82. Idem, dar ME[ N J II:[ KOI: J.

[ t:i.. YP ] tJ.. IONrI:IOY.

varea satisfăcătoare, moneda parţial

AR.

[ tJ..l'P] tJ..IONrI:I [Ol'].

Greut. 3,01 g. Diam.

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită .

Maier, p. 23, nr. 201 .

Rv.

Rv.

AR.

Maier, p. 23, nr. 201 .

72. Idem, dar MENII:KO[ I: � .

AR.

18 mm. Conser-

81 . Idem, d ar MENII:KOI:.

[ tJ.. YP tJ.. IO[NrI:IOY ].

varea satisfăcătoare, moneda parţial

Rv.

t:i..Y [P tJ.. IO] N!I:IOl'.

Greut. 2,87 g. Diam.

varea bună, moneda puţin tocită.

201.

71. Idem, dar [ M ]ENII:KOI:.
Rv.

Rv.

AR.

80. Idem, dar [ M ]ENII:KOI:.

tJ.. l\ P tJ.. IONr]I:IOY.

Maier, p. 23, nr.

mm. Conser

varea mediocră, moneda parţial tocită.

Maier, p. 23, nr. 201.

70. Idem, MENII:KO[ I:].
Greut. 3,46 g. Diam.

tJ.. l' [P tJ.. ION]l'I:IOl'.

Grcut. 2,60 g. Diam. 1 7

varea mediocră, moneda tocită.

Maier, p. 23, nr. 201.

AR.

Rv.

AR.

79. Idem, dar MENII:KOI:.

Greut. 3,01 g. Diam. 17 mm. Conservarea

Rv.

78. Idem, dar MENII:KOI:.

Maier, p. 23, nr. 201 .

Idem, dar

AR.

parţial tocită.

83. Idem, dar [ M JENII:KOI:.

18 mm. Conser

Rv.

t:i..l'P [ tJ.. ION]l'I:IOY.

varea bună, moneda parţial tocită.

AR.

Maier, p. 23, nr. 201 .

varea bună, moneda puţin tocită.

7 4 . Idem, dar MENII:KO[ I:].
R v . [ tJ..l' ]P tJ.. ION[ l'I: IOY) .

AR.

Greut.

Maier,

parţial tocită.

Rv.

AR.

[ tJ.. ! P] tJ,, I ONrI:I Ol'.

Greut. 3,25 g. Diam. 1 8 mm.

Conser

Maier, p. 23, nr. 201.

75. Idem, dar [ M JENII:KOI:.

AR.

nr. 201 .

varea bună, moneda parţial tocită.

Maier, p. 23, nr. 201 .
Rv.

p. 23,

Conser

84 . Idem, dar MENII:KOI:.

3,16 g . Diam. 1 7 m m . Conser

varea satisfăcătoare, moneda

Greut. 3 , 1 7 g . Diam. 1 8 m m .

85. Idem, dar \M ]ENII:KO[ I: ] .

t:i..l'P [ tJ.. I ONl']I:IOl'.

Greut. 3,04 g. Diam. 1 7,5 mm. Con

Rv.

f t:i..l'P tJ.. I O ]NrI:IOl'

servarea mediocră, moneda tocită.

AR.

Maier, p. 23, nr. 201 .

servarea mediocră, moneda tocită.

Greut. 3 , 1 7 g . Diam. 1 7 ,5 m m . Con
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nr.

l\laier, p. 23,

AH.

201.

86. Idem, dar MENII:K[OI: J .

Rv. [ Al'P A I O JNl'[ I: ) IO[l'J.

AR.

Greut. 3,07 g.

Diam. 1 7 mm.

Conser

p.

23,

nr.

Maier, p. 23, nr. 2 J 1 .

Rv. [ Al'P A ION,n:IOY.

AR.

201.

87. Idem, dar MENIEKOI: ).
Greut. 3,02

nr.

Ilt•. Al'P [ A IONTI:IO[l'] .

g. Diam.

Con

98. Idem,

MENII:KO [I: ].

Rv. Al'P AIONTI:IOr.

AR.

Maier, p. 23, nr. 201.

89. Idem, [ ME JNII:KOI:.

Greut. 3,16 g. Diam. 18 mm. Conservarea

bună, moneda parţial tocită.

Rv. [ Al' JP A ION[l'I:IOl'].
Greut. 3 , 1 9

g. Diam. 18 mm. Conservarea

Maier, p. 23, nr. 201.

16, 5 mm.

servarea s atisfăcătoare, moneda parţial tocită.

AR.

Greut. 3,24

mediocră, moneda tocită.

f ME JNII:KOI:.
Rv. Al'P A IONT[ I:l ]Ol'.
Greut. 3,31

97. Idem, dar MENII:KO[I:].

AH.

201.

88. Idem, dar

AR.

g. Diam. 18 mm. Conser

'.\faier, p. 23, nr. 201.

g. Diam. 18,5 mm. Conser

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\faier, p. 23,

Greul. 3,21

varea bună, moneda puţin tocită.

Rv. ArP Al[ ON fl'I:IOr.

AR.

g. Diam. 17,5 mm. Conser

9 6 . Idem, di-r [ M ENII:KOI:.

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\laier,

Greut. 3,26

varea bun'.\, moneda puţin tocită.

Maier, p. 23, nr. 201.

g. Diam. 1 7 , 5 mm.

Conservarea bună, moneda puţin tocită.

99. Idem, dar MENII:K [OI:] .

Rv. [ Al'PJ A ION [l'I:IOTJ.

Maier, p. 23, nr. 201.

AR.

MENII:[ KOI: J.
Rv. / Al'PJ A ION[l'I:IOl'J.
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 1 7 , 5 m m . Conser

varea bună, moneda parţial tocită.

90. Idem, dar

AR.

Greut. 2,92 g. Diam. 18,5 mm. Conser

varea satisfăcătoare, moneda tocită.
92. Idem, da( MENII:KOI:.

Greut.

varea foarte bună, moneda netocită.

MENII:KOI:.
Rv. Al'P A ION [l'I:IOTJ .
AR. Greut. 2,93 g. Diam. 1 8 mm. Conserva

93. Idem,

rea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.

Rv. [ Al'P ] A IONl'[I:IOl').
Greut. 3,27

varea bună,

!l i . Idem, MENII:KOI:.

puţin tocită.

103. Idem, dar MENII: [KOI:] .

Rv. [ Al'P„ AIONl'[I:IOl'] .

AR.

Greut.

3,09

g. Diam.

satisfăcătoare,

18

moneda

mm. Conser·
parţial tocitii.

Maier, p. 23, nr. 201.

Rv. [ Al'P A IOJNTI:IOl'.

Greut. 3,16 g. Diam. 1 7,5 mm.
puţin tocită.

Rv. AT [P AIO] Nl'I:IOr.

g. Diam. 18 mm. Conser

moneda

Maier, p. 23, nr. 201.

varea

n,�. Idem, dar [M]ENII:KO[I: ).

g. Diam. 1 8 mm. Conser

102. Idem, dar MENII:KO[I:).

AR.

l\laier, p. 23, nr. 201.

Maier, p. 23, nr. 201.

2,65

Maier, p. 23, nr. 201.

g. Diam. 18 mm. Conser

moneda

Rv. Al'P A I O [NT1I:I0l'.

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.

Ru. [ ArP [ A J IONTI:IOr.

varea I.. 1mă,

g. Diam. 17 mm. Conser

1 0 1 . Idem, dar [M]ENII:KOI:.

AR.

Maier, p. 23, nr. 201.

AR.

3,31

Maier, p. 23, nr. 201 .

Rv. [ Al'P [ AI JONn:1or.

Greut. 3,19

Greut.

varea bună, moneda parţial tocită.

! . Idem, dar MEN[ II:KOI:].

AR.

Maier, p. 23, nr. 201 .
100. Idem, dar MENII:KOI:.

Rv. [ Al'P] A IONl'I: [ I Ol').

varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.

AR.

Greul. 3,37 g. Diam. 16 mm. Conser-

Conser

104. Idem, dar MENII:KOI:.

Rv .

AR.

A l'P I �IONl'I:l]Ol'.

Greut.

2,97 g. Diam.

1 8 mm. Conser

varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
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1 05. Idem, dar [M JENI:EKO:E.
Rv.

Maier, p. 23, nr. 201 .
1 1 5. Idem , MENI:EKO:E.

SrP AIONr [:EIOl'] .

AR. Greut. 3,13 g. Diam. 17,5 mm.
varea mediocră,

Conser

moneda parţial tocită.

1 06. Idem, dar [MENl:E ]K[ O:E J.
Rv.

[ Al'P A IONl'] :EIOl'.
g. Diam.

19 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201 .

J oi. Idem, dar !M] ENI:EKO:E.
Rv.

Diam.

18

mm.

Conser

varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .

Al'P A IONY:EIOY.
AR. Greut : 3,08 g. Diam. 1 8 mm . Conser
Rv.

varea bună, moneda parţial tocilă.
nr.

20 1 .

varea bună, moneda puţin tocită.

Al'P [ A I ONl'j :EIOY.
18 mm. Conser

Diam. 1 8 mm. Conser

l\Iaier, p. 23, nr. 201 .
1 1 8. Idem, dar MEN l [ :EKO:E ].
Rv.

[ Al'P A IONl'[:EIOl'].
Conser

1 19. Idem, dar [MENl] :EKO:E.
Rv.

Al'P [ A I ONl':EJ IOl'.
parţial tocită.

120. Idem, dar MENl:EK [O:E].
Rv.

[ Al'P] A I ON[l':EIOl' ] .
Conser

varea bună, moneda parţial tocită.

1 1 1 . Idem, dar MENI:EKO:E.

A l'P [ AIONl'j:EIOl'.
AR. Greut. 3,20 g. Diam. 18,5 mm. Conser
Rv.

moneda parţial tocită·

l\Iaier, p. 23, nr. 201 .

Maier, p. 23, nr. 201 .
1 2 1 . Idem, dar MENI:EKO:E.
Rv.

A l'P A IO[Nl':EIOl'J .

AR. Greut. 3,02 g. D iam.

17 mm .. Conser

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocilă.

1 1 2. Idem, MENl:EKO:E.

[ A l'P] AIONl':EIOl'.
AR. Greut. 3,1 1 g. Diam. 1 8 mm.

l\faier, p. 23, nr. 201.

Rv.

Conser

puţin tocită.

Maier, p. 23, nr. 201 .

Rv.

[ Al'P AIO]Nl':EIOY.

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.

[ Al'P A] IONl':E [IOl'] .

Maier, p. 23, nr. 201 .

Diam. 16,5 mm. Conser

1 23. Idem, dar [ M ]ENI:EKO:E.
Rv.

varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .

.11 l' [P A] IONl':EIOl'.

AR. Greut. 2,90 g. Diam. 1 7 mm.

1 1 4 . Idem, dar MENI:EKO:E.

varea satisfăcătoare, moneda parţial

Al'P [ A ION]l':EIOY.

l\Iaier, p. 23, nr. 201 .

A R . Greut. 3 , 1 4 g . Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea bună, moneda pu\in tocită.

1 22. Idem, dar MENI:EKO [:E] .

AR. Greut. 2,99 g. Diam. 1 7 mm. Conser

1 1 3. Idem, dar [ME] N l:EKO [:E].

Rv.

A l'P A IONl'[:E] !Ol'.

AR. Greut. 3,07 g . Diam. 1 8 mm.

Maier, p. 2 3 , n r . 2 0 1 .

AR. Greut. 3,19 g.

Rv.

AR. Greut. 3,04 g.

Maier, p. 23, nr. 201.

varea bună, moneda parţial toci l ă .

Rv.

1 1 7. Idem, dar MENl:EK [O:E].

varea satisfăcătoare, moneda

1 1 0. Idem, dar MENI:EK [O:E] .

varea bună, moneda

tocită.

AR. Greut. 3,01 g. Diam. 1 5,5 mm. Conser

l\laier, p. 23, nr. 201.

varea satisfăcătoare,

Conser

varea satisfăcătoare, moneda parţial

Maier, p. 23, nr. 201.

AR. Greut. 3,01 g. Diam. H I m m . Conser

Rv.

[ Al'P AIO ]Nl'[:EIOY ].

varea satisfăcătoare, moneda tocită.

Al'P A [ IONY:E l ] OY.

AR. Greut. 3,18 g. Diam.

Rv.

AR. Greut. 3 , 1 0 g . Diam. 1 8 mm.

AR. Greut. 2,71 g. Diam. 1 8 mm.

1 09. Idem, dar IM ]ENI:EKO:E.
Rv.

1 1 6. Idem, dar MENl:EKO[:E] .

varea bună, moneda parţial tocită.

1 08. Idem, dar MEN I:EKO:E.

Maier, p. 23,

tocită.

?llaier, p. 23, nr. 201.

[ Al'P A IO] Nl':El [Ol'] .

Greut. 3,1 1 g.

1 8 mm. Conser

moneda parţial

l\laier, p. 23, nr. 201.

varea slabă, moneda tocită.

AR.

[ A ]l'P A ION[l':EIOl'].

varea satisfăcătoare,

Maier, p. 23, nr. 201 .

AR. Greut. 2,89

Rv.

AR. Greut. 3,22 g. Diam.

124. Idem, dar MENl:EKO i:E].
Rv.
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AR.

Greut. 2,78 g.

Diam. 18 mm.

Conser

varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.

1 25. Idem, dar MENl:E[KO:E].

satisfăcătoare,

moneda

puţin

:.\faier, p. 23, nr. 201.

toci U i .

Rv. [ ATP] A I ON [ T:E IOTJ .
AR. Greut. 2,93 g. Diam. 17 m m .

Rv. [A )'P A ION J)':E IOT.
AR. Greut. 3,24 g. Diam. 1 7 mm.

Conservarea

nr.

201

1 36. Idem, clar [ MEN) l:EKO [ :E ] .

Rv. ATP A I O [ NT:EIOT 1 .
AR. Greut. 3,00 g. Diam. 1 8 m m . Conservarea

l\lai<'r, p. 23, nr. 201 .

mediocră, moneda tocilă.

1 27. Idem, dar MENI:EKO ::EJ.

Maier, p. 23, nr. 201.

Rv. [ ATPJ A I ONT:El [ OTJ .
AH . Greut. 3,02 g. Diam. 18

mm. COll Sl'l'

.

varea satisfăcătoare, moneda tociHI.
:\laier, p. 23, nr. 201 .

1 37. Idem, dar MEN I:EK [O:E].

Rv. A [TP A I ONT]:EIOl'.
AR. Greut. 3,19 g. Diam. 18 mm.

Conser

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocilă.

1 28. Idem, dar MEN l:EK[O:E].

Maier, p. 23, nr. 201 .
mm.

Conscr·

varea satisfăcătoare, moneda tocită.
:.\laier, p. 23, nr. 201 .

1 38 . Idem, dar MEN I:EKO:E.

Rv. [ATP A I O] NT:EIOT.
AR. Greut. 3,18 g. Diam. 17

mm. Conser

varea bună, moneda pu�in tocită.

1 29. Idem, dar [MEj N l:EKO:E.

Rv. [ ATP A IO) N T:E[ I OT] .
AR. Grcut. 3,19 g. Diam. 18 mm.

!\laier, p. 23, nr. 201 .
Conservarea

sa lisfăd\toare, moneda tocilă.
Maier, p. 23, nr. 201 .

1 39. Idem, MENI:EKO:E.

Rv. [ATP A l ]ONT [:EI O T J .
AR. Greut. 3 , 1 2 g. Diam. 1 8

m m . Conscr·

varea bună, moneda puţin tocită.

1 30. Idem, dar [ M) EN I :EKO:E.

Rv. [ LffP ] A I ONT [:EIOl' ] .
A R . Greut. 2,96 g . Diam. 1 9 m m .

Maier, p. 23, nr. 201 .
Conser

varea· satisfăcătoare, moneda tocită.

140. Idem,

MENl:EKO:E.
Rv. ATP Al[O]NT:EIOT.

AH. Greut. 2,99 g. Diam. 1 8 ,5 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201.

varea bună, moneda puţin tocită (pi. I, HO).

131. Idem, dar MEN I:EKO:E.

:\laier, p. 23, nr. 201.
mm. Conser

varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .

1 4 1 . Idem, MENl:EKO:E.

Rv. ATP [AION!']:EIOT.
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 1 9 mm.

Conser·

varea bună, moneda netocită.

132. Idem, dar [ M JENI:EKO[:E].

Rv. [ATP] MONT[:EIOT].
AH. Greut. 3,51 g . Diam. 1 7 m m .

Maier, p. 23, nr. 201 .

142. Idem, clar [ M JENI:EKO[:EJ.
Conser

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .

Rv. ATP A l [ONT:EIOT].
AR. Greut. 3,20 g. Diam. p,5

mm. Conscr·

varea bună, moneda puţin tocită.
J\laier, p. 23, nr. 201 .

t :l3. Idem, dar MEN I:EKO[:E ] .

Rv. ATP A I ONT:E I OT.
AR. Greut. 3,22 g. Diam. 1 7

J\faier, p. 23, nr. 201 .

135. Idem, MEN I:EKO:E.

Maier, p. 23,

Conser·

varea satisfăcătoare, moneda tocilă.

Rv. AT [P A I O ]NT:E IOT.
AH. Greut. 3,0'7 g. Diam. 18

mm. Conser

bună, moneda puţin tocită.

1 :w. Iikm, dar [ MEN l:E] KOl:.

Rv. [ ATP A I O JNT:EIO-r.
AR. Greut. 3,18 g. Diam. 17

MENI:EKO:E.
Rv. ATP A IO [ NT:E I JOT.
AR. Greut. 3,17 g. Diam. 18

varea bună, moneda puţin tocită (pi. I, 1 34).

Rv. Sl'[P] A ION [l'] :E I O Y'.
AR. Greut. 2,90 g. Diam. 20 mm. : Conser

varea

1 34 . Idem, dar

1 -13. Idem, d ar MENl:EKO:E.

varea bună, moneda puţin tocilă (pi. I, 133).

Rv. ATP A l [ ONJT:E I O [ T) .
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 1 7

Maier, p. 23, nr. 201.

varea satisfăcătoare, moneda tocită.

mm.

Conser

mm.

Conser
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AR. Greut. 2,36 g.

Maler, p. 23, nr. 201.
1 44. Idem, dar ME [Nll:KOl:] .
Rv. Âl'P Â l [ O ] Nl' [l:IOl' ].
AR. Greut. 2,96 g. Diam. 17,5 mm. Conser-

varea bună, moneda parţial tocită.
Maler, p. 23,

nr.

Âl'P Âl[ ONl'l:] IOl'].
Conser

Al' [P AION]l'l:IOl'.
moneda

puţin

tocită.

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.

moneda parţial tocită.

[ ATP AION ]l'l:l[Ol' ) .

varea satisfăcătoare, moneda tocită.

varea mediocră, moneda parţial tocilă.

159. Idem, dar [ MJ ENil:KOl:.
Rv.

[Al'P AIO]Nl'l:IOl'.
1 6 mm. Conser

160. Idem, MENll:KOl:.
Rv. Al'P

Al[ONl']l:IOl'.

AR. Greut. 3,03 g. Diam. 1 8 mm.
l\faier, p. 23, nr. 201 .

[ Al'P ÂIO] Nl'l:IO [l'j .

AR . Greut. 2,78 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
moneda parţial tocită.

Maier, p. 23, nr. 201 .

Al'[ P AIONl']l:IOl'.
Diam. 17,5 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201.

Al'P [ ÂIO ]Nl'l:IOl'.

varea satisfăcătoare, moneda tocită.

[Âl'PJ AION[l'l:IOl'J.

Rv.

varea bună, moneda puţin tocită.

AR. Greut. 3,28 g. Diam. 17, 5 mm. Conser

1 53. Idem, dar MENil:KOl:.

1 6 1 . Idem, MENll:KOl:.
AR. Greut. 3,26 g.

152. Idem, dar MENll:KO [l:].

Maier, p. 23, nr. 201.

Conser

varea bună, moneda parţial tocită.

1 5 1 . Idem, dar [ME] Nll:KOl:.

Rv.

17 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201.

17 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201.

Rv.

Âl'P AIONl'[l:IOl').

Greut. 3,08 g. Diam.

varea bună, moneda parţial tocită.

Â [l'P AION]l'l:IOl'.

varea satisfăcătoare,

Rv.

AR. Greut. 3,16 g. Diam.

1 50. Idem. MENil:KO [ l: ] .

Rv

17 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201.

Diam. 1 8 m m . Conser

Greut. 2,84 g. Diam.

g. Diam.

varea bună, moneda parţial tocită.

Maler, p. 23, nr. 201
Rv.

3,08

158. Idem, MENll:KOl:.
AH.

149. Idem, dar MENil:KO[ l: ] .

AR.

[Al'P AIO]Nl'l:IO[YJ.

Maler, p. 23, nr. 201 .

g. Diam. 1 8 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201.

Rv.

Rv.

varea bună, moneda parţial tocită.

1ION] Tl:IOY.

A R . Greut. 3 , 1 4 g .

1 57. Idem, MENll:KOl:.
AR. Greut.

1 4 8. Idem, MENil:KOl:.

varea satisfăcătoare,

Rv. Âl'P AIONl'[l:IOl'J.
A R . Greut. 3 , 1 3 g . Diam. 1 8 m m . · Conser

Maler, p. 23, nr. 201 .

l\laier, p. 23, nr. 201.

[Al'P

1 56. Idem, MENll:KOl:.

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.

( Â]l'P Â I O [ Nl'l:IOY].

AR. Greut. 2,96 g. Diam. 1 8 mm. Conser

Rv.

mm. Conser

Maicr, p. 23, nr. 201 .

17 mm. Conser

147. Idem, dar MENil:KOl:.

AR. Greut. 3,06

Al'P AIO[Nl'l:IOl'J.

varea bună, moneda netocită.

Maier, p. 23, nr. 201.

Rv.

Maier, p. 23, nr. 201 .

AH. Greut. 3,27 g. Diam. 18

AR. Greut. 3,25 g. Diam.
satisfăcătoare,

17 mm. Conser

1 55. Idem, dar MENll:KOl:.
Rv.

nr 201.

14G. Idem, dar MENil:K[Ol:].

varea

[Â)l'P AIONl'[l:IOl').

varea satisfăcătoare, moneda parţial torltil.

varea bună, moneda puţin tocită.

Rt>.

Maier, p. 23, nr. 20 1 .

AR. Greut. 2,97 g. Diam.

AR . Greut. 3,02 g . Diam. 1 8 m m .
Maier, p. 2,3.

17 mm. Conser

154. Idem, dar [MJENll:KO[l:].
Rv.

2p t .

145. Idem, dar MENil:[KOl: ].
Rv.

Diam.

varea mediocră, moneda parţial tocită.

1 62. Idem, dar MENll:KO [l:).
Rv.

(Â]l'P AIONl'[l:IOl'].

AR. Greut. 3,06 g. Diam. 1 8 mm.
varea bună, moneda puţin tocită.
Maler, p. 23, nr. 201.
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163. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv.

Maier, p. 23, nr. 20L

[ATP] AIONT[I:IOT].

173. Idem, dar MENII:KOI:.

varea bună, moneda puţin tocită.

Rv. [AJTP AIONT[I:IOl'J.
AR. Greul. 3,13 g. Diam. 18 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201.

varea satisfăcătoare, moneda

AR. Greut. 3,05 g. Diam. 17,5 mm. Conser
1 6 1 . Idem, dar [M]ENII:KOI:.

parţial tocită.

Maier, p. 23, nr. 201 .

Rv. [ATPJ AIONT[I:IOT].
AR. Greut. 3,12 g. Diam. 18 mm. Conser

1 74. Idem, MENII:KOI:.

varea bună, moneda parţial tocită.

Rv. A[TP AIONJTI:IOT.
AR. Greut. 2,90 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser

Maiei-, p. 23, nr. 201.

varea bună, moneda tocită.

1 65. Idem, dar MENII:K[OI:].
Rv.

Maier, p. 23, nr. 201 .

[ATP A]IONTI:[IOT].

AR. Greut. 3,41 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maler, p. 23, nr. 201.

Maier, p. 23, nr. 201.

ATP AIONT[I:IOT].

AR. Greul. 3,05 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare,

moneda

parţial tocită.

Maler, p. 23, nr. 201 .

AR. Greut. 3,03 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.

mm.

Conser

1 77. Idem, MENII:KOI:.
Rv. ATP AIONTI:IO"r.
AR. Greul. 3,09 g. Diam. 19 mm. Conser

varea satisfăcătoare, moneda tocită.

68. Idem, MENII:K[OI:J.
Rv. [ATPJ AION[TI:IOTJ.
AR. Greut. 3,03 g. Diam. 18 mm.

Maier, p. 23, nr. 201.
Conser

parţial tocită.

Maier, p. 23, nr. 201.

178. Idem, dar [ME JNII:KOI:.
Rv. A[ TP AIONT)I:IOT.
AR. Greut. 3,20 g. Diam. 18,5 111111. Conser

varea mediocră, moneda tocită.

169. Idem, dar [M}ENII:KOI:.
Rv.

Rv. ATP A IO[ NTI:IOTJ .
AR. Greul. 3,10 g. Diam. 18

Maier, p. 23, nr. 201.

ATP AIONTI:IOT.

varea satisfăcătoare, moneda

176. Idem, dar MENII:KOI:.

varea mediocră, mone«la tocită.

1 67. Idem, dar MENII:K[OI:].
Rv.

R v . [ A ] TP AIONYI:IO [ Y ).
AR. Greul. 3,13 g. Diam. 19 mm. Conser

varea mediocră, moneda foarte tocită.

1 66. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv.

1 75. Idem, dar [ME)NII:KO[I:J.

Maier, p. 23, nr. 201.

ATP AIO[NT]I:IOT.

AR. Greut. 3,06 g. Diam. 19,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial

tocită.

Maier, p. 23, nr. 201 .

1 79. Idem, dar [ M JENII:KOI:.
Rv. [A)TP AION[ TI:IOT) .
AR. Greut. 3,1 4 g. Diam. 17,5 mm. Conser

varea satisfăcătoare, moneda

1 70. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. [ATP] AIONTI:IOT.
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 17 mm. Conser

varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
1 7 1 . Idem, dar MENII:K[OI:J.

parţial tocită.

Maier, p. 23, nr. 201.
180. Idem, [M)ENII:KOI:.
Rv ATP AIONTI:IO [ TJ .
AR. Greut. 3,22 g. Diam. 18

nun .

Conser

varea mediocră, moneda parţial tocită.

Rv. A[TP AIO]NTI:IOT.
AR. Greut. 3,08 g. Diam. 18 mm. Conser

varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
1 72. Idem, dar [ME]NII:KOI:.

Maier, p. 23, nr.

201.

181. Idem, dar MENII:KO[ I:).
Rv. [ ATP] AIONT[I:IOT J.
AR. Greul. 3,1 1 g. Diam. 1 7

varea satisfăcătoare,

Rv. ATP A[IONT]I:IOT.
AR. Greut. 3,00 g. Diam. 18 mm. Conser

varea mediocră, moneda foarte tocită.

mm.

Conser

moneda parţial tocită.

Maier, p. 23, nr. 201 .
182. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv.

ATP [ AIO JNTI:IOT.
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AR. Greul. 2,82 g. Diam. 17 ,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
1 83. Idem, dar [ MEN]IEKO:E.
Rv .:lT[ P J M[ ONlfEIOT.
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 19,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
!\faier, p. 23, nr. 201 .
1 8 1 . Idem, dar [ ME ]Nl:EKO:E.
Rv . .:lT[ P .:llON ]T:EIOT.
AH. Greut. 2,91 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea bum\, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
1 85. Idem, dar [ M JENl:EKO:E.
Rv . .:l l'[P AIONT:EI [OT.
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial loci tă.
Maier, p. 23, nr. 201.
186. Idem, clar MENI:EKO:E.
Rv . .:lTP [ .:llONT:EI JOT.
AR. Greut. 2,73 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
l\faier, p. 23, nr. 201.
1 87. Iclcm, dar [ M JENI:EKO:E.
Rv . .:lTP .:lIO[ NT:EIOl'J.
AR. Greut. 3,42 g. Diam. 18 mm. Conser
varea salisfăcătoare, moneda puţin toclll\ .
Maier, p. 23, nr. 201 .
1 88. Idem, clar MENIEKO:E.
Rv . .:lTP [.:lION T ] :E I O [T J .
A R . Greut. 3,24 g . Diam. 1 8 , 5 m m . Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
!\Iaier, p. 23, nr. 201.

189. Iclem, dar [ MENJIEKO:E.
Rv. [ .:lTP ] .:lIONl'[ :EIOT ].
AR. Greut. 3,21 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea bună, moneda tocită.
'.\laier, p. 23, nr. 201.
1 90. Idem, dar MENI:EKO:E.
Rv . .:lTP AIO[ NT:EIO JT.
AH. Greul. 2,98 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
191. Idem, dar [ME N J l:EKO:E.
Rv. [AJTP AIO[NT:EIOT.
AR. Greut. 3,27 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocilă.
Maier, p. 23, nr. 201.
1 92. Idem, dar ME[ Nl :E ] KO:E.
.

[a TP ] AIO NT:EI[ Ol"].
Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .
193, Idem, dar [ M ]ENl:EKO:E.
Rv. [ .:lTP J AIONl':EIO l'.
AH. Greul. 3,22 g. Diam. 1i 111111. Conscr
arca bună, moneda puţin tocil.-1 .
!\laier, p. 23, nr. 201.
194. Idem, [ l\I JE!\ l:EKO:E.
Rv . .:l[ TP .:llO]NT:EIO l:.
AH. Greut. 3,20 g. Diam . 17 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tociti'i.
Maier, p. 23, nr. 201.
Rv.

AR. Greut. 3,19 g.

195. Idem, [ M ]ENIEKO:E.
Rv. .:lTP .:ll[ON l'I: I jOl'.
AR. Greul. 3,09 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda paţial tocilă.
Maier, p. 23, nr. 201.
1 96. Idem, dar [ M E JN IEKO:E.
Rv. [ A[ TP a IO�T:EIO[ l"[ .
AR. Greut. 3,04 g. Diam. 18,5 mm. Cons�r
varea satisfăcătoare, moneda locită.
!\laier, p. 23, m. 201 .
1 !l7. lclem, dar MENI:EKO:E.
Rv . .:lT[ P a10 1:r-;r:EIO l'.
AH. Greut. 2,97 g. Diam. 17 ,5 111111. Conser
varea satisfăcă loare, moneda parţial l ocit.-1 .
Maier , p. 23, nr. 201.
198. Iclcm clar ME:-.:I:EKO[ I: [.
Rv. ATP A[ IO NT:EIOl'J.
AR. Greul. 2,73 g. Diam. 16,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial todliL
l\laier, p. 23, nr. 201.
199. Idem, dar MENI:EKO:E.
Rv. ATt P MO :\' ]l':EIOT.
AR. Greut. 3,14 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocib-1 .
l\laier, p. 23, nr . 201.
200. Idem, dar [ :\IE:-.i] l:EKO:E.
Rv. [ llTP J a10:-; r1:EIOYJ.
A R . Greul. 3,16 g. Diam. 1 7 111111. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
l\faier, p. 23, nr. 201.
201. Idem, clar MENI:EKO:E.
Rv .:lTP .:ll[ONJl':EIOl'.
AR. Greut. 2,96 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
'.\taier, p. 23, nr. 201.
.
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202. Idem, dar
Rv.

Maier, p. 23, nr. 201.

[ M]ENI:EKO:E.
ÂTP A[IONT:El]OY.

212. Idem, dar

AR. Greut. 3,01 g . Diam. 1 9 m m . C.onser

varea satisf:\cătoare,
Maier, p. 23, nr. 201 .

moneda parţial

Locit:l .

ME'.'l l:EKO [ :E ! .
[ A JYP MON Y't :EIOT].

AH. Greut. 2,93 g.

varea mediocră, moneda tocitil.
l\laier, p. 23, nr. 201 .

parţial t ocit:I .

�laicr, p . 2 3 , nr. 201 .

AT[ P ÂIONT]:EIOT.
Diam. 1 i mm. Consl'r

varca bună, moneda parţial tocit:).

1 8 mm. Conser

varea satisfăcătoare, moneda parţial toclt:l.

MEN[ l:EKO:E ].
ATP MONT:EIO[l' J .
parţial tocit:).

Maier, p. 23, nr. 201.

MENl:EKO:E.
[ Â ]YP AION[T:EIOT ].
18

m m . Conser

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocit:!.

[ M]ENI:EKO:E.
[ ÂTP] AIONT:El [ O T ] .

Greut. 3,02 g . Diam.
satisfăcătoare,

1 8 m m . Conser

moneda

puţin

tocită.

t.

Rv.

[ M ]ENI:EKO:E.
[ AYP J AIO N T [ :EIOYJ.

Greut. 2,9 1 g . Diam. 1 7 mm.

Rv.

AR. Greut. 3,23 g. Diam.

2 1 7 . Idem,
R1•.

moneda

AR. Greut. 3,19 g.

Consl·r ·

Diam. 17 ,5 mm. C.onscr

satisfăcătoare,

moneda parţial

tocil:I .

2 1 8. Idem, dar
Rv.
AR.

MENI:EKO:E.
ÂTP AIONT[ :EIOTJ.

Greul. 2,92 g.

219. Idem,
Rv.

Diam. 1 8 mm. Conser
moneda parţial tocit:! .

MENI:EKO:E.
ATP AIO[NT:EIOT).

Greut, 3.1 1 g. Diam.

puţ i n

tocit:).

220. Idem.
RL•.

16

mm. Conser

MENl:EKO:E.
[ATP AION]T:EIOT.

varea

Diam.

17 mm.

MENl:EK[Ol:].
A [ TP MO]NT:EIOT.

AR. Greut. 3,06

3,05 g.

toci i :! .

l\laicr, p. 23, nr. 201 .

MENl:EKO:E.
[ ATP ÂIO ] N T:EIOl'.

Greut.

Conser

MENl:EK[ O l: j .
ATP [ AIONl']:EIOY.

Maier, p. 23, nr. 201.

AR.

moneda parţial

216. Idem, dar

Idem, dar
Rv.

tocii :1 .

varea foarte bună, moneda netocit:!.

AR. Greut. 3,21 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser

21

Conser

2 1 5 . Idem, dar

AH.

Maier, p. 23, nr. 201 .

satisfăcătoare,

18 mm.

Maier, p. 23, nr. 201.

2 t O. Idem, dar [ ME ]Nl:EKO:E.
Rv. Â YP ÂIONT:EIOT.
varea

Greul. 2,94 g. Diam.

AH.

varea satisfăcătoare,

209. Idem, dar

varea

ME:'\l:E[ KO:E ].

Maier, p. 23, nr. 201 .

Maier, p. 23, nr. 201.
Rv.

locii :1 .

Rv. AT[ P ] Â[ IO � T:E ]IOT.

varea

208. Idem, dar

AR.

Consl'r

Maier, p. 23, nr. 201

g . Diam. 1 7 m m . Conser

varea satisfăcătoare, moneda

Rv.

puţin

varea bună ,moneda parţial tocită.

20i. Idem, dar

A R . Greut. 3,27 g . Diam.

17 mm.

moneda

Maier, p. 23, nr. 201 .

Maier, p. 23, nr. 201.

AR. Greut. 2,96

21 1 . Idem, dar

AH.

MENI:EKO[:E].
[ ATP ÂIO ]NT:EIOT.

AR. Greut. 3,10 g. Diam.

satisfăcătoare,

varea satisfăcătoare,

206. Idem, dar

Rv.

Greu t. 2,90 g. Diam.

Maier, p. 23. nr. 201 .

Maier, p. 23, nr. 201.
Rv.

AH.

[MJE Nl:EK[O:E ].
ÂTP Âl[ O ] NT:EIOT.

varea satisfăcătoare, moneda parţial

20:i. Idem, dar t ME::-:I:EKO:Ej.
Greut. 3,33 g.

Rv.

�Iaier, p. 23, nr. 201 .

A R . Greut. 3,26 g . Diam. 1 i , 5 m m . C.onsl·r

R1•.

Diam. 17 mm. ConsC'r

varea bună, moneda parţial tocită.

varea

204 . Idem, dar t ME ] NI:EKO [:E t .
Rv. [ ATP J AIONT:El[ O T ] .

AR.

AR. Greut. 2,99 g.

2 1 :1. Idem, dar

Diam. 1 i,i> mm. Consl'r

varea satisfăcătoare, moneda

[ M]ENl:EKO:E.
ÂYP [ÂIO N T ]:EIOT.

Maier, p. 23, nr. 201 .

20:1. Idem, dar
R1•.

Rv.

18

111111.

varea bunii, moneda pu\in tocit:'\.

·Maier, p . 23,
C.onser

·

g. Diam. 1 8

satisfăcătoare,
nr.

moneda

mm. Conser
puţin

tocit:! .

201 .

22 1 . Idem, dar
Rv.

[ ME ] N l:EKO[:E).
ATP AI[ ONT:EIOT] .
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AR. Greut. 3,03 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
222. Idem, dar MEN IEK[ OE].
Rv. [.(HP A]IONîEl[OYJ.
AR. Greul. 3 , 1 4 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .
223. Idem, dar [ M ]ENIEKOE.
Rv. [ AYP AIO ]NY[I:IOY].
AR. Greut. 2,97 g . Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .
224. Idem, dar MENIEKOE.
Rv. AYP A[IONYE l ] O Y.
AR. Greul. 3,13 g. Diam. 18 mm. Conser
varea foarte buuă, moneda puţin tocită .

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231 .

Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, dar MENIE[ K OE J .
Rv. AYP AIO[NYEIOY].
AR. Greut. 3,01 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .
Idem, dar MENIE K [ O E J .
Rv. AY P AIO[ NYEIOY ].
AR . Greut. 3,11 g. Diam. 1 6 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, dar [ M JENIEK[ OE ] .
Rv. AYP Al[O ]N[YEIOY].
AR. Greut. 2,78 g. Diam. 19,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, dar MENIEKOE.
Rv. A[YP A J IONYEIOY.
AR. Greul. 3,06 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, MENII:KOE.
Rv. AYP Al[ ONYEIOY] .
AR. Greut. 3,30 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .
Idem, dar. MENIEK[ OEJ.
Rv. [ AY]P AIO[NYEIOY].
A R . Greut. 3 , 1 4 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, dar MENIEKOE.

[ AYP J AION YI:l [OYJ.
Greut, 2,74 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea bună , moneda puţin tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, dar MENIEKO[I:).
Rv. [AYP AIOJNYI:IOY.
AR. Greut. 3,23 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocltl\.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, dar [ ME JNIEKOI:.
Rv. AYP AIO [NYI: l ]OY.
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 17 mm. Conser
varea mediocră, moneda toritu.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, clar MENII:K OI:.
Rv. [ AYP AI JON Y [ I:IOY] .
AR. Greut. 3,28 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 23, nr. 201
Idem, dar [ M JENII:K OI:.
Rv. AYP AIONY[I:IOY].
A R . Greut. 3,15 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
Rv.

AR.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

Idem, dar MENII:KOI:.
Ro. [ A Y P AIO]NYI:IOY[ ].
AR. Greut. 2,82 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, dar MENII:[ K OI: J .
Rv. AY P AIONY[I:IOYJ.
AR. Greul. 3,23, g. Diam. 17 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, dar [ M JENII: KOI:.
Rv. [AYP AIO JNYI:IOY.
AR. Greut 3,00 g. Diam. 1 8 mm. Conser ·
varea foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 23, nr. 201.
Idem, dar [ M JENII:KOI:.
Rv. [AYP AIOJN YI:IOY.
AR. Greul. 2,96 g. Diam. 19 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 23, nr. 201 .
Idem, dar MEN II:KO[I:].
Rv. AY [P AIONYJI:IOY.
AR. Greul. 2,95 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maler, p 23, nr. 201.
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[ M]ENIEKO[ :E).
(Â )TP ÂIONT[:EIOT [.

241. Idem, dar
Ro.

varea satisfăcătoare, moneda parţial

AR. Greut. 3,29 g. Diam. 1 8 mm.

Conser

varea bună, moneda parţial tocită.

AR. Greul. 3,00 g. Diam. 17,5 mm.

Maler, p. 23, nr. 201.

varea

ME� l:EKO[ :E J.
[ ÂTP ÂION JT:EIO[ r [ .

AR. Greut. 3,07 g . Diam.

1 8 mm.

f.onsrr

MEN l:EKO:E.
ATP [ AIONTJ:EIOT.

AR. Greut. 2,85 g. Diam.

mm.

Conser

parţial tocittl.

Maier, p. 23, nr. 201.

19

111111.

Conser

AR.

[M JENl:EKO:E.
[ ATP AIOJNT:EIOT.
moneda

puţin

tociUI.

Maler, p. 23, nr. 201.

varea

Conser

tocită.

2,94 g. Diam.

parţial

tocită.

Diam.

varea satisfăcătoare,

201.

MENil:KO:E.
AIP (sic) AIO [N]T:EIO[T].

tocită.

18

19 mm. Conser

varea mediocră, moneda parţial tocită.
mm.

moneda par\ lal

Conser
tocită.

Maier, p. 23, nr. 201.

AR.

MEN I:EKO:E.
A TP [AIONT]:EIOT.

MEN I:EKOl:.
ATP A[ IONT:E]IOT.

259. Idem, dar
Rv.

250. Idem, dar

AR. Greut. 3,1 4 g. Diam. 18,5

MENI:EKO[l:].
ATP [AIONT:EI]OT.

258. Idem, dar

AR. Greut. 3,08 g. Diam.

Maler, p. 23, nr. 201.
Rv.

17 mm. Conser

Maier, p. 23, nr. 201.
Rv.

[M]ENI:EKO:E.
[ATP A]IONT[:EIOT].
g.

MENI:EK[O:Ej .
ATP Al[ONTl:IOY].

257. Idem, dar

puţin
Conser

249. Idem, dar

Greul. 3,21

Conser

o incizie profundă. Conservarea bună, moneda

Maier, p. 23, nr. 201.

AR.

256. Idem,

Rv.

19 mm.

varea satisfăcătoare, moneda

Rv.

17 mm.

AR. Greut. 3,20 g. Diam. 18 mm. Pe margine,

MENl:EKO:E.
ÂTP [ A ION T J I:IOT.

Greut.

3,19 g. Diam.

Maier, p. 23, nr.

248. Idem, dar
AR.

MENI:EK[O:E] .
ATP A l [O]N[T:EIOT].

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocltll .

Maler, p. 23, nr. 201.

Rv.

Rv.

AR. Greut. 3,12 g. Diam.

Diam. 1 8 mm. Conser

moneda

17 mm. Conser

255. Idem, dar

Rv.

MEN I I: K [ O:EJ.
ATP AIO[NT:EIOTJ.

mediocră,

3,13 g. Diam.

Maier, p. 23, nr. 201.

1 7 mm.

Maler, p. 23, nr. 201.

Greut. 2,98 g.

Greul.

varea mediocră, moneda parţial tocită.

247. Idem, dar
Rv.

MENl:EKO[:E] .
[ATP] AIONT [:EIOT].

AR. Greut.

[ MENl:EKO:EJ.
AT[ P ÂIONTJ:EIOY.

varea satisfăcătoare, moneda tocită.

AR.

tocită.

Maier, p. 23, nr. 201.

1 8 mm. Conser

Greut. 3,18 g. Diam.

Conser

varea mediocră, moneda tocitll.

246. Idem, dar
Rv.

18 mm.

254. Idem, dar
Rv.

Maler, p. 23, nr. 201.

AR.

Greut. 2,74 g. Diam.

Maier, p. 23, nr. 201.

245. Idem, dar

satisfăcătoare,

[ MJEN [ l:EKO:E).
ATP A l [ O]NT:EIOT.

Rv.

varea satisfăcătoare, moneda parţial

varea mediocră, moneda parţial tocltll.

varea

Conser

253. Idem, dar
AR.

MEN I:EKOI:.
Rv. ATP A l [O JNT:EIOT.

244. Idem.

Rv.

[M]ENI:EK[OI: [.
[ATPJ AIONT:EIOT.

Maier, p. 23, nr. 201.

var<�a satisfăcătoare, moneda

AR. Greut. 3,13 g. Diam.

tocit1i.

varea satisfăcătoare, moneda tocită.

19,5

3,12 g. Diam.

Conser

puţin

AR. Greut. 3,07 g. Diam. 17, 5 mm.

l\Iaier, p. 23, nr. 201.

Greul.

moneda

252. Idem, dar
Rv.

243. Idem, dar

AR.

satisfăcătoare,

Maier, p. 23, nr. 201.

varea bună, moneda parţial tocltll.

Rv.

MENI:EKO:E.
[A]TP AION[T:EIOT].

251 . Idem,
Rv.

242. Idem, dar
Ro.

to�ibl .

Maier, p . 23, nr. 201.

Greut.

2,73 g. Diam. 1 6 mm. Conser

varea bună, moneda puţin tocită.
mm.

Conser·

Maler, p. 23, nr. 201.
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260.

2r. 1 .

2fi2.

263.

264.

Idem, dar MENl:EKO[l:].
Rv. .:HP A[IONT:EIOT].
AR. Greut. 3,11 g. Diam. 17 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocilă.
Maier, p. 23, nr. 201 .
lclcm, dar MENl:EK[O:E].
Rv. ATP [AIONT:EIOT].
AR. Greut. 3,09 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tociliL
Maicr, p. 23, nr. 201 .
Iclem, dar (MJ ENl:E[KO:E].
Rv. AY [ P AIOX r:EI] O T.
AR. Greut. 2,88 g. Diam. 18,5 mm. ConsC'r
varea mediocră, moneda foarte tocită.
Maicr, p. 23, nr. 201.
Idem, dar ME� I:E[KO:E] .
Rv. AYP [ 1Hox r:EI]O r .
A R . Greut. 3,20, g. Diam, 1 7,5 mm. Con
servarea mediocră, moneda foarte tocită.
l\laier, p. 23, nr. 201 .
Idem, clar [MEN l:EKO:E] .
RtJ. A TP [ A IO]N T:EIOT.
A R . Greut. 2,67 g. Diam. 1 7 mm. Con�er
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, var. ?
MENll:KOl: A TKl:EKOY 127 exl'm
plare (nr. 265 - 391)

Maier, p . 25, nr. 278.
Idem, dar MENl:EKO:E.
Rv. A Y P A[ Y K I:EKO Y ].
AR. Greul. 3,09 g. Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda· partial tocită. ·
l\faier, p. 25, nr. 278.
269. ldl'm, clar [ME]Nl:EKO:E.
Rv. A TP A[ Y K l:EK O Y [ .
AR. Grcut. 3,03 g . Diam. 1 8 mm. C:onservarca
mediocrii, moneda parţial tocit:l .
Maicr, p. 2 5 , nr. 278.
270. Idem, clar MENI:EKO:E.
Rv. [AYP A T K l:E] KOY.
A R . Greut. 2,90 g. Diam. 1 8,5 mm. Conscr
varea mediocră, moneda tocit;l .
l\laier, p. 25. nr. 278.
268.

271.

ld„m, MENI:EKO:E.
Rv. [Al' P A l0 ]K l:EKOY.
A R . Greut. 3,04 g. Diam. 1 8 mm. ConsC'r
varca slabă, moneda parţial tocilă.
l\laier, p. 2 5 , nr. 278.

272.

Idem, dar [M ]ENI:EKO:E.
Rv. AYP A Y Kl[l:] KOT.
AR. Greut. 3,29 : g. Diam. 1 7 , 5 mm. Con
servarea satisfăcătoare, moneda parţial tocili'i.
Maier, p. 25, nr. 278.

273.

Idem, dar MENl:EKO:E.
Rv. A Y P A Y K l:EKO T .
AR. Greul. 3.26 g . Diam. 1 7 mm. Conser
varea bună, moneda netocită.
Maier, p. 25, nr. 278.

274.

Idem, dar MENI:EKO[l:].
Rv. A T [P] AY Kl[:EK ] O [ Y ] .
AR. Greut. 3.10 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier. p. 25. nr. 278.

275.

Idem. dar [ME ]Nl:EKO:E.
Rv. A T [ P AYK]l:EKOY.
AR. Greul. 3,40 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocit:l .
Maier, p. 25, nr. 278.

Tipul III.

Vaca cu viţelul, ca mai sus, clar ln plus, ln cimp,
dr., ln faţa vacii, o figură feminină drapată
ln picioare, spre st. Deasupra, numele magis
tratului MENl:EKO:E, in exergă nu se găseşte
nici o reprezentare.
Rv. AYP!AT ! Kll:I KOY. ln rest, ca
mai sus.
265. Idem, dar [M]ENI:EKO:E.
Rv. A Yp A Y K [ I:EKOY].
AR. Greut. 3,12 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
266. Idem, dar MENIE[KO:E ] .
Rv. A Y P [A Y K I:E]KOY.
AR. Greut. 3,39 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocit:l.
Maicr, p. 25, nr. 278.
2fi7. Idem, dar MENI:EK[O:EJ .
RtJ. A Y P A Y K I:EKOY.
A R . Greut. 3,11 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocim . .

Idem, dar MENI:EKO:E.
Rv. AYP [ A Y K ] l:EKO Y .
AR. Greul. 3,09 g. Diam. 17,5 mm. ConsC'r
varea mediocră, moneda parţial tocit:l .
Maier, p. 2 5 , nr. 278.
277. Idem, dar MENI:EK[ O:E].
Rv. [AYP AY] K I:EKOY.
276.
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AR. Greut. 2 80 g. Diam. 18 mm.
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MEN l:EKO:E.
Rv. [A Y P ] AYKl:EK [ O Y ] .
A R . Greut. 3,07 g . Diam. 1 8 m m .
varea satisfăcătoare, moneda puţin
:\luier, p. 25, nr. 27 8 .
l<lem, dar MENl:EKO[:E].
Rv. [A YP] A Y K l :E [ KOYJ .
A R . Greut. 3,04 g . Diam. 1 8 m m .
varea satisfăcătoare, moneda par!ial
Maier, p. 2 5 , nr. 278.
l<lem, dar [MEJNl:EKO:E.
Rv. A Y[P) AYK l:EKO Y .
AR. Greut. 3,36 g . Diam. 1 7 mm.
varea bună, moneda netocit:1.
Maier, p. 2 5 , nr. 278.
Idem. dar MENl:EKO:E.
Rv. AY [P A T J K l:EKO T .
A R Greut. 3,31 g . Diam. 1 8,5 mm.
varea bună, moneda puţin tocită.
l\faier, p. 25, nr. 278.
,

278.

27fl.

280.

281 .

Rv. A[YP A Y K Jl:EKOY.

Conser

288.

Conser
lociU\•

28fl.

Conser
toci l <1 .

2fl0.
Conser

Conscr

2!H .

282. Idem. MENI:EKO:E.

2!l2. Idem, dar [MJENIEKO [:EJ .

Rv. AT[P] A Y Kl:EKO Y .

Greut. 3 , 1 9 g. Di am. 1 9 mm. Const•r
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocil:1 .
l\laier, p. 25, nr. 278.
Idem, MENl:EKO:E.
Rv. AYP A Y [ K I:EKO Y J.
AR. Greut. 3 , 1 2 g. Diam. 1 8 mm. Consrr
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocit:1 .
Maier, p. 2 5 , nr. 278.
Idem, dar [ME]Nl:EKO:E.
Rv. AYP [ A Y K IE]KOY.
A R . Greut. 3,00 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, [MEJNIEKOE.
Rv. A YP [A Y K ]l:EKOY.
AR Greut. 2,89 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea bună, moneda pu\in tocit:1 .
Maier, p. 25, nr. 278.
ldem, dar [M]ENIEKO[l:].
Rv. A Y P A [YK IEK]OY.
AH. Grcut. 3, 1 1 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varca satisf:i cătoare, moneda parţial tocit:1 .
l\laier, p. 2 5 , nr. 278.
Idem dar [ M ]ENIE[ K Ol:).

Rv. A Y P Al' Kl[E J K O T .

AR.

283.

284.

285.

21rn.

287.
4.

-

c.

Greut. 3 , 1 8 g . Diam; 1 8 , 5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem. dar MENIEK[ Ol:] .
Rv. A[ Y P ] A I K l:EKOY.
AH Greut. 3 , 1 0 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocil:i .
:\fa ier, p . 25, nr. 278.
Idem, dar [MEJ N l:EKO:E.
Rv. AYP AY [ K IEKO I ].
AR. Greut. 3 , 07 g. Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocit:i .
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem. [ME JN l:EKOE.
Rv. A IP [A Y K ]IEKOY .
AR. Greut. 3 , 27 g. Diam. 1 8 mm. Conscr
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocitt1.
l\laier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar [MENIE]KO:E.
Rv. [AY]P A Y K l [:EKOY ) .
AR. Greut. 3,04 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
:\laier, p. 25, nr. 278.
AR.

Grcut. 2,92 g. Diam. 1 7,5 mm. Conscr
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocitt1 .
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MENl:EKO[ Ej .
Rv. AYP A Y K IEKOY.
A R . Greut. 3,18 g . Diam. 18,5 mm. Conser
varea foarte bună, moneda netocită (pi. I, 293).
l\laier, p. 25, nr. 276.
Idem, dar MENIEKOl:.
Rv. AYP AI Kl:EKO [ l' J .
AH. Grcut. 3,17 g. Diam. 1 8,5 min. C'ln�cr
varea mediocră, moneda parţial tocit:i.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar [ME ] N IEKOE.
Rv. [AIP ) AY K IEK[ O I J.
AR. Grcut. 2,89 g. Diam. 1 7 mm. Conscr
varea slabă, moneda tocit:1 .
Maier, p. 2 5 , nr. 278.
Idem, dar MENIEKO [E] .
Rv. AYP A Y K l[EKOJ Y .
AR. Grct. 2,99 g. Diam. 1 8 m m . Consrr
varca mediocră, moneda parţial tocit:i .
l\laier, p. 25, nr. 278.
AR.

293.

294.

2!l5.

2!l6.
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MENIEKO:E.
Al' [P A l' K ] l:EKO I' .
AR. Greut. 3,21 g . Diam. 1 7,5 mm. Cons�r
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
298. Idem, MENI:EKO:E.
Rv. A l' [ P A l' K ] l:EKOl' .
AR. Greut. 2,91 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită .
Maier, p. 25, nr. 278.
299. Idem, MEN I :E K O I:.
Rv. A T P Al' K I :EKO I' .
AR. Greut. 3,30 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
300. Idem, dar MENI :EKO[ :E].
Rv. [ A ] l' P A l' K l :E K O I' .
A R . Greut. 3,23 g . Diam. 1 8 m m . Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
:iO l . Idem, dar MEN I I: K [OI:] .
Rv. A l' P A l' K I :E [KOT J .
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
302. Idem, dar MEN I:E KO :E.
Rv. A l' P [Al' K II:] K O I' .
AR. Greut. 3,19 g . Diam. 1 8 , 5 m m . Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
303. Idem, dar [M] ENII:KOl:.
R v . Al'P Al'K[U:O l' ].
AR. Greut. 3,17 g. Diam. 1 9 mm. Conser
varea bună, moneda netocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
304. Idem, dar MENI [ I:] KO[ :E].
Rv. [ Al'P A ] l' K I :EK O[ l' ] .
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
l\Iaier, p. 25, nr. 278.
305. Idem, dar [MJENI I:KOI:.
Rv. ( LUP A l' K I I:]KOI' .
AR. Greut. 3,09 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
:-106. Idem, dar MEN I I:KOl:.
Rv. [Al'P Al' K ] II:KOI'
A R . Greut. 3,07 g . Diam. 17,5 111111 . Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
_
297. Idem, dar
Rv.

Maier, p. 25, nr. 278.
[M]EN II:KO:E.
Rv. A l' P A l' [ K l:EKOT ].
AR. Greut. 3,15 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin toci l<i.
Maier, p. 25, nr. 278.
:-108. Idem, dar [M] ENI I:KO[:E].
Rv. Al'P A [ Y' K J I[ :EK]Ol'.
AR. Greut. 2,94 g . Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea bumi , moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
307. Idem, dar

MEN I:E K O I:.
A l'P A[l' K I:E] KO[ l' J.
AR. Greut. 3,04 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare , moneda parţial tocit:i .
Maier, p. 25, nr. 278.

309. Idem, dar
Rv.

[ M ] EN U:: KO:E.
A l' P Al' K l [ :E KOT J .
AR. Greut. 3,27 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea slabă, moneda tocit:\ .
Maier, p. 25, nr. 278.

3 1 0. Idem, dar
Rv.

311 . Idem, dar [ME]NI I:KO:E.

[A l'P] A l' K I I:K [ O T ]
3,03 g. Diam. 18 �m. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Rv.

AR. Greut.

MENI I:KO [ I:].
A l' [ P A J l' K l :E KO l' .
AR. Greut. 3,37 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.

312. Idem, dar
Rv.

[M]EN I:EKO [ I: ] .
[ A l'P] A l' K I [ :E K O I' ].
A R . Greut. 2,91. g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocil:i.
Maier, p. 2 5 , nr. 278.

313. Idem, dar
Rv.

:H -1. Idem, dar MENI :EKO I:.
Rv.

[ A l'P A] l' K l :EK[Ol' ] .

AR. Greut. 2,96 g. Diam. 1 9 mm. Conser

varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
315. Idem, MEN I I:KO:E.
Rv. [Al'P] Al' K l :E [ K O I' ].
AR. Greut. 3,06 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
316. Idem, dar (ME]NI I:KO [ :E ] .
Rv. A l'P At Y' K] l:EKOl'.
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Greut. 2,85 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar [M]ENII:KOI:.
Ru. Al'[P A l' K I :E]KO l' .
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea bună, moneda parţial toC'ltă.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MENI I:KO I:.
Ru. A l' [P A l' K l ] I:KOl' .
AR. Greut. 3,28 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p . 25, nr. 278.
Idem, dar [MEN I I: K O I:] .
Ru. A l' [P Al'K II:] KOl'.
AR. Greut. 3,12 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MEN I I:KO:E.
Ru. [Al'P Al']K I I:KO[ l' ] .
AR. Greut. 3,15 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, MEN I I:K O I: .
Ru. A T P A l' K II:KOl' .
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 1 9 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.

ŞI APOLLONIA IN MOLDOVA

AR.

:117.

318.

:l19.

320.

321 .

322. Idem, dar [MENII:KOI:J.

Ru. [Al'P] Al' K I I:KO[ l' ].
Greut. 3,24 g. Diam. 17 ,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial toci tă.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar M EN I I:K O :E .
Ru. Al'P A l' KI I: K O l' .
A R . Greut. 3 , 1 7 g . Diam. 1 8 m m . Conser
varea bună, moneda puţin tocită (pi. I, 323).
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar M EN l [ I:KO I:].
Ru A l'P A l' K [ ll:KOl'].
AR. Greut. 3,19 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocit:l .
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar M E N I I: K [OI:J.
Ru. [ A ] l' P Al'KI I:KOl'.
A R . Greut. 3,21 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maler, p. 25, nr. 278.
Idem, dar [M]ENI I:KOI:.
AR.

323.

324.

325.

326.

Ru. Al'P A l' K II:[KOl' ] .
Greut. 2,93 g. Diam. 1 8 ·mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocit ă .
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, [M]ENI I:KOI:.
Ru. A l' P [Al' K I:EJKOl' .
AR. Greut. 3,11 g. Diam. 19 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocilă.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, clar MEN J :EKO[I:].
Ru. A l' P Al' K l [ I:KOl' ].
AR. Greut. 2,45 g. Diam. 17 mm. Comer
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, clar MEN l:EK [ O I:] .
Ru. [ A] l'P Al' K l [ :EKOl' ] .
AR. Greut. 3,20 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MENI EKO�.
Rv. A l' [P A l' K ] I I:KO l' .
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 17 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, [ M] EN II:KOI:.
Ru. [Al' P ] Al' [ K l:EKOl' ].
AR. Greut. 3,59 g. Diam. 17 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278„
AR.

327.

328.

329.

330.

331 .

332. Idem, dar MEN II:KOE.

Ru. A l'P Al' [K l:EK O ] l' .
Greut. 3,01 g . Diam. 1 8 mm.
varea slabă, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
333. Idem, dar MEN [ l:EKO:E] .
Ru. [ Al'P Al' J K II:KOl'.
AR. Greut. 3,21 g . Diam. 1 8 · mm.
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
:l:l4. Idem, dar MENII:KO [ I:] .
Ru. A l'P [Al' K l:E] KOl' .
AR. Greut. 3,08 g. Diam. 1 8 mm.
varea satisfăcătoare, moneda puţin
Maier, p. 25, nr. 278.
335. Idem, dar MENII:KO:E.
Ru. A l'P A l' Kl[:EK]O l' .
AR. Greut. 3,32 g. Diam. 19 mm.
varea slabă, moneda tocită.
�laier, p. 25, nr. 278.
AR.

Conser

Conser

Conser·
tocită.

Conser
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MEN II:KO[I:].
Al'P [Al' K]II:KO T .
AR. Greut. 3,00 g . Diam. 1 7, 5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maler, p. 25, nr. 278.
:J37. Idem, dar [MJ ENII:KOI:.
Rv. [ A l'P A]l' K lI:[KO l' ] .
AR. Greut. 2,89 g. Diam. 17,5 mm. Const•r
varea slabă, moneda tocită.
Maler, p. 25, nr. 278.
:i38. Idem, dar MENI:EKO[I:] .
Rv. [ â] l' P AT [ KlI:KOl'].
AR. Greut. 2,95 g. Diam. 1 8,5 mm. Consl'r
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
339. Idem, dar MEN II:KO I:.
Rv. A l'P Al' K IE KO l' .
AR. Grcut. 3,05 g . Diam. 1 7 mm. Conscr
varea bună, moneda putin to<'it:i .
Maier, p . 25, nr. 278.
340. Idem, dar [ME]NIEKOI:.
Rv. [ â TP A) l' K II:KOT.
A R . Greut. 2,93 g . Diam. 1 7 , 5 m m . Consl'r
varea slabă, moneda tocită.
Maler, p. 25, nr. 278.

Maier, p. 25, nr. 278.

336. Idem, dar
Rv.

: H t . Idem, dar MENII:K [ OI:].

â l' [P ]Al' K l [ I:KO]l' .
Greut. 3,18 g. Diam. 1 8 mm.
varea satisfăcătoare, moneda puţin
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar [MJ ENII:KO [I: ].
Rv. âl' [ P ] Al'[ K l l: K ] Ol'.
AR. Greut. 3,04 g. Diam. 18,5 mm.
varea satisfăcătoare, moneda par!ial
l\Iaier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MEN II:KOI:.
Rv. [A l'P] Al' K II:KO[ l' ].
AR. Greut. 3,01 g. Diam. 20 mm.
varea bună, monl'da parţial tocit:i .
l\faier, p. 2 5 , nr. 278.
Idrm, clar MEN II:KOII:].
Rv A Y P [Al' KII:]KOl'.
AR. Greut. 3 ,2 1 g. Diam. 1 6,5 mm .
varea bună, moneda puţin todt:i .
�laier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. â l'P A [ l' K II:K] Ol' .
AR. Greut. 2,95 g. Diam. 17 ,5 mm.
varea mediocră, moneda tocită.
Rv.

AR.

342.

343.

344.

345.

Conser
tocită.

Conser

todt:i .

Conser

346. Idem, dar [ M]ENII:KOI:.

A[ l' ]P Al' [ K II:KOl' ] .
Greut. 3,05 g. Diam. 1 8 mm.
varea mediocră, moneda tocită.
l\laier, p. 25, nr. 278.
Rv.

AR.

Consrr

Idem, dar [MENII:] KOI:.
Rv. â l' [P Al' J KII:KOl'.
A R . Greut. 3,23 g. Diam. 1 9 mm. Conser
varea slabă, moneda foarte tocit:i .
l\laicr, p. 25, nr. 278.
3·18. Idem, dar MENI I: K O [I: ] .
Rv. [ â T P Al' J K l [ I: ] K[Ol' ].
AR. Greut. 2,83 g. Diam. 18 mm. ConsPr
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
347.

MEN II:KO [l: ] .
[ â l'P Al' ] K II: K O Y .
A R . Greut. 3,06 g . Diam. 1 8 m m . Cons1•r
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.

349. Idem,

Rv.

350. Idem, dar [M]ENII:KO[I:].

[â l'P] Al' Kl[I:KOT ].
Greut. 3,1 1 g. Diam. 17 mm. Cons�r
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Rv.

AR.

MENII:KOI:.
A[ l' ] P A[ l' KII:KOl' ].
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 1 8,5 mm.
varea slabă, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.

35 1 . Idem, dar
Rv.

Conscr

352. Idem, dar MENII:KO [I:] .
Rv. A TP A l' K I I: [ KO l'].
A R . Greut. 2,88 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin toci l :i .
l\laier, p . 25, nr. 278.
353. Idem, MENII:KO[I:).

ATP A [ l' K ] II:KOl'.
Diam. 1 8 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
l\laier, p. 25, nr. 278.
Rv.

AR. Greut. 3,25 g.

Consrr

MEN II:K[OI:].
[ âl'P) Al' KII:KO[l' ) .
AR. Greut. 3,31 g . Diam. 1 7, 5 mm.
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
355. Idem, dar [MENII:KOI:J.
Rv. âl' [ P A l' K ! II:KOT.
354. Idem, dar
Rv.

Conser
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g.

AR. Greul. 3,29

Rv. [ .::\ l'P AJ l' K l:EKOl'.

Diam. 18 mm . .Conser

varea . satisfăcătoare, moneda tocită.

A R . Greut. 3,03 g .

nr. 278.
Idem, [MEN l:EKO:E ].
Rv. .:\ [ l' P Al' K ] l:EKOl' .

varea bună, moneda puţin

Maier, p. 25,
356.

satisfăcătoare,

moneda

Maier, p. 25, nr. 278.

[ MENl:EKO:E J.
Rv. (.:\l'P AT J K l [ :EKOl" j .

puţin

AH.

tocită.

MENI:E [KO:E J .
Rv. L\ T P A[ l' Kl:E]KOl'.

Maier, p. 25,

3:>7. Idem, dar

g.

Diam. 1 8 mm. Conser

278.

Greut. 2,92 g. Diam.

AR.

Maler, p. 25, nr. 278.

varea rea, moneda
Maier, p. 25,

Rv. L\TP A[ l' K l:EJ KOl' .
AR. Greut.

g.

3,08

Diam. 1 7,5 mm. Conser

varea satisfăcătoare, moneda parţial

MEN l:E KO:E.
Uv. [ .:\ JI P A l' K[I:EKOl" J.

tocit ă .

AR.

Greut. 3,01 g. Diam.

varea satisfăcătoare,

MENl:E K[O:E] .
Rv. .:\ l" [ P J Al' KI:EKOl'.

[ME JNl:EKO[ :E ].
Rv. [ .:\ l' P ] ATK l:EKOl' .

g.

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.

AR. Greut. 2,67

varea rea, moneda tocită.

3!i 1 . Idem, dar MENI:EKO:E.

[ ME ]Nl:EKO:E.
Rv. .::\ l" [ p Ar KIJ:EKO r.

3 7 1 . Idem, dar

Greut. 3,04 g. Diam. 18 mm. Conser

AR.

moneda netoci tă.

!\faier, p. 25, nr. 278.

g.

g.

Diam.

1 8 mm.

372. Idem, dar MENl:EKO:E.

Rv. .:\l"P Al'KI:EKOl" .

Diam. 1 8 mm. Conser

varea slabă, moneda parţial tocită.

AR.

'.\Iaier, p. 25, nr. 278.

varea foarte bună, moneda netocită.

:r n:i. Idem, dar MENl:EKO[ :E].

g.

Diam.

Greut. 3,30 g. Diam .

l\laier, p. 25,

Rv. .:\l'P [Al'K l:E JKOl".

AR. Greut. 3,04

Conser

l\laier, p. 25, nr. 278.

Rv. .::\ T P A [ l']Kl[ :EKOl" J .
Greut. 3,29

Grcut. 2,96

varea satisfăcătoare, moneda tocită.

:rn2. Idem, dar MENl:EK[O:EJ.
AH.

Diam. 16,5 mm. Conser

Maier, p. 25, nr. 278.

Rv. L\TP Al'Kl:EKOl'.
bună,

torili1.

370. Idem, dar

Diam. 18 mm. Conser

Maier, p. 25, nr. 278.

varea

1 8 mm. Conser 

moneda parVal

Maier, p. 25, nr. 278.

3li0. Idem, dar

AR.

Conser

Maier, p. 25, nr. 278.

Diam. 1 8 mm. Conser

g.

1 9 mm.

369. Idem, dar

!\faier, p. 2 5 , nr. 278.

Greut. 3,15

Con'l'l"

varea slabă, moneda tocită.

[ M ] E N l :EKO:E.
Rv. [ .::\ l'P] A l' Kl:E [ K O l" ] .

AR.

mm.

278.

A R . Greut. 3 , 1 6 g . Diam.

moneda tocită.

Greut. 3,14 g.

18

[ M J E N l :E j KO:EJ.
Rv. .:\l' tP J Al' [ K l:E J K O l' .

Idem, dar
AR.

nr.

tocită.

3li8. Idem, dar

Maier, p. 25, nr. 278.

18,5 mm. Conser

18 mm. Consl'r

nr. 278.

373. Idem, dar MENl:EKO[:E J .

R v. .:\ l" P A l' Kl:E K O T .
Greut. 2,90 g. Diam.

1 8 mm. Conser

varea mediocră, moneda parţial tocit:i.

AR.

Maler, p. 25, nr. 278.

varea mediocră, moneda parţial tocită.

3li l . Idem, dar

I ME]NI:EKO:E.

:\laier, p. 25, nr. 278.

Rv . .::\ l'[ P J ATKl[ :E ]KO l" .

374.

A R . Greu t. 3,18 g . Diam. 17,5 mm. Conser
varea mediocră,

moneda parţial

Maier, p. 25, nr. 278.
3Wi.

nr.

Const·r

ME�l:EKO[ :E j .
R v [.:\T JP Al' K l [:EKOl' / .

varea mediocră, moneda parţial tocită.

varea slabă,

Diam. 1 7 m m .

367. Idem, dar

:158. Idem, dar [MENJ l :E KO:E.

3 59.

Greut. 3,23 g .

varea slabă, moneda tocit:i.

Maier, p. 25, nr. 278.

A R . Greul. 3,19

Consl• r ·

tocită.

366. Idem, dar

AR. Greut. 3,11 g . Diam. 18,5 mm. Conser
varea

Diam. 1 8,5 mm.

Idem, dar

MEN I:EKO:E.

tocită.

[ ME J N l :EKO:E.
Rv. [ .:\l'P J AT Kl:E[ KOl' J .

Idem, dar

A R . Greul. 3,01

g.

Diam. 1 8 mm.

Conser

varea mediocră, moneda puţin tocită .
'.\faier, p. 25, nr. 278.
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375. Idem, dar MENIE[ KOE ) .
Rv. [Al'P) Al'KIE[KOl' ).
AR. Greut. 3,11 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea mediocră , moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
376. Idem, dar IMENJ IEKOE.
Rv. A l l' P A l' ]KIEKOT .
AR. Greut. 3,00 g. Diam. 1 9 mm.
varea slabă, moneda, tocită.

Conser·

385.

386.

Maier, p. 25, nr. 278.
:n 7. Idem, dar [M JENIEKOE.

Rv. A l' P A l' K l:E[ K O T ) .
A R . Greut. 2,80 g . Diam. 19 mm.

Conser

varea slabă, moneda parţial tocită.

387.

Maier, p. 25, nr. 278.
378. Idem, dar MENI!EKOEJ.
Rv. A l'P A[ l' K ]IEKO[ T J.
AR. Greut. 2,86 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
379. Idem, dar MENIEKO IEJ .
Rv. [ATP Al' J KIEKOl'.
AR. Greut. 2,60 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
380. Idem, dar MENIEK [OE).
Rv. [ATP A l' ] K IEKO [ l' ) .
A R . Greut. 2,98 g . Diam. 19 m m . Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
381 . Idem, dar [ MEJNIEK( OEJ.
Rv. [ATP AJ l' K IEKOl'.
A R . Greut. 3,08 g. Diam. 18 mm. Conser

varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
3 82. Idem, dar MENIEKOE.
Rv. [ A T P ) Al'KII:KO[ l' ].
AR.

Greut. 3,00 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.

Maier, p. 25, nr. 278.
383. Idem. dar [M )ENIEKO[ E ].
Rv. [ A l' P J A T K I I: [ K O l' J .
AR. Greut. 3,09 g . Diam. 18 mm Conser
:
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
384 . Idem, dar IMEJNIEKOE.
Rv. [ A l' P J A l' KIE[ KOT J .

388.

A R . Greut. 3,26 g . Diam. 18 m m .
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MENII:KOE.
Rv. ATP A l' K IE K O T .
A R . Greut. 3,65 g . Diam. 1 8 m m .
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MENl[EKOEJ.
Rv. I A TPJ A l' KIE[ KOT ].
AH. Greut. 3,16 g. Diam. 17 mm.
varea satisfăcătoare, moneda puţin
Maier, p. 25, nr. 278.
Idem, dar MENIEKOE.
Rv. [ AT P A l' J KIEKO[ l' J.
AR. Greut. 3,14 g. Diam. 18 mm.
varea bună, moneda puţin tocită.
Maler, p. 25, nr. 278.
Idem, MENI:EKO:E.
Rv. AT P Al'KI:E K O l' .
A R . Greut. 3,38 g . Diam. 1 9 m m .
varea foarte bună, moneda netocită.
Maler, p. 25, nr. 278.

Conser

Conscr- ·

Conser
tocită.

Conser

Conser

389. Idem, dar [ M ]ENl [ :E)KO:E.
Rv. Al'P A[ l' ]K O T KIE.
AR. Greut. 2,43 g. Diam. 18 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maler, p. 25, nr. 278.
390. Idem, dar [ M JENl:EKOE.
Rv. Al' [ P ] A [ l' K JIEKOl'.
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţJal tocltii
Maler, p. 25, nr. 278.
391. Idem, dar MENl[ :EKO:E).
Rv. A l' [ P Al' JKIE[ K )Ol'.
A R . Greut 3,16 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 278.
Tipul I V.

MENIEKOE <l>IA!lT A 66 exemplare

(nr. 392 - 457)
Vaca cu viţelul, ca mai sus ; ln faţa vacii, o făclie.
Deasupra, numele magistratului MEN l :EKO:E ;
ln exergă, un cline care aleargă spre dr.
Rv. A l' P 1 <1>1 /A'1 1 TA . In rest, ca mal sus.
392. Idem, dar [ M JEN IEKO[ E ) .
Rv. A l' [P <l>IA!lJTA.
AR. Greut. 3,22 g. Diam. 20 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită .
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Maier, p. 28, m. 396.
[ MEN ]II:K[OI:].
R v . [ A J l' P ll>l[AilTA].
AR. Greut. 3,17 g . Diam. 17 mm. Conser-varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
:i94 . Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. Â [ l' P ll>l ]AilTA.
AR. Greut. 3,20 g. Diam. 17 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
:i!l5. Idem, dar MENII:[ KOI: J .
Rv. A[ l' P ll>IA ]ilTA.
AR. Greut. 3,09 g. Diam. 1 8 111111. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
393. Idem, dar

[ M JEN II:KO:E.
A l' [ P ll>l]AilTA.
AR. Greut. 3,06 g. Diam. 19 mm. Conser
varea foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.

403.

40·1 .

,

405.

:rn6. Idem, dar
Rv.

MENl:EKOI:.
[A l'P ll> JIAilTA.
AR. Greut. 3,20 g. Diam. 18 111111. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.

406.

397 . Idem, dar
Rv.

3 98. Idem, dar MEN[l:EKOI: J .
Rv. Â l' [ P ll>IAil JTA.
AR. Greut. 2,92 g. Diam. 17 ,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.

[ M JENII:KO:E.
[ A J l' P ll>l[AilTA ].
AR. Greut. 2,81 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.

407.

Rv.

[M JENl:EKO:E.
ll>l[AilT]A.
AR. Greut. 2,77 g. Diam. 17 mm. Conser
varea slabă, moneda parţial tocită .
Maier, p. 28, ni". 396.

409.

4 00. Idem,

Rv. Â l' P

401 . Idem, dar MENl:EKOI:.
Rv. [ Â l'P ll> l ]AilTA.
AR. Greut. 3,10 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăc1toare, moneda partial tocită.
Maier, p . 28, nr. 396.
,lll2.c:Jdem, dar MEN l:EKO[ :E ].
Rv. [ A ] l' P ll>l[ AilTA J.

( M lENl[:EKO:E].
Â l'P [lf>IA]il[ TAJ.
AR. Greut. 3,24 g. Diam. 17 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
Idem, dar [ MENl:EKOI: J.
Rv. [Al' P lf>IA]ilTA.
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
Idem, dar [ME]NII:KOI:.
Rv. [ A l' P ] lf> IA[ilTA].
AR. Greut. 2,80 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
�laier, p. 28, nr. 396.
Idem, dar MENl:EKO[I:].
Rv. Al'P [ll>IAn]TA.
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
Idem, dar [ M ]ENl:E[ KOI: ] .

408. Idem, dar

3 99. Idem, dar
Rv.

AR. Grcut. 3,22 g. Diam. 1 9 111111. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
Idem, dar [ M JENl:EKOI:.
Rv. [ A J l' P ll>IA[ilTAJ.
AR. Greut. 3,23 g. Diam. 17 mm. Conser
varea · mediocră, mopeda tocită.
Maicr, p. 28, nr. 396.
Idem, [ M ]EN II:KOI:.
Rv. [ Al'P ll>l ]Ail[ TA] .
A R . Grcut. 3 04 g . Diam. 17 m m . Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
:\Iaier, p. 28, nr. 396.
Idem, dar MENl[I: [KOI:.
Rv. Â l'P ll>[ IAil ]TA.
AH. Greut. 3,02 g. Diam. 19 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţ ial tocită.
l\faier, p. 28, nr. 396.
Idem, dar [ M ]ENl[:EKOI: J.
R v . Al'P [lf>:Ail JTA.
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
Idem, dar [ M E ]NII:KOI:.
Rv. Â l'P [ll>IAilJTA.
AR. Greut. 3,26 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.

4 1 0.

411.

412.
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llv. [ .:H P ] <l> IA!l[ TA J.
Greut. 3,22 g. Diam. 17 mm. Conscr·
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocilă.
Maier, p. 28, nr. 396.
'11 3. Idem, dar [ MENII:KOI:J.
Rv. ll. T P [ <I> l ]A[il]TA.
AR. Greut. 3,28 f• Diam. 17 mm. Conscr·
varca mediocră, moneda tocită.
Maicr, p. 28, nr. 396.
4 1 -t . Idem, clar MEN II:K[OI:].
Rv. ll.l'P <I>IA[ilTAJ.
Ail. Greut. 3,21 g. Diam. 18,5 mm. Conscr·
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
4 1 5. Idem, dar MEN II:KOI:.
Rv. ll. l'[P <I>IA!l)TA.
AR. Greul. 3,07 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocilă.
:'.Vlaier, p. 28, nr. 396.
4 1 6. Idem, dar [ME]NII:KOI:.
Rv. ll. [ l'P <I>I JMlTA.
AR. Greut. 3,05 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
4 1 7. Idem, dar [MEJNII:KOI:.
Rv. [ ll.l' P <I> l ]AilTA.
AR. Greut. 3,22 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\laier, p. 28, nr. 396.
AR.

4 1 8. Idem, dar JM JENl[ I:KOI:J.
Rv. ll. l'P <I>l[AnTAJ .
AH. Greut. 3,04 g . Diam. 18 m m . Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
l\laier, p. 28, nr. 396.
4 1 9. Idem, dar MEN II:K[O:EJ.
Rv. [ ll. ] l' P [<I>IAil JTA.
AH. Greut. 3,16 g. Diam. 18 mm. Consc·r
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
4 20. Idem, dar MENII:KO :E.
Ilv. [ ll.l' P ) <I> IA[ !lTA].
AR. Greut. 3,08 g. Diam. 1 7 ,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocilă.
Maier, p. 28, nr. 396.
,1 2 1 . Idem, MEN II:KO:E.
Rv. [ ll. l' P ) <I>IA!l[ TAJ.
AR. Greut. 2,97 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.

422. Idem, MENI:EKOI:.
Rv. ll. l'P <I>[IA!lTA ).
AR. Greut. 3,29 g. Diam. 17 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocilii .
Maier, p. 28, nr. 396.
423. Idem, dar [ M JENl:EKO[ I: ].
Rv. [ll. l'P <I>l]AilTA.
AR. Greut. 3,1 7 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
42·1. Idem, clar [ M]ENl:EKOI:.
Ilv. Al'P [ <l> IA!l ]TA.
AR. Greut. 3,28 g. Diam. 1 7 ,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda partial tocită .
Maier, p. 28, nr. 396.
425. Idem, dar MENl:EKO:E.
Rv. [ ll. l'P <I>IA]!lTA.
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 18 mm. Conser ·
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocihi.
J\Iaier, p. 28, nr. 396.
426. Idem, dar MENI:EKO[ I: ] .
Rv. ll. l'P <l>IA!lTA.
AR. Greut. 3,21 g. Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
427. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. ll. l' P <I>IA[!lT]A.
AR. Greut. 2, 75 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
428. Idem, dar MENII:KO[ I: ] .
Rv. [ ll. T P <I> l )A!lT[A).
A R . Greut. 3,08 g. Diam. 17 mm. Conser
varea salisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
4 29. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. ll.[ l'P <I> l ]A!lTA.
AR. Greul. 3,28 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocitrl.
J\laier, p. 28, nr. 396.
430. Idem, clar [ M JENl[ I:KOI: J .
Rv. ll. l'P [ <I>IA!l ]TA.
AR. Greut. 2,89 g. Diam. 19 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
J\laier, p. 28, nr. 396.
431. Idem, dar [ M J ENII:KO[I:J.
Rv. ll.l'P <I>l[A!lTA J .
AR. Greut. 2,95 g . Diam. 1 7,5 m m . (;Qnser
varea bună, moneda puţin todtă.
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l\faier, p. 28, nr. 396.
4 32. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. A l'P [ «l>IA]QTA.
AR. Greut. 3,20 g. Diam. 18 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
-133. Idem, dar [ME ]NII:KO( I: J .
Rio. A l'P «l>l[AQTA].
A H . Greut. 3,17 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită (pi. I, 433).
l\faier, p. 28, nr. 396.
434. Idem, dar [ M E ]N I I:KOI:.
Rv. [ Al' P «l>IA]!l[TAJ.
AH. Greut. 3,12 g. Diam. 16 mm. Conser
varea slabă, moneda parţial tocilă.
)laier, p. 28, nr. 396.
435. Idem, dar [ M ]ENIE[ KOI:].
Rv. I A l' P «l> ]IA!l[TA].
AR. Greut. 2,64 g. Diam. 19 mm. Conser
varea foarte slabă, moneda avtnd părţi ale
suprafeţei av. st. lipsă. Aspect barbaroid
şi tocit.
Maler, p. 28, nr. 396.

·136. Idem, dar [ME]NII:KOt I: J .
Rv. A l'P [«l>IA!lT]A.
AR. Greut. 2,95 g. Diam. 20 mm. Conser
varea mediocră, imprimarea slabă şi parţlahl,
moneda tocită.
l\laier, p. 28, nr. 396.
,1 37. Idem, dar [ MENII:KOI: J.
Rv. [Al'PJ «l>IA[ QTA].
AR. Greut. 3,1 5 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea mulţumitoare, moneda foarte loC"ită.
Maler, p. 28, nr. 396.
431!. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. A l' P «l>IA[ QTAJ.
AR. Greut. 3,16 g. Diam. 1 7,5 mm. - Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin toC'itii.
Maler, p. 28, nr. 396.
439. Idem, dar MENII:[ K OI: ] .
Rv. I A Y P I «l>IAQTA .
A R . Greut. 3 , 1 8 g . Diam. 18 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită (planşa I, 439).
:\laier, p. 28, nr. 396.
·I IO. Idem, dar MEN[ II:KOI:] .
Rv. [ A l' P ] «l>l[ A]!l[ TA] .
AR. Greut. 3,03 g. Diam. 1 9 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.

IN
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441. Idem, dar [ M ]ENII:[KO�J.
Rv. A l' P «l>[IAQT A].
AR. Greut. 3,16 g. Diam. 20 mm.
varea slabă, moneda tocilă.
!Vlaier, p. 28, nr. 396.

Conser

4 12. Idem, dar [ M JENII:KO[ � J.
.
Rv. [Al' JP «l>IA[!lTAJ .
AH. Greul. 3 , 1 4 g . Diam. 1 8 m m . Conser
varea slabă, moneda tocim.
l\laier, p. 28, m. 396.
413. Idem, dar [ M E JNII:KO[ I: ] .
Rv. A l' P [«l>IA!l JTA.
AR. Greut. 3,44 g. Diam. 17 mm. Conser
varea slabă, moneda parţial tocită.
l\Jaler, p. 28, nr. 396.
444 . Idem, dar J11: EN II:KO[ I: J .
Rv. A [ l' P «l>IA!lJTA.
AH. Greut. 2,89 g. Diam. 20 mm. Conser
varea slabă, moneda cu marginea ciupită şi
tocim.
Maier, p. 28, m. 396.
4-15. Idem, dar MENII:[ KOI:J .
R11. Al'P [«l>IAQ)TA.
AH. Greut. 3,24 g. Diam. 18 mm. Conser
varea slab6, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.

4-16. Idem, dar [ M JENII:KO[I: ) .
Rv. [ A Y P «l> ] IA!l[ TA J .
A R . Greut. 3,10. g . Diam. 18 mm . Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
447. Idem, dar [ M ]ENII:KOI:.
Rv. A l'P «l>IA!l[ TA] .
A H . Greut. 3 , 1 8 g . Diam. 19 m m . Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
:\laier, p. 28, nr. 396.

448. Idem, dar [ M ]ENI I:[ KOI:].
Rv. A l'P [ «l>IA!l]TA.
AH. Greut. 3,10 g. Diam. 18 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
�Iaier, p. 28, nr. 396.
449. Idem, clar [ M JENl[I: ]KO[ I: ).
Rv. A l'P [ «l>IA!l )TA.
AR. Greul. 3,10 g. Diam. 18 mm. Conservarea
slabă, monedă tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
450. Idem, dar MENII:KO[ I: J .
Rv. I A l'P «l>l ]A!lT[ A J.
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Greut. 3,07 g. Diam. 18 mm. Conservarea
mulţumitoare, moneda parţial tocită.
Maicr, p. 28, nr. 396.
451. Idem, M EN I :EKO[ :E ] .
Rv. A[ l'P «l> I A]!lTA.
AR. Greut, 3,15 g. Diam. 18 mm. Conscrvarl'a
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
452. Idem, dar [ M ]ENl:EKO[ :E J .
Rv. [A l'P ll> l ]A!lTA.
AR. Greut. 3,19 g. Diam. 18 mm. Consl'r
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
453. Idem, dar MENl:EKO�.
Rv. A l' P [ll>IA]!lTA.
AR. Greul. 3,06 g. Diam. 18 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
454. Idem, dar [ M ]ENl:EKO[ :E ].
Rv. A l'P [ll> IA!lT]A.
AR. Greut. 2,97 g. Diam. 19 mm. Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
455. Idem, dar MENII:KO:E.
Rv. Al' P [ ll>IA!l]TA.
AR. Greut. 3,18 g. Diam. 20 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. · 396.
456. Idem, dar [ME]Nl:EKO[ l: ].
.
·Rv. A l'P [ ll>JA!l ]'fA.
AR. Greut. 2,72 g. Diam. 18 mm. Conservarea
slabă, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
457. Idem, dar [ M JENl:EKO:E.
Rv. [ A l' P ll>l ]AOTA.
AR. Greut. 3,33 g. Diam. 17 mm. Gonser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 396.
AR.

·

MENII:KO:E APXIllllOl'
plare (458 - 519)

1"ipul V.
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exem

458. Vacă spre dr. cu viţelul care suge ; deasupra,
MEN I:EKOI:, în exergă, o cîrmă spre dr.
Rv. [A l' P AP ]XIIlllO[ l' ].
AR. Greut. 3,29 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
459. Idem, dar [ ME JNl:EKO[ :E ].
Rv. [ A ] l' P APXl[ llllOl' ] .

AH. Greul. 3,31 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocitii .
Maier, p. 22, nr. 144.
J60. Idem, dar MENI:EKO�.
Rv. [A l' P AP ] X I Il[ ll]Ol' .
AR. Greut. 3,17 g. Diam. 17 mm. Conservarea
mediocră, moneda tocită.
:\Iaier, p. 22, nr. 1 44.

-Hi l .

Idem, MEN l:EKOI:.
Rv. [ A l' P ] APXUIIIO[ T ].
AH. Greut. 3, 1 8 g . Diam. 1 7 ,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda putin tocită.
:\Iaier, p. 22, nr. 144.

462. Idem, dar [ l\I E ]N II:KO[ � J.
Rv. [ .l l'P APJXIIli llOl' ].
AR. Greul. 3,10 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
463. Idem, dar [ M ]ENII:[KO:E].
Rv. [A l'P APXI Il ll ]O l' .
AR. Greut. 3,17 g . Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 1 44.
164. Idem, dar MENl:EKOI:.
Rv. A l'P AP[ XIIlllOl' ].
AR. Greut. 3,14 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocilă.
l\faier, p. 22, nr. 1 44.
465. Idem, dar l\I EN II:KO[ :E ].
Rv. [ A r JP APXI[ 11110 r IAR. Greul. 3,16 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
l\faier, p. 22, nr. 144.
·166. Idem, dar MENl:EKO:E.
Rv. A l' P AP[XIIlllO l' ].
A�. Greut. 3,18 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144 . .
467. Idem, dar MENl:EKO[ l: ] .
Rv. [ A T JP APX[ IIIllOl' ].
A R. Greul. 3,08 g. Diam. 1 7,5 mm, Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
468. Idem, dar MENI:EKO:E.
Rv. A T [ P AP_XIII lllOT.
AR. Greut. 3,24 g. Diam. 17 ,5 mm. Con ser·
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 1 44.
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4 69. Idem, dar MENl:EKO[ E J.
Rv. ATP AP(XIIIIIOT J.
AR. Greut. 3,22 g. Diam. 18 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
170. Idem, dar MENIEKOE.
Rv. [A TP AP JXIIIIIOr.
AH. Greut. 3,32 g . Diam. 17,5 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
1 7 1 . Idem, dar [ M E JNIE[ KOE J.
Rv. [A TP APJXIII[ IIOr J.
AR. Greu l . 3,38 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
mediocră, moneda foarte tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
·172. Idem, dar MENIEKO[ E J.
Rv. [A T P J APXl[IIIIOT J.
AR. Greul. 3,08 g. Diam. 18 mm. Conserva
rea mediocră, moneda mult tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
473. Idem, dar [ M JENIEKO[E].
Rv. [ A TP AP JXIIl[ IIOT J.
AR. Greut. 3,1 1 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda mult tocită.
Maler, p. 22, nr. 144.
4 74. Idem, dar MENIEK[OEJ.
Rv. [A]TP APXIIl[IIOT J.
AR. Greut. 3,24 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\faier, p. 22, nr. 144.
.; 75 . Idem, dar MENIE[ KO:EJ.
Rv. [ATP AJPXIIIIIO[ T ).
AR. Greut. 3,12 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
476. Idem, dar MENIEKOE.
Rv. A TP AP[XIIIIIOT J.
AR. Greut. 3,10 g. Diam. 19 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocitll.
Maier, p. 22, nr. 144.
·177. Idem, MENIEKOE.
Rv. ATP [ APXIIl]IIOT.
AR. Greul. 3,21 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maler, p. 22, nr. 144.
478. Idem, dar [ M JENIEKOE.
Rv. [A TP APJXIIIIIO[ T J.
AR. Greut. 3,21 g. Diam. 17 mm: Conser
varea mediocră, moneda parţial tocifă.

I'.\ :\IOLDO\'A

Maier, p. 22, nr. 144.
479. Idem, [ M JENIEKOE.
Rv. ATP [APXIIIII JOT.
AR. Greut. 3,05 g . Diam. 17,5 mm.
varea slab:\, moneda tocihi.
Maier, p. 22, nr. 144.

Cons„r

480. Idem, dar [ MEN JIEKOE.
Rv. A T[P APXIIIJil [ O ) T .
A R . Greul. 3,09 g . Diam. 1 8 mm.
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 22 nr. 14t.

Consl'r

.•

481 . Idem, dar [ M E JNIEK[Ol.: J.
Rv. A TP AP[XIIIIIOT ].
AR. Greul. 3,05 g. Diam. 1 8 mm. Conservarl'a
slabă, moneda parţial tocită.
Maler, P- 22, nr. 144.

482. Idem, dar [ M JENIEKO[ l.:J.
Rv. [ A TP APJXIIIIIOT.
AR. Greut. 3 , 14 g . Diam. 17 m m . Conservarea
slabă, moneda mult tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
483. Idem, dar MENIEKOER11. A TP AP[XIIIIIOT J.
AR. Greul. 3,43 g_ Diam. 18 mm- Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
484. Idem, dar ME[N IE KO� J.
Rv. [ A TPJ APXIIl[ IIOT J.
AR. Greul. 3,11 g. Diam. 17 mm.
mediocră, moneda tocită .
Maler, p. 22, nr. 144.
485. Idem, dar [MEN JIEKO[ E J.
Rv. A TP AP[X.IIIIIOT J .
A R . Greul. 3,18 g . Diam. 19 mm.
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.

Conservarea

Conscrvarl'a

·i86. Idem, dar [ME]NIEKO[ E J .
Rv. [ AT P J APXl[Il ]IIO[ 'f ).
AR. Greul. 3,29 g. Diam. 17 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
l\faier, p. 22, nr. 144.
487. Idem, dar MENIEKO[ l: J ..
Rv. A TP A[ PXIIIIIOT J.
AR. Greul. 3,25 g. Diam. 18 mm. Conservarea
bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
·188. Idem, dar [ ME JNIEKOE.
Rv. [ A J T P AP[XIIIIIOT J.
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489.

490.

4!l1 .

4!l2.

AR. Greul. 2,98 g. Diam. 18 mm. Conser
varea slabă, moneda mult tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
Idem, dar [ M E ]Nl:E[ KO:E ].
Rv. A YP [APXI Il]IlO Y .
A R . Greut. 3,17 g . Diam. 18 m m . Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
Idem, dar MEN l[:EKO:E ].
Rv. [ A Y P AP]X ITIITO[ Y ].
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 18 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maicr, p. 22, nr. 144.
Idem, dar [ ME ]:'ll l:EKO[ :E ].
Rv. [A Y P J APXl[IlilOY ).
AR. Greut. 3,1 1 g. Diam. 18,5 mm. Consl'r
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
Idem, dar MEN l:EKO[ :E ].
Rv. A Y P A[PXITIIl ]OY.
AR. Greul. 3,07 g. Diam. 1 7 mm. Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.

493. Idem, dar [ M ]ENl:EKO[ � ).
Rv. [A Y P AJPXIIl[IlOY ].
AR. Greut. 2,94 g. Diam. 18 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maler. p. 22, nr. 144.
-HM . Idem, dar MENl:EK[ O:E ].
Rv. [ A Y P AP JX ITIITOY.
AR. Greut. 3,12 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
495. Idem, dar MENl:EKO[ l: ].
Rv. A[ Y P APJXITIITOY.
AR. Greut. 3,29 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda par\ial tocilă.
'.\laier, p. 22, nr. 144.
,196. Idem, dar MEN l:EKOl:.
Rv. A[ Y P APXIIl]IlOY.
AR. Greul. 3,06 g. Diam. 1 6 111111. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier. p. 22, nr. 144.
4!l7. Idem, dar MENl:EKO[:E J.
Rv. [A YP APX]IIlil[ O Y I·
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 17 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
498. Idem. MENI:EKO[ :E ].

499.

500.

501.

502.

503.

Rv. A Y P AP[XITIITO Y ].
AH. Greut. 3,05 g. Diam. 18 mm. Conservarea
mediocră, moneda tocită.
l\laier, p. 22, nr. 144.
Idem. clar ( M JE'.'Jl:EKO[ L ).
Rv. [ A J Y P APXl[ IlllOY J.
AH. Greul. 3,10 g. Diam. 16,5 mm. Conscr·
varea mediocră, moneda tocită.
'.\taier, p. 22, nr. 144.
Idem, dar [ M JEN ll:K[ Ol:].
Rv. [ A Y ]P APi XITIIlOY J.
AR. Greut. 3,16 g . Diam. 1 7 111111. Conser
varea slabii , moneda tocibi.
'.\laler, p. 22, nr. 144.
Idem, dar [ M E ]Nl:EK[ Ol: ].
Rv. [ A Y tp APX l [ fIITOl' ].
AR. Greul. 3,08 g. Diam. 18 mm. Conservarea
mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
Idem, dar [ M E ]Nl:EK[ O:EJ.
Rv. A[ Y P APX JITIITOY.
AR. Greut. 3,06 g. Diam. 1 7 mm. Con�cr
varea slabă, moneda tocilă.
Maier, p. 22, nr. 144.
Idem, dar [ MEN ]l:EKOl:.
Rv. A Y P [APXITIIl ]OY.
AR. Greul. 3,10 g. Diam. 18 mm. Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.

50 1. Idem, dar MENl:EKO[ :E ].
Rv. [A Y P ] APXIIlfl[OY ].
AR. Greul. 3,29 g. Diam. 17,5 mm. Conscr·
varca satisfăcătoare, moneda parţial todt.i .
Maier, p. 22, nr . 144.
505. Idem, dar [ M ]ENl:EKO [ l: ] .
Rv. A Y P A[PXITIITOY I ·
AR. Greut. 2,96 g. Diam. 17 mm. Conservarea
mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
506. Idem, dar MEN ll:K[ OL I·
Rv. [ A ) Y P APX l[flIIOY ).
AR. Greut. 2,90 g. Diam. 18 mm. Conserva
rea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
507. Idem, dar ME� ll:KOl:.
Rv. A[ Y P APJXITIITOY.
AR. Greut. 2,96 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda par\ial tocită.
Maier, p. 22, nr. 144 .
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,)08. Idem, dar MENII:KO[ I: ] .

[ 111 ]P AP[ XIIIIIO T ] .
A R . Greut. 3,28 g . Diam. 17 mm. Conservarea
slabă, moneda tocită.
'Iaier, p. 22, nr. 144.
:iO!l. Id<'m, dar [ ME ]NII:KOI:.
R11. 11 IP APi XIIIIIOY ].
AH. Grcut. 3,31 g. Diam. 1!l mm. Cons!'rvar!'a
slab;! , moneda tocit;! .
'lai!'r, p. 22, nr. 144.
Rv.

5 1 0. ld!'m, dar MEN l:EKO[ � J.
Rv. 11 l'P APXl[IIIIO r ].
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 17 mm. Conservarea
mediocră, moneda tocit:1.
:\faier, p. 22, nr. 144.
;; 1 t . Idem, dar MEN II: KOl:.
Rv. 111P [APX III JIIO Y .
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 21 mm. Conser
varea mediocră, moneda mult tocim.
:\laier, p. 22, nr. 14-l.
5 1 2. Jd<'m, dar [ M ]EN l:EKO:E.
Rv. [11 IP APJXIII[IIOY ].
AR. Greut. 2,75 g. Diam. 20 mm. Conser
varea slab;i , moneda foarte tocită.
Maier, p. 22, nr. 1 44.
5 1 :�. Idem, dar [ M ]ENl:EK[O:E J.
Rv.

111P APXIIIIIOY.

AR. Greul. 2,86 g. Diam. 1 8 mm. Con
servarea mediocri\, moneda partial tocită
(pi. I, 513).
Maier, p. 22, nr. 144.
514. Idem, dar M EN l:E[ KO:E].
Rv. 11 r p [ APXIIIIIO r ].
AR. Greul. 3,23 g. Diam. 18 mm. Conservar!'a
bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
515. Idem, dar [ M E JN l :EKO:E.
Rv. [ 11 l'P AP]X IIIIIO[ l' ].
AR. Greul. 3,28 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocit;i .
Maier, p. 22, nr. 144.
:i 1 6. Idem, dar [ MEN I J:EKO:E.
R11. 11 l' P [ APX IIIJIIO I .
A R . Greul. 3,24 g . Diam. 1!l m m . Conser
varea slabă, moneda tocită.
Mai!'r, p. 22, nr. 144.
5 1 7. Idem, dar MEN l:EK 0( :E ].
Rv. 11 l'P AP[XIIIIIOI ].

AR. Greul. 3,16 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
518. Idem, dar [ ME JN I:EKO[ :E J.
Rv. 11 l'P [APXIIIII ]O l' .
AR. Greut. 3,26 g. Diam. 18 mm. r.onservarra
slabă, moneda parţial tocită.
Maier, p. 22, nr. 144.
51!l. Idem, dar MEN J l:: K [ O:E J.
Rv. 11 l' P A[PXIIIIIOY ].
AR. Greul. 3,18 g. diam. 1 7 mm. Conservarea
slabă, moneda parţial tocită.
l\'taier, p. 22, nr. 144.
Tipul v I a. MENl:EKO:E ArAE> lff\!O:E 13 cx<' rn 
plare ( 520 - 532)
520. Vacă spre dr. cu viţelul care suge ; sus,
MENl:EKO:E, iar deasupra, un vultur cu
aripile deschise. In exergă, o clrmă spre st.
Rv 11 l' P ArA0HlNO:E.
AR. Greut. 3,18 g. Diam. 18 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită (pi. I I,
520).
Maicr, p. 20, nr. 91.
521 . Idem, dar MEN l:EKO[ :E ].
Rv. [ 11 l' P J ArA0HlN[ O:E].
A R . Greut. 3 , 1 7 g . Diam. 17 m m . Cons!'r
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 20, nr. 91.
522. Idem, dar MENl:EKO[:E].
Rv. [11 l' P ArAJ0HlNO:E.
AR. Greut. 3,21 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 20, nr. 91.
523. Idem, dar [ M JEN l:EK[ O:E].
Rv. (11 l' P ArAJ0HlNO[ :E ].
AR. Greul. 3,17 g. Diam. 17 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită (pi. II, 523).
Maier, p. 20, nr. 91.
524. Idem, clar ME�I:EK( Ol:].
R11. [11 l'P] ArA0HlNO:E.
AR . Greul. 3,39 g. Diam. 17 mm. Conser
varea slabă, moneda tocit;! .
l\laicr, p. 20, nr. 91.
i>25. Idem, dar [ MENl:EKO :EJ.
R11. 11 l' [ P ArA0Hl]NO:E.
AR Greut. 2,97 g. Diam. 19 mm. Conservarea
slabă, moneda foarte tocit;!.
Maier, p. 20, nr. 91 .
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5 26. Idem, dar [ M ]EN II:K[OI:].
Rv. A i I (sic I) AI'A[0I!lNOI: ].
AR. Greut. 3,01 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea slabă, moneda foarte tocită.
Maier, p. 20, nr. 91.
527. Idem, dar MENII:KO[ I: J .
Rv. A l' P AI'A0I!lNOI:.
AR. Greut. 3,33 g. Diam. 19 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 20, nr. 91.
528. Idem, MENII:KO[I:].
Rv. [ A ] l' P AI'A0[ I!lNOI:J.
AR. Greut. 3,26 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda partial tocită.
Maier, p. 20, nr. 91 .
529. Idem, dar [ M J ENII:KOI:.
Rv. Al'P A[ I'A0 JI!lNOI:.
AR. Greut. 3,10 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 20, nr. 91.
530. Idem, dar MENII:KOI:.
Rv. [ A l' P ] AI'A0I!lNOI:.
AR. Greut. 3,12 g. Diam. 18 mm. Conser··
varea mediocră, moneda tocih' (pi. II, 530).
l\faier, p. 20, nr. 91 .
531 . Idem, dar MENII:K[OI:J.
Rv. A l' [ P AI'A0I!l ]N[ OI: ].
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda foarte tocită.
Maier, p. 20, nr. 91.
532. Idem, dar M EN I I:[ KOI: ].
Rv. A l' P A[ l'A0I!lNOI:J.
A R . Greut. 3,13 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 20, nr. 91.

b. Imitaţii
(533 - 543)

Tipul V I

şi conlrafar.eri ,

1 1 exemplare

5:i3. Idem, dar [ M ]EN II:KO[ I: ].
Rv. [ . . . ] AIAOI.
A R . Greut. 2,57 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, ?
534. Idem, dar MEN II:KOI: ; deasupra, porumbel
spre dr.
Rv. A[ l'P . . . J I YKm:.
AR. Greul. 3,73 g. Diam. 1 8 mm. l.onservare11
bună, moneda puţin tocită.
Maier, ?
.

!'i35. Idem, MEN II:KOI:.
Rv. [ . . . ] IN:ti:M.
AR. Greut. 2,93 g. Diam. 18 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, ?
536. Idem, vaca cu viţelul spre dr. ;
sus,
MENI I:KO I: ; deasupra, porumbel spre dr.
Rv. [ .
] l' A l'O}fI: IA.
AR. Greut. 2,86 g. Diam. 16 mm. Conservaren
satisfăcătoare, moneda parţial tocilă.
Maier, ?
„

537. Idem, dar sus . ·. . ENQ . . . ? Tn exergă, un
strugure.
Rv. [ A ] l' P [ . . . ? ] .
A R . Greut. 3,43 g . Diam. 1 8 mm. Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, ?
538. Idem, dar sus [ ME]li lI:KOI:. ln exergă, un
strugure.
Rv. [ ? . . . ) )I Pl'A.
Barbarizată. AR. Greut. 3,17 g. Diam. 19 111111.
Conservarea mediocră, moneda tocită.
Maier, ?
539. Idem, dar MENII:KO[ I: ], iar deasupra o
Victorie spre dr. ln exergă, un fulger.
Rv. Legenda barbarizată.
Barbarizată. AR. Greut. 3,10 g. Diam. 16,5 mm,
Conservarea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, ?
540. Idem, dar MENII:K[ O I:J.
Rv. Legenda barbarizată.
Barbarizată. AR. Greut. 2,57 g. Diam. 17 mm.
Conservarea slabă, moneda foarte tocită.
Maier, ?
541. Idem, dar legenda barbarizatll.
Rv. Legenda barbarizată.
Contrafacere. AR. Greut. 2,25 g. Diam. 17 mm.
Conservarea satisfăcătoare, moneda parţial
tocită.
Maier, ?
542. Idem, dar [ . . . ]ANOI:.
Rv. Legenda barbarizată.
Imitaţie. AR. Grettt. 2,40 g. Diam. 18 mm.
Conservarea slabă, moneda foarte tocită.
Maier, ?
543. Idem, dar [M ]EN II:KO:E.
Barbarizată. Fourree. Greut. 2, 78 g. Diam.
17,5 mm. Conservarea slabă, mon!"da toci tă
Maler ?
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V II. <I>IAQN MENJ:EKOY 77 exemplare
(54 4 - 620)

Tipul

lit4. Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus, <I>IAQN ,
iar deasupra, capul lui Helios spre dr.
Rv . .1TP [ MEN]I:EKOl'.
AR. Greut. 3,08 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
545. Idem dar [<l>IA]Cl[N ) .
Rv. [ .1 l' P ] ME[NI:E K O l' J .
Fragmentar. A R . Greut. 2,59 g . Diam. 19 mm.
Conservarea rea, moneda foarte tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
546. Idem, dar <l>IAQN.
Rv. .1 l'P MEN[ l ]:EKOl'.
AR. Greut. 3,05 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
547. Idem, dar ll>L\Q[N ] .
Rv. [ .1 l' P ] ME[Nl:EKO ] l' .
A R . Greut. 2,83 g . Diam. 17 mm. Conser
ve.rea rea, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
5-18. Idem, dar ll>IAQN.
Rv. [ .1 ]l'P MEN[ l:EK O l' ] .
A R . Greut. 3,01 g . Diam. 1 8 m m . Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
;i 49. ldem, <I>IAQN.
Rv. [ .1 J l' P MENI[:EKOl' ].
AR. Greut. 2,88 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
2\faier, p. 25, nr. 306.
550. Idem, ll>IAQN.
Rv. .1 l'P MEN[ l:EK O l' J .
A R . Greut. 2,90 g . Diam 18,5 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
551. Idem, dar [ ll> ] IAQN.
Rv. [.1 l'P] M ENl[:EKOl' ].
AR. Greut. 2,91 g. Diam. 21 mm. Conserva
rea slabă, moneda foarte tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
552. Idem, [ ll> ]IAQN.
Rv . .1 l'[P ME ]Nl:EKOl' .
AR. Greut. 2,70 g. Diam. 18 mm.
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
553. Idem, dar li> I AQN.

Conser

ll'i MOLOOVA

Rv. [.1l'P M JENl:EKOl'.
AR. Greut. 2,80 g. Diam. 18 mm. Conser
varea slabă, moneda foarte tocită.
l\laier, p. 25, nr. 306.
554. Idem, dar [ ll> ] I AQN.
Rv. [ .1 l' P ] MENl[ :EKOl' ].
AR. Greut. 2,82 g. Diam. 18 mm. Conser
varea slabă, moneda tocitii.
Maier, p. 25, nr. 306.
555. Idem, dar ll>IAQN.
R1• . .1 l'P M[ ENI:EKO J l' .
AR. Greut. 2,95 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea slabă, moneda foarte tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
556. Idem, <I>IAQN.
Rv. .1 T [ P M E JN l:EKO[ l' J.
AH. Greul. 3,21 g. Diam. 18 mm. Conservare:1
mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.

557. Idem, dar [ ll> ] I AON.
Rv. .1 l'P MEN l[:EKOl' ].
AR. Greut. 3,08 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
!\taier, p. 25, nr. 306.
558. Idem. dar [ ll> JIAQ[ N ].
Rv. .1 l'P [ MENl]:EKOl'.
A R . Greut. 2,91 g . Diam. 1 7 mm. Cpnser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
559. Idem, dar <I>IAQ[ N ].
Rv . .1 l'P M[ ENl:E K]Ol'.
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea.
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
560. Idem, ll>IACl[N ].
Rv. [.1 l' P ] MEN[ l:EKOl' ] .
A R . Greut. 2,68 g . Diam. 18,5 m m . Conser
varea mediocră, moneda foarte tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
561. Idem, dar ll>IAQN.
Rv. .1 l'[P M EN ]l:EKOT.
AR. Greul. 3,23 g. Diam. 18 mm. Conservarea
mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
562. Idem, dar ll>IAQ[N].
Rv. [.1 TP M JENl:EK[Ol' ] .
A R . Greut. 3,24 g . Diam. 17,5 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier p. 25, nr. 306.

63
https://biblioteca-digitala.ro

DUCUR MITREA

563. Idem, dar cl>IA!lN.
Rv. Al'P MEN[ l:EKOl' J.
AH. Greut. 3 , 31 g. Diam. 18 mm. Cr.n :cr
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocit:i .
Maier, p. 25, nr. 306.
5M. Idem, dar <l>IA!l[N].
n11. A l' P MEN I [ :E J KO l' .
A H . Greut. 2,96 g . Diam. 1 8 mm. Consl'r
varea salisfăclltoarl', moneda tocită.
l\laier, p. 25, nr. 306.
5ti5. lrlem, dar <l>IA!lN.
R11. A l' [ P MEN Jl:EKOl' .
AR. Greut. 2,96 g . Diam. 1 7 mm. Consl'n·a
rea mediocră, moneda tocită.
l\laier, p. 25, nr. 306.
51\6. lrlem, <l>IA!lN.
R11. A l' P [MEJNl:EKOl'.
A R . Greut. 3,24 g . Diam. 18 mm. Consl'r
varca satisfăcătoarr, monl'cla parţial tocit:!
(pi. I I, 566).
Maier, p. 25, nr. 306.
!>67. lrlem, dar [<l>l jA!lN.
Rv. [A l'P MEN l j:EK O l' .
AR. Greut. 2,79 g . Diam. 1 7,5 mm. Consl'r
varea slabă, moneda tocilă.
Maier, p. 25, nr. 306.
i>68. Idem, clar [ll>l ]A!l[N ).
R11. A [ l'P ) ME[N I J:E K O l' .
A R . Greut. 2,83 g . Diam. 1 8 m m . Consl'r
varea mediocră, moned a parţial tocilă.
Maier, p. 25, nr. 306.
569. Idem, dar <l>IA!lN.
Rv. A l' P MEN[ l:EKOl' J .
A R . Greut. 3,09 g . Diam. 17 m m . Conser
varea satisfărătoarl', moneda parţial to
cită.
Maier, p. 25, nr. 306.
!>70. Idem, dar [Cll jlA!lN.
Rv. A l'P MEN[ II:KOl' ).
AR. Greut. 3,01 g. Diam. 18 mm. Consl'rvnrr::i
slabă, moneda foarte tocit:i .
Maier, p. 25, nr. 306.
;,7 1 . Iclem, clar <l>IA!lN.
Rv. [A l' P J MENl[:EKOl' ).
AR. Greut. 2,85 g. Diam. 1 7,5 mm. Consl'r
varea mediocră, monrd::i tocit:i.
Maier, p. 25, nr. 306.
572. Irlem, <l>IA!lN.
Ri•. A l'P [ M E JN l:EKOl'.

Greul. 3,14 g. Diam. 18 mm. Consrr
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocit.I .
Maler, p . 25, nr. 306.
Irlem, dar <l>[ IAnN ].
R11. A Y [ P J ME[ N I:EK ]01.
AR. Greut. 3,17 g. Diam. 19 mm. Consc·r
varea slabă, moneda foarte tocită.
Maler, p. 25, nr. 306.
Idem, dar [ ll> j lA!lN.
R11. A l' P ME[ N l j:EK0 1 .
A R . Greut. 3,10 g . Diam. 19 111111. Conser
varea slabă, moneda tocit:i.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, dar <l>IA!lN.
Rv. A l'P MENI:EK 0 1 .
AR. Greul. 2,91 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită (pi. II, il75).
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, <I> IA!lN.
Rv. ATP MENl:EK01.
A R . Greul. 2,87 g . Diam. 19,5 m m . Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, Cll lAnN.
Rv. A l'P MENl[:EKOl' ).
AR . Greut. 3,01 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser 
varea satisfllcătoare, moneda puţin tocit:'\.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, Cll IA!lN.
Rv. A l' [ P ME]Nl:EKOl'.
AR. Greul. 3,01 g. Diam. 1 8,5 mm. Conscr
varea mediocră, moneda parţial tocit>'\.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, dar [ «l> ]IA!lN.
Rv. A l' [ P ) MENII: KO l' .
AR. Greut. 3,20 g . Diam. 1 7 mm. Consc•r
varea mediocră, moneda parţial tocil:i. (pi .
I I, 579).
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, [ ll> j lA!lN.
Rv. Al'P MENl:EKOl'.
A R . Greut. 2,99 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocit:'\.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, clar <l>IAnN.
R11. A l'P ME[Nl:E JK01.
AR. Grcut. 2,97 g. Diam. 19 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda t oe i l :i .
l\laier, p . 25, nr. 306.
AR.

573.

574.

575.

f>76.

577.

578.

579.

580.

581.
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582. Idem, cl>IAON.
Rv. [il l' P ) ME[ N lE K J O l' .
AR. Greut. 3,09 g. Diam. 1 8 m m . Conser
varea mediocră, moneda tocită .
Maier, p. 25, nr. 306.
!i83 . Idem, <l>IA!lN.
Rv. Ll l' P M EN l[ :E )K O l' .
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
5 8 4 . Idem, dar [ <l> ]IAON.
Rv. Ll l'P M [ EN JIEKOl'.
AR. Greut. 2,77 g . Diam. 1 8 mm.
mediocră, moneda tocitil .
Maier, p. 25, nr. 306.

Conservarl'a

Rv. Ll l' P [ MENI J:EKOl'.
Greut. 3,05 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
595. Idem, dar <l>IA!lN.
Rv. [il l'P M E fN l:E K O l' .
A R . Grcut. 2,89 g . Diam. 18 m m . Conservarea
mediocră, moneda tocită.
l\laier, p. 25, nr. 306.
596. Idem, <l>IA!lN.
Rv. Ll l'P [ MENl:E]K [ O ] l' .
AR. Greut. 2,60 g . Diam. 18 mm. r.onservaren
satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
AR.

585. ldl'm, dar <l>l[ A]!lN.
Rv. [ il l' P ] ME[N ) l:EKO[ l' ].
AR. Greut. 2,40 g. Diam. 1 9,5 mm.
varea mediocră, monrda tocitii .
Maier, p. 25, nr. 306.

Consl'r

586. Idem, dar cI>IA!lN.
Rv. M l'P MEN Jl:EKOl'.
A R . Greul. 2,46 g . Diam. 17,5 mm.
varea mediocră, moneda tocitf1.
l\laier, p. 25, nr. 306.

Consrr

587. Idem, dar [ <l> )IA!lN.
Rv. [il l'P MEJNl:E KO l' .
AR. Greut. 2,73 g . Diam. 1 9 mm. Conservarea
slabă, moneda foarte tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
588. Idem, dar <l>IA!lN.
Rv. [il l'P M )ENl:E[KOl' ].
AR. Greut. 3,35 g. Diam. 17 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
589. Idem, dar [cl>]IA!lN.
Rv. Ll l' P ME[N l:EKOl' J.
AR. Greut. 3,08 g. Diam. 18 mm. Conservarea
mediocră, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
590. Idem, dar <l>IA!lN.
Rv. [ il l'P M JENl:EKO[ l' J.
AR. Greut. 2,78 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
591 . Idem, <l>IA!lN.
Rv. Ll l'P [MEN]l:EKO l' .
AR. Greut. 3,02 g . Diam. 1 8 mm. Conserli

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
592. Idem, dar [ <l> l )A!lN.
Rv. [il l' ]P MENl[:EKOl' J.
AR. Greut. 3,11 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Mnier, p. 25, nr. 306.
593. Idem, dar <l>IA!lN.
Rv. Ll l'P MENl:EKO[ l' ].
AR. Greut. 3,17 g. Diam. 18 mm. Conservarea
mediocră, moneda foarte tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
!i94. Idem, <l>IA!lN.

597. Idem, Cl>IA!lN.
Rv. [ il ] l'P M[ENl:EJKOl'.
A R . Greut. 3,33 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
l\laier, p. 25, nr. 306.
598. Idem, dar cI>IA!l[N ].
Rv. [ ll l' JP MENl:EK [ O ] l' .
A R . Greul. 3,22 g . Diam. 19 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\faier, p. 25, nr. 306.
599. Idem, dar <l>IAQN.
Rv. ll l'P M EN[ l ]:EKO[ l' [.
AR. Greut. 2,99 g. Diam. 19 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
600. Idem, dar [<l>] IA!lN.
Rv. [ll l'P M J EN l[:E KO l' ].
AR. Greut. 2,64 g. Diam. 18 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda tocită.
l\laier, p. 25, nr. 306.
601 . Idem, dar [ <l> ]IAO[N ] .
Rv. [ ll l'P J MEN l :EKO[ l' ].

- c. 1041
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Greut. 3,20 g. Diam. 19 mm. Conser
varea slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, [<l>I JAON.
Rv. [Al'P MEJNIE[ KOl' ].
AR. Greut. 2,85 g. Diam. 19 mm. Conservarea
slabă, moneda foarte tocită.
l\laier, p. 25, nr. 306.
Idem, dar [<l>)IAON:
Rv. A [ l' P MENl ):EKO l' .
AR. Greut. 3,07 g . Diam. 17 mm. Conservarea
mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, dar <l>IAON.
Rv. A [ l' P M ] EN l [ :E]KOY.
A R . Greut. 2,83 g . Diam. 18 m m . Conservarea
slabă, moneda foarte tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, <l>IAON.
Rv. a[ l' P ) MENl:EKO[ l' ].
AR. Grcut. 3,25 g. Diam. 18 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial todtă.
Maier, p. 25, nr. 300.
Idem, dar <l>IAO[ N ] .
Rv. [ A ] l' P ME[Nl:EKOl' J.
AR.

602.

603.

604.

605.

606.

Greut. 3,00 g. Diam. 18 mm. Conservarea
mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, dar [<l>IAO)N.
Rv. A [ l' P MEN Jl:EKOl'.
A R . Greut. 2,86 g . Diam. 1 8 mm. Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, dar <l>IAn[N ].
Rv. Al'P MEN[ l:EKO l' J.
AR. Greut. 3,01 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, dar <l>IAON.
Rv. A l'P ME[Nl:EK]Ol'.
A R . Grcut. 2,74 g. Diam. 19 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maicr, p. 25, nr. 306.
Idem, <l>IAON.
Rv. A l'P MENl[ :E K J O l' .
A R . Greut. 2,75 g . Diam. 1 7 , 5 m m . Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
Idem, <l> IAOK.
AR.

607.

608.

609.

610.

61 1 .

Rv. [A l'P ME JNl:E[ K ]O l' .
Greut. 3,13 g . Diam. 18 m m . Conservnrea
mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
612. Idem, <l>IAON.
Rv. A l' [ P MEJNl:EKOl'.
AR. Grcut. 3,13 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocit•1 .
Maier, p. 25, nr. 306.
613. Idem, dar [ <l> J IAON.
Rv. A l'P M [ E JNl:EKOl'.
A R . Greut. 3,03 g . Diam. 19 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
614. Idem, dar [ <l>]IAO [ N ].
R1•. [A l' P ] MENl:E[ K O l' ] .
AR. Greut. 3,07 g . Diam. 1 8 mm. Conservarea
mediocră, moneda parţial tocit.I.
Maier, p. 25, nr. 306.
615. Idem, dar <l> IA[ ON ].
Rv A l' [ P MENI J:EKO l' .
AR. Greut. 2,86 g. Diam. 1 7 mm. Conscrvan·a
slabă, mon: da tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
616. Idem, dar <l>IAON.
Rv. [ A l' P J MENl[ :EKOl' J.
AR. Greut. 2,97 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
foarte bună, moneda netocită.
Maier, p. 25, mr. 306.
617. Idem, dar [<l>IAON ].
Rv. A l' P ME[ N ] l[ :E JKO[ l' ].
AR. Greut. 3,10 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
618. Idem, dar <l>IAON.
Rv. A l'P MENl:EKO:E (sic I).
AR. Greut. 2,71 g. Diam. 19 mm. Conservan·a
mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
619. Idem, <l>IAON.
Rv. A T P MEN[ l:EKOT ].
AR. Greut. 3,00 g. Diam. 17 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
620. Idem, dar [ <l> ]IAON.
Rv. A l' [ P MEN]l:EKOl' .
AR. Greut. 3,18 g. Diam. 19 mm. Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 25, nr. 306.
AR.

66
https://biblioteca-digitala.ro

\IONEDELE ORAŞELOR DYRRHACHIUM Şi APOLLONIA IN MOLDOVA

cI>IMlN cI>ANl:EKOl' 3 exemplare
(621 - 623).

Tipul VIII.

621. Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus cll lAilN,
iar deasupra, un cap feminin nedeterminat.
ln clmp dr., simbol : un spic şi un strugure.
Rv A l'P/ cllA/Nl:E/KOl'.
AR. Greut. 3,30 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea foarte bună, moneda netocită (pi.
II, 621).
Maier, p. 27, nr. 367.
622. Idem, cI>IAilN.
Rv. [ A ] l' P cllA [Nl:EKOl' J.

Greut. 3,00 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 367.
623. Idem, «l>IMlN.
Rv. [A l'P) cI>A[ N ] l:E [ K ) O l' .
AR. Greut. 3,30 g . Diam. 1 9 m m . Conservarea
bună, moneda parţial tocită.
l\faier, p. 27, nr. 367.
AR.

cI>IMlN APl:ETHNOE 2 exemplare
(624 - 625).

Tipul IX.

.

624. Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus, cI>IAilN ;
ln exergă, un fulger.
Rv. [ A ] l' P [APIET JHN[O ):E.
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 17 m. Conservarea
mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 21, nr. 131 .
625. Idem, el> IMlN.
Rv. A l'P [ APIETHJNO:E.
AR. Greut. 2,96, g. Diam. 17 mm. Conserva
rea mediocră, moneda puţin tocită.
Maier, p. 21, nr. 131.

X. EENON «l>IAOAAMOl' 63 exemplare
(626 - 688)

Tipul

626. Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus, EE
NilN, iar deasupr� vultur spre dr. cu aripi
lntredeschise. In exergă, un cline spre dr.
Rv. A l' [ P cI>IAO A JAMO l' .
A R . Greut. 3,18 g . Diam. 1 7 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
627. Idem, dar [ EEN!lN ).
Rv. A l' [ P «l>IAOAAJMOl' .
AR. Greut. 3,15 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea slabă, moneda foarte tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.

628. Idem, dar EE[N!lN).
Rv. [Al'P] cI>IAO[AJA[MOl' J.
AR. Greut. 3,23 g. Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 27; nr. 388.
629. Idem, dar [ E JENON.
Rv. [ A l' JP «l>IAOAA[MO l' ).

Greut. 3,27 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
630. Idem, dar EEN!lN .
Rv. [ A ] l' P cI>IAOAA[MO T J.
AR . Greut. 3,24 g. Diam. 17 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
631. Idem, EEN!lN.
Rv. A l' [ P cI>IAOJ AAMO l'.
AR . Greut. 3,14 g. Diam. 17 mm. Conservarea
foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
632. Idem, dar EENil[N ).
Rv. A T P «l>IAOAAMOl' .
AR. Greut. 3,34 g . Diam. 18 mm. Conser
varea bună, moneda netocită (pi. II, 632).
Maier, p. 27, nr. 388.
AR.

633. Idem, dar EEN!lN.
Rv. A T P cI>IAOAA[MOT ].
AR. Greut. 3,09 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser·
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
634. Idem, EENilN.
Rv. [ AT P J «l>I AOA[AMOT ].
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 18 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
635. Idem, dar EENil[ N J.
Rv. [ AT P ) «l>IAOAA[MOl' J .
A R . Greut. 3,28 g . Diam. 16 m m . Conservarea
bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
636. Idem, dar EENilN.
Rv. [ A T JP cI>IAOA[AMOl'].
AR. Greut. 3,18 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
637. Idem, dar [EJENON.
Rv. ATP cI>IAO[AA]MOT .
AR. Greut. 3,16 g . Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
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Maier, p. 27, nr. 388.
638. Idem, dar SEN!l[ N ].
Rv. A !P [<l>IAOAAM] O ! .
A R . Greut. 3 , 1 1 g . Diam. 2 0 mm. Conservarea
bună, moneda parţial tocită.
l\faier, p. 27, nr. 388.
639. Idem, dar SEN!lN.
Rv. A !P <l>IAO[AAMO! J.
AR. Greut. 3,19 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocilă.
Maier, p. 27, nr. 388.
G·IO. Idem, SEN!lN.

Rv. AYP [ <l> ] I A[ O JAAMOl' .
AR. Greut. 3,15 g. Diam. 18 mm. Conser
varea bună, moneda netocită.
Maicr, p. 27, nr. 388.
64 1 . Idem, SEN!lN.
Rv. [A !P <l> l ]AOAA[ MO! ].
AR. Greut. 2,90 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.

642. Idem, SEN!lN .
Rv. [A !P <l>IAO JAAMOY .
A R . Greut. 3,12 g . Diam. 1 8 mm. Conservarea
mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
643. Idem, dar [ S ] EN!lN.
Rv. [ A ! ]P <l>IAOA[AMO! ].
AR. Greut. 2,98 g. Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maler, p. 27, nr. 388.
644. Idem, dar SEN!lN.
Rv. A ! [ P <l>IAOJAAMO! .
A R . Greut. 3,16 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
bună, moneda p uţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
645. Idem, SEN!lN.
Rv. [A ! ]P <l>IAOAA[ MO! ].
AR. Greul. 3,1 7 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
G46. Idem, dar SEN!l[N ].
Rv. [A !PJ <l>IAOA[AMO! ] .
A R . Greul. 3,31 g . Diam. 1 7 m m . Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maler, p. 27, nr. 388.
647. Idem, dar SENilN.
Rv. Jl YP �IAO[AAMO! ].

AR. Greut. 3,17 g. Diam. 17 mm. Conservarea
foarte bună, moneda netocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
648. Idem, SEN!lN.
Rv. A !P <l>l[AOAA]MO ! .
AR. Greut. 3,25 g . Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea bună, moneda netocită (pl. I I, 648).
Maier, p. 27, nr. 388.
649. Idem, SEN!lN.
Rv. A !P <l>IAOA[AMO! ].
AR. Greut. 3,17 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocilă.
Maier, p. 27, nr. 388.
650. Idem, dar SEN!l[ N ] .
Rv. [A ! P <l>IAOJAAMO[ Y ) .
AR. Greut. 3,38 g . Diam. 18,5 mm. Conser·
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocilii.
Maier, p. 27, nr. 388.
651. Idem, dar SEN!lN .
Rv. [ A ! P <l>IAOJAAMO ! .
AR . Greul. 3,09 g . Diam. 17 mm. Conservnrca
bună, moneda puţin tocită.
Maler, p. 27, nr. 388.
652. Idem, SEN!lN.
Rv. A !P <l> l [ AOAAM JOY.
AR. Greul. 2,93 g. Diam. 1 7 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.

G53. Idem, SEN!lN.
Rv. A YP <l>IA[ OAAMO! ].
AR. Greut. 3,17 g. Diam. 18 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
654. Idem, SENQN.
Rv. [A ! P ] <l>IAOA[AMO Y ].
AR. Greut. 3,27 g. Diam. 18 mm. Conservarea
bună ; moneda puţin tocită.
l\faier, p. 27, nr. 388.
655. Idem, dar [ S ]ENON.
Rv. A !P [<l>IAOAAJMO!.
A H . Greut. 3,1 1 g . Diam. 1 7 m m . Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
.\faier, p. 27, nr. 388.
656. Idem, dar SENilN.
Rv. A l [ P <l>IAOJlA]MO!.
AR. Greut. 3,22 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda tocită.
Maler, p. 27, nr. 388.
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657. Idem, EEN!lN.
Rv. [ A T P ] «l>IAOAA[ MO T ].
AR. Greut. 3,28 g. Diam. 17 ,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
(i58. Idem, dar EEN!l[N ).
Rv. A T [ P «l>IAOJAAMOT .
A R . Greut. 3 , 1 3 g . Diam. 1 8 m m . Conserrnrea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
ri.:ill. Idem, dar EEN!lN.
Rv. [A iP «l>IJAOAAMOT .
AR. Greut. 3,26 g . Diam. 1 7 mm. Conservarea
satisfăci\ toarc, moneda parţial · tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
li60. Idem. EEN!lN.
Rv. A i[P «l>IAO JAAMOl' .
AR. Greut. 3,29 g . Diam. 1 8 m m . Conservarea
foarte bună, moneda netocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
G61. Idem, dar EENO[ N J .
Rv. A l" P «l>IAOAAMOl' .
A R . Greut. 3,10 g. Diam. 18 m m . Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
662. Idem, dar EEN!lN.
Rv. [ATP «l>JIA[ OJAAMOT.
AR. Greut. 3,05 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
663. Idem, EEN!lN.
Rv. A T P «l>IAOAAMOT.
AR. Greut. 3,90 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maler, p. 27, nr. 388.
664. Idem, dar EEN!l[N J.
Rv. A l'P «l>I[AOAAM )Ol'.
A R . Greut. 3,12 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
665. Idem, dar EEN!lN.
Rv. [A l'P «l>IAOJAAMO[ T ).
AR. Greut. 3,10 g. Diam. 18 mm. Conservarea
foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
666. Idem, EEN!lN.
Rv. A i [ P «l>IAOAAJMOl' .
A R . Greut. 3,30 g . Diam. 1 8 m m . Conservarea
bună, moneda parţial tocită.

Maicr, p. 27, nr. 388.
667. Idem, EEN!lN.
Rv. A TP [«l>IAOAAJMOT.
AH. Greut. 3,32 g. Diam. 17 mm. Conservarea
bună, moneda netocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
668. Idem, EENON.
Rv. A l'P «l>IAO[AAMOr J.
AR. Grcut. 3,29 g. Diam. 19 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda tocită.
Maicr , p. 27, nr. 388.
669. Idem, EEN!lN.
Rv. A l'P [«l>IAOAAJMO Y .
AR. Greut. 3,24 g . Diam. 1 8 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocit�i .
Maier, p. 27, nr. 388.
670. Idem, EENON.
Rv. [A l'P «l>)IAOAAMO[ Y ].
AR. Greut. 3,34 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea satifăcătoare, moneda parţial tocită
Maier, p. 27, nr. 388.
6 7 1 . Ici em, dar [ E JEN!lN.
Rv. A YP [ll>IAOAJAMO[ T ].
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 19 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
672. Idem, dar EEN!l[N].
Rv. A YP «l>I[AOJAAMO[ TJ .
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 19 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
673. Idem, dar EEN!lN.
Rv. A YP [cll )IA[ OAAMOY ).
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 17,5 mm.
varea satisfăcătoare, moneda parţial
Maier, p. 27, nr. 388.
674. Idem, EEN!lN.
Rv. A YP «l>IA[ OAAMOT J.
AR. Greut. 3,32 g. Diam. 18,5 mm.
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
675. Idem, EEN!lN.
Rv. [ATP ll> JIAOAAM[ O i ).
AR. Greut. 3,21 g. Diam. 16,5 mm.
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
676. Idem, dar EENO:N J.
Rv. A YP lll l A[OAAJM[ O ] Y .
AR. Greut. 3,06 g . Diam. 1 9 mm.

Conser
tocită.

Conser

Conser

Conser-
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varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
677. Idem, dar EENON.
Rv. [A l'P «l>IA]OAAMO[ Y J.
AR. Greut. 3,04 g. Diam. 19 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
678. Idem, EENON.
Rv. [A Y JP «l>IAOA[AMOl' J.
AR. Greut, 3,16 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
fi7!l. Idem, EENON.
Rv. [ A l' ]P «l>IAOA[AMOl' ].
AR. Greul. 3,1 9 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
61!0. Idem, dar EENO[ N ].
Rv. A l' P [«l>IAOA ]AMOl' .
AR. Greut. 3,42 g . Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
681. Idem, dar EENON.
Rv. [ A ] l' [ P ] «l>IA[ OAAMO l' ].
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
682. Idem, dar [ EJENO[ N ].
Rv. [ A l' P «l>IAJOAAM [ O l' J .
A R . Greut. 3,21 g . Diam. 1 8 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
683. Idem, dar EENON.
Rv. IA Y ]P «l>IAOAA[MO l' ].
AR. Greut. 3,24 g. Diam. 19 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
684. Idem, EENON.
Rv. A l'P «l>IAO[AAMOl' J.
AR. Greut. 3,18 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
foarte bună, moneda netocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
685. Idem, EENON.
Rv. A l'P «l>l[AOA JAMO[ l' ].
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 18 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
686. Idem, dar [ E JENON.
Rv. A l'P «l>IA[OAAMO l' ].

AR. Greut. 3,18 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
687. Idem, dar EENO[ N ].
Rv. A l'P «l>IA[OAAMOl' J.
AR. Greut. 3,28 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maler, p. 27, nr. 388.
688. Idem, EENON.
Rv. [A l'P «l>IAO]AAM [ O l' ] .
AR. Greut. 3,06 g . Diam. 1!l m m . Conservarea
slabă, moneda tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.

XI. EENON «l>IAAIA 26 exemplare (689714)

Tipul

689. Vaca cu viţelul, spre dr. Sus, EEN[ON J.
Deasupra, bonetele Dioscurilor cu stea. ln
clmp st„ un spic, ln dr„ o făclie.
Rv. [A l' P ] «l>IA[AIA].
AR. Greut. 3,30 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
l\faier, p. 27, nr. 376.
690. Idem, dar EENON.
Rv. A l' [ P «l>IA]Al[AJ.
AR. Greut. 3,25 g. Diam. 19,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 388.
691. Idem, EENON.
Rv. A l'P «l>l[AA IA].
AR. Greut. 3,16 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.
692. Idem, dar [ E ]ENON.
Rv. A l'P [ «l>IA]AIA.
Reversul este bătut de două ori.
AR. Greut. 3,15 g. Diam. 21 mm. Conserva
rea slabă, moneda parţial tocită (pi. I I, 692).
Maier, p. 27, nr. 388.
693. Idem, dar EENON.
Rv. [A l'P «ll ]IAAl[AJ.
AR. Greut. 3,40 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.
694. Idem, EENON.
Rv. Al'P [4l>IAAl ]A.
AR. Greut. 3,26 g. Diam. 18 mm. Conserva
rea bună, moneda puţin tocită (pi. I I I, 694).
Maier, p. 27, nr. 376.
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695. Idem, dar ( S JENilN.
Rv. !J,. T [ P ] «l>IAAIA.
AR. Greut. 3,20 g. Diam. 18 mm. Conservarea
bună, moneda tocită.
Maler, p. 27, nr. 376.
696. Idem, dar SENnN.
Rv. [ /J,. T P J «l>IAAl[ A J.
AR. Greut. 2.60 g. Diam. 17 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.
697. Idem, SENilN.
Rv. !J,.TP «l>IAA[ I JA.
AR. Greut. 3,14 g. Diam. 18 mm. Conservarea
bună, mc neda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.
698. Idem, SENnN.
Rv. !J,. TP [«l>IAAI JA.
AR. Greut. 3,29 g. Diam 19 mm. Conservarea
bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.
699. Idem, SENilN.
Rv. [/J,. TP) «l>IAAl[A J .
A R . Greut. 2,92 g . Diam. 1 8 m m . Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maler, p. 27, nr. 376.

700. Idem, SENilN.
Rv. [ /J,. TP «l>IA)AIA.
AR. Greut. 3,08 g. Diam. 19 mm. Conservarea
foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.
701. Idem, EENilN.
Rv. !J,. TP «l>IA[AIA).
AR. Greut. 3,01 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.
702. Idem, dar EENil[N ).
Rv. !J,. T P [«l>IAAl )A.
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\Iaier, p. 27, nr. 376.
703. Idem, dar EENilN.
Rv„ !J,. T P «l>l[ AAI JA.
AR. Greut. 3,14 g. Diam. 1 7 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.
704. Idem, EENilN.
Rv. !J,. TP d> I[AAIA).
AR. Greut. 3,01 g. Diam. 17 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.

IN MOLDOVA

l\laler, p. 27, nr. 376.
705. Idem, EENilN.
Rv. [/J,. T ]P «l>IAAl[AJ.
AH. Greut. 3,06 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.

706. Idem, EENilN.
Rv. !J,. l'P «l>IAAl[ A].
AH. Greul. 3,17 g . Diam. 1 7 mm. Conservarea
uună, moneda netocită.
Maler, p. 27, nr. 376.
707. Idem, EENilN.
Rv. [/J,. l'P «l>IAJAIA.
AH. Greul. 3,20 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.

708. Idem, dar EENil! N J.
Rv. !J,. l'P [«l>IAAI JA.
AR. Greul. 3,51 g. Diam. 18 mm. Conservarea
foarte bună, moneda netocită.
Maier, p. 27, nr. 37.6.
709. Idem, dar EENnN.
Rv. !J,. l' [ P «l>IAAI JA.
AR. Grcut. 3,10 g. Diam. 19,5 mm. Conser
varea mulţumitoare, moneda tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.

710. Idem, EENilN.
Rv. /J,. [ T P «l>IA)AIA.
AR. Greut. 3,14 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.

7 1 1 . Idem, dar E[ EN ]ilN.
Rv. [/J,. T P ] «l>IAAl[A).
AR. Greut. 3,09 g. Diam. 18 mm. Conservarea
mediocră, moneda parţial tocită.
l\laier, p. 27, nr. 376.
712. Idem, dar EENnN.
Rv. [ /J,. )l'P «l>IAA[ IA].
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 19 mm. Conservarea
bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.

713. Idem, EENilN.
Rv. [/J,. TP «l> ]IAAIA.
AR. Greut. 3,32 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda puţin tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.
714. Idem, dar [ E J ENnN.
Rv. !J,. l' [ P «l>IAAJIA.

71
https://biblioteca-digitala.ro

"UCUR MITREA

AR. Greut. 3,28 g. Diam. 19 mm. Conservarea

mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 27, nr. 376.

Tipul XII. EEN.QN
plare (71 5 - 732).
7 1 5.

AI'AEHONOI:

18 exem

Vaca spre dr. cu viţelul care suge.

aripile întredeschise ; in exergă, o clrmă.

71 6.

7 1 7.

718.

7 1 9.

720.

72 1 .

722.

723.

Sus,

EENON ; deasupra, un vultur spre dr. cu

Rv. [ A l' JP AI'A01(QNOI:).
AR. Greut. 3,23 g. Diam. 18 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maicr, p. 20, nr. 93.
Idem, dar EEN[QN ).
Rv. [ A r r P ArA0 1 [ Q� O � ] .
A R . Greut. 3 , 1 5 g . Diam. 18 m m . Conser
varea satisfăcătoare, moneda foarte tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.
Idem, dar EENO[ N ) .
Rv. A l' P AI'[A0 In)N OI:.
AR. Greul. 3,03 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.
Idem, dar EEN[ON ).
Rv. [Al'P AI'A )0InN[OI: J.
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.
Idem, dar EENO[ N ) .
Rv. A l'P A[I'A0InNOI:].
AR. Greut. 3,06 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.
Idem, EENO[N).
Rv. [A l'P AI'JA0InNO[ I: ] .
A R . Greut. 3,27 g . Diam. 18 mm. Conser
varea foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.
Idem, dar EENON.
Rv. [ Al' P A I'A0I )ONOE.
AR. Greut. 3,23 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.
Idem. EEN!lN.
Rv. [A l' P J AI'A0InNOE.
AR. Greut. 3,13 g. Diam. 20 mm. Conservarea
foarte bună, moneda puţin tocită (pi. I I I, 722).
Maier, p. 20, nr. 92.
Idem, EENON.
Rv. [ A ] l' P AI'A0InNO [ E ].

AR. Greut. 3,21 g. Diam. 19 mm. Conser
varea foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.
724. Idem, dar EENON.
Rv. [ A l' P A JI'A[ 0 ] InN [ OEJ.
AR. Greut. 3,29 g. Diam. 17 mm. Conservarea
bună, moneda tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.

725. Idem, dar [ E E JNO[N ) .
Rv. A l' P AI'A[0InNOE ].
AR. Greut. 3,02 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
l\faier, p. 20, nr. 92.
726. Idem, dar EENON.
Rv. [A l'P A]I'A0InNO[ I: J .
AR. Greut. 3,32 g. Diam. 17 mm. Conser
varea foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.
727. Idem, EEN.QN.
Rv. [A l'P AI'AJ0InNO[ I: ] .
AR. Greut. 3,09 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.

728. Idem, dar EENO[ N J.
Rv. A l'P AI'A[ 0InNOI: ].
AR. Greut. 3,40 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea foarte bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.

729. Idem, dar EENON.
Rv. [ A ] l' P AI'A[ 0InNOI:].
AR. Greut. 3,11 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.

730. Idem, E ENON.
Rv. Al'P [ AI'A0InN J O�.
AR. Greut. 3,23 g. Diam. 18 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.

731 . Idem, dar EEN[ON ].
Rv. A l'[P ArA0InJNOI:.
AR. Greut. 2,78 g. Diam. 19,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţiai tocită.
Maier, p. 20,

nr.

92.

732. Idem, dar EENON.
Rv. [A l'P ArA0JinNOI:.
AR. Greut. 3,01 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
Maier, p. 20, nr. 92.
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1'ipul

733.

73 1 .

735.

736.

737.

738.

739.

740.

7-11 .

XIII.

(733- 752)

8EN'1N ffîPBA 20

exemplare

Vaca spre dr. cu viţelul care suge.

Sus,

8EN[ ClN ] ; deasupra, vultur spre dr. cu aripile
întredeschise.
Rv. [ A l' P Il l'PB !A.
AR. Greut. 3,21 g. Diam. 18 mm. Conser
varea mediocră, moneda tocită.
l\laier, p. 26, nr. 351.
Irlem, clar 8ENn�.
Rv. A l'[P Il l' PBA !.
AR. Greut. 3,32 g. Diam. 1 7 m m . Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 26, nr. 35 1 .
Idem, 8ENClN.
Rv. A [ T P ] :J.l'PBA.

AR. Greut. 3,36 g. Diam. 18 mm. Conservarea
foarte bun:'\ , moneda netocită.
Maier, p. 26, nr. 351 .
Idem, dar [ 8 ]ENCl[N ].
Rv. Â l'P Il l' [ PBAJ.
AR. Greut. 3,05 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parUal tocită.
Maier, p. 26, nr. 351.
Idem, dar 8EN'1N.
Rv. Â l' [ P Il l' PB ]A.
AR. Greut. 3,29 g. Diam. 19 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
l\faier, p. 26, nr. 351.
Idem, dar [ 8 ]ENClN.
Rv. Â l' [ P nr ]P[BA].
AR. Greut. 3,06 g. Diam. 1 9 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 26, nr. 351.
Idem, dar 8ENClN.
Rv. (Â l' P ] Il l'PBA.
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 20 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 26, nr. 351.
Idem, dar 8ENil[ N ].
Rv. Â l'P Ill'[PBAJ.
AR. Greut. 3,28 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 26, nr. 351.
Idem, 8EN!l[N ].
Rv. Â l'P Il l' P[ BA].
AR. Greut. 3,27 g. Diam. 1 9 mm. Conser
varea slabă, moneda foarte tocită.
Maier, p. 26, nr. 351.

742. Idem, 8ENCl[ N ].

Rv. [Â l'P Il l'P]BA.

AR. Greut. 3,03 g. Diam. 1!J mm. Conser
varra satisfăcătoare, moneda tocihl.
l\laier, p. 26, nr. 351.
743. Idem, clar [ 8 E ]NClN.
Rv. A[ l'P] Il l' P[ BA I .
A R . Greut. 3,26 g . Diam. 1 9 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
lllaier, p, 26, nr. 35 1 .
7 tt . Idem, 8EN!lN.
Rv. [Â l'P Il l'P jBA.
AR. Greut. 3,33 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea bună, moneda tocită.
llfaier, p. 26, nr. 351 .

745. Iclem, 8ENn�.

Rv. [Â l'P Il l' P JBA.
AH. Greut. 3,33 g. Diam. 17 mm.
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 26, nr. 351.

Conser

746. Idem, 8EN!lN.

747.

748.

749.

750.

751.

Rv. [Â l'P Il ]l' PBA.
AR. Greut. 3,21 g. Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 26, nr. 351 .
Idem, 8EN!lN.
Rv. [Â l' ]P Il l'PB[AJ.
AR. Greut. 3,31 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\faier, p. 26, nr. 351 .
Idem, 8ENClN.
Rv. A l' [ P ] Il l' PBA.
AR. Greut. 3,24 g. Diam. 19 mm. Conserva
rea foarte bună, moneda netocită (pi. I I I, 748).
Maier, p. 26, nr. 351.
Idem, 8ENClN.
Rv. A [ l' P Il l' PBAJ.
AR. Greut. 3,33 g. Diam. 18 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 26, nr. 351.
Idem, 8EN'1N.
Rv. A l' P [ Il l'PB ]A.
AR. Greut. 3,29 g. Diam. 17 ,5 mm. Conser
varea foarte bună, moneda puţin tocită.
lllaier, p. 26, nr 351.
Idem, 8EN!lN.
Rv. [Â l'P Il ] l' PBA.
AR. Greut. 3,29 g. Diam. 1 8 mm. Conserv area
bună, moneda puţin tocită.
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Maier, p. 26,

nr.

752. Idem, EENO[N ].

AR. Greu l. 3,26 g. Diam. Hl mm.

351.

Rv. a l'P II[ l'PBA].
AR. Greul. 3,15 g. Diam. 19
varea bună, moneda tocită.
l\laier, p. 26, nr. 361 .

varea bună, moneda puţi n tocim.

mm.

Conser

Tipul XI V. EENON XAPOII I:t\Ol' 10

exem

plare (753- 762).

753. Vaca

spre dr. cu vi\elul care suge. Sus,
EEKON ; deasupra, o l>ară orizontală şi un
'·ultur spre dr. cu aripile desfăcute. În cir., o
măciucă verticală.
Rv. [ a ) l'P XAPO/II I{N O l' .
AR. Greut. 3,36 g . Diam. 1 8 m m . Conserva
rea bună, moneda puţin tocită (pi. I I I,753).
Maier, p. 28, nr. 405.

754. Idem EEN!lN.

Rv. 1 a 1 l'P XAPOII[ INOl' J.
AR. Greul. 3,33 g. Diam. 20,5 m m . Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 405.
755. Idem, dar EENO[N J.
Rv. a l' [ P XAPOII JINOl' .
AR. Greut. 3,1 1 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 405.
756. Idem, dar EENON.

757.

758.

759.

760.

Rv. a l'P XA[POIII JN O l' .
AR. Greut. 3,29 g. Diam. 1 9 m m. Conser
varea foarte bună, moneda puţin toci t:i.
Maier, p. 28, nr. 405.
Idem, dar [ E ]ENON.
Rv. a[ l'P XAPO JII I NO l' .
A R . Greut. 3,35 g. Diam. 1 8 ,5 m m . Conser
varea bună, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 405.
Idem, dar [ E ]EN!l[N ] .
Rv. a l'P XAP[ OII I NO ] l' .
AR. Greul. 3,25 g . Diam. 1 7,5 m m . Const•r
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 28, nr. 405.
Idem, dar EEN!lN.
Rv. aTP [ XAPOIII JNOl' .
AR. Greut. 2,93 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea mediocră, moneda parţial tocită.
Maier, p. 28, nr. 405.
Idem, EEN!lN.
Rv. a l'P XAPOTI[ l l\ O l' ].

Conser

Maier, p. 28, nr. 405.
76 1 . Idem, EENON.
Rv. � l' [P XAPOIII f:\'Ol' .
AR. Greul. 3,22 g. Diam. 1 8 m m . Conser
varea mediocri\, moneda locitii.
:\laier, p. 28, nr . 405.
7<i2. lllem. EE!\!ll\.
Rv. [� l'P XA]PO I I I [ NO l' J.
AH. Greul. 3,40 g. Diam. 18 mm . Conservarea
h u n i\ , moneda p u \ in toci lă.
:\laier, p . 28, nr. 405.
Tipul

X V. EEN!lN �AMH :\ O :E

(763 - 770).

8

t•xcmplarc

763. Yaca spre dr. cu vi\el ul care suge. Sus,
[ E ]EN[ffN J, in clmp dr., un spic ; in exergă.
ciorchine.
Rv. ( a ] l' P �A[MHNOl:].
AR. Greul. 3,06 g. Diam. 1 8 , 5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
l\laier, p. 22, nr. 179.
764. Idem, dar EEN!lN.
Rv. a l'P �A[MHNOl:] .
AR. Grcut. 3,45 g. Diam. 19 mm. Conserva
rea satisfăcătoare, moneda tocită.
l\laicr, p. 22, nr. 1 79.
765. Idem, dar EEN!l[ N ].

Rv. i a l'P] �AMH[NO :E J.
AR. Greul. 3,16 g. Diam. 19 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
l\Iaicr, p. 22, nr. 1 79.
766. Idem, dar EEN!lN.
Rv. aTP a[AMH JNOL.
AR. Greut. 3,64 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea mediocră, moneda par\ial tocită.
l\Iaier, p. 22, nr. 1 79.
767. Idem, dar [ E ]EN!l:N.
Rv. a l'P 1aAMHN]O:E.
AR. Greul. 3,50 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\Iaier, p. 22, nr. 1 79.
768. Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus,
EEN!lN.
Rv. a l'P � I O . . .
AR. Greut. 2,61 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocit:i .
Maier ?
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769. Vaca spre dr.

cu viţelul care suge. Sus,
EENîlN, deasupra, vultur spre dr. cu ariplle
întredeschise.
Rv. Neclar.
„ Saucec". Greut. 2,52 g. Diam. 17,5 mm. Con
servarea slabă, moneda tocită.

Maier, '!
770. Vaca spre dr.
EENîl N.

cu

viţelul

care

suge.

Sus,

Ru. Neclar.

I mitaţie. AR. Greut. 3,18 g. Diam. 18 mm.

Conservarea bună, moneda parţial tocită.

Maler, '!

Tipul X VI. I:IAANOI: API I:THNOI: 12 exem
plare (771 - 782).

771 . Vaca spre dr. cu

viţelul care suge. Sus,
I: IAANOI: ; ln exergă, un fulger.
Ru .6. l'P API[ I:TH ]NOI:.
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 18 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Maier, p. 21, nr. 1 29 .
Idem, I:IAANOI:.
Ru . .6. l'P [ API I: ]THNOI:.
AR. Greut. 2,89 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 21, nr. 1 29 .
Idem, dar I I: IAAJNOI:.
Ru. [ .6. l' ]P APII:THNO[ I: ].
AR. Greut. 3,07 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea slabă, moneda foarte tocită.
Maier, p. 21, nr. 129.
Idem, dar I: IAANO[ I: J.
Rv . .6.l'P API[ I:TH ]NOI:.
AR. Greut. 3,08 g. Diam. 1 7 mm. Conser
varea bună, moneda tocită.
Maier, p. 21, nr. 129.
Idem, dar [ I:IAANOI: J.
Rv .6.l'P AP[ I I:TH JNOI:.
AR. Greut. 3,00 g. Diam. 18 mm. Conser
varea medlocră, moneda tocită.
Maier, p. 2 1 , nr. 129.
Idem, dar I: IAAN[OI:].
Rv. .6. l'P APII:THNOI:.
AR. Greut. 2,77 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 21, nr. 1 29.
Idem, dar [ I:I JAAN[OI:].
Rv. .6. l'P APII:THNOI:.
•

772.

773.

774 .

775.

.

776.

777.

AR. Greut. 2,87 g. Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare,
(pi. I I I, 777).

moneda parţial tocitii

Maier, p. 21, nr. 129.

778. Idem, dar [ I: ]IAANOI:.
Rv. .6. l'[P API I: ]THNOI:.
AR. Greut. 2,87 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea satisfftcătoare, moneda parţial tocită.
l\laier, p. 21, nr. 129.

779. Idem, dar ( I:l ]AANOI:.
Rv. .6. l'P AP[ l ] I:THNOI:.

AR. Greut. 3,05 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial
to
cită.
Maier, p. 21 ,

nr.

1 29.

780. Idem, dar I: IAANOl:: .

Ru. .6. l'P API I:THNOI:.
AR. Greut. 2,83 g. Diam. 1 8 mm. Conservarea
satisfăcătoare, moneda parţial tocită .

Maier, p. 21, nr. 129 .

.

781. Idem, dar [ l:: ]IAANO( l:: ].
Rv . .6. l'P API[ l::T HNOl:: ].

AR. Greut. 3,11 g. Diam. 18 mm.

Conser

varea foarte bună, moneda puţin tocită.

Maier, p. 21, nr. 1 29.

782. Idem, dar l:: I AAN(OI:].
Ru. .6. l'P APl( l:: T HN]OI:.

AR. Greut. 3,01 g. Diam. 1 8 mm. Conser

varea foarte bună, moneda netocită.

J.faier, p. 21 , nr. 129.

Zîlll l'POI: .6.AMHNOI:
plare (nr. 783- 785).

Tipul X VII.

3 exem

Vaca spre dr., cu viţelul care suge. Sus,
ZîlIIYPOI: ; ln clmp dr„ un spic. Jn exergă,
un ciorchine.
Rv . .6. l'P/ .6.A/MH/NOl:: . In rest, ca
mai sus.

783. Idem, ZîlIIYPOl:: .
Rv. .6. l'P .6.A(MH]NOl:: .
AR. Greut. 3,23 g. Diam. 20 mm. Conservarea
bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 22, nr. 1 75.

78 4 . Idem, ZîlIIYPOI:.
Ru. .6. l'P .6.[AJM( H JNOI:.
AR. Greut. 3,14 g. Diam. 20 mm. Conser

varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.

Maler, p. 22, nr. 175.
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792. Vaca spre dr. c u viţelul care suge. In clmp

785. Idem, Z!lITYPOI:.

Ru. A l' P AA[MH JNO[ I:].

AR. Greul. 3,07 g. Diam. 21 mm. Conser
Yarea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
l\Iaier, p. 22, nr. 1 75.
786 lu. c(mai sus, d!lr barbarizat. Sus, Z!llll'P.
Ru. legenda neinteligibilă şi complet l>ar
barizată.
AR. Greul. 3,22 g. Diam. 18 mm. Conser
Yarea satisfăcătoare, moneda parţial tocită
(pi. I I I, 786). Tip asemănător, Maier, p. 28
nr. 4 09.
.

•

Tipul X VIII. AAZIOI: AAMHNO:E 1 exemplar.

787. Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus, AA
ZIOI:. I n clmp dr. , un spic. In ex erg:i, un

ciorchine.

Ru. A l'P AA[ MH ]NOI:.

AR. Greut. 3,4 5 g. Diam. 1 9 mm. Conser
varea satis ăcătoare, moneda parţial tocit:i .
l\laier, p. 2 2 , nr. 1 72.
A lte tipuri

788. Vaca spre dr. cu viţelul care suge.
E l' JS"Ol' I:. In clmp, dr., un spic.

Sus,

Ru. [A l'P ] AAMHN[O I: J .

A R . Greul. 3,30 g . Diam. 1 7 mm. Con
servarea foarte bună, moneda netocită.
Maier, p. 22, nr. 1 74.
78!J. Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus,
[ E ] l'NOl' I: ; deasupra, ca simbol, o făclie
orizontală 'l In clmp dr., un spic. l n e x ergă,
un ciorchine'.
Ru. A l'P BOl[ K H JNOI:.

dr„ un spic ; ln exergă, un ciorchine.

KTHTOI:.
Ru. A l'P A[AM H JKO:E.

AR. Greut. 3,32 g. Diam. 1 8 mm. Cons('r
varea bună, moneda parţial tocită.
l\laier, p. 22, nr. 176.

793. Vaca spre dr. cu vi\elul care suge. Sus,
[ API I:T!1N ? ) . l n cimp dr., un spic. In exergă ,
riorchine.

Ru. [A l' P A JAMHNO[ I: ] .

AH. Greut. 3,28 g . Diam.

1 8 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
�laier, p. 22, nr. 1 7 1 .

79-1. Vaca spre dr. c u viţelul care suge. Sus,
[ K ]THTOI: ; deasupra, cap spre dr. In clmp
dr. ca simbol, un spic ?

Ru. [A l'P ] <l>AN I I: KOl' .

AR. Greut. 3,33 g . Diam. 1 8,5 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda parţial tocită.
Maier, p. 27, nr. 367.
795. Idem, clar KTHTOI:.
Ru. A l' [ P <l>]ANII:[ KOl' ].

AR Greut. 3,41 g. Diam. 18,5 mm. Conserva

rea bună, moneda parţial tocilă (pi. l l l,795).
Maier, p. 27, nr. 367.

7!J6. Vaca spre dr. cu viţelul care suge.
In exergă, litera A.

Ru. ATP [AAE ]rOPIOT.

AR. Greul. 3,32 g. Diam. 1 8 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Maier, p. 20, nr. 98.

7!J7. Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus
<l>IA!lTA[ I:]. I n clmp dr., simbol ( ?).

An. Greut. �.4 1 g. Diam. 1 9,5 mm. Gonscr
varrn bună, moneda parţial tocită (pi. I II 790).
Maier, p. 22, nr. 181.
791 . Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus,
[AP] l I:T!lN, ln clmp dr., un spic. In exergă,
un ciorchine.

7!J8. Vaca spre dr. cu viţelul care suge. Sus,
[Cl>]IA!lTAI:. In clmp dr., un spic.

Ru. A [ l' P J AAMHNOI:.

A R . Greut. 3,30 g . Diam. 1 7 , 5 mm. Conser
. varea bună, moneda puţin tocită (pi. I I I, 791).
Maier, p. 22, nr. 1 7 1 .

Sus.

K THTO[ I: ] ; deasupra, o cunună de frunze.

AR . Greut. 3,12 g . Diam. 1 7 mm. Conser
varfa bună, moneda parţial tocită.
Maicr, p. 22, nr. 1 5 1 .
/!JO. Vaca spre dr. c u viţelul care suge. Su s,
IlEPirENH I: ; in clmp dr., u n spic.
Ro. A l'P AAMHNOI:.

Sus,

Ru. [ A ] l'P KAEANO[POI:].

AR. Greut. 3,28 g. Diam. 18,5 mm. Conser
varea bună, moneda parţial tocilă.
Maier, p. 24, nr. 258.

Ru. A T P A I: KAAITOl'.

AR. Greut. 3,34 g. Diam. 17,5 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită (pi. n r,
798).
Maier, p. 22, nr. 1 47.
799. Vaca spre dr. Sus, urme din legendă. In clmp
st., măciuca. In exergă, un ciorchine.
Ru. Al'P A I:KAAilOl'.
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AR. Greut. 3,34 g. Diam. 19 mm.

Conser

varea mediocră, moneda tocită.

800.

Ru. [ �rP AJMYN[TAJ.

AR. Greut. 3,16 g. Diam. 1 7 mm.
varea bună, moneda tocită.
Maler, p. 2 1 , nr. 105.

Maier, p. 22, nr. 145.

Vaca spre dr. Sus, E Y K T H ! M!lN ].

Conser

B. APOLl,ONIA
AR. Greut. 3,05 g. Diam. 17,5 mm. Conser

Tipul N I KAN�PO:E AN�P I :E K O Y .
801 .

varea bună, moneda parţial tocită.

Vaca spre st. Sus, [ N I JKAN�PO:E .

Maier, p . 12, nr. 1 3.

Ru. AIIOA/A[N/�PI:E]/KOr.

C. TETRADHAH�IE THASIENE, OHIGINALE ŞI UUTAŢII
802. Capul tlnăr al lui Dionysos spre dr. cu cu
nuna de iederă , formată din trei frunze sus
şi două jos, iar în faţă din două rozete.

Ru. HPAKAEO Y:E :E!lTHPO:E 8A:E inN.

Herakles, nud, ln picioare, ln faţă, cu măciµca
şi blana de leu. In clmp, sigla M.

Ru. Ca mai sus, dar efigia barbarizată, iar
legenda cu capetele literelor globulate.
AR. Imitaţie. Greut. 1 6 , 1 0 g. Diam. 32,5 mm.
Conservarea bună, moneda· puţin tocită.

AR. Tetradrahmă originală. Grcut. 1 6,72 g.

Diam. 33 mm.

Conservarea satisfăcătoare,
tocilă.

moneda

parţial

803. Ca mai sus.

Ru. Ca mai sus, dar ln clmp sigla M barat.

AR. Tetradrahmă originală. Greut. 16,52 g.

Diam. 31 mm.
Conservarea bună, moneda puţin tocită.
804. Ca mai sus, dar cununa este formată din trei
frunze sus şi trei frunze jos.

Ru. Ca mai sus, dar legenda are capetele

literelor globulate.
AR. Imitaţie. Greut. 16,74 g. Diam. 32,5 mm.

805.

Conservarea satisfăcătoare, moneda tocită.

Ca mai sus, dar cununa este formată din trei

frunze sus şi două jos.

Fig. 4. - Imitaţie după o tetradrahm ă thasiană
descoperită ln tezaurul de la Viişoara.
806. Ca mai sus.

Ru. Ca mai sus, dar efigia este mai" stilizată

şi legenda mai nelndemlnatic redată.
AR. Imitaţie. Greut. 16,51 g. Diam. 30 mm.
Conservarea

(fig. 4).

bună,

moneda

puţin

tocită

Rezumînd, obţinem mmătoarea listă cu nume de magistraţi şi cu numărul
corespunzător de piese :
A.
1 . MEVlcr%ot;
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K&nwvoi;
�Lovucrlou
Aux!crxou

�LAWTCX

•

'Apxhrnou
'Aycx6lw'liot;

bai:barizate

Dyrrhachium
68
1 96
127
66
62
13
11

exemplare

543
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A. Dyrrha<Jhium
8.
9.
10.
11.
12.
1 3.
14.
1 5.
1 6.
17.

1 8.
1 9.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.

fll ().ColV
"

E�ColV

77
3
2

Mevlaxou
lll a:Vlaxou
'Apia-rijvoc; .

63
26
18
241

lll ii.o3iiµou
lll ii.Alix
'Ayix!l(Colvoc;
IIup(3ix .
Xixpo7tlv ou .
Âixµijvoc; .
•

.

"

Aii�Loc;
E!Svouc;
"

IIE:piyMjc;
'Apla't"Colv
K't"l)T6<;
"

fllLAWTIXc;
"

'ExicppColv
EuxTi)µ<i>v

"

e xemplare

82

1 1)

.')
=�

diferite

:Ei).ixv6c;
ZC::mu poc;

exemplare

12
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1

'Apr.aTijvoc;
i:lixµijvoc;

barbari zi> ri\

Aixµijvoc;
Aixµijvoc;
Boixijvoc;
Aixµijvoc;
Acxµijvoc;
Âixµijvoc; .
lll a:Vlaxou
'Ai.!)'oplou
Ki.b.tvopoc; .
'Aaxi.iirrnu
'AtJxi.a1tOU .
'AµuVTIX
•

•

-„------

e xemplare

1 ·1 :;

1

1
1

•

30

B. Apollonia
33. Nlxcxv3poc;

34.
35.

Originale
Imitaţii

'Av3plaxou

1

c. Tetradrahme thasien e

exemplar

exemplare
2
3
Total general exemplare :

;,
806

Din tabloul rezumativ de mai sus rezultă că, luî.nd drept criteriu de clasificare
oraşele de emisiune a monedelor, conţinutul tezaurului se repartizează numeric în
felul următor : oraşul Dyrrhachium 800 de drahme (inclusiv contrafacerile şi imita
ţiile), oraşul Apollonia 1 drahmă şi oraşul Thasos (cu regiunile sud-tracice ) 5 tetra
drahme, inclusiv imitaţiile.
În continuare, vom face un scurt comentar numismatic, pe tipuri de monede,
în măsura în care observaţiile făcute pe material cer acest lucru. Este vorba de a
nota unele amănunte ce rezultă din examinarea atentă a fiecărei piese în parte şi
care nu figurează în descriere. Înregistrarea lor o socotim însă necesară pentru cer
cetările viitoare.
La tipul I, în afară de efigia obişnuită, aflată pe majoritatea monedelor, sint
şi unele abateri. Aşa , de pildă, pe 16 exemplare efigia zeiţei Nike, care-şi are locul
pe av. deasupra numelui magistratului, nu apare imprimată. Este probabil ca pe
unele piese să nu se fi imprimat, fie din cauza unei descentrări de batere, fie din
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prrnma tocirii tiparelor. Imprimările parţiale care se observă pe unele exemplare
justifică această interpretare. Sînt totuşi unele exemplare pe care efigia zeiţei Vic
toriei se pare că nu a figurat. În acest caz exemplarele amintite ar constitui variante
la tipul principal.
Un alt exemplar, nr. 63 din descriere, nu are figurat fulgerul în exergă, deşi
moneda este bine bătută şi conservată. Este probabil să avem de-a face cu o altă
c>misiune, în cadrul aceluiaşi tip.
În cuprinsul acestui tip de monede cunoaştem şi unele contrafaceri, cum sînt
cele trei drahme descrise sub numerele 61, 65 şi 66. Prima are literele N şi � din
legendă inversate, iar pe av. , deasupra numelui magistratului, în locul zeiţei Nike,
apare o pasăre spre st. Moneda are sîmburele de aramă, iar exteriorul este învelit
într-o pojghiţă subţire de argint . . Este tipul cunoscut în numismatică sub denu
mirea de „rnonn aie fourree". Tot o contrafacere este şi moneda nr. 65, dar de tipul
Yictoriei cu cunună, legenda fiind formată din diferite litere cu capetele globulate.
Cele descrise sub numerele 66 şi 67 au legenda barbarizată atît pe av. , cît şi pe rv.
La drahmele descrise sub tipul II cu magistraţii Me ,(axoc:; �Lov1.:ofou nu avem
altceva de remarcat decît amănuntul că pe av. , în exerga cîtorva exemplare
(nr. 113, 227 şi 74 ? ) , apare o globulă.
Referitor la celelalte tipuri nu avem nimic deosebit de notat, în afară de faptul
că unele contrafaceri barbare continuă să apară, iar tipurile ce le-au servit ca model
au fost notate în cursul descrierii, aşa că nu mai socotim necesar să revenim.
Unul dintre elementele pe care noi am pus în descriere un accent deo sebit
este con.'5ervarea şi uzura sau tocirea pieselor. În studiile de sinteză ce se vor face cu
privire la diferitele descoperiri monetare, va trebui să se acorde atenţie mai mare
gradului de tocire a diferitelor monede. Întrebuinţarea monedei ca mijlocitor în
schimbul zilnic, vreme mai îndelungată, lasă urme în gradul ei de tocire. În caz
contrar, dacă moneda nu circulă sau circulă foarte puţin, tocirea produsă prin în
trebuinţare este aproape inexistentă. În această situaţie înseamnă că moneda· a
fost tezaurizată. Aceste fapte de observaţie au rolul de a ne ajuta să înţelegem mai
bine fenomenul economic al vremii, şi, fără îndoială, şi pe cel social, urmărind mai
îndeaproape problema schimbului în care moneda j oacă un rol esenţial. Frecvenţa
şi amploarea rolului monedei în acest proces se reflectă şi în gradul de tocire. Dar
pentru a scoate în evidenţă uzajul produs prin circulaţie, va trebui să deosebim şi
să precizăm mai întîi gradul de conservare a monedei. De aceea noi am indicat la
fiecare piesă în parte starea de conservare şi apoi pe cea de tocire. O strictă. deli
mitare între conserv2,re şi tocire nu se poate face totdeauna şi cu destulă uşurinţă.
Mai trebuie avut în vedere şi uzajul şi tocirea tiparelor monetare, care, după un
anumit timp, fac să se imprime numai parţial efigia şi legenda. Socotim însă că
asemenea observaţii trebuie făcute cu atenţfa cuvenită , deoarece ele ne vor ajuta
să pătrundem mai adînc în problema circulaţiei monetare, care nu este decît un
aspect al vieţii economice şi sociale.
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Privite din acest punct de vedere, o bună parte din drahmele tezaurului mo
netar de la Viişoara prezintă urme clare de tocire, cauzate de circulaţie. Puţine
piese de acest fel nu poartă urme de tocire, ceea ce înseamnă că au rămas în circulaţie
foarte puţin timp, după care ele au fost tezauriza.te.
Dar gradul de tocire mai poate fi avut în vedere şi la eşalonarea cronologică a
acestor drahme, în cadrul etapelor mai mari stabilite de A. Maier. În acest caz,
propunerile ce se vor face vor trebui să se sprijine pe un număr mare de fatpe de
observaţie, iar rezultatele obţinute vor fi însă, într-o primă fază, provizorii.
În ceea ce priveşte greutatea medie, drahmele oraşului Dyrrhachium variază
între 3,30 şi 3,00 g. Cîntărirea unui număr de 100 piese (cele aduse cu ocazia cer
eetării de pe teren) ne-a indicat greutatea de 310 g. Aceasta înseamnă că greutatea
medie a unei piese este de 3,10 g. Cîntărirea unui alt lot de monede din acelaşi te
zaur (50 la număr) ne-a indicat o greutate medie de 3,16 g pentru fiecare piesă în
parte. Greutatea medie a unei drahme este de stabilit între aceste două medii.
în privinţa numelor de magistraţi, tezaurul de la Viişoara nu adaugă nici
un nume nou la cele cunoscute şi strînse de A. Maier în repertoriul său. Cele mai
multe variante care nu-şi găsesc corespondentul în lucrarea amintită se explică
prin faptul că sînt contrafaceri, falsificări executate undeva în lumea barbară illiro
eelto-dacică. De altfel, aceste contrafaceri se găsesc în număr destul de mare în
diferite tezaure monetare similare, descoperite pe actualele teritorii ale Iugoslaviei
şi Ungariei, precum şi pe teritoriul ţării noastre. Contrafacerile menţionate par să
fi fost aduse în cea mai mare parte pe teritoriul ţării noastre din regiunile amintite,
în primul rînd de pe teritoriul iugoslav.
*

Prezenţa în teritoriul geto-dac de la est de Carpaţi a unui mare tezaur de
drahme emise în majoritate de oraşul Dyrrhachium, dar şi de oraşul Apollonia.,
ambele situate pe coasta adriatică a peninsulei balcanice, se cere explicată istoric
şi precizată cronologic.
Drahmele celor două oraşe, porturi la Marea .Adriatică, au circulat în anti
ehitate mai ales în teritoriul illiric 1 al Peninsulei balcanice, de aceea ele se găsesc
în primul rînd pe actualul teritoriu al R. P. F. Iugoslavia. în afara acestui teritoriu,
acelaşi material monetar se mai găseşte şi in cantităţi apreciabile în teritoriul geto
dac. Descoperirile monetare cunoscute pînă acum ne-au relevat asemenea tezaure,
în special la geto-dacii din arcul carpatic 2• Ne rămîneau mai puţin cunoscute ase
menea monede în teritoriul geto-dacilor de la est de Carpaţi. Ştirile disponibile în
această privinţă erau şi puţine, şi vagi. Astfel, într-un articol al lui J. G. Neigebaur 3,
1 Pentru această problemă, vezi B. Mitrea, Penelrazione commerciale e circolazione monelaria ne/la
Dacia prima de/la conquisla, ln ED, X (1945), p. 79 - 99.
2 O 1nşirare a principalelor descoperiri cunoscute plnă ln anul 1938, ibid„ p. 87 şi urm.
3 J. G. Neigebaur, Ueber die Miinzfunde Daciens, ln A rchliologische Zeilung, 1 848, Beiblatl, p. 110111. Cf. B. Mitrea, tn ED, X (1945), p. 91, n. 5.
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apărut acum mai bine de un veac, se semnalează prezenţa acestor monede pe teri
toriul Moldovei. În anul 1914, Vasile :Pârvan aducea la cunoştinţa cercetătorilor că
în localitatea Fitioneşti 1, din fostul judeţ Putna, au fost semnalate drahme ale
oraşului Dyrrhachium, asociate cu denari romani din timpul republicii. Doi ani mai
tîrziu, în 1916, Const. Moisil notează prezenţa aceloraşi drahme de data aceasta

l egenda
A Te ri1urt!
O Oescoperm izo!Hte
I

l ocatitâţ1

2
1

lf.

5.

,

Cherghtni/
Fit1one� t1
Panciu
Poiana

Grozeşt1
6 Viişoara
7 Hdngu

Fig. 5.

-

Harta Moldovei cu localităţile ln care s-au descoperit drahme
din Dyrrhachium şi Apollonia.

apărute într-un mic tezaur, în localitatea Panciu (r. Panciu) 2• Radu Vulpe, condu
cătorul săpăturilor de la Poiana (r. Adjud), le-a găsit izolat în marele centru geto-dac
din acest punct.
Recent, M. Petrescu-Dîmboviţa şi Corneliu N. Mateescu semnalează pre
zenţa unei drahme din .Apollonia, apărută în mod izolat pe teritoriul comunei Hangu ,
1 V. Pârvan, ln AA, 1 914, col. 432.

2

6.

-

c.

Const. Moisil, ln BSNR, X I I I (1916), p. 42, nr. 60.
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r. Ceahlău. Pe av. se citeşte numele magistratului N(xocv8poc;, iar pe rv. pe cel al
magistratului 'Av[8F(axou] (cf. A. Maier, p. 12, nr. 13) 1•
Informaţiile menţionate mai sus se limitează să noteze prezenţa fie izolată.,
fie în „mici" tezaure a drahmelor emise de oraşele Apollonia şi Dyrrhachium. Cer
cetări speciale la faţa locului, pentru a se determina împrejurările, cantitatea şi
felul monedelor, nu s-au făcut pentru nici una din descoperirile de acest fel. Din
această cauză, documentarea noastră a rămas lacunară in acest domeniu şi, in con
secinţă, nu s-au putut formula clar nici concluzii de ordin istoric. Nu se putea preciza,
pe baza documentării amintite, dacă drahmele oraşelor adriatice trebuie privite
ca monede aduse in Moldova, de la geto-dacii din Transilvania pe baza circulaţiei
monetare intertribale, sau dacă ele reflectă legături comerciale nemijlocite ale geto
dacilor din Moldova de Jos cu aceiaşi negustori care le-au adus şi la. geto-dacii din
Carpaţi.
O precizare a poziţiei pe care o adoptăm în interpretarea materialului monetar
era de aşteptat, fiind cu atit mai interesantă, cu cît ne aflăm într-un teritoriu în care
din punct de vedere comercial activau grecii din Pont, în special cei de la. Histria.
Tezaurul monetar de la Viişoara, descris de noi mai sus, atît prin marele număr
de monede ce-l conţine, cît şi prin condiţiile in care a fost aflat, aduce contribuţii
noi în această privinţă şi permite o interpretare istorică, mai riguroasă, sprijinită
de data aceasta pe fapte de observaţie strînse la faţa locului. Datele pe care ni le
oferă tezaurul de la Viişoara sînt întărite şi de o altă descoperire de acelaşi fel de
monede, făcută in aceeaşi regiune. Este vorba de un tezaur de peste 180 de drahme
ale celor două oraşe, descoperit în comuna Grozeşti din pasul Oituz (r. Tîrgu Ocna) 2 •
Aceste două tezaure de drahme de la Dyrrhachium Şi Apollonia dovedesc,
credem, că prezenţa acestor monede în Moldova nu poate fi pusă pe socoteala unei
simple circulaţii intertribale, '. dintre geto-dacii din Transilvania şi cei din Moldova
de Jos. Cele două masive tezaure de drahme de la Dyrrhachium şi Apollonia, şi
anume unul de 806 piese, iar celălalt de peste 180 exemplare, dovedesc că schimbul
comercial ce-l făceau geto-dacii din ţinutul carpatic cu negustorii din oraşele adri
atice nu se limita la Carpaţii Răsăriteni, ci el continua şi dincolo de munţi, la popu
laţiile getice de la est de Carpaţi. Sub acest raport, într-o anumită privinţă, geto
dacii din Moldova de Jos sînt strîns legaţi de cei din estul Transilvaniei.
În legătură cu prezenţa drahmelor din oraşele adriatice pe teritoriul geto
dacilor din Moldova de Jos, se pune problema precizării drumului de pătrundere a
acestor monede pînă în regiunea unde ele au fost găsite. În această privinţă, teo
retic vorbind, există două posibilităţi : drumul pe apă al Istrului şi cursul inferior
al Sire�ului sau drumul pe uscat care trecea pe la geto-dacii din Transilvania. Prima
posibilitate trebuie exclusă, deoarece cursurile inferioare ale celor două cursuri de
N. Mateescu, 1953.
Tezaurul este inedit şi se află parţial la Muzeul naţional de antichiti\ţi.

1 Informaţie, Corneliu

2
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513

- Drahme de la Dyrrhachium descoperite fn tezaurul de la Viişoara
(Numerele de pe planşă corespund cu cele din descriere).
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Drahme de la Dyrrhachium descoperite !n tezaurul de la Viişoara
(Numerele de pe planşă corespund cu cele din descriere).
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- Drahme de la Dyrrhachium descoperite în tezaurul de la Viişoara
(Numerele de pe planşă corespund cu cele din descriere).
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apă menţionate erau străbătute de negustorii greci din colonia ioniană Histria
care întreţinea relaţii de schimb cu geto-dacii din sudul Modovei. Nu ne rămîne
decît cea de a doua posibilitate : drumul pe la geto-dacii din Ardeal. În sprijinul
unei atari interpretări, avem toate faptele: numeroase descoperiri de drahme ale
oraşelor de la Marea Adriatică făcute în Transilvania, precum şi prezenţa aceluiaşi
material monetar în estul Carpaţilor, dar în imediata apropiere a marilor pasuri ,
ce înlesnesc trecerea munţilor. Este deosebit de semnificativ în această privinţă
tezaurul de drahme ale oraşelor adriatice descoperit chiar în pasul Oituz, în comuna
Grozeşti, fapt care dovedeşte că cel puţin unul din marile drumuri de legătură dintre
geto-dacii de pe cei doi versanţi ai Carpaţilor a trecut cu siguranţă pe aici. Existenţa
acestui drum de legătură între sudul Transilvaniei, pe de o parte, Moldova de JO K
şi Dunărea inferioară, pe de altă parte, încă din epoca geto-dacă,, este cunoscut şi
admis de toţi cercetătorii 1•
Pe Ungă acest drum străvechi, descoperirea de la Viişoara mai pune problema
existenţei şi a unui al doilea drum. Într-adevăr, satul Viişoara se află situat la vreo
3 - 4 km de oraşul Tîrgu Ocna şi amîndouă sînt plasate pe o altă arteră de comu
nicaţie cu Ardealul: aceea care trece prin pasul Ghimeş-Palanca. Pentru a dovedi
folosirea în etapa dacică a acestei trecători, mai avem nevoie şi de alte descoperiri
pe traseul ei mai sus de Tîrgu Ocna, spre Ghimeş-Palanca. Deocamdată descoperirea
de la Viişoara ne indică posibilitatea folosirii şi acestui al doilea drum 2• Rămîne ca
descoperiri viitoare să aducă completări la documentarea noastră.

O altă problemă de rezolvat este datarea acestor schimburi comerciale. în
această privinţă sîntem ajutaţi de unele studii mai vechi, care s-au făcut, pe de o
parte, pentru cronologia emisiunilor monetare ale celor două oraşe adriatice 3, iar
pe de altă parte pentru circulaţia acestor drahme în teritoriile illiro-getice 4• Ţinînd
seama de numele magistraţilor care apar pe monedele de la Dyrrhachium şi Apollonia
descoperite la Viişoara şi pe baza lucrării lui A. Maier, în care se precizează perioadele
de emisiune a fiecărei categorii de monede, întregul nostru complex de drahme se
poate încadra în perioada 229 - 100 i. e. n. Legăturile comerciale pe care materialul
monetar amintit mai sus le documentează credem că le putem atribui în mare seco
lului al Ii-lea î. e. n .
În ceea c e priveşte data îngropării tezaurului, putem încerca să facem un_ pas
mai departe. Prezenţa tetradrahmelor thasiene (originale şi imitaţii) ne indică cea de a
1 J. Jung, Zur Geschichte der Păsse Siebenbilrgens, ln .Mill. d. Inst. f. Oesterr. Geschichts„ IV (1893),
p. 9 şi urm ; V. Pârvan, Castrul roman de la Poiana şi drumul prin Moldova de Jos, ln A RMSI, 1913,
p. 27 şi urm. Cf. de acelaşi autor, lnceputurile vieţii romane la qurile Dundrii, Bucureşti, 1923, p. 42 ;
Dacia. Civilizafiile străvechi, trad. R. Vulpe, Bucureşti, 1 957, p. 1 0 1 . Cf. şi R. Vulpe, Piroboridava, Bucu
reşti, 1931, p. 15.
1 Cf. Jung, op. cil„ p. 1 0.
3 A. Maier, ln NZ, I (1908), p. 1 şi urm.
' ED, X (1945), p. 79 şi urm.
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doua jumătate a secolului al Ii-lea, iar absenţa denarilor romani din timpul
republicii din această descoperire, denari care apar în lumea geto-dacă în jurul
anului 100 î. e. n., ne face să presupunem că sîntem înaintea acestei date. Ţinînd
seama de aceste argumente, socotim că tezaurul de la Viişoara a fost îngropat în uJt.i 
mele două decenii ale secolului al Ii-lea sau în primele două ale veacului următor.
Prezenţa pe teritoriul Moldovei de Sud-Est a unor masive tezaure de drahme,
emise de două cetăţi greceşti tocmai de pe coastele Adriaticii, mai ridică o problemă
ce a fost abia atinsă de noi în rîndurile de mai sus, dar asupra căreia ar trebui să
zăbovim ceva mai mult. Din punct de vedere economic, geto-dacii din sudul Mol
dovei se aflau in schimb de mărfuri cu cetăţile gTeceşti de pe coasta apuseană a Pon
tului Euxin, dintre care, fără îndoială, Histria deţinea primul loc. Faptul că în se
colul al Ii-lea i. e. n. negustori greci din îndepărtatele oraşe Apollonia şi Dyrrh 1 chium pătrund prin Ardeal pînă spre valea Siretului, regiune care făcea d 3 obic 3·�
comerţ cu. colonia milesiană Histria, înseamnă că acest oraş trecea printr-o perioadă
de criză şi declin 1, ceea ce a făcut ca unele produse ale geto-dacilor din sud-estul
Moldovei să ia alt drum decît cel la care ne-am fi aşteptat.
Pentru delimitarea ariei g eografice a comerţului celor două colonii greceşti
de pe coastele Adriaticii, descoperirile monetare din Moldova de Jos reprezintă
punctul cel mai îndepărtat la est de Carpaţi, cunoscut pînă astăzi.

M O H ETbl ro P O,Il,QB ,Il, l1 PPA X1lUI 11 AilO JI JI O H l1 1'1 B M O JI ,Il, O B E
( RJiag IIa B1mrnoapa, patl:oll Thrpry -01rna)
HPATHOE CO,D;EP/RAHME

B 1957 rogy Ha xyTopax BapaTeqH ceJia BIIIIrnoapa (ce.JihCKaH O Oll\IIl:la ThlpryJI
TpoTym, patl:oH ThlpryJI- 0KHa), B 10ro-aattagrrnit qac TII MoJI ;o;OBhI (pIIc . 1 ) , 6h!JI Hait;o;e11
KJiag, COCTO.flBlIIIIit Ha 800 gpaxM qeKaHKII ropogoB ,Il,JtppaxIIH II gpaXMhI qeKaHKII
ropoga ArroJIJIOHHII, pacrroJIOiKCl:ll:lhIX aa rro 6epem'he A;o;pHan1 qecKoro Mop.R. BMecTe
c a THMH Mo1:1eTaMH 6'.bIJIII Hau;o;eHhI gBe opHrHHaJihl:lhle c}>ac occKIIe Te TpagpaxMhI II TPII
llMIITait;HH, cgeJiaHUhIC no 8THM opHrIIHaJiaM. Ha C Tp. 77 1:1axo gIITCH CIIIICOK THIIOD
MOHeT c HMeaaMII BhIIIYCTIIB111IIX IIX rrpe;o;cTaBIITCJICH BJiaC TII II KO.'IIIqecTBa ::J TllX MOHCT.
CorJiacao IIccJiegoBaHIIHM A. Maitepa, gpaxMhI BIIIIrnoapcKoro KJia;o;a, aa ocaoBaHmI
c}>IIr'ypIIpyIOII\HX aa HIIX HMCH rrpe;o;c TaBH TeJie:li BJiaCTH, O Tl:lOCHTC.fl :n nepno;o;y 229-
'100 rr. go a.a.
BJiarogap.R 11ccJ1e goBaHH.H)1, rrpe;o;rrpHHJIThI)I l(a 11rncTe BCKope nocJie 0 61:1apy
memrn 1ma ;o;a, ygaJIOCh c o 6paTh neKoTophle paa6pocaa11hle MoaeThI, a TaKme aecKOJihKO
c}>parMeHTOB cocy;o;a, B KO TopoM xpaaHJIHCh a TII MOHC ThI (pHc. 2). Peqh u ;o;eT o KYBlIIHHe,
xapaKTepaoM AJIH JiaTeHCKoiî reTo- gaKHiîcKoiî KYJih TYPhI. IloceJ1ea11e, c KO TOphIM
1 O prezentare sintetică a materialului documentar de care dispunem referitor la acestă epocă
este făcută de Em. Condurachi, ln H istria, I, Bucureşti, 1954, p. 46- 49.
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uymH.O llOCTaBHTb B CB.fl3b H.aX O ffi,ll;e H.He MOH.eT, 6bIJIO pac110JiomeH,O 11p:u 6JIH8HTeJibH.O
H.a p aCC TO.flHHH 1 KM OT MeCTa, r ,ll;e 6bIJI H.a.it ,ll;e H KJia,ll; . <l>parMeH.TapaaR KepaMHKa,
aa:tt ,ll;e aaan B a ToM MecTe (p:uc. 3), BllOJil:le cxoma c KepaMHKo:tt , Ha.it,ll;e aao:tt 11p:u pac
KOllKax reTO-,ll; aK:u:tt c KHX noceJiea:uiî B I<iro-BocTo qaoii qacTH TpaacHJihBaau:u: u: B
H n ameii MoJI,ll;o Be.
RpoMe aToro KJia,ll;a , aBTop y110.M1rnaeT u: o ,ll;p yrux Haxo,ll; K ax 110,ll; o 6HbIX MOlleT,
aa TeppnTopuH Hu mH.eiî MoJI,ll; O Bhl, a HMeH.HO : mxa,ll; e , co,ll;e pmall\eM CBhlllle 180 ,ll;p axM
H;aiî ,ll;e l:lH.OM B ropaoM 11p0Xo ,ll;e OiîTya, n ceJie rpoaelII TH (e�e He ony6JIHKOBalll:lOM ) •
;npyroM KJia,ll;e , Ha.it ,ll;e l:lHOM n IlaHtry B 1 9 1 6 ro,ll; y , a TaK me lieKo Tophlx e ,ll;u: au:qu'blx ,
y me npe m,ll;e lI3BeC THblX HaXO ,ll;K ax, KaK aanpHMep B repru:He (11pH CJIHRHHH CepeTa c
,il;yHaeM), B <l>H THOHelIITH u: B reTo- ,ll;a KHiicKu:x 11oceJieHIIHx IloHHhl u: Xaary (cM. KapTy,
pu:c. 5).
Bce a TH ,ll; O KyMea TaJihHhle ,ll;a HHhle no ayMH3Ma THKe �oKaahIBaJOT, qTo B naBeC THLili
nepHO,ll; BpeMel:lH reTO- ,ll;aKH COCTO.flJIII B OTH011Iea1rnx ToproBoro 061\rnH;a c KynQaMll
na O T,ll;aJiel:lHhIX rop o,ll; O B A,ll;p u:aTu:trecKoro MopH : ,il;HppaxHii H AnoJIJIOI:UIH. ToproBQhI
npoHHKaJiu: K reTo- ,ll; aKaM na H11mHeiî MoJI,ll;O Bhl ; ouu: 11p1unm1 ua TpaHCHJihBaau:u:, n
11epBy10 o qepe,ll; h , qepea ropahlii 11po'xo ,ll; OiiTya , a aaTeM:, B03Momuo, u: 110 BTopoMy
u y TH - qepea ropllbIÎÎ npoxo;n ru:MeIII - IlaJiaHKa, KOTOpbiii HaXO ,ll;H TCH TaKme B Boc
TO ql:lbIX RaprraTax, ao ceBepaee nepBoro.
Bhllll e ynoMRl:lYThle aaxo ,ll;KH MoaeT 11pomrna10T aoBhl.ÎÎ cBeT Ha o Taorneau:n Mem,ll; y
reTo- ,ll;aKHitcKHMH 11JieMeaaMH Humtteii Mo.rt ,ll;O Bhl u: rp eqecKoii KperroCThIO l1 c TpHR. MecT
Hhle 11JieMeaa a Toii qacTH MoJI,ll; O Bhl cocTORJIH B o Taomeaunx ToproBoro o 6Meua c rpeKaMH
u:a l1 c Tpl'rn, TaK qTo HttmHHR MoJI,ll; O Ba c''IHTaJiach ToproBoii aoHoit ropo,ll;a l1cTpHH.
To, 'ITO Ha.it ,ll;e l:lHhle MOl:leTbl .flBJIHIOTC.fl ,ll; O KaaaTeJihCTBOM 11p:u;cyTCBH.fl BO n BeKe AO
u.a. rpeqecKHx KYilQOB c 6eperon A,ll;p ttaTHKH, oaaaqaeT qTo, 110 TeM HJIH HH:bIM rrpe:
trHl:laM, B TOT 11epHO ,ll; BpeMel:lH l1cTpHR ae MOrJia y me o6ecneqHTb o 6Mell TOBapaMH
c MeCTl:lblM HaceJ(e:a;ueM;, KO TOp oe CTaJIO opueH;THp oBaTbC.fl B ,ll;p yrGM aarrpaBJiellHH aa aa11a,ll; . IlpH'llIHY, 6Jiaro,ll; a pR KO Topoii MHJieTCKa.fl KpeIIO C Tb aa llOllTHiiCKOM 110 6e
p emhe He MOrJia rrpo ,ll; oJimaTh CBoeit Topronoii ,ll;e RTeJibHOCTH y reTo- ,ll;a KOB roro-Boc
TO'lllOit MoJI,ll; O Bhl, aymHo ttcKaTh, c O,ll;ll Oii cTopoahl, no nayTpeaaux BOJIUeHHHX B l1c
TPHII, a c ,ll;p yroit - BO Bpam):ţe6UbIX BHeIIIHHX O TllOIIIeHH.flX, KOTOphle aa'IHl:laJIII Bce
6oJiee H 6oJiee 'IYBCTBOBaTbCH K ceBepo-BOCTOKY O T aH'mH.ero ,D;yaaH.
MecTHOCTil H u maeii MoJI,ll;O ilhl, r ,ll;e 6bIJIH aa.it ,ll;e Hhl MoaeThl, 11pe,ll; C TaBJIHIOT
co·6oii caMblit O T,ll;aJieHiiliJ:it Ha H3BeCTHbIX ,ll; O aacTO.fl�ero BpeMel:lH nyHKTOB KOMMep
qecKoit aKc11aacttu: a Tu:x ABYX a,ll;p HaTH'leCKHX ropo,ll;o B Ha BOCTOK.

OB'bHCHEHHE PHCYHHOB
Puc. 1.
Puc. 2.

Puc. 3.
Puc. 4.

PBc. 5.

-

Ceno Buurnoapa u ero oHpecTHOCTH c MeCTOM, rAe 6hlJI HafiAeH MOHeTHhlfi HJiaA.

-

cI>parMeHT cocyAa, B HOTOpOM 6blJIH HaitAeHbl MOHeTbl B Buurnoape.

-

cI>parMeHThl HepaMBHH, Hail:AeHHhle B naHHfiCHOM noceneHHH B Buurnoape.

-

IIMHTal.IHJI

-

HapTa MoJIAOBhl c MeCTHOCTJIMB,

qiacoCCHOfi TeTpanpaxMhl, HaitACHHaJI B BHHIIloapCHOM HJiane.
rAe

6hlJIH

HafiAeHhl

Apa.Dlhl

ua

,Jl;Bppaxufl H

AaoJIJIOHBH.

Ta6n. I. ,Jl;pa.xMhl ua ,Jl;Bppax HJI H Anonnouuu, uaitneHHhle n BlrnrnoapcHOM HJiaAe (HoMepa Ha

Ta6JIBD;e 'COOTBeTCTBYlOT HOMepaM B OilHCaHBB).
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Ta6JI. II. ,D;paXMhl H3 ,D;HppaXHfl, HailAeHHbJe B BHJIIIIOapcKOM KJiaAe (HOMepa Ha Ta6m11.1e COOT·
BeTCTBYIOT HOMepaM B OIIHCaHHH) .

Ta6JI. I I I . ,D;paxMhl

H3

,D;HppaxH11 , aaitAeHHbJe

COOTBeTCTBYIO.T HOMepaM B OTI Hcamm ) .

ll

BHumoapcr;oM H.1a;::i;c

(uoMepa ua

Tao:m11e

MONNAIE S DES VILLE S D E DYRRHACHIFM I�T D'APOLJ,ONI E
DECOUVERTE S EN )fOLDAYIE
(Le tresor de Viişoara, district de Tîrgu Ocna)
HESUM(�

E n 195 i , on a decouvert dans le hameau de Vărateci, appartenant au village
de Viişoara (commune de Tîrgu-Trotuş, district de Tîrgu Ocna), dans le sud-ouest de
la Moldavie (fig. 1), un tresor forme de 800 drachmes emises par les villes de Dyr
rhachium. et d'Apollonie. On a trouve avec ces picces deux tetradrachmes authen
tiques de Thasos et trois imitations. Le lecteur trouvera a la page 7 7 la liste de types
de monnaies, avec le nom des magistrats preposes a la frappe des monnaies et l'indi
cation du nombre. Les noms des magistrats qui figurent sur ces pieces datent, d'apres
A. Maier, les drachmes du tresor de Viişoara des annees 229 a 100 avant notre ere.
Les recherches auxquelles on s'ei;t livre sur place, tres peu de temps apres la
decouverte, ont permis de recueillir encore quelques pieces de monnaie eparses, ainsi
que des fragments du vase qui les avait recelees (fig. 2). 11 s'agit d'un pot caracteris
tique du Latene geto-dace. La station a laqelle doit etre rattache le tresor a ete
trouvee a environ un kilometre de distance du lieu de la decouverte. Les fragments
de ceramique recueillis a cet endroit (fig. 3) ressemblent tout a fait a ceux_des
fouilles effectuees dans les etablissements geto-daces du sud-est de la Transylvanie,
ou de la Basse-Moldavie.
L'auteur mentionne encore, outre ce tresor, d'autres decouvertes de monnaies
<l.e ce genre sur le territoire de la Moldavie Inferieure, tel le tresor de plus de 180
drachmes trouve dans le defile de l'Oituz, dans la commune de Grozeşti ( qui n'a
pas encore ete publie) , un autre tresor decouvert en 1916 a Panciu, ainsi que des
trouvailles isolees, connues depuis assez longtemps deja, comme par exemple celles
de Gherghina (au confluent du Siret et du Danube), de Fitioneşti ou celle des
stations geto-daces de Poiana et de Hangu (v. la carte, fig. 5).
Tous ces documents numismatiques prouvent que les Geto-Daces du sud-ouest
de la Moldavie se trouvaient a un moment donne en relations d'echanges avec les
marchands de Dyrrachium et d'Apollonie, Ies lointaines villes de l'Adriatique. Ceux-ci
avaient penetre chez Ies Geto-Daces de la Moldavie Inferieure en venant de Tran
sylvanie, en premier lieu par le defile de l'Oituz et probablement aussi par une se
conde route, celle du col de Ghimeş-Palanca qui se trouve egalement dans Ies Carpates
Orientales, mais un peu plus au nord.
Les trouvailles monetaires mentionnees projettent egalement une lumiere nou
velle sur Ies rapports des tribus geto-daces de la Basse-Moldavie avec la cite grecque
d'Histria. Les tribus autochtones de cette partie de la Moldavie echangeaient des
marchandises avec Ies Grecs d'Histria, ce qui faisait que cette region etait considere
comme une zone commerciale de la ville d'Histria. Si au IP siecle avant notre ere
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la presence des marchands grecs de l'Adriatique est attestee par Ies trouvailles
monetaires, cela signifie que, pour des motifs qui nous echappent, la viile d'Histria
n'avait pas pu continuer a commercer avec la population en question, qui se vit
forcee de s'adresser ailleurs. La carence de la cite milesienne du Pont doit etre at
tribuee, d'une part, aux troubles intestins qui desolaient Histria et, d'autre part,
aux difffoultes ext.ernPs qui se faisaient de plus en plus sentir au nord-est du Ra"
Danube.
Les trouvailles monetaires faites en Moldavie Inferieure representent jusqu'a
present le point extreme de l'expansion commerciale Yers l'Est des deux villes de
l'Adriatique.
EXPL ICAT IO:\' DES F I Gl'RE S
Fig . 1 .

-

t rl-sor.

L e v ill agc d e \'iişoara e t ses environs avee indication

d e l'endroit de

I a Mcouverle du

Fig. 2 .
Fragment du vase qui contenait Ies monnaies de Viişoara.
Fig. 3.
Tessons ccramiques dfrouverts dans la station dace d e Viişoara.
Tetraclrachme t hasienne de fabrication barbare trouvee dans le trcsor de Viişoara.
Fig. 4.
Fig. 5.
Carte de Ia :\loidavie avc c indication des Ioealites ou ont etc decouverles des drachmes ele
Dyrrltachium" el d"Apollonie.
Planche I .
Drachmes d e Dyrrhachium t ro uv ces dans Ie tre so r de V iişo ara (Ies numeros figurant
snr Ia pi anch e corr espon den t a ceux de la description).
Planche I I.
Drachmes de D yrrh ach inm trouvees clans le t rl- sor de Viişoara (Ies numeros figurant
sur la planche correspondent a ceux de la description).
Planche I I I .
Drachmes de Dyrrltachium trouvces dans le tresor de Viişoara (Ies numeros figurant
sur la planche correspondent a c eu x de la description).
-·

-

-

--

-

-

-
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TEZAURUL MONETAR D E LA CUGIR
(Reg. H UNEDOARA)
DE

OCTAV IAN :FI.JOC.A

Tezaurele de monedl3 antice

atît de frecvente în regiunea hunedoreană

îmbogăţesc cu încă unul, dat la iveală in vara anului

1955

se

în hotarul comunei Cugir,

raionul Orăştie. Tezaurul a fost descoperit la poaJ ele de nord-vest ale dealului „Ce
tăţii" de la Cugir, la marginea de vest a comunei, in prelungirea străzii „ Sub coastă",
în mijlocul unui drum de hotar (fig.

1).

Tezaurul a ajuns la suprafaţă în urma ploilor care au spălat şi desfundat drumul
pe care se circulă cu carele spre hotar. Conţinutul descoperirii a fost ridicat de cîţiva
trecători. Muzeul regional din Deva a achiziţionat nouă monede, atîtea cite indică
ancheta făcută printre descoperitori. Credem, totuşi, că numărul pieselor a fost
ceva mai mare.
Din vasul în care au fost aşezate monedele nu a mai rămas nimic, deoarece
descoperitorii, neapreciindu-i valoarea şi neacordindu-i importanţa cuvenită, au
lăsat cioburile în părăsire în mijlocul drumului, pe locul descoperirii, unde s-au
nimicit fără urmă.
Platoul de sus al dealului „Cetăţii", în a cărui apropiere imediată au fost aflate
monedele, e cunoscut mai de mult ca staţiune preistorică şi dacică
acest loc a mai fost găsit în anul

1868

1

(fig. 2 , 3).

În

un alt tezaur, conţinînd monede de imitaţie

1 Informaţia verbală, profesor C. Daicoviciu. I. M. Neda, Urme vechi din Cugir, ln RIR, X (1940),
385 - 386, prezintă un material ceramic provenit şi de la poalele de sud-est ale dealului „Cetăţii", locu).
numit „poarta cetăţii", ln valea Dăii. Un vas caracteristic epocii Lat�ne (fig. 3) e reprodus ln lucrare
citatii, p. 386 ; cf. M. Macrea, Bibliografia Daciei Romane, Cluj, 1949, p. 1 3.
p.
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dacică 1• Cercetările şi indicaţiile de suprafaţă ale terenului arată că dealul „Ce
tăţii" a fost fortificat, după cum la fel sînt amintite nişte valuri de pămînt, necon 
trolate mai cu temei, pe De�lul Negru din munţii de la sudul dealului Oetăţii 2•
Precizăm că aspectul geo
grafic al împrejurimilor Cugirului,
inclusiv locurile menţionate, nf\
îndeamnă să ne gmdim la munţii
Orăştiei învecinate, cu importan
tele lor aşezări dacice. Toate aceste
observaţii, care aşteaptă verificarea
şi confirmarea şi prin Răpături arhe
ologice, ne fac să privim acest ţinut
ca avînd o deosebită importanţă
pentru trecutul dacic al regiunii.
Monedele descoperite la Cu
gir (pl. I -·II) sînt din argint ; opt
sînt tetradrahme ale Macedoniei
Prime, iar una o tetradrahmă
Filip al II-lea. Ele au următoarea
descriere :
Fig. 1. - Localit atea Cugir şi împrejurimi, cu locul unde
s-a descoperit tezaurul monetar.

1. Av.

Scut

margini

macedonean

împodobit

cu grupuri de clte

pe

două

semicercuri ovale, concentrice, avlnd
la mijloc o stea (semnul 1) şi trei
sfere mici (semnul 2) care se succed
de şapte ori. 1n mijloc, lntr,-un
medalion mărginit de un cerc liniar

dublat de unul format din puncte,

se află bustul zeiţei Artemis Tauro

�
'O
c::.

c:::r
I

I

I

polos spre dreapta cu diadema pe
cap, iar pe umăr, tolba cu săgeţi.

Rv.

I
I
i'

Fig. 2. - Cetatea Cugir. Fragment de vas din epoca
bronzului.

MAKE .:lON!lN

II.P!lTH:E,

pe

două rlnduri ; Intre cele două rlnduri
ale legendei,

măciuca

lui

Hercule

aşezată orizontal, cu minerul spre
stlnga. Jn clmp sus (sigla 3), Iar jos

(sigla 4) (sigle monetare). Totul tntr-o
cunună de frunze de stejar. Jn stlnga, pc margine, ln afara cununii, un fulger.
Tetradrahmă ; diametrul 32 x 31 mm ; greutatea 17,20 g.

i AE, l l l ( 1 870), p. 88 - 89 ; V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 601 , 7 1 6 ; K. Pink, Die Miinz
prtigung der Ostkelten und ihrer Nachbarn, ln Disserlaliones Pannonicae, Budapesta, 1934, p. 139, nr. 158 ;
M. Roska, Erdely Regeszeti Reperl6riuma, I, Cluj, 1942, p. 144. nr. 332 ; Oct. Floca, ln Dacia, X l - X II

( 1 945 - 1 947), p. 89 şi urm.
z

C. Gooss, Chronik der archăologischen Funde Siebenbiirgens, Sibiu, 1876. p. 19.
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Pentru toate piesele, vezi H. Gaebler 1, pl. II,
p. 55, nr. 164.

nr.

3, 4. Pentru sigla de pe revers,

Fig. 3. - Cetatea Cugir. Picior de vas dacic (st. - desen ; dr. - fotografie).
2. Av. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar tn clmp sus (sigla 5), iar jos (sigla 6).
Tetradrahmă ; diametrul 32,5 x 31,5 mm ; greutatea 1 6,50 g. H. Gaebler, op. cit., p. 56, nr. 167.
3. Av. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar în clmp sus (sigla 7), iar jos (sigla 8).
Tetradrahmă ; diametrul 31 x 30 mm ; greutatea 16,50 g. H. Gaebler, op. cit„ p. 56, nr. 1 68.
4. Av. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar ln ctmp sus (sigla 9), iar jos (sigla 10).
Tetradrahmă ; diametrul 30 mm ; greutatea 16,50 g. H. Gaebler, op. cit., p. 57, nr . 176.
5. Av. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar în clmp sus (sigla 1 1), iar jos (sigla 12).
Tetradrahmă ; diametrul 31 x 30 mm ; greutatea 16,60 g. H. Gaebler, op. cil., p. 57 - 58.
nr. 1 76 - 1 77.
6. Av. Ca mai sus.
RP. Ca mai sus, dar ln clmp sus (sigla 13), iar jos (sigla 14).
Tetradrahmă ; diametrul 32 x 31 mm ; greutatea 16,60 g. H. Gaebler, op. cit., p. 57 - 58, nr. 176 - 1 77.
7. Av. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar tn clmp sus (sigla 1 5), iar jos {sigla 1 6).
Tetradrahmă ; diametrul 33,5 x 32 mm : greutatea 1 6,70 g. H. Gaebler, op. cit., p. 57 - 58,
nr. 1 7 6 - 177.
8. Av. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar ln clmp sus (sigla 17), iar jos (sigla 18).
Tetradrahmă ; diametrul 31 x 30 mm ; greutatea 16,70 g. H. Gaebler, op. cit., p. 5 8 - 59, nr. 1 7 9 - 180.
9. Av. Capul lui Zeus cu cunună de frunze de lauri spre dreapta.
1 Hugo Gaebler, Die antiken Miinzen von Makedonia und Paionia,
- c. lOU

Berlin, 1906, p. 53 şi urm.
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hv. Călăreţ tin ăr, nud, spre dreapta ; tn mina stingă ţine frtul ; tn dreapta, deasupra capuluî ca1u1uî,
o ramură. Sub burta calului, o faclă aprinsă, iar tn faţă, sub piciorul stlng d e dinainte ridicat
al calului, litera M. :t:.. e genda : � IA III 1101, scrisă d e la sttnga la dreapta. Tetradrahmă ;
diametrul 29 x 28,5 mm ; greutatea 1 3,90 g. ·Cf. K. Pink, op. cit., pi. I, nr. 10 şi 1 1 .

Tabel de sigle
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Cele opt monede descrise mai sus sînt piese bătute pe la mijlocul veacului al
II-lea î. e. n. în Macedonia ocupată de romani.
Se ştie că după supunerea Macedoniei de către romani la anul 169 i . e. n.
teritoriul acesteia. a fost împărţit în patru regiuni, apoi a fost transformat defi
nitiv in provincie romană. Aceste regiuni au primit de la romani, între alte drepturi,
şi pe acela de a bate monedă proprie.
Cea mai importantă dintre cele patru regiuni, atît din punct de vedere eco
nomic cit şi al emiterii şi al circulaţiei monetare, a fost Macedonia Prima, regiunea
din jurul oraşului Amphipolis, care a emis în perioada 158 - 150 i. e. n. o serie de
monede care au avut o largă circulaţie. Din rîndul acestor emisiuni fac parte . şi cele
opt piese din tezaurul de la Cugir. Ele sînt, prin urmare, monede bătute în afara
teritoriului 4acic, în pămîntul căruia au fost date la iveală, şi unde au ajuns ca in
strumente de schimb mult folosite în legăturile comerciale ale vremii.
Din seria acestor monede au fost emise două variante ale aceluiaşi tip : unele
cu stea pe revers, altele cu fulgerul. Cele răspîndite în număr mai mare sînt cele
cu fulgerUl, din seria cărora fac parte şi monedele date la iveală de tezaurul nostru.
Dar, dac� din punct de vedere al numărului, acestea din urmă întrec pe cele cu
stea, nu tot aşa se prezintă ele sub raportul tehnic şi artistic. În timp ce emisiunile
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Tetradrah me-emise de 'Macedonia Prima şi o imitaţie după o tetradrahmă
a lui Filip al I I-iea.
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cu stea sînt îngrijit executate, artistice, celelalte, în majoritatea lor, se prezintă
mai slab din acest punct de vedere, tinzînd mereu spre o scădere a valorii lor sti
listice 1• În această privinţă nu fac excepţie nici monedele noastre, care, deşi destul
de îngrijit executate, totuşi nu sînt decît opera unor artişti de mina a doua ; toate
lucrate în aceeaşi manieră mediocră.
Ca valoare ponderală, ele variază între 17,20 şi 16,50 g, menţinîndu-se, deci,
cu diferenţe neglijabile, aproape de greutatea nc;rmală de 17 ,46 g a tetradrahmei.
Modulul se menţine şi el la. toate exemplarele la aproape aceleaşi dimensiuni. În
tot cazul, piesele au rondelele late, trăsătură caracteristică pentru emisiunile seco
lului al II-lea î. e. n.
Toate piesele au pe revers diferite sigle, două sau trei, formate de obicei din
grupe de litere în formă de monogram. Siglele de pe revers, ca şi unele elemente de
stampare, ne îndreptăţesc să credem că monedele macedonene din tezaurul de la
Cugir fac parte din tot atîtea emisiuni cite monede conţine tezaurul.
Legenda, MAKE!lONnN TI P QTH�, deşi foarte clară şi bine reliefată în toate
cazurile, nu are totdeauna literele la fel de simetrice şi de aceleaşi dimensiuni, nefiind
nici egal distanţate.
Tetradrahmele Macedonia Prima au circulat în nordul Dunării aproape exclusiv
forma
originală. Imitaţiile sînt rare şi nu le aflăm atestate pînă astăzi sigur decît în
în
două descoperiri (Vărmaga, reg. Hunedoara şi Nicolae Bălcescu, reg. Bucureşti),
în fiecare cîte o singură piesă 2•
Concomitent cu monedele macedonene (158 - 150 î. e. n.), au fost emise şi tetra
drahmele thasiene care au avut o răspîndire cu mult mai mare, atît cantitativ, cît
�i teritorial şi ca dur�tă, deoarece au fost fabricate cîtva timp şi după anul 150
i. e. n. - data încetării monetăriei Macedonia Prima 3• Ele au fost imitate într-un
important număr şi de daci.
Aflarea în comerţul dacic a exemplarelor thasiene într-un număr mai mare
decît cele macedonene este, deci, urmarea logică a faptului că după sistarea baterii
monedelor Macedoniei cele thasiene le iau locul.
Epoca de circulaţie pe pămîntul nostru a acestor instrumente de schimb e
legată de j umătatea a doua a veacului al II-iea şi, poate, de primele decenii ale vea1 H. Gaebler, op. cil., p. 54, 57.

nr . 1 1 0 ; B . '.\lilrl'a, ED, X ( 1 945), p. 66, nr. 7 ; I. Winkler, Con 
tribuţii numismatice la istoria Daciei ln SCC/uj, VI, tab. VI. Pentru monede Macedonia I de imitaţie,
vezi şi Pink, op. cil., p. 120 şi pi. XX I X , nr. 601 - 603, dintre care unele (nr. 602) provin probabil din
Transilvania.
3 Numărul monedelor Macedonia I dale la iveală ln diferite descoperiri din Dacia abia lntrece cifra
200. E un număr cu totul redus faţă de celelalte categorii de monede, care au circulat ln nordul Dunării o
dată cu ele. Nu trebuie să ne surprindă nici faptul că ln descoperirea de la Cugir monedele Macedonia
Prima se află lntr-un număr atlt de redus, căci ln afară de tezaurul de Ia Viişoara (CNA, XVI I (194 3) ,
p. 157), care a cuprins 122 de exemplare, şi cel de la Mura Mică (NK, I I I, p . 9 ! - 96), cu 39 de piese, ln
toate celelalte descoperiri ele se găsesc numai in clteva exemplare.

2 0 . Gohl, în NK, XVI I (1918),
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eului următor. E locul şi timpul de întilnire şi chiar de concurenţă a emisiunilor ma
cedonene şi thasiene, a celor dalmatine (Dyrrhachium şi Apollonia), şi a monedei
republicane romane.
Dacă ar trebui să eşalonăm în timp emiterea şi apoi folosirea acestor monede
pe teritoriul dacic nord-dunărean, atunci s-ar putea vorbi de pătrunderea conco
mitentă a monedei Macedonia I şi a celor thasiene, cu predominarea după anul
150 a ultimelor, de pătrunderea monedei din Dyrrhachium şi Apollonia sub formă
originală şi contrafăcută, cît şi de răspîndirea din ce în ce mai largă, mai ales după
ajungerea romanilor la Dunăre, a monedei republicane romane. Aceasta înlocuieşte
pe cele precedente din ultimele decenii ale primei jumătăţi a veacului I î. e. n.
Socotim teritoriul Daciei de la sfîrşitul secolului al II-lea şi primele decenii
ale veacului I î. e. n. ca un punct de întîlnire a acestor variate emisiuni şi în acelaşi
timp de scădere a valorii circulatorii a unora în favoarea acceptării mai largi a altora
în comerţul dacic.
Compoziţia diferitelor tezaure confirmă observaţiile de mai sus 1•
Tetradrahma descrisă sub nr. 9 face parte din seria imitaţiilor bătute direct
după prototipul original al monedelor lui Filip al II-lea al Macedoniei din grupul
cu călăreţul olimpic biruitor, cu care aproape că se confundă sub raport stilistic şi
tehnic. Legenda completă (<l>IAI Il IlOY) este ca şi pe cele originale. Exemplarul
nostru se deosebeşte însă de originale în special prin tratarea ceva mai puţin îngri
jită a capului de pe avers. În acelaşi timp, piesa noastră are greutatea de 13,90 g,
iar tetradrahmele originale Filip-Alexandru au o valoare ponderală normală de 14,55 g,
cu unele diferenţe.
Monedele lui Filip sînt primele care au circulat în teritoriul dacic, fie originale
sub formă de monede de mare circulaţie, potrivite pentru tranzacţii economice mai
largi europene, fie cele imitate de alte populaţii, în mare număr şi de daci, sub formă
de monedă locală, folosită mai mult în comerţul intern. Toate, împreună, satisfăceau
nevoile unui cerc comercial întins. Importante drumuri comerciale pot fi urmărite
prin aria de răspîndire a acestor monede de circulaţie internaţională pentru acele
vremuri. Doar moneda republicană romană s-a mai bucurat în ultimele secole înaintea
erei noastre, cîtva timp după cele macedonene Filip-Alexandru, de o răspîndire
atît de largă în relaţiile economice ale vremii.
Monedele lui Filip al II-lea sînt foarte numeroase şi variate atît ca tip, stil şi
răspîndire, cit şi în ce priveşte numărul mare al emisiunilor şi al atelierelor din în
tregul regat al lui Filip în care au fost bătute. Se cunosc în total peste 30 de ase
menea ateliere monetare. La identificarea monetăriilor din care au ieşit diferitele
tipuri ne ajută în primul rînd siglele de pe reversul pieselor. Am arătat că pe moneda
nr. 9, pe revers, sub cal, se află, ca siglă, o faclă aprinsă : emblema oraşului Amphi--

1 Lista diferitelor descoperiri de tezaure la Const. Moisil, Telradralunele oraşului Thasos şi ale regiunii
Macedonia Primă , în CNA, XVII (1943), p. 156 - 163 ; I. Winkler, op. cil„ tab. VI.
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polis, ocupat pe la mijlocul veacului al IV-lea î. e. n. de către Filip al II-lea al Ma
cedoniei. De la această dată, Amphipolis devine centrul monetar al regatului ma
cedonean. Prin urmare, locul iniţial de batere a monedelor de acest fel este o loca
litate din Macedonia, după cum numeroase ateliere monetare se aflau şi în diferite
oraşe ale provinciilor cucerite sau puse sub ascu1tarea lui Filip. Amphipolis, impor
tant centru rutier şi comercial, este totodată şi principalul punct de răspîndire a
monedelor lui Filip pe o mare întindere geografică, inclusiv ţinuturile noastre nord
dunărene. Imitaţiile monedelor lui Fi1ip, ca şi cele ale lui Alexandru, urmaşul acestuia,
au avut, după cum se ştie, şi în Dacia o mare circulaţie.
Spre deosebire de monedele greceşti originale sau de imitaţiile lor sudice, de
factură bună şi cu legenda completă, şi pe înţeles, contrafacerile dacice sînt, în ge
neral, lipsite de legendă, iar cînd o au este lipsită de sens. Ou cît ne apropiem de
emisiunile mai tîrzii ale acestor tipuri de monede, cu atît devine mai evident de
clinul lor tehnic şi artistic, fapt cu totul caracteristic pentru monedele bătute de
diferitele popoare care le-au contrafăcut, între care şi dacii, transformîndu-le într-o
monedă proprie 1• În tot cazul, moneda noastră marchează începutul declinului
tehnic şi mai ales stilistic al monedelor de imitaţie grecească şi se crede că această
fază a imitaţiilor nu aparţine încă teritoriului din nordul Dunării 2, neavînd un
caracter local, specific Daciei.
După părerea numismaţilor care s-au ocupat de monedele lui Filip, o serie de
emisiuni îşi au originea după moartea acestuia 3, pînă la sfîrşitul domniei lui Alexandru
Macedon, fiul şi urmaşul lui Filip al II-lea. Moneda pe care o discutăm nu este însă
un filip original, ea face parte, după cum am amintit mai sus, din seria primelor
imitaţii sudice ale monedelor lui Filip. K. Pink fixează data baterii acestor imitaţii
( „unmittelbaren Nachahmungen"), atribuite scordişcilor din Sudul Dunării, la mij 
locul secolului al II-lea i. e. n . , şi observă că ele se află în tezaure la început în aso
ciaţie cu pie�e originale, iar după anul 145 î. e. n. şi cu imitaţii thasiene 4• Tetra
drahma de la Cugir s-a găsit într-un tezaur format din monede (originale) Macedonia
Prima, bătute între anii 158 -150 î. e. n., după cucerirea Macedoniei de către romani.
Socotim că această cronologie care fixează începutul operei de imitare a mo
nedelor macedonene de tip Filip pe la mijlocul veacului al II-lea i. e. n., deci după
mai bine de 170 de ani de la încetarea baterii monedelor lui Filip (considerînd că
acestea nu s-au mai emis după moartea lui Alexandru cel Mare 5), trebuie împinsă
1 Pentru degradarea tehnică şi artistică a contrafacerilor dacice de tip macedonean, vezi D. Popescu ,
Le lresor de monnaies „daces" de Tulgheş, ln Dacia, I X - X (1945), p. 201 - 229, p. I - V I.
2 K. Pink, op. cil„ p. 34.
3 L. Miiller, Numismalique d' Alexandre le Grund, Copenhaga, 1 855, p. 273 ; E . 13abelon, Traile
des monnaies grecques el romaines, I, 1 , p. 537 - 538.
' K. Pink, op. ci l . , p. 33 - 34 ; 124 - 1 25.
5 Concluzie care se desprinde din informaţiile referitoare la descoperirile de tezaure monetare din
lumea greacă (Sidney P. Noe, A bibliography of Greek coin hoards , ln Numismatic notes and monographs,
New York, 1 937, nr. 78). Cf. Const. Moisil, ln CNA , XVI (1942), p. 57 - 58.
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înapoi spre veacul al 111-lea (mai ales dacă avem în vedere şi imitaţiile din sud),
pentru a fixa, apoi, in continuare, de la sfîrşitul secolului al Iii-lea, sau de la înce
putul celui de-al II-lea şi pînă în primele decenii ale veacului următor (I î. e. n.)
seria largă a contrafacerilor dacice nord-dunărene 1• Aceste emisiuni nu au mai
continuat să fie bătute in ultimele decenii din prima jumătate a secolului I î. e. n.,
cînd moneda romană republicană cucereşte întreaga piaţă internaţională, inclusiv
nordul Dunării 2• Dacă monedele greceşti de imitaţie apar totuşi în diferite tezaure
şi după această dată (fie în asociaţie cu monede republicane, fie cu altele), faptul se
datorează mai degrabă tezaurizării lor ca material preţios decît valorii lor curente
de circulaţie.
Am arătat că tezaurul de la (')ugir a fost descoperit la poalele dealului „Ce
tăţii", înălţime cunoscută ca aşezare dacică. Descoperirea monetară s-a făcut, prin
urmare, în raza imediată a unei aşezări. Amintim că un alt tezaur, dat la iveală
tot în 1955 ( şi care a format obiectul unui studiu 3) în hotarul satului Inuri, comuna
Vinţul de Jos, conţinînd denari republicani romani (ultimii din anul 7 7 î. e. n.), a
fost îngropat chiar în locul unei aşezări Latene. Acestea sînt, pe lingă exemplul
de la Poiana, două noi dovezi că tezaurele la daci în această epocă nu se îngropau
numai în afara marilor aşezări şi la mari depărtări de acestea, ci şi în raza imediată
sau chiar în teritoriul staţiunilor 4• Cazurile de ascundere de tezaure în staţiune sau
în imediata apropiere a staţiunii, ca cele de la Poiana, Inuri sau Cugir, rămîn totuşi,
deocamdată, o excepţie, căci marea majoritate a descoperirilor, sutele de tezaure
din această vreme, au fost date la suprafaţă în afara staţiunilor.
Ocupîndu-se de tetradrahmele oraşului Thasos şi ale regiunii Macedonia Prima,
Const. Moisil 5 prezintă o listă a localităţilor de pe pămîntul ţării noastre unde s-au
găsit tezaure cu asemenea monede sau în asociaţie cu alte monede contemporane.
Pe lingă cele menţionate acolo, mai amintim, pentru regiunea Hunedoara, tezaurul
de la Turmaş, r. Orăştie, cu monede thasiene de imitaţie, descoperit în 1925 şi din
care 51 de piese au ajuns în Muzeul din Deva ; tezaurul de la Petroşani, tot cu monede
thasiene, descoperit prin anii 1936 -1937, intrat în mîini particulare şi din care
abia două exemplare au putut fi achiziţionate de Muzeul regional din Deva.
Trei factori explică numărul mare de tezaure monetare sau de obiecte de
podoabă dacice, descoperite în regiunea hunedoreană : valea Mureşului cu văile
1 Vezi diferitele păreri cu privire la cronologia absolută a monedelor de imitaţie dacică, D. Popescu,
op. cil„ p. 227 - 299. Pentru data ultimă a fabricării monedelor dacice menţin afirmaţia lui D. Popescu,
(op. cil„ p. 228), aducînd însă rectificarea, în sensul celor de mai sus, în ce priveşte începuturile acestor imi
taţii ; M. Macrea, în RIR, XVI (1946), p. 201 -202, infirmă unele puncte de vedere greşite ln cc priveşte
cronologia monedelor dacice de imitaţie.
2 M. Macrea, Monedele din Cetatea dacă de la Costeşti, in 11 1 SC, I I , p. 162- 163.
3 Octavian Floca, Un nou tezaur monetar şi o nouă aşezare străveche pe teritoriul regiunii Hune1loaru,
ln Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoarn, Dev A 1 956, p. 1 1 - 38.
' Revista Studii, V I I I , 4 (1955), p. 149.
s Op. cit„ p. 155- 163.
,
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afluenţilor, arteră activă în economia de schimb din toate timpUl'ile, ţinut cu aşezări
importante în epoca societăţii dacice, ca şi în alte timpuri ; importanţa economică a
regiunii din punct de vedere metalifer (aur, argint, fier, cupru).
Bazaţi pe faptul că descoperirea de la Cugir cuprinde monede bătute pe la
mijlocul veacului al II-lea, care au putut fi în circulaţie în activităţile economice ale
ţinutului nord-dunărean, aşa cum am arătat mai sus, în ultima jumătate a veacului
al II-lea î. e. n. şi, poate, în primele decenii ale veacului următor, socotim ca dată a
îngropării acestui tezaur sfîrşitul secolului al II-lea î. e. n. Luînd în considerare
faptul că tezaurul are o compoziţie omogenă şi cuprinde monede legate de o perioadă
restrînsă în care au fost emise şi au circulat, nu poate fi vorba de o acumulare şi
tezaurizare ulterioară, la o mare distanţă de epoca de circulaţie a monedelor, căci
în această împrejurare, aşa cum se întîmplă adesea, ar fi cazul să aflăm în tezaur şi
alte piese, precum sînt cele thasiene sau republicane romane, care, după cum se ştie,
depăşesc în timp epoca de circulaţie mai intensă a monedelor noastre.
Nu este de prisos să amintim că, din lista descoperirilor de tetradrahme ale
regiunii Macedonia I şi ale oraşului Thasos 1, rezultă că numărul tezaurelor cu mo
nede thasiene, ca şi însuşi numărul acestor monede, este mult mai mare în comparaţie
cu cele macedonene. În afară de tezaurul de la Viişoara, in care se pare că monedele
Macedonia I sînt mai numeroase decît cele thasiene, în toate celelalte descoperiri
(Turtucaia, Celei, Sibişelul Mic, Sovata etc. ), monedele Macedonia Prima sînt în
cantitate minoră faţă de cele thasiene.
Din cercetarea acestor tezaure, ca şi din a altor descoperiri ulterioare, reiese
că tetradrahmele originale Macedonia Prima nu se află împreună cu denari repu
blicani romani în pămîntul Daciei.
Aceste observaţii credem că pot veni şi ele în sprijinul afirmaţiei de mai sus,
că epoca de circulaţie şi de ascundere în pămînt a tezaurului de la Cugir a premers
circulaţiei mai intense a denarilor republicani romani, care se face simţită tot mai mult
la începutul veacului I î. e. n.
MOHET H bl ll KJIA,IJ; M3 KY;Lt;JIU1PA (XYH E,IJ;OAPC l\AR OBJIACTb)
KPATKOE co,ri;EPH\A H H E
MotteTI!hliî KJia,u 6h!JI cJiy'iaiil!o uail,ueu JieToM 1 9 55 ro,ua B Hy,uHu1pe Xytte
goapcKoii o 6JiaCTH H a rpamu�e a Toro ttaceJiemlOrO rryHKTa, y 110 ,uHOIBHH Hy ,uampcKoro
XOJIMa l.JeTaTe - B03BhlIII e HH;OCTH, H3BeCTH;Oii KaK ,UOHCTOp H 'ieCKOe H ,uaKI:lil:CKOC
rroceJieHHe . H aii ,uetttthle MOHeThl - cepe 6pHHhle. BoceMb H 3 umc, orrHcaHllhle no)(
.M.M 1-8, - TeTpa,upaxMLI Macedonia. Prima, OT'ieKatteHHhle B cepe,uHHe I I BeKa JW
tt. a . , a o ,utta (.M 9) - TeTpa,upaXJ\ta Cl>1umrrrra I I .
1 Const. '.\foisil, op. cil., p . 1 55 - 1 63 ; I . Winkler, op. cit., p . 37 - 40.
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TeTpa.n;paxMLI Macedonia Prima, Haxo.n;uBlll 11 ec11 B o 6pamettuu: K ceBepy oT
,Il;yHaH, 6LIJUI B 6oJibIIIHl{CTBe CJiy'laeB no.n;JIHHHLIMH. Ilo.n;pa maHHH BCTpe'laIOTCH
O 'leHh pe.n;1w, H .n;o CHX nop MOIBHO C 'IHTaTh BnOJIHe .n;oKa3allHLIM HX npHCYTCTBlle
TOJlbKO B .n;Byx Haxo.n;Kax , no O )l;llOH MOHe Te B mi,m.n;oii:. 0 .n;HoBpeMel{HO c M8Kep;OHCKHMH
MOHeTal\IH 6LIJIH nymenLI B o 6p�eHHe II «I>acoccKIIe Te Tpa.n;paxMLI, 3Ha'III TCJlbHO
6oJiee pacnpocTpaHe:H;l{Lie cpe.n;II .n;aKOB KaK KOJIII'leCTBCHHO, TaK H TeppIITOpliaJihllO ,
H B Te'leHue 6oJiee )l;JIIITeJibllOrO nepuo.n;a Bpe11tel{lI, TaK KaK noc.Tie ,n;HIIe 'ICK8lllIJIIICb
HCKO Topoe BpeMH lI IIOCJie 1 50 ro.n;a .n;o H .a. - ro.n;, Kor.n;a MOHCTHLIH l{BOp B Macedonia
Prima npeKpa TlIJI CBOIO .n;eHTeJihHOCTb. l1 x lIMlITIIpoBaJIH B 60JibIIIOM KOJilI 'ICCTBC
H ):18KlI.
X o m .n;eHIIe B ):laKuii:cKoii: ToproBJie «I>acoccKux aKaeMnJiapoB B 6oJihllleM Komr
qecTBe, 'leM MaKe):IOHCKIIX, HBJIHe TCH, CJie):IOBa TeJlhHO, JIOrII'ICCKlIM CJie):ICTBIIeM To ro,
'ITO nccJie npeKpaIQeHHH 'leKaRKII MOHeT B MaKe):IOHIIH «I>acoccKIIe MOlleTLI aaHHJIU
HX MCC TO. 0 6pa�eHIIe Ha TeppIITOpIIH PyMLIHIIII STlIX cpe):ICTB o 6MeHa OTHOCHTCH KO
D TOpOii: nOJIOBlIHe fl BeKa, a MOIBCT 6LITb1 H K nepBbIM ,n;eCHTHJieTlIJIM CJie):lyIOlI_\ero
BeKa. B ):18KHHCKOM Mlipe TOro BpeMeHH BCTpe'laIOTCH H B H3BCC Tl{OH C TeneHlI KOllKypu
PYIO T MOHeThl MaKe):IOHCKoii: u «I>acoccKoii: 'leKaHKH, .n;aJIMaTcKlie ApaxMLI (,l(n:ppaxati
u AnoJIJIOllIIH) II MoneTLI PIIMCKoii pecny 6JIIIKH. ABTop C 'IHTaeT TeppIITopII10 ,l(aKHH
KOI{J�a n BeKa II nepBbIX ):leCHTIIJieTHH I BeKa ):10 H.a. l\teCTOM BCTpe'IH a TIIX paaHoo6pa3HblX 'ICKallOK u , B To me BpeMH, na):leHHH o6opoTHOH C TOHMOCTII O ):ll{KX II, B3aMell ,
6oJiee IIIIIpoKoro npIIaRaHIIH Apyrux B ):laKHiicKoii ToproBJie. XapaKTep paaJIH'IHbIX
KJia):loB no.n;TBep m.n;aeT a To Ha6JI10.n;enne.
TeTpaApaxMa M 9 BXOJ:IH T B cepuro no):lpamanIIii, OT 'leKallellllhlX Henocp el{CT
BeRno no opuruHaJiy MOHeT <Dm1unna n Ma1rn.n;OHCKoro H3 rpynnhl Om1MnIIii:CROro
Bca.n;HHRa-no 6e .n;n:TeJIH. MoReTLI <l>nJiurrna li 6bIJilI nepBLIMH MOHeTa11rn, naxo.n;uBlllH
MlICH B o 6pa�el{IIII Ila ):18KIIiiCKOH TepplITOpIIII. flo TepplITOplllI pacnpOC Tpaael:llIH
aTIIX MoneT, HMeBIIIH x B Te BpeMeHa Mem.n;yaapo.n;Hoe xom.n;enue, Mdarno npocJie,n;IITb
lllHpOKHe ToprOBhle nyTII.
HacTOHIQaH MOlleTa npe.n;c TaBJIHeT co 6oii Ha'laJio Te'XRII'lecKoro H, oco 6e1rno,
C THJIHCTH'lecKoro yna.n;Ka MoaeT rpe qecKoii IIMIITaQIIII. ABTop C 'IHTaeT, 'ITO a Ta
«Pasa IIMIIT8QIIII ae npHlla�Jie mIIT eme TepplITOpIIII K ceBepy O T ,l(yHaH, TaK KaK OHa
ne lIMeeT cneqIIlf>II'IeCROro )l;JIH ,l(aKIIII MeCTHOrO xapaRTepa.
BonpeKII MlleHHIO 6oJibIIIII l:lC TBa ay111H aMaToB, aBTop C 'IHTaeT, 'ITO Ra'laJIO HMH
TaQHH MaKe)l;Ol{CKIIX MOl{eT TIIna <D1munna II ny'mno O THeCTH K 6oJiee paHl{IIM BpeMe
HaM, R III BeRy .n;o H. a., B oco6eaRoCTII, ecJIH y'leCTb u 10.mnLie HMRTaq1rn ; aaTeM, B
.n;aJihueiîrneM H3Jiclmel{lllI aBTOp ycTaHaBJIHBaeT cy�eCTBOBQHHe p11.n;a 11rnorO'IHCJieH1lhlX
ceBepo.n;yHa.ii C KHX .n;aKRiicKHX no.n;pamaHRii, OTl:lOCffIQHXCH R KOHQY III HJIH, BepHec,
K Jla'laJiy Il BeKa II BnJIOTb l{O nepBLIX )l;CCHTHJICTHH CJie,n;yIOIQero (I BeKa ):10 H. a . ) .
l-leKaRKa MOl:lCT a Toro THna llll B KOCM cJiy11ae H e np o.n;oJimaJiaCh B nocJie)l;HHe ):{CCH
THJl0THH nepBoii noJIOBHllhl I BeKa .n;o H.a., Kor.n;a MOHeTa PRMCROii pecny6JIHRH aaBoe
BLIBaeT BeCb M0 lli]{yllapo.n;RLiiî pLIHOR, BKJIIO'laH c10.n;a H ceBepo.n;yHaii:CRIIe o 6JiaCTlI.
EcJill HMHTHpoBalll{hl0 rpe'leCRHe MOHCTLI 11 nOHBJIHIO TCfl BCe il\0 B pa3JIH'IHblX RJia.n;ax I
O THOCHIQllXCJI K 6oJiee II03 )l;HeMy BpeMeI-Ul (coBM0CTl{O c MOU0T8MlI PHMCKO:ii pecny6JllIRlI HJlll BMecTe c .n;pyrHMH l\10H0 TaMH), a TO o 6'bHCHJI0TCJI CKOpee H0X TeaaBpHaaqHeiî: ll
Ka'leCTBe qeuHoro MeTaJIJia, 'leM HX o 6hl'IHOH C TOlIMOC TblO npu XOiR)l;eHlilI.
Ry.n;ampcRuii KJia.n;, Haii:.n;eaRLIH y no.n;Ro m1:111 RYiJIIBRpcRoro xoJ111ia l-lernqttli ,
B MeCTe, II3BeCTl{OM RaK .n;aRHHCKOe noceJieHHe, KJia.n; ua rpallHQe ceJia JtlllypII ( X yHe
.n;oapcKOH o 6JiaCTH) , He.n;aBHO aaii:.n;el:ll{bliÎ B .n;aKHHCKOM noceJieHIIH, TaKme KaR II KJia.n;
B IlOHHe, - BCe ORII JIBJIHIOTCH .n;oKa3aTeJibCTBOM Toro, 'ITO y .n;aROB RJI8)l;hl aaKa-
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TEZAURUL MONETAR DE

LA

cuc1n

IlhlBaJUICb ne TOllbKO Ha 60.TibllIOM paCC TO.fIHHU OT noceJiem1iî:, :naK :)TO npoHCXO):\HJ!O
B 60JlbillH HCTBe cJiy'IaeB B aTOT nepHOA Bpe11rnmJ
B XyHeAoapc1wit o 6JiacTH 6b1Jrn o 6HapymeHhl MHoro'IHCJieHHhle MoaeTahle
KJla):\hl HJIH KJia):(hl c ):\aKHMCKHMH npe):\MeTaMH yKpameHHR. 8 To o 6'bRCIIReTC.II TpeMJI
iJ> aK TopaMH : 1 ) AOmrna Mypema , BMecTe c AOJIHHaMn ero rrp HTOKOB, 6h!Jta aKTHBHoii
ap Tepne:if B aKOHOMHKe o 6MeHa BO nce npeMena ; 2) B anoxy AaKHiicKoro o 6�ecTBa
a To 6h!Jla o 6 Jia CTb c Ba a\HhlMH noceJieIUIHMH ; 3) o 6JiaCTb 6b1Jla Me TaJIJIOHOCHOH (30JlOTO,
cep e 6p o , meJieao, MeAh ) , 'ITO HMeJio 60JI1>I11 o e aKoH011rnqecKoe aHa'IeHne.
ABTop C 'IH TaeT, 'ITO Kyg mnpcmr:if HJiaA 6bIJI aaHonan B KOHD;e II BeKa AO H . ::> .
.

OB'I:.HCHEHIIE PlICYHl\OD
PHc. 1 . - HaceJieHHLJil: rryHKT HyAamp H ero OKpecTHOCTH c MecToM, rAe 6blJI Hail:AeH MoHeT-

llhlil: KJiaA.

PHc. 2. - KperrocT& KyAmHp. <l>parMeHT cocyAa 6poHaoeoro eeKa.
PHc. 3. - KperrocT& HyAmHp. HomKa AaKHil:CKoro cocyAa (cJieea - pHcyHoK ; crrpana - cp0Torpacpm1)
Ta6JIH�a I. TeTpaApaxMa 0TqenaHe1rnan B Macedonia Prima.
Ta6JIHIJ;a I I . TeTpaApaxMa
oTqeKaHCHHall B Macedonia Prima H HMHTaIJ;HII TeTpaApaxMM
<l>nmmrra I I.

LE TR E SOR MON E TAIRE DE CUGIR ( Region de HUNEDOARA)
RE SUME

Le tresor monetaire de Cugir a ete trouve par hasard, pendant l'ete de l'annee
1 955, dans les limites de cette commune, situee a la partie Nord-Ouest du pied de la
colline de « Cetatea » de Cugir, hauteur connue comme etablissement prehistorique
et dace. Les monnaies decouvertes sont en argent. Huit, decrites aux numeros 1 -8 ,
sont des tetradrachmes d e Macedonia Prima, frappees vers le milieu d u ne siecle
a.vant notre ere, et une autre (n° 9 ) est une tetradrachme de Philippe II.
Les tetradrachmes de Macedonia Prima ont circule au nord du Danube presque
exclusivement sous forme de pieces authentiques. Les imitations en sont rares et
on n'en a trouvees avec certitude, jusqu'a present, que dans deux decouvertes dont
chacune ne renfermait qu'un seul exemplaire. Eu meme temps que les monnaies
macedoniennes, furent emises aussi les tetradrachmes de Thasos, de loin plus repan
dues parmi Ies Daces, non seulement quantitativement et territorialement, mais
encore pendant un long laps de temps, car on en a fabrique pendant quelque temps
meme apres l'an 150 avant notre ere, date de cessation de l'activite de !'atelier mo
netaire de Macedonia Prima. Elles ont ete imitees en grand nombre par Ies Daces a.ussi.
La presence dans le commerce dace d'exemplaires de Thasos beaucoup plus
nombreux que ceux de Macedoine est, par consequent, la suite logique du fait que,
apres que la Macedoine eut cesse de frapper monnaie,Thasos prit sa place. La circu
lation de ces moyens d'echange sur le territoire actuel de la Roumanie se rattache a
la derniere moitie du II• siecle et peut-etre meme aux premierea decennies du siecle
suivant. Dans le monde dace de cette epoque-Ia, Ies emissions macedoniennes et
thasiennes, Ies drachmes de Dalmatie (Dyrrhachium et Apollonie) et la monnaie
republica·ne romaine se rencontrent et se font meme concurrence ju,squ'a un certain
point. J..'auteur considere le territoire de la Dacie a la fin du ne siecle et au debut
·
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du ier siecle avant notre ere, comme un lieu de rencontre de ces emissions variees
et, en meme temps, de baisse de la valeur de circulation de certaines en faveur de
l'acceptation des autres, de preference, dans le commerce dace. La nature de differents
tresors connus confirme cette observation.
La tetradrachme n° 9 fait partie de la serie d'imitations frappees directement
d'apres le prototype original des pieces de Philippe II de Macedoine, appartenant
au groupe du cavalier olympique victorieux. Les pieces de Philippe sont Ies premieres
a avoir circule en territoire dace. De vastes routes commerciales peuvent etre depis
tees a travers l'aire d'expansion de ces monnaies, qui, pour ces temps-la, avaient une
circulation internationale.
La piece en question represente le debut du declin technique et surtout stylis
tique des monnaies d'imitation grecque, et on croit que cette phase des imitations
n'appartient pas encore au territoire du Nord du Danube, car elle n'a pas un carac
tere local propre a la Dacie.
Contrairement a l'opinion .de la plupart des numismates, l'auteur considere
qu'on a commence a imiter Ies pieces macedoniennes, du type Philippe II, a une
date plus ancienne, a savoir vers le IIP siecle avant notre ere, surtout si l'on tient
compte egalement des imitations provenant du Sud, pour continuer ensuite, a partir
du II• siecle et j usqu'aux premierea dizaines d'annees du siecle suivant (l"r siecle
avant notre ere), la vaste serie des contrefa9ons auxquelles se Jivrent Ies Daces
nord-danubiens. En aucun cas ces emissions n'ont plus continue pendant Ies der
nieres decennies de la premiere moitie du pr siecle avant notre ere, lorsque la mon
naie romaine conquit le marche international, y compris le Nord du Danube. Si Ies
monnaies imitant Ies grecques apparaissent cependant apres cette date dans divers
tresors ( associees aux pieces republicaines romaines ou meme a d'autres) cela s'ex
pliquerait plutot par leur tMsaurisation comme matiere precieuse, que par leur
valeur courante de circulation.
Le tresor de Cugir, decouvert au pied de la colline de « Cetate » de Cugir, endroit
deja signale comme etant une station dace, de meme que celui recemment trouve
sur le territoire du village d'Inuri (region de Hunedoara) , dans un etablissement
dace, et celui de Poiana, constituent autant de preuves que Ies Daces n'enfouissaient
pas Ies tresors seulement en dehors et a de grandes distances de leurs etablissements,
comme cela se produisait le plus souvent a cette epoque.
La region de Hunedoara a fourni de nombreux tresors renfermant des mon
naies ou encore des objets de parure daces. Trois facteurs expliquent cela : 1° la
vallee du Mureş et Ies vallees de ses affluents, j ouant le role d'une artere active dans
!'economie d'echanges de toutes Ies epoques ; 2° le territoire comptant des stations
importantes a l'epoque des Daces ; 3° l'importance economique de la region au point
de vue metallifere (or, argent, fer, cuivre).
Selon l'auteur, l'enfouissement du tresor de Cugir a du se produire vers la fin
du IP siecle avant notre ere.
EXPLICATION DES F IGURES
Fig. 1.
Cugir et ses environs, avcc indication de l'endroit ou a ete decouvert le tresor monetairc.
Fig. 2. - La forteresse (« Cetate �) de Cugir. Fragment de vase de l'âge du bronzc.
Fig. 3.
Forteresse de Cugir. Pied de vase dace (dessin a gauche et photographie a drolte).
Planche I. - Tetradrachmes de Macedonia Prima.
Planche I I. - Tetradrachmes de Macedonia Prima et imitation d'une tetradrachmc de Philippe l i.
-

-
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A NUMISMATI CĂ

MONEDE INEDITE Ş I PUŢIN CUNOSCUTE
DE LA HISTRIA, CALLATIS Ş I TOMIS
DE

CONSTANTIN PREDA
O dată cu apariţia cunoscutelor lucrări ale lui B . Pick şi K. Regling 1, rămase
pîn ă astăzi studiile de bază asupra monedelor emise de oraşele greceşti de pe coasta
de vest a Mării Negre, a crescut şi interesul cercetătorilor şi colecţionarilor pentru acest
capitol al numismaticii antice.
În majoritatea colecţiilor publice şi particulare, monedele cetăţilor vest-pon
tice (Histria, Callatis şi Tomis) au început să ocupe un loc de frunte. Aşa se explică
faptul că pe lingă tipurile cunoscute s-au ivit o serie de variante, precum şi nume
roase exemplare inedite, care au format apoi obiectul unor scurte prezentări 2, me
nite să completeze seria atît de bogată şi variată a monedelor celor trei cetăţi pon1

Die antiken 1\fiimen von Dacien rmd Moesien, Berlin, I, 1 , 1 898 şi I, 2, 1910.
D. Tachella, în RN, 1 900, p. 398 - 399 ; A. Degrancl, în RN, 1 900, p. 406 - 407 ; I. Dressel,
ln Z/N, 1903, p. 29 - 30 ; D. Tachella, ln RN, 1903, p. 203 - 207 ; W. Knechtel, ln BS.'\I R, I (1904), p. 2 - 6 ;
M. Sutzu, ln BSNR, I I I (1907), p. 5 - 6 şi BSNR, IV (1908), p. 7 - 29 ; W. Knechtel, ln BSNR, IV (1908),
}l. 30, 39 ; N. Muşmov, Anticinite moneli, Sofia, 1 912, p. 1 6 - 31 şi 97 - 129 ; Const. Moisil, Creşterea colec
fiilor, ln Biblioteca Academiei Romtne, Cabinetul numismatic, 1 912, p. 1 - 103 ; R. Netzhammer, ln Revista
Catolicd, I (1912), p. 357 - 359 ; M. Sutzu, ln A RMSI, XXXV (191 3), p. 361 - 385 ; L. Ruzicka, ln Z/N
191 3, p. 298 - 300 ; R. Netzhammer, ln Re11ista Catolică, I I I (1914), p. 389 - 392 ; W. Knechtel, ln BSNR,
X I I (1915), p. 1 - 12 ; M. Sutzu, ln BSNR, X I I (191 5), p. 157 - 171 ; Const. Moisil, Creşterea colecţiilor, 1914,
p . 31 şi 1915, p. 1 1 - 1 7 ; L. Ruzlcka, ln NZ, 1917, p. 87 ; W. Kubltschek, ln NZ, 1917, p. 174 ; G. Severeanu,
ln BSNR, XV (1920), p. 20 - 27 ; N . .Muşmov, ln RN, 1922, p. 68 ; R. Netzhammer, ln BSN R, X X I I (1927),
p. 1 2 - 19 ; N . .Muşmov, ln RN, 1931, p . 88 ; Const. Molsil, Creşterea colecţiilor, 1 936, p. 28 - 35 şi 61 - 89 ;
:'\fina Pauker, ln CNA, X I I I (1938), p. 22 - 23 ; Emil Becker, ln CNA, X I I I (1931!), p. 24 - 25 şi X IV, 1939,
p. 153 - 156 ; VI. Claln, ln Beric/1t ilber rlen Vl internationalen Kongress f. Arclweologie, Berlin, 1 939, p . 356 :i60 ; V. Canarache, ln CNA, X\' (1940), p. 230- 232 ; Luigi Gattorno, in CNA , XV I (1 942), p. 60 - 6:1 ;
Const. MoisU, Creşterea colecţiilor, 1 944, p. 1 1 - 37.
2•
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tice amintite. Î n consecinţă, noi cunoaştem astăzi, pe lingă tipurile pUblicate de cei
doi savanţi citaţi, un număr destUI de însemnat de alte piese noi, atît din epoca
autonomă a cetăţilor, cît şi din epoca romană imperială.
La creşterea numărului de monede inedite sau puţin cunoscute, pe lîngă cele
aflate în colecţii şi provenite din diverse descoperiri izolate, au contribuit în mare
măsură cercetările arheologice de la Histria şi Callatis întreprinse ulterior întoc
mirii celor două studii menţionate. Pe lîngă contribuţia adusă în această direcţie,
săpăturile au atras atenţia numismaţilor asupra unei mai bune clasificări a diver
selor categorii şi tipuri monetare şi totodată au lămurit şi unele controverse în ceeft.
ce priveşte atribuirea exactă a unor tipuri monetare oraşului care le-a emis 1• Această
situaţie va necesita, într-un viitor apropiat, reluarea problemei monedelor din
oraşele noastre pontice şi pornindu-se de la materialul existent, publicat şi inedit,să
se ajungă la un corpus, care să n.e dea o imagine cît mai completă a tuturor emisiu
nilor monetare din coloniile greceşti respective.
Urmărind valorificarea cît mai grabnică a întregului fond monetar din sectorul
amintit, ne-am propus să aducem, în acest articol, o nouă contribuţie în acest do
meniu. Este vorba de cîteva monede pontice de bronz, unele inedite, iar altele mai
puţin întîlnite, care aparţin unor emisiuni ale oraşelor Histria, Callatis şi Tomis, a
căror urmărire şi strîngere ne-au preocupat încă din 1952. Unele dintre aceste monede,
cele mai multe de altfel, provin din săpăturile arheologice întreprinse în ultimii şase
ani la Histria, iar altă parte din vechile colecţii ale Muzeului naţional de antichităţi.
Vom prezenta descrierea fiecărei monede în parte, grupate pe oraşe, iar în
cadrul acestora se va păstra ordinea lor cronologică, atît cît este posibil şi apoi vom
face cîteva referiri sumare asupra unora dintre tipuri1e cele mai reprezentative.
I. HISTRL\

Moneile ilin epoca autonomă
1. Capul lui Apollon laureat spre dr.
. Rv. n:: TPI Cunună de lauri, ln mijlocul
căreia se află înscris un nume prescurtat, din
care se vede clar numai !:: .
AE. Greut. 2,81 g. Diam. 13,75 mm. Conser
varea mediocră.
.

Inedită (pi. I, 1 şi II, 1 ).
2. Capul Iul Hermes cu petasos spre dr.
Rv. [ I ] .E [TPI]. Vulturul pe delfin spre
st. ; sub delfin, sigla A.
AE. Greut. 1 ,73 g. Diam. 13 mm. Conservarea
mediocră.

1 Monedele de bronz care au pe avers roata cu patru spiţe, iar pe revers legenda JET erau consi
derate de Blarenberg, Oreşnikov, B. Pick (op. cil„ p. 180- 182 ; cf. note, p. 180) şi mai apoi de A. N. Zo
graf (Anlicinle monell, ln Materiali i issledovaniia, 1951, p. 124- 125), ca aparţinlnd Olbiei şi respectiv
centrului comercial din apropierea Olbiei, cunoscut sub numele de lstrianon Llmen ( ?). Săpăturile Intre
prinse la Histria, care au scos la iveală un număr destul de mare de astfel de monede, au permis să se con
state că acest tip monetar face parte din emisiunile monetare ale cetăţii Histria, legenda de pe monede
reprezentlnd numele prescurtat al oraşului (vezi C. Preda, ln SCI V, 3 - 4, 1953, p. 806 - 807 şi S. Dimitriu,
ln Histria, I, H J54, p. 465 - 467).
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MONEDE INEDITE DE tA iIISTRtA, CAtLATIS şi TOMIS
M. Sutzu, BSNR, X I I (1915), p. 161, nr. 1 0.
Variantă (pi. I I, 2). Găsită Ia Histria, în
săpături , 1956.
3. Capul lui Hermes cu petasos înalt, prevăzut cu
o prelungire în formă de creastă, spre dr.
Rv. l..PII. Kerykeion în picioare, plasat
in cîmpul monedei.
AE. Greut. 2,50 g. Diam. 15 mm. Conservarea
bună.
Inedită (pi. I, 2 ; I I, 3). Găsită la Histria,
în săpături, 1953 .
MNA, inv. nr. 437.
4. Capul lui Hermes cu petasos, ca mai sus.
Rv. Kerykeion ca mai sus, dar mai bine
I C
redat, iar de o parte şi de alta legenda : T P
o T
AE. Greut. 2,56 g. Diam. 1 7 ,60 mm. Conservarea bună.
Inedită (pi. I, 3 ; I I, 4). Găsită la Histria, în
săpături, 1952.
MNA, inv. nr. 356.

Monede din epoca romană
5. Bustul Athenei avînd coif cu crisla, spre dr.
Rv. ICTPI, (TP, în ligatură). Caduceu
lnaripat ; deasupra lui, două puncte.

AE. Greut. 2,61 g. Diam. 15,50 mm. Conser
varea foarte bună.
Inedită (pi. I, 4 şi II, 5). Găsită în împrejuri
mile Babadagului.
MNA, inv. nr. 441.
6. Apollon nud, şade pe omphalos spre st., ţinc
o săgeată în dr., iar cu st. se sprijină pe liră.
Rv. ICTP [ IH]N!lN. Dionysos în picioare
spre st., ţine un kantharos şi un sceptru ;
la picioare, o panteră.
AE. Greut. 3,14 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea mediocră.
Inedită (pi. I, 5 şi II, 7). Găsită Ia Histria,
în săpături, 1954.
MNA, inv. nr. 435.
7. Crispina
CEBACTH KPICIT INA. Bustul Crispinei dra
pat spre dr.
Rv. ICTPI HN!lN. Dionysos ca mai SUS,
dar totul mai clar.
AE. Greul. 4,71 g. Diam. 19 mm. Conser
varea bună.
Cunoscută de C. Moisil 1 şi M. Sutzu 2• Găsită
Ia Tariverde, 1955 (pi. II, 6).
MNA, inv. nr. 750.

II. CALLATIS

Monede din epoca imperială romană
8.

Anlonin Piui
AVTO [K] AN [T!l] N I. Bustul împăratului
drapat spre dr.
Rv. Capul lui Herakles, cu barbă, spre dr.
AE. Greut. 4,77 g. Diam. 22 mm. Conser
varea mediocră.
Cunoscută, L. Ruzicka 3 (pi. I I, 8). Găsită Ia
Mangalia, în săpături, în 1949.
MNA.
9. Septimiu Sever
AVT.K.A. CEil CEVEPOC IlEP. Capul împ�i
ratului laureat spre dr.

Rv. KAAAA TIAN!lN, scris de la dr. spre st.
Asklepios, jumătate nud, ln picioare, văzut din
faţă, cu capul spre st., se sprijină pe un baston,
ln jurul căruia este încolăcit un şarpe : ln clmp
dr ., 8.
AE. Greut. 13,59 g. Diam. 28 mm. Conser
varea foarte bună.
Variantă Ia D. Tacchella 4 şi M. Sutzu 6
(pi. I, 8).
MNA, inv. nr. 298.
1 0. Acelaşi împărat
AVT.KA. CEII CEVEPOC IlEP.
împăratului, ca mai sus.

T.

Capul

1 Creşterea colec/iilor, 1914, p. 31, nr. 234.
2 A RMSI, XXXV (1913), p. 368, nr. 37.
3 Z/N, 1 913, p. 302, nr. 296 a, pi. V III, 1 5 .
4 RN, 1903, p. 206, nr. 1 1 .
s BSNR, I I I (1907), p. 5, nr. 7 .
8,

-
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AE. Greut. 1 1 ,56 g. Diam. 22,50 mm. Conser
varea foarte bună.
Cunoscută de C. Moisil 1 şi M. Sutzu 2 (pi. I, 7).
Găsită la Limanu, reg. Constanţa.
MNA. inv. nr. 464.

Rv. KAAAATI ANQN. Zeiţa Isis ( ?), in
veşmlnt lung, cu draperia în vlnt, merge spre
dr. şi ţine ln ambele rnlini o plnză umflată

de vlnt ; în clmp dr., sub mlini, litera 8 ·

nr. To:ms

pe o coloană ; în jurul coloanei se află lnco
lăcit un şarpe.
AE. Greut. 5,99 g. Diam. 20 mm. Conser
varea foarte bunii.
Inedită (pi. I, 6).
MNA, inv. nr. 305.

11. Anlonin Piui
AV. KAI AAP ANTQNINO. Bustul împăra
tului drapat spre dr.
Rv. TOMITQN H MHTPO. Apollon nud,
ln picioare spre dr., ţine ln dr. pleclrum ( ?),
iar cu st. se sprijină pe liră, care este aşezată
*

După cum reiese din descrierea monedelor, cele mai multe din piesele cercetate
sînt exemplare emise de oraşul Histria în diversele lui faze de dezvoltare. Pentru
unele s-au întîlnit analogii apropiate în lucrările de specialitate, pentru altele însă
acest lucru nu a fost posibil, ele constituind exemplare necunoscute pînă acum.
Una dintre cele mai vechi monede din această serie este piesa descrisă la nr. 1
(pl. I, 1 ; II, l ) , care redă pe avers capul lui Apollon cu cunună de lauri, într-o
manieră neîntîlnită pînă acum la Histria. Reversul este cu totul nou. În locul em
blemei cetăţii, vulturul pe delfin, prezentă, cu puţine excepţii, pe toate emisiunile
histriene autonome, apare o cunună de lauri, în mijlocul căreia se mai poate citi
un �. Din cauza conservării slabe a monedei tocmai în acest punct, nu ne putem
da seama dacă � mai este sau nu însoţit şi de alte litere. Este vorba probabil de
prescurtarea unui nume de magistrat monetar, a că.rui identificare e dificilă pentru
moment.
Legată tot de cultul lui Apollon la Histria, moneda descrisă la nr. 6 (pl. I, 5 ;
II, 7 ) înfăţişează pe Apollon stînd pe omphalos, ca pe exemplarul publicat de
Pick (op . cit., p. 169, nr. 478), cu deosebirea că pe piesa noastră, zeul se sprijină
pe liră şi nu pe arc, cum apare pe tipul cunoscut. Pe revers, în locul obişnuitei
embleme a cetăţii, întîlnim pe Dionysos, cu sceptru şi kantharos, aşa cum apare pe
multe monede imperiale, iar numele oraşului este la genitiv plural. Acest amănunt,
ca de altfel şi sigma lunar din legendă, ne îndreptăţeşte să considerăm această mo
nedă ca fiind ulterioară celei întîlnite la Pick şi să o raportăm sigur la perioada de
început a epocii romane imperiale.
Într-o lumină nouă apare în numismatica Histriei zeul Hermes, frecvent în
t.îlnit în emisiunile Tomisului. Trei monede din grupa de faţă (nr. 3 - 5) au pe avers
capul lui Hermes cu petasos înalt, din vîrful căruia pleacă o prelungire în forma unei
1 Creşterea colecţiilor, 1912, p . 1 7, nr. 27.

2 BSN R, I I I (191 3), p. 5,

nr.

8, fig. 5.
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creste. Pe revers, la unul din exemplare se află emblema cetăţii (pl. II, 2 ) , iar pe
celelalte două kerykeionul (pl. I, 2 - 3 ; II, 3 - 4). Ultimele două piese sînt pentru
prima dată întîlnite printre monedele Histriei. Î n execuţia lor se observă o oarecare
neglijenţă, atît în prezentarea zeului şi a atributului său, cît şi în ceea ce priveşte felul
'
în care ne apare numele oraşului, care cu greu mai poate fi identificat. Se poate
vorbi chiar de o tendinţă de barbarizare, care ar corespunde cu epoca tulbure a
Histriei din deceniile premergătoare cuceririi romane. O rezervă păstrăm încă asupra
unuia dintre cele două exemplare în discuţie (nr. 4 ) , deoarece legenda de pe revers
nu este suficient de clară pentru a identifica precis numele oraşului Histria. Dis
tribuirea literelor din legendă, aşa cum apare pe acest exemplar, este caracteristică
emisiunilor tomitane. Ceea ce ne-a determinat · să o înscriem totuşi, deocamdată,
printre monedele emise de Histria, este, pe de o parte, redarea capului lui HermeR
într-o manieră asemănătoare celei de pe piesa de la nr. 3 şi niciodată întîlnită sub
această înfăţişare pe monedele din Tomis, iar, pe de altă parte, prezenţa lui I în
fruntea legendei. La aceasta mai putem adăuga şi faptul că moneda respectivă provine
din săpăturile de la Histria.
În cazul în care prima literă de sus, din dreapta, o considerăm ca fiind un
sigma lunar şi nu un 0 (theta), cum ar părea la o primă vedere, s-ar putea citi destul
de clar ICTPOY şi atunci nu am mai avea nici un motiv să ne mai îndoim că mo
neda a fost bătută la Histria. Î n această ipoteză, care ni se parte foarte probabilă,
ar rămîne totuşi greu de explicat această formă nouă a numelui oraşului, redat într-un
genetiv singular, formă pe care nu o cunoaştem în numismatica Histriei, sau în cea
pontică, în general.
Cele trei monede asupra cărora am stăruit ceva mai mult, înscriu pe Hermes
printre divinităţile cinstite la Histria spre sfîrşitul perioadei de autonomie a cetăţii,
vreme în care par să se plaseze şi monedele respective. Că aceste monede pot fi da
tate către sfirşitul secolului al II-lea şi în secolul I î. e. n., ne-o dovedesc atît stilul
lor, cît şi contramărcile cu capul lui Hermes aplicate pe unele .monede histriene de
bronz din epoca autonomă tîrzie 1•
O altă monedă, tot din rîndul emisiunilor histriene, care merită să fie scoasă
în evidenţă, înfăţişează pe avers bustul Athenei cu coif prevăzut cu crista, iar pe
revers caduceul înaripat ; de o parte şi de alta, în cîmpul monedei, numele ora
şului IC TPI, TP fiind în ligatură (pl. I, 4 ; II, 5). Î n ceea ce priveşte efigia de pe
avers o mai întîlnim pe o piesă publicată de Pick 2, dar cu alt revers. Î n cazul de
faţă, reversul împreună cu numele oraşului sînt pentru prima dată atestate sub
această formă în cadrul monedelor de la Histria. Stilul monedei şi mai ales prezenţa
lui sigma lunar din legendă ne îndreptăţesc să datăm acest exemplar la începutul
epocii romane. Ar putea fi vorba deci de perioada cuprinsă între sfîrşitul secolului I
1 B. Pick, op. cit„ p . 1 67 - 168.

2

Ibi1!„ p. 1 70, nr. 483.
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î. e. n. şi începutul secolului al 11- lea e.

11. , cînd Histria începe să bată pe Hcară mai
mare monede cu efigiile împăr9,ţ ilor romani.
Callatisul este reprezentat aici numai prin trei monede, toate din epoca romană.
Ele nu constituie exemplare inedite, ci numai rarităţi sau variante faţă de unelP
tipuri cunoscute. Merită o menţiune specială piesa descrisă la nr. 8 (pl. II, 8), care
are pe avers bustul lui Antonio Piul, iar pe revers capul lui Herakles cu barbă, în
profil spre dr. Tipul acesta este cunoscut pînă acum numai prin exemplarul publicat
de L. Ruzicka 1, la care se adaugă moneda de faţă, precum şi o alta, de la Muzeul de
istorie a oraşului Bucureşti.
Acest tip monetar, pe lingă raritatea lui, reprezintă singura specie din rîndul
Pmisiunilor callatiene pe care apare sigur efigia lui Antonio Piul. Î n acelaşi timp,
această monedă pune într-o lumină mai clară datarea tipului monetar de la Callatis,
care are pe avers capul lui Herakles, cu aceeaşi înfăţişare ca pe exemplarul nostru,
dar care, pe revers, are alte reprezentări 2• Atribuirea acestora din urmă de către
B. Pick epocii romane imperiale se dovedeşte valabilă, monedele respective fiind
anterioare sau chiar contemporane cu emisiunile care au chipul lui Antonio Piul.
De la Tomis am prezentat numai o singură piesă bătută în vremea lui Antonin
Piul, care, potrivit cercetărilor noastre, apare ca un exemplar inedit. După cum
reiese din descrierea făcută, pe avers întîlnim bustul împăratului drapat, spre deo
sebire de celelalte emisiuni tomitane din acelaşi timp, unde este redat aproape ex
clusiv numai capul împăratului. Pe revers este reprezentat Apollon nud, în picioare
spre dr. , ţine probabil plectrwm şi se sprijină :pe liră, care este aşezată pe o coloană ;
în jurul acesteia se află încolăcit un şarpe. Noutatea constă, pe de o parte, în poziţia
şi înfăţişarea zeului, iar pe de altă parte, în prezenţa şarpelui în jurul coloanei
(pl. I, 6 ).
Am găsit că este util să revenim cu aceste sumare consideraţii asupra unora
dintre tipurile monetare descrise, pentru a sublinia elementele noi, neîntîlnite pînă
acum, şi pentru a releva contribuţia lor la lămurirea şi întregirea unora dintre aspectele
mai puţin clare din numismatica oraşelor greceşti din Dobrogea.

H E OilVB JI M HO BA H HhI E M MAJIO M 3 B E CTH.bl E M O H E"I;hl
MCTP M M , HAJIJIATMM M T O M M CA
RPATROE CO)J;EPlliAH M E

B 1waJrci1uvrn B y xapecnawro uaQHOHaJihuoro MyaeH APeBttoc reii uaxoµ,HTCR
HeCKO�Ihl\O ueony6JIHKOBaHllhIX ll HeCKOJlhKO MaJIOH3BeC THhIX l\10He T BhlrneyI<aaaH:HhIX
Tpex rpe'IeCKHx ropo ,o;oB ,o;o 6py,r:pKcKoro no6epemhH llepuoro MopH. Anrop co 6paJI H
1 L. Ruzicka, op. cit„ p. 302, nr. 296

a.

z B. Pick, op cit„ p. 108 - 1 1 1 ,
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crpymIHpOBaJI HX IIO rop O,J:\aM, y qH ThIBaH, IIO B03MO IBHOCTH, ll HX XpOHOJIOrHqecKHit
IIOJ}H,J:\OK.
1 . 11 c TpHH npe):IC TaBJieHa ceMbIO 6pOll30BhIMll MOHeTaMH, ll3 KOH'X IlHTb - aeony6JIHKOBaHHhle (MM 1 ,3-6). Ha caMof1 ApeBHeit MOHeTe H a a Toit rpynnhl, O THOCHIQeitcH
K nepHO i::\ Y aBTOHOMHH rop o):la, 1rn o 6p a meHhl Ha mrti;eBoit CTopoHe yBeHqaHHaH JiaBpaMH
roJioBa AnoJIJioaa, noBepHyTaH HanpaBo, a Ha o 6opoTHdit - JiaBpoB'blit BeHoK ; BHYTPH
BeHKa Bll):\Hhl CJie):\hl 6yKB, ll3 K O 'l'Ophl'X MOIBHO npoqecTb I: ; CBepxy - Ha3BaHHe
rop o Aa ( Ta6JI . I, 1 ; I I , 1 ) . KaK uao 6pame1rne 6ora, TaK u BocnpouaBe ):leHHhlii aa 0 60p o THoit c TopoHe pHcyHoK BCTpe qaroTcH BnepBhle B HYMH3MaTnKe l1 c TpHH. TpH onHcaH
Hble IIO ):\ ;:N�M 2-4 MOH0Thl npuaa,J:\Jie maT K 6oJiee Il03):\H eMy nepHOAy, BepOHTllO, K
KOHI\Y II u Ha 'laJiy I Be'Ka AO H . a . IlocJieAHHe ABe l\IOHeTbl - Heony 6mrnoBallHhle
3K30MilJIHpb1. Ha HX JIHI\eBoit C TOpOHe ll3 0 6pa meaa rOJIOBa repMeca B BhICOKOM petasos
co cBoero p o ):la rpe 6HeM, a aa o 6opoTe - HaaBaHHe ropoAa, K o Topoe c TPYAOM IIOA
AaeTcH pacrnmppoBKe, u kerykeion ( Ta6JI. I, 2 - 3 ; II, 3-4) . t.1To me KacaeTCH TexliH
qecKoro BhIJIOJIHeHHH 3THX MOlleT, TO aaMeqaeTCH HeKOTOpaH He6pe maOCTb co CTOpOllbl
MaCTepa ll Tea):\eHI\llH K BapBapHaa11mr, qTo M O IBHO IlOCTaBHTb B CBH3b co CMYTHhIM
nepHOAOM c ymec TBOBaHHH a Toro ropo):la, npo):loJimaBIIIHMCH B Te qeHHe AeCHTHJieTHit,
npe):lmeCTBOBaBIIlllX ero aaBoeBaHHIO pHMJIHHaMH. 8K3eMITJIHp, OIIHCaHahlit IIOA M 4

( Ta 6JI. I , 3 ; II, 4y, JiereHAY KO Toporo TPYAHee H ,J:1eaTmpn11npoBaTb, O THeceHhl c HeKo
TOphIMH oroBopKaMH K MOlleTaM l1 c TpHH .
,lJ;aHO OJIHCaHHe Tpex MOHeT, TOme llC TpHHCKHX , O THOCHIQHXCH K anoxe PHMCKOH
HMnepnH ; Ha ABYX na HHX - Heony6JinKoBaHHhIX (.M.M 5-6) - H e T 1rno 6pa memrn
HMrrepaTopa ; TpeTbH OTHOCHTCH K O BpeMeHaM l\pHCIIHHhl (Ta 6JI. Il, 6). lfro KacaeTCH
Heony 6JIHKOBaHHbIX MOHeT, TO H a nepBoit (M 5) aa JIHI\eBoit CTOpOHe ll3 0 6p a meH 6'IOCT
AcpnHhl, a Ha o 6 opo THOit - KaA�e:iî: n HaAIIHCb CBH3aHHhIMH Apyr c ApyroM 6yKBaMH
( Ta6JI . I , 4 ; Il, 5) ; Ha BTOpoit, Ha JIHi{eBOit C TOpOHe, lI30 6pa meH CTOHIQHH Ha omphalos
AnoJIJIOH, onnpa'IOJ:QnitcH Ha Jinpy , a Ha o 6opoTHoit - ,lJ;nomrc co cKnneTpoM u kan
tharos ( Ta6JI. I , 5'; II, 7 ) .
2 . ABTOp nccJie AyeT TPH MOHeTbI na KaJIJia THH, KOTopbie OTHOCHTCH K anoxe
PnMcKoii IIMnepnH (.MM 8 - 1 0) ; O AHa - qe1rnaKH BpeMeH AHTomrna IlnH, a ABe APY
rne - BpeMeu CenTHMHH CeBepa ( Ta6JI. I, 6, 7). Hn O ):IHa na a THX MoHeT He npHHaAJie mHT
K Heony 6JIHKOBaHHhIM. Om1 O THOCHTCH K qHcJiy MaJIOH3B0CTHhIX H H BJIHIO TCH Bapn
aHTaMH ony6mmoBaHHhIX THIIOB. CJie):lyeT O TMeTHTb, qTo nepBaH H a aTHx MOHeT,
Hap11AY c <iKaeMnJIJ:J:poM, ony 6JIHKOBaHHhIM JI. PyanKa (ZfN, 19l3 , CTp . 302, M 296 a ,
Ta 6JI. vru , 1 5 ) , np e):IC TaBJIHeT c o 6o:iî: 0 ):\llHCTBeHH'.hIH THil MOHeThl H 3 KaJIJiaTHH , Ha
KO Topoit cpnrypupyeT, HeCOMHeHHO, 1rno 6pameHne AHTOHHHa IlHH ( Ta6JI. II, 8).
3 . ToMnc npeACTaBJieH O AHOit e,J:IHHCTBeHHOit MOHe Toit (M11). H a H e ii , aa J1n11eBoii:
cTopoHe, 1rn o 6p ameH 6'.!0cT AHTOHHHa Ilnn, aaApannpoBaHHoro cJieBa HanpaBo, a Ha
o 6opOTHOit - o 6Ha meHHhlit ArroJIJIOH, C TOH, IIOB0PHYBIIlllCb BnpaBo, onHpa'roIQH:iî:CH
Ha Jinpy ' y c TaHOBJl0Hlly1o Ha KOJIOHe c
0 6B1rna101Qe:iî:CH BOKpyr Hee 3Meeit ; B npaBOH
pyKe OH Aep mnT, BepoHTHO, plectrum ( Ta 6JI. I , 8). Ilo Bceit BepoHTHOCTH, a ,J:1ec1> H AeT
p e q h o Heony6JIHKOBaHHO:iî: MOHeTe. 3aApanHpOBaHHhl:iî: 6IOCT HMnepa Top a 6ea JiaBp o 
Boro BeHKa H o 6aa meHHhliî AnoJIJioH, B yKaaaHHOH n o a e n c ynoMHH'YT'bIMH aTpn6y
TaMn, H e BCTpeqaro TcH 6oJihrne HH Ha O AHOfI MOHeTe na ToMnca.
OB'b.RCHEHIIE PIICY H n O B
Ta 6JIHlla

I . H eouy6JIHKOBaHHble n MaJionanecTHble MOHeTbl licTp1m,

Ta6Jim-1a I I . Heorry6JIHHOBa1rnble

n

MaJiovrnaecT!lble

MOHeTbl
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MONEDE INEDITE DE L.\ HIST R I A , CALLATIS �I Tml J S

MONNAIES INEDITES OU PEU CONNUES D'HISTRIA,
DE CALLATIS ET DE TOMIS
RE SUME

Les collections du Musee National des Antiquites, a Bucarest, possedent quel
ques monnaies inedites et d'autres peu connues, qui appartiennent aux trois viiles
grecques du littoral de la Dobrogea, situees sur le littoral de la Mer Noire. L'auteur
Ies a reunies et groupees par villes, en tenant compte, autant que possible, de leur
succession chronologique.
1 . Histria est representee par sept pieces en bronze, dont cinq sont inedites
(n"" 1, 3 - 6). La plus ancienne monnaie de l'epoque autonome de la cite montre a
l'avers la tete lauree d'Apollon regardant vers la droite et, au revers, une couronne
de laurier avec des traces de lettres a l'interieur, dont on peut dechiffrer un �
. ;
au-dessus, le nom de la viile (pl. I, 1 ; II, 1). L'aspect du dieu et la representation
figurant au revers se rencontrent pour la premiere fois dans la numismatique d'His
tria. Les trois pieces decrites aux n°• 2 - 4 appartiennent a une etape moins ancienne,
probablement a la fin du IP siecle et au debut du ier avant notre ere. Les deux
dernieres :sont inedites. Elles portent a l'avers la tete d'Hermes, coiffe d'un haut
petase pourvu d'une sorte de crete et, au revers, le nom difficilement dechiffrable :de
la viile et le ,kerykeion (pl. I, 2 - 3 ; II, 3 - 4). En ce qui concerne la facture de ces
pieces, on remarque une certaine negligence de la part de l'artiste et une tendance a
la barbarisation qui peut avoir quelque rapport avec l'epoque troublee que connut
la cite pendant Ies decennies qui precederent la conquete romaine. L'exemplaire
decrit au n° 4 (pl. I, 3 ; II, 4) et dont la legende est d'une identification plutOt
malaisee, a ete range par l'auteur, avec quelques reserves, parmi Ies monnaies
d'Histria.
En ce qui concerne l'epoque imperiale romaine, on decrit encore trois pieces,
appartenant a la serie des monnaies d'Histria, dont deux inedites (n°• 5 - 6) , sans
effigie de l'empereur, et la derniere du temps de Crispina (pl. II, 6). Quant aux
monnaies inedites, la premiere ( n° 5) presente a l'avers le buste d'Athena et au
revers un caducee aile, ainsi qu'une legende dont la graphie offre des ligatures (pl. I, 4 ;
II, 5) ; l'autre montre a l'avers Appollon sur l'omphalos et appuye a une lyre,
et au revers Dionysos avec un sceptre et un kantharos (pl. I, 5 ; II, 7).
2. L'auteur etudie egalement trois monnaies de Callatis, toutes de l'epoque
imperiale romaine (n08 8 - 10), dont l'une fut frappee sous Antonin le Pieux, et Ies
7). Aucune n'est inedite, mais ce sont
deux autres sous Septime Severe (pl. I, 6
des pieces peu connues et des variantes de types deja publies. Il convient de remar
quer que la premiere de ces monnaies represente, avec l'exemplaire publie par
L. Ruzicka (ZfN, 1913, p. 302, n° 296 a, pl. VIII, 15), le seul type de monnaie de
Callatis sur lequel apr araît ave� �ertitude l'effigie d'Antonin le Pieux (pl. II, 8).
.

-
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3. La viile de Tomi� ne figure ici qu'avec une seule monnaie (n° 11). Cette
piece porte a l'avers le buste d'Antonin le Pieux drape et regardant vers la droite
et, au revers, un Apollon nu, debout, et tourne vers la droite, appuye a la lyre posee
sur une colonne autour de laquelle est enroule un serpent. 11 tient probablement
dans la main droite un plectre (pl. I, 8). Selon toutes probabilites, il s'agit Ia encore
d'une piece inedite. Le buste de l'empereur drape et sans couronne de lauriers, et
l'Apollon nu dans la position et avec Ies attributs mentionnees, n'apparaissent sur
aucune autre monnaie de Tomis.
EXPLICATION DE S F IGURES
Planche 1.
Planchc I r.

-

Monnaies ineuiles ou peu connues d'Histria, de Callatis el de Tomis.
Monnaies inCdites ou peu connues d'Histria, de Callatis ct de Tomis.
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A. NUMISIUATJCA

LEGĂTURI COMERCIALE ALE GETO-DACI LOR
DIN MUNTEN I A CU REPUB LICA ROMANĂ,
REFLECTATE ÎN DESCOPERIRI MONETARE
(Tezaurul de la Strîmba, r. Tîrgovişte)
DE

BUCUR MITREA
Cercetătorul care ar dori să întreprindă în cadrul unei ample sinteze problema
culturii materiale a daco-geţilor în ultima ei fază de dezvoltare, înainte de cucerirea
romană, ar trebui să aibă la îndemînă o serie de studii monografice asupra princi
palelor categorii de obiecte ce formează în totalitatea lor cultura materială a
populaţiilor din această epocă şi regiune. Studiile acestea cu caracter analitic ar
putea să îmbrăţişeze fie întreg teritoriul daco-getic, ceea ce în anumite cazuri este
deosebit de greu, fie măcar o regiune, pentru a ne putea îngădui aprofundarea
obiectivului studiat şi ca urmare a acesteia formularea unor concluzii mai ample
şi mai solid fundate.
Aceste studii prealabile, de amănunt, cu rare excepţii 1 , n-au format încă un
subiect şi o preocupare şi îşi aşteaptă cercetătorii. î n această din urmă categorie se
integrează şi descoperirile monetare.
Pentru epoca premergătoare cuceririi romane, materialul numismatic, extrem
de bogat, format din tezaure şi descoperiri izolate de monede romane din timpul
republicii şi imperiului timpuriu, n-a fost suficient valorificat, iar problemele la care
1 Dorin Popescu, Objets de purure gelo-daces en argent, ln Dacia, V I I -V I II (1937 - 1940), p. 183- 202.
De acelaşi autor, Nouveaux tresors gelo-daces en argenl, ln Dacia, X I - X II ( 1 9�5 - 1 9 1 7 ) , p. 35 - 69.
I. H. Crişan, Ceaşca dacică. Contribuţie la cunoaşterea culturii materiale şi a istoriei dacilor ln SCCluj, V I
(1955), p. 127 - 157.
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acest material este solicitat să-şi aducă contribuţia au rămas din această cauză
nerezolvate sau deschise.
Descoperirile monetare la care ne referim au fost folosite în marile opere de
sinteză ale lui Vasile Pârvan 1, desigur în măsura în care acest material era cunoscut
şi în limitele în care el a fost publicat. Î ntr-o lucrare a noastră asupra circulaţiei
monetare în Dacia înainte de cucerire 2, lucrare terminată în vara anului 1938, dar
apărută abia în 1945, am tratat şi acest capitol, dar în măsura în care el se integra
în tema fixată. Important de precizat acum este că baza informativă a studiului
menţionat a format-o, în general, materialul deja publicat, deci cunoscut din reviste.
Rămînea ca o sarcină de viitor să revenim asupra acestei probleme prin studii de
amănunt. Î ncercările recente ale Iuditei Winkler 3, care, fără îndoială, îşi au şi ele
meritul lor, rămîn tot pe plan general.
Faptul că nu s-au făcut progrese pe linia folosirii mai ample şi mai rodnice a
materialului numismatic ne obligă să cercetăm cauzele acestei situaţii. Socotim
necesară o asemenea cercetare, deoarece, cunoscînd cauzele situaţiei actuale, o vom
putea remedia şi prin aceasta se va putea face un progres în domeniul cercetărilor nu
mismatice. Î n acelaşi timp, sperăm ca rezultatele oferite de studiul monedelor şi
descoperirilor monetare să poată fi folosit mai amplu şi mai documentat atît de
arheologi, cît şi de istorici.
Credem că principala cauză care a făcut ca descoperirile monetare să fie puse
la contribuţie în mică măsură la reconstituirea istoriei epocilor respective se dato
reşte în primul rînd lipsei unei examinări temeinice a problemei descoperirilor nu
mismatice ca izvoare istorice. Sub acest raport, situaţia din trecut de la noi nu se
deosebea, de altfel, de situaţia din cele mai multe ţări.
Prin însăşi natura lui, materialul numismatic, tezaure sau descoperiri izolate,
se găseşte în săpături sistematice, conduse de cercetători specialişti, sau în desco
periri întîmplătoare, făcute cu prilejul diferitelor lucrări. Cantitativ, ultima cate
gorie de descoperiri predomină în repertoriul nostru, deoarece se fac pe o suprafaţă
imensă, pe cînd săpăturile ştiinţifice sînt executate pe un teritoriu limitat.
De cele mai multe ori materialul numismatic aflat întîmplător se împărţea
între cei care l-au găsit şi rareori ajungea la cunoştinţa specialiştilor. Aceştia trebuiau
de cele mai multe ori să se mulţumească cu informaţia vagă ce o primeau de la au
torităţi sau de la izvoare de a doua sau a treia mină. Î n cantitate mică şi cu o „stare
civilă" vagă sau dubioasă, o parte din acest material îşi găsea adăpost în muzeele
din ţară. Publicarea lui se făcea rezumativ şi incomplet. Arheologii lăsau totul pe
1 V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 612. De acelaşi autor, Dacia. Civilizaţiile strdvechi din re
giunile Carpato-danubiene, trad. R. Vulpe, Bucureşti, 1937, p. 141.
2 B. Mitrea, Penetrazione corrunerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima delia eonquista, ln
ED, X (1945), p. i00 - 124.
3 Iudita Winkler, Expansiunea economică a Romei tn Dacia fnainte de cotropirea ei, ln Studii şi
referate privind istoria Romfniei, I, Bucureşti, 1954, p. 1 4 7 - 1 58. De acelaşi autor, Contribuţii numismatice
la istoria Daciei, ln SCC(ui, VI (1955), p. 1 3 - 180,

1 24
https://biblioteca-digitala.ro

LECATURI

COMERCIALE ALE GETO-DACILOR

DIN MUNTENIA

seama numismaţilor, care, la rîndul lor, priveau materialul - şi aici este o altă
greşeală şi o lipsă - din punct de vedere strict numismatic al conţinutului, al varie
tăţilor sau al tipurilor inedite sau rare. Era o valorificare parţială. Acest fel de a
proceda cu descoperirile numismatice aparţine trecutului.
De aproape 15 ani, cercetătorii din ţara noastră se străduiesc să găsească
noi căi şi mijloace prin care să pună într-o şi mai mare valoare istorică decît pînă
acum luminile pe care le pot proiecta descoperirile numismatice asupra trecutului
patriei noastre.
Un prim pas în această direcţie s-a făcut sub influenţa arheologilor, prin cer
cetările efectuate la faţa locului, cu scopul de a se stabili precis condiţiile de aflare,
numărul total al pieselor, dacă descoperirea a fost făcută în interiorul unei aşezări
antice sau in teren nelocuit, dacă in apropiere se afla sau nu o aşezare din aceeaşi
epocă etc. Toate aceste informaţii ne sînt astăzi absolut necesare şi trebuie făcut
totul ca, in limitele posibilului, ele să fie strînse şi consemnate în rapoartele destinate
informării cercetătorilor. Numai după ce avem aceste date verificate pe teren, ne
putem da seama în ce măsură şi pînă unde putem folosi concluziile pe care le în
găduie materialul numismatic. De aceea, se impune ca, ori de cîte ori se iveşte o
asemenea descoperire,să se facă cercetări amănunţite pe teren şi toate datele impor
tante referitoare la descoperire să fie verificate, notate şi apoi publicate.
Tezaurul monetar este in primul rînd un complex arheologic. El a aparţinut
unui membru al unei comunităţi, care arheologic a lăsat un nivel de cultură. Aşe
zarea cu nivelul de cultură de care este legat tezaurul monetar trebuie căutată mai
întîi pe locul unde s-a făcut descoperirea sau prin împrejurimile imediate. Î n unele
cazuri, tezaurele de monede au fost îngropate de-a lungul principalelor drumuri de
circulaţie din vremea respectivă.
Dar descoperirile de monede - în special cele romane, prin faptul că fiecare
piesă în parte poate fi datată, iar cea mai recentă monedă din tezaur, in cazul cînd el
este achiziţionat întreg şi este studiat exhaustiv - ne oferă un terminus post quem
al îngropării întregului depozit. Studiul datei la care un tezaur sau o serie de ase
menea descoperiri au fost îngropate şi corelarea lor cu evenimentele contemporane,
menţionate de izvoarele vremii, ne pot duce uneori la precizări noi, confirmînd şi
completînd topografic informaţiile izvoarelor scrise.
Nu trebuie pierdut din vedere însă că depozitul sau tezaurul monetar este,
înainte de toate, o descoperire monetară. Prin urmare, un capitol special va fi rezervat
tratării numismatice cît mai amănunţite a fiecărei monede. Cu acest prilej va trebui
să se acorde mai multă atenţie uzajului, tocirii produse in timpul cît moneda a fost
în circulaţie. Acest fapt are o deosebită importanţă in legătură cu o problemă de
fond : durata rămînerii în circulaţie a diferitelor monede romane, aspect peste care
s-a trecut de cele mai multe ori cu vederea.
Lipsa principală şi care a lăsat lacune în informaţia noastră şi deci şi in încer
cările de generalizare a fost needitarea materialului numismatic. Î n ultimii ani s-au

125
https://biblioteca-digitala.ro

JIUCUll MITllEA

făcut progrese simţitoare şi în această privinţă, aşa încît astăzi dispunem de multe
descoperiri pentru care cunoaştem amănunte cuprinzătoare, datorită cercetărilor şi
anchetelor la faţa locului. Prin aceasta, cunoştinţele noastre s-au îmbogăţit şi in
formaţiile culese s-au înmulţit şi, în consecinţă, au sporit şi posibilităţile de
interpretare.
Î ntrucît referitor la regiunea transilvană a Daciei s-a publicat un material
monetar mai bogat din această epocă, în 1945 am socotit necesar să acord o atenţie
mai mare regiunii cuprinse între dreapta Oltului, Carpaţi şi Dunăre. Prilejul pentru
un astfel de studiu ne-a fost oferit de descoperirea monetară de la Fărcaşele 1• Au
rămas netratate monografic regiunile din stînga Oltului (Muntenia) şi Moldova. Pe
linia acestei mai vaste preocupări, încercăm astăzi să prezentăm aspectul acestei
probleme în Muntenia. Studiul de faţă, în cadrul expus mai sus, nu este, într-un
sens, decît înfăptuirea unui gînd mai vechi de a pregăti o sinteză mai amplă prin
monografii regionale. Prilejul pentru această cercetare ne-a fost oferit de descoperirea
monetară de la Strîmba.
*

Î n pr1mavara anului 1929, s-a găsit pe teritoriul satului Strîmba, comuna
Pietrari, r. Tîrgovişte, reg. Ploieşti, un important tezaur de monede romane din
timpul republicii şi imperiului timpuriu. E dureros însă că acest depozit de monede,
în loc să îmbogăţească colecţiile publice ale ţării noastre şi să fie studiat :amănunţit, a
încăput pe mîini străine şi a trecut peste hotare. Tot ce ne-a rămas referitor la această
descoperire monetară este un rînd de fotografii, făcute din iniţiativa unui achizi
ţfonator de a doua mînă şi pe care le-a împărţit, în 1930, o parte Muzeului naţional
de antichităţi, iar altă parte Cabinetului numismatic al Academiei R.P.R. Pe baza
acestor fotografii - cele aflate la Muzeu şi cele puse la dispoziţie de către acad.
Const. Moisil, de la Cabinetul numismatic al Academiei R.P.R. , cedate nouă pentru
studiu - am încercat, în lucrarea de faţă, să refacem conţinutul tezaurului, ca pe urmă
să tragem şi concluzii de ordin istoric şi social-economic.
Î ntrucît lipseau amănunte în legătură cu descoperirea însăşi, precum şi cu
împrejurările în care ea s-a făcut, Muzeul naţional de antichităţi a dispus efectuare:t
unei anchete numismatico-arheologice la faţa locului. Acest lucru l-am făcut noi în
două rînduri : în septembrie 1945, am cercetat în satul Strîmba, comuna Pietrari,
locul şi împrejurările în care s-a făcut descoperirea, iar în septembrie 1946, cerce
tările au fost continuate in comuna Rucăr, unde locuia persoana în mîinile căreia a
încăput întreg depozitul monetar, înainte de a lua drumul străinătăţii.
Î n rîndurile de mai jos consemnăm rezultatul cercetărilor noastre în cele două
localităţ.i, accentuînd mai intîi asupra împrejurărilor şi locului unde s-a făcut des
coperirea. Vom relata, pe scurt, atît cit cunoaştem, soarta pe care a avut-o tezaurul
1 B. Mitrea, Le tresar de Fărcaşele. La penetra/ion du commerce romain dans la petile Valachie, avani
la conqu�le de la Dacie, ln Dacia, IX - X (1 941 - 1944), p . 359 - 397.

126
https://biblioteca-digitala.ro

LEGATURI COMERCIALE ALE GETO-DACILOR DIN MUNTENlA

monetar şi apoi, pe baza fotocopiilor, vom descrie amănunţit, în ordine cronologică,
fiecare monedă în parte.
*

Î n urma cercetărilor pe care le-am întreprins în septembrie 1945, am putut
stabili că tezaurul monetar a fost găsit pe un deal împădurit, ce se află între comuna
Pietrari şi satul Strîmba, la locul numit „Plaiul lui Ghioşilă" sau „Plaiul Strîmbei".
Acest deal coboară în cline domoale spre satul Strîmba şi în pante repezi şi abrupte
spre comuna Pietrari. Descoperirea noastră s-a făcut într-un punct imediat sub
vîrful dealului, de către două femei, locuitoare în satul Strîmba : Stanca I. Sugeac
şi Anastasia Sugeac. Ambele fiind decedate înainte de 1945, am fost lipsiţi de posi
bilitatea de a avea informaţii direct de la descoperitoare.
Î n cursul cercetărilor noastre nu am putut stabili, deoarece locul era împădurit,
dacă pe acest teren a existat sau nu o aşezare dacică. Rămîne ca prin cercetări viitoare
să se aducă precizări in această privinţ,ă.
Tezaurul monetar trebuie să se fi găsit într-un vas, dar care nu ni s-a păstrat,
fiind spart şi aruncat de către descoperitori. După fragmentele văzute de o femeie
din localitate, care a scormonit pămîntul la locul descoperirii după ridicarea mone
delor, reiese că vasul a avut forma unei căni şi capacitatea „cam de o litră" .
R ăspîndindu-se în sat zvonul cu descoperirea „comorii" pe „Plaiul lui Ghio
�ilă", au alergat într-acolo numeroşi locuitori, care au răscolit pămîntul în locul şi
împrejurimile locului unde se descoperise tezaurul. Ei au reuşit să strîngă un număr
de monede provenind din acelaşi complex. Astfel, pădurarul din localitate a reuşit
să mai găsească şase bucăţi, pe care le-a împărţit pe la cunoştinţe şi prieteni : două
piese au fost date unui judecător din Brăneşti, două preotului din comuna Pietrari
şi două unui locuitor din comuna Voineşti. O locuitoare din acelaşi sat, controlînd
terenul „pe pîrău în jos de locul cu comoara", a mai aflat alte trei - patru piese pe care
le-a înstrăinat.
Î n ceea ce priveşte numărul total al monedelor aflate în descoperirea de la
Strîmba, nu putem să avem date precise, fiindcă femeile care au descoperit tezaurul
sînt decedate. Informaţii mai precise n-au putut fi culese de la alte persoane, de
oarece descoperitoarele au ţinut secret numărul monedelor aflate. Din această cauză,
unii informatori, de a doua mină, din comuna Pietrari, ne-au indicat cifra de 600
bucăţi, dar „din auzite". Mult mai sugestivă ni se pare în această privinţă observaţia
femeii din sat, care a găsit o parte din vas şi a apreciat capacitatea lui „cam la o
litră". Avînd în vedere că noi am putut identifica , pe baza fotografiilor, un număr
de 215 monede şi ţinînd seama de capacitatea vasului, aşa cum a fost apreciată de
către femeie, este foarte probabil ca numărul iniţfal de monede să nu fi depăşit cifra
de circa 250.
Cu privire la data cînd s-a făcut descoperirea, credem că se poate accepta anul
1929, luna martie, aşa cum reiese din unele însemnări făcute la timpul său de către
Harilau Metaxa şi păstrate la Muzeul naţional de antichităţi.
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Cele două femei care au găsit tezaurul monetar au dus toate monedele la .o
rudă a lor în comuna Micloşani, care, la rîndu-i, le-a gajat la o bancă din Cîmpulung
Muscel, pentru o sumă de bani împrumutată. De la această bancă au fost răscumpărate
de un preot din Rucăr, care le-a fotografiat pe toate, avers şi revers. Avînd la dispo
ziţie mai multe copii ale fotografiilor, acesta a lăsat un rînd la Bucureşti, o parte
la Muzeul naţional de antichităţi şi o parte la Cabinetul numismatic al Academiei
R.P.R., oferind în acelaşi timp spre vînzare instituţiilor amintite întregul tezaur 1 •
Din lipsă de fonduri, tezaurul n-a putut fi achiziţionat. Posesorul tezaurului s-a
adresat atunci unor Cabinete numismatice din străinătate, cărora le-a trimis în
prealabil cîte un rînd de fotografii. Între aceste Cabinete a fost şi cel de la Paris.
Pe baza acestor fotografii a apărut şi o notiţă în legătură cu descoperirea de care
ne ocupăm şi în care s-au strecurat şi unele erori, indicîndu-se ca loc de descoperire
comuna Rucăr, în loc de satul Strîmba 2•
Î n urma cercetărilor noastre cu privire la soarta monedelor, am putut stabili
că majoritatea lor, adică aproximativ 200, au fost vîndute în 1930, pentru suma de
30 OOO lei, unei persoane străine, aflătoare în acel timp la conducerea unei societăţi
petrolifere. Şi astfel tezaurul monetar de la Strîmba a luat drumul străinătăţii. Alte
cîteva piese, din cele mai rare, au fost trimise unui Cabinet numismatic italian, căruia i se
trimisese în prealabil un rînd de fotografii.
Î n sfîrşit, posesorul de la Rucăr al monedelor a mai oprit pentru el un număr
de 10 piese, din care 4 a dăruit unui profesor de la fostul liceu Gh. Şincai din Bucu1 O parte din fotocopii au ajuns şi pe la Muzeul arheologic din Cluj, aduse de C. C. Diculescu. Pe baza
lor au fost identificate la Cabinetul numismatic al acestei instituţii un număr de 17 monede în noiembrie
1929. Sînt cele menţionate de I. Winkler, op. cil„ în SCCluj, V I (1955), p. 1 52, nr. 205, ca avînd locul de
descoperire „Muntenia".
2 A. Blanchet, ln RN, 1930, p. 261. Notiţa, prin care acest tezaur a fost făcut cunoscut, este urmă
toarea : „La Rucăr, aproape de Clmpulung, ln Carpaţi, ln Romlnia, un ţăran a descoperit un tezaur de
monede de argint pentru care mi s-a trimis mal multe folotografii. Este vorba, ln majoritatea cazurilor, de
denari din timpul republicii romane, de denari din timpul lui I ulius Caesar şi clţiva din vremea lui Augustus,
dintre care unii sigur din anul 12 I. e. n. Varietăţile pe care am putut să le identific după fotografii
aparţin la aproximativ 75 monetari diferiţi. Piesa cea mai veche pare să fie denarul lui L. Itius (sau Itilius
sau lteius), datat provizoriu ln anul 204. Din 149 ar fi denarul lui Cn. Gellius, C. Porcius Cato, Q. Minucius
Rufus. Apoi se lnşiruiesc ceilalţi monetari, dintre care unii slnt reprezentaţi prin cltc 5 - 6 exemplare, de la
anul 144, plnă ln timpul domniei lui Augustus. In afară de denarul lui Itlus, piesele cele mai rare slnt : un
denar al lui M. Durmlus, unul al lui P. Petronius Turpilianus (Augustus) şi unul al lui L. Plaetorius Cestianus
(pc rv. cu numele lui Brutus)".

In această notiţă s-a strecurat greşeala că descoperirea s-a făcut la „Rucăr". Pc baza aceleiaşi in
formaţii, aceeaşi greşeală geografică s-a strecurat şi in ED, X (1945 1, p. 1 12, nr. 100 şi de aici la Iudita Win
kler, op. cil., în SCCluj, VI (1955), p. 147, nr. 146. Cercetările noastre, citate de autoare, au stabilit lnsă
că tezaurul a fost descoperit ln satul Strimba, r. Tlrgovişte, şi nu Strîmbu, r. Pucioasa, cum din eroare scrie
aceeaşi cercetătoare (ibid., p. 148, 172). De fapt, Rucărul a fost localitatea de unde noul posesor al tezaurului a
trimis fotografiile Cabinetelor numismatice străine.
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reşti, iar alte 6 au fost văzute de noi la Rucăr în 1946. Iată şi înşirarea lor cronologică :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anonim„, Grueber, Roma, 353. Anul 2 1 7 - 197 I. e. n.
Furius Purpureo, Grucber, Italia, 420. Anul 172 - 1 5 1 .
M . Marcius, Grueber, Roma, 1008. Anul 1 24 - 103.
L. Manlius, L. Cornelius Sul/a, Grueber, Est, 8. Anul 82 - 81 .
C . Iulius Caesar, Grueber, Est, 3 1 . Anul 48.
C. Iulius Caesar, Grul'ber, Est, 8 . Anul 48.
*

În lipsa tezaurului care a dispărut, sîntem reduşi la documentul fotografic,
singurul care ne-a mai rămas pentru studierea conţinutului descoperirii. De aceea,
în cele ce urmează, vom descrie cronologic toate monedele care au fost mai întîi iden
tificate şi clasificate după fotografii şi la care au fost adăugate şi cele aflătoare în
posesiune particulară la. Rucăr.
Descrierea. cronologică a monedelor descoperite în tezaurul de la Strîmba. :
1. Anonimă
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.,
!napoia capului, X.
Rv. ROMA (pe o tabletă). Dioscurii călări,
cu lancea in poziţie de şarjă, pe cai ln galop
spre dr.
Grueber 1, Roma, 353, Anul 217 - 197. In
posesiune particulară la Rucăr.
2. Q. Marcius Libo 2
Capul Romei cu cască lnaripată spre dr.,
sub bărbie, X, iar !napoia capului, L IBO .
Pe obraz, o contramarcă de formă semilunară.
Rv. ROMA (pe o tabletă). Dioscurii, ca
mai sus, pe cai în galop spre dr. Sub cai,
Q. MARC (cu o ligatură).
Grueber, Roma, 700. Anul 1 72 - 151.
3. L. Jtius
Av. Lipseşte fotografia.
Rv. ROMA (pe o tabletă). Dioscurii, ca mai
sus, iar sub picioarele cailor, L. IT I.
Grueber, Roma, 724. Anul 172 - 1 51 .
4. Atilius Soranus
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.,
!napoia capului, X.
Rv. [RO]M [A] (pe o tabletă). Victorie,
nudă pe jumătate, în bigă cu caii în galop
spre dr. Sub picioarele cailor, SAR.
Grueber, Roma, 741 . Anul 172 - 1 51.

5. Furius Purpureo
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.,
!napoia capului, X.
Rv. ROMA (pc o tabletă). Diana sau
Luna în bigă cu caii ln galop spre dr. Sub
picioarele cailor, PVR.
Grueber, Italia, 420. Anul 1 72 - 151. In
posesiune particulară la Rucăr.

6. C. Curialius Trigeminus
Capul zeiţei Roma cu cască înaripată spre
dr., sub bărbie, (X], iar !napoia capului,
TRIG.
Rv. ROMA (pe o tabletă). Zeiţă (Juno ?)
ln cvadrigă cu caii ln galop spre dr. Ea poartă
sceptrul ln st. şi hăţurile în dr. Sub cai,
C.CVR (cu o ligatură) şi [F].
Grueber, Roma, 942. Anul 150 - 125.
7. C. Tilinius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.,
!napoia capului, XVI. Pe obraz, bărbie şi
ln clmp slnt patru contramărci : pe obraz
slnt două, una ln formă de semilună cu cape
tele mai adincite, iar alta in formă de semi
cerc abia trasat ; pe bărbie, una de formă
semilunară, bine adlncită şi, ln sflrşit, in
cimp, una in formă de S cu braţele aproape
complet deschise.

1 H. A. Grueber, Coins of the Roman Republic in the Brilsh Museum, 1910. I n continuare va fi pres
curtat : Grueber. Lucrarea lui E. A. Sydenham, The Coinage of the Roman Republic, Londra, 1952, nu ne-a
fost accesibilă.
2 Vezi pl. I fig. 2, iar pentru restul monedelor nu mai facem trimitere, deoarece numărul monedei din
descriere corespunde cu cel de pe planşe.
D.

-

e. 1041
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Rv. ROMA (pe o tabletă). Victorie, nudă
pe jumătate, ln blgă cu caii tn galop spre dr.
Sub cai, C.TITINI.
Grueber, Roma 906. Anul 1 5 0 - 125.
8. Cn. Gellius
Capul Romei cu cască lnaripată spre dr. ,
!napoia capului, X. De jur-lmprej ur, o cunună
de lauri. Jn jurul tlmplei drepte a zeiţei, o
contramarcă ln formă semilunară, uniform
adtncită.
Rv. ROM[A] (Pe o tabletă). Marte cu
cască şi scut pe umărul st., iar cu dr. cuprinde
pc zeita Nerio, ln cvadrigă cu caii ln galop
spre dr. Sub cai, CN.G [EL] .
Grueber, Roma, 918. Anul 150- 125.
9. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar moneda nu este contra
marcată.
Rv. Ca mai sus, dar [ROMA ], iar din
legendă se citeşte CN [ GEL].
Grueber, Roma, 918. Anul 1 50 - 125.
10. M. Baebius Tampilus
Capul Romei cu cască tnaripntă spre st., sub
bărbie, X, iar lnapoia capului, TAMPIL.
Rv. [M] BAEBI Q [F] (în exergă).
Apollo tn cvadrigă cu caii ln galop spre dr.
El ţine ln dr. o ramură, iar ln st. hăţurile,
arcul şi săgeata ; sub cai. ROMA.
Grueber, Roma, 935. Anul 1 50 - 125.
1 1 . Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar din X de sub bărbi e se mai
observă doar un capăt al unei haste, iar din
legenda aflătoare lnapoia capului, T [AM
PIL].
Rv. Ca mai sus, dar legenda : M.BAE
[BI Q F] şi RO [MA].
Grueber, Roma, 935. Anul 150- 125.
12. Acelaşi magistrat
Ca mai sus la nr. 10.
Rv. Lipseşte fotografia, dar trebuie să fie
ca mai sus.
Grueber, Roma, 935. Anul 150 - 125.
13. Papirius Carbo
Lipseşte fotograiia.
Rv. ROMA (pe o tabletă). Jupiter, pe
jumătate nud, ln cvadrigă cu caii ln galop
spre dr. Ţine ln dr. fulgerul, iar ln st. hăţurile
şi un sceptru lung. Sub cai, CARB.
Grueber, Italia, 449. Anul 150- 1 25.

14. C. Porcius Calo
Lipseşte fotografia av.
Rv. ROMA (pe o tabletă). Victorie, nud:1
pe jumătate, ln bigă cu call ln galop spre dr.
Sub cai, C.CATO. Grueber, Italia, 461. Anul
1 50 - 125.
15. Q. Minucius Rufu.•
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.,
sub bărbie, X, lnapoia capului, RVF.
Rv. ROMA (pe o t able tă). Dioscurii,
călări, cu caii ln galop spre dr. Sub picioarele
cailor, Q M INV.
Grueber, Italia, 464. Anul 150- 125.
16. M. Fannius ( ?)
Capul Romei cu cască lnaripată spre cir.,
sub bărbir, X, iar !napoia capului, RO:\IA.
Ri•. Lipseşte fotografia.
Grueber, Italia, 468 ( ?). Vezi şi Grucbcr,
voi. I I I, pi. XCII, 9. Anul 150 - 1 25.
17. P. Maenius Antiaticus
Capul Romei cu cască înaripată spre ci r.,
iar lnapoia capului * ·
Rv. ROMA (ln exergă). Vi ctorie, nudă pc
jumătate, ln cvadrigă cu caii în galop spre dr.
Sub cai, P. MAE ANT (cu două ligaturi).
Grueber, Roma, 988. Anul 124 - 103.
18. Acelaşi magistrat
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus.
Grueber, Roma, 988. Anul 124 - 103.
19. M. Aburius Geminus
Lipseşte fotografia, av.
Rv. [RO]MA (ln exergă). Sol ln cvadrigă
cu caii ln galop spre dr. Sub picioarele cailor,
M ABVR [ I ] (cu ligaturi).
Grueber, Roma, 995. Anul 124 - 103.
20. C. Aburius Geminus
Capul Romei cu cască lnaripată spre dr., sub
bărbie *• iar lnapoia capului, GEM.
Rv. ROMA (ln exergă). Marte, ln armură,
ln cvadrigă cu caii ln galop spre dr. Sub cai,
C. ABVRI (cu două llgaturl).
Grueber, Roma, 999. Anul 124 - 103.
21. M. Marcius, M' F
Capul Romei cu cască lnarlpată spre dr.,
sub bărbie *• iar lnapoia capului, modius.
In clmp, dr., o contramarcă ln formă de punct
adlnclt.
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22.

23.

24.

25.

Rv. Victorie, nudă _pe jumătate, în bigă
cu caii ln galop spre dr. Sub picioarele cailor,
două spice · de griu despart legenda dispusă
pe două rînduri : M MARC (cu ligatură).
ROMA
Grueber, Roma 1008. Anul 124 - 103. În
proprietate particulară la Rucăr.
M. Porcius Laeca
Capul Romei cu coif înaripat spre dr„ sub
bărbie, *• iar înapoia capului, LAECA.
Rv. ROMA (în exergă). Libertas, încunu·
nată de o Victorie, într-o cvadrigă cu caii în
galop spre dr. Ea ţine în dr. boneta libertăţii
şi în st. hăţurile, iar lnapoia ei, un sceptru.
Sub picioarele cailor, M POR [C].
Grueber, Roma, 1024. Anul 124- 103.
Cn. Domitius Ahenobarbus
Lipseşte fotografia av.
Rv. CN.DOM (ln exergă). Victorie, nudă pe
jumătate, ln bigă cu ca,ii în galop spre dr.
Sub cai, un om atacă un animal cu lancea ;
deasupra bigei, ROMA.
Grueber, Roma, 1025. Anul 124 - 103.
T. Quinctius Flamininus
Capul Romei spre dr. cu cască înaripată, sub
bărbie, *• iar !napoia capului, o bonetă de
flamen.
Rv. ROMA (ln exergă). Dioscurii, călări,
cu call ln galop spre dr. Sub cai, legenda T Q,
despărţită de un scut macedonean.
Grueber, Roma, 1038. Anul 124 - 103.
Acelaşi magistrat ( ?)
Capul Romei cu cască lnaripată spre dr„
sub bărbie, *• iar înapoia capului, o bonetă
de fiamen.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 1038. Anul 124- 103.

26. M. Calidius, Q. Caecilius Melellus, Cn. Foul
vius
Capul Romei, ca mai sus, dar !napoia lui
ROMA
Rv. [M) CAL Q [MET) (în exergă, cu liga
turi). Victorie ln bigă cu caii în galop spre dr.
Sub cai, CN FOVL (cu ligaturi).
Grueber, Italia, 476. Anul 124 - 103.
27. Q. Fabius Labeo
Capul Romei cu cască înaripată spre dr„ sub
bărbie, X , ln faţă, LABEO ; !napoia capului,
ROMA.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Rv. Q. FAB I (ln exergă). Jupiter ln cva
drigă cu caii ln galop spre dr.
Grueber, Italia, 494. Anul 102 - 1 00.
Q. Fabius Labeo
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus.
Grueber, Italia, 494. Anul 102- 100.
Acelaşi magistrat
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus.
Grueber, Italia, 494. Anul 102 - 100.
Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar [RO]MA, iar pe git, în plus,
două contramărci.
Rv. C a mai sus, dar legenda în parte
ştearsă.
Grueber, Italia, 494. Anul 1 02 - 1 00.
Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar legenda întreagă.
Rv. Ca mai sus, dar legenda întreagă .
Grueber, Italia, 494. Anul 102- 100.
M. Tullius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr„
înapoia capului, ROMA.
Rv. M. [T)VLL I (în exergă). Victorie dra
pată, în cvadrigă, cu caii ln galop spre dr.
Ţine ln st. o ramură de palmier şi hăţurile ;
deasupra cvadrigei, o cunună.
Sub cai, X .
Grueber, Italia, 502. Anul 102 - 100.
Acelaşi magistrat
Lipseşte fotografia av.
Rv. Ca mai sus.
Grueber, Italia, 502. Anul 102- 100.

34. L. Poslumius Albinus
Capul Romei cu cască înaripată spre dr„
sub bărbie, *• iar !napoia capului, o bonetă
de flamen. Pe figură are o contramarcă ln
formă de T culcat, iar pe mandibula inferi
oară, o a doua, în formă de virgulă.
Rv. ROMA (în exergă). Marte in cvadrigă,
cu caii în galop spre dr. El ţine în dr. un
trofeu şi lancea, iar în st„ scutul şi hăţurile.
Sub cai, L. POST ALB (cu ligatură). Pe crupa
calului, o contramarcă în formă de S culcat.
Grueber, Roma, 1129. Anul 99 - 95.
35. L. Opeimius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.
Sub bărbie, *• iar înapoia capului, o cunună.

1 31
https://biblioteca-digitala.ro

BtJtUll MlTllEA

Sub bărbi<', lingă gît, o contramarcă in formă
de S.
Rv. ROMA (ln exergă). Victorie ln cvadrigă
cu caii ln galop spre dr. Ea ţine ln dr. o cunună,
iar ln st. hăţurile. Sub ca', L. OPEBll.
Legenda este aproape complet ştcarsil .
Gruebcr, Roma, 1 1 33. Anul 99 - 95.
:rn. M. Sergius Si/us
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. ;
ln faţă, EX S.C. ; lnapo'a capului, ROMA,
şi marca de valoare *· Pc av. se găsesc trei
contramărci : una pc tlmpla dr., ln formă
de unghi, una pc obraz, ln formă de arc de
cerc, şi una sub bărbie, în formă de baston
cu miner rotund.
Rv. Călăreţ înarmat, cu calul in galop
spre st. şi ţine ln st. un cap de barbar şi
sabia. Sub picioarele calului, Q, iar mai jos,
M. SERGI. în exergă, SILVS.
Grueber, Italia, 512. Anul 99 - 94.
37. M. Cipius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.
Inapoia capului, X, iar ln faţ:i , M. C I P I
M.F.
Rv. ROMA (ln exergă). Victorie în bigă cu
caii ln galop spre dr. Ţine ln dr. o ramură
de palmier, iar ln st., hăţurile. Sub cai, o
clrmă spre st.
Grueber, Italia, 522. Anul 99 - 94.

bărbie *· !napoia capului, ROMA, iar ln
faţă, Q. MAX (cu o ligatură).
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 1 157. Anul 94.
42. C. Caecilius Metellus
Capul Romei cu coif frigian spre dr., sub
barbă [*], iar !napoia capului, ROMA.
Pc obraz, o contramarcă ln formă de semilun:i .
Rv. C. METELLVS (ln exergă cu o liga
tură). Jupiter, ln bigă trasă de elefanti,
înaintează spre st. ; deasupra, o Victorie cu
o cunună.
Grueber, Roma, 1 1 80. Anul 93.
43. M. Fourii Phili
Capul lui Janus bifrons, laureat, iar împrej ur,
M FOVR I. L. F. In parte, pe gltul zeului şi
mai mult in cimp, se află o contramarcă in
formă de S culcat şi bine adlncit.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Italia, 555. Anul 93 - 92.
44. Fără nume de magistrat
Capul Romei cu cască cu panaş spre dr„
!napoia capului, X, iar jos, ROMA.
Rv. Roma, drapată şi cu coif, şade spre dr.
pe scuturi. In faţa ei se află lupoaica cu
gemenii, iar de o parte şi de alta a zeiţei
zboară două păsări.
Grueber, Italia, 562. Anul 93 - 92.

38. Acelaşi magistrat
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus.
Grueber, Italia, 522. Anul 99 - 94 .
39. L . Flaminius Ci/o
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.,
sub bărbie, x , iar !napoia capului, ROMA.
In clmp, imediat sub bărbie, o contramarcă
ln formă de potcoavă.
Rv. Victorie, ln bigă cu caii in galop spre
dr. Ea ţine !n st., hăţurile, iar ln dr„ o cunună.
Sub cai, L. FLAMINI, iar !n exergă, CILO.
Grueber, Italia, 537. Anul 99 - 94.
40. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar fără contramarcă.
Rv. Ca mai sus, dar legenda L.FLAl\I
[ IN I CILO ].
Grueber, Italia, 537. Anul 99 - 9-1 .
4 1 . Q. Fabius Maximus
Capul Romei cu cască înaripată spre dr., sub

Capul Romei cu cască înaripată spre dr., iar
în jurul capului, L. COSCO M.F şi X. ln
clmp, dr. jos, moneda prezintă urmele unei
scrijeliri, probabil moderne.
Rv. L. L IC.CN.DOM (în exergă). Luptător,
nud, ln bigă cu caii ln galop spre dr., agilă
cu dr. lancea, iar ln st. ţine scutul şi carnyxul.
Grueber, Roma, 1 1 89. Dinţat. Anul 92.
·i6. L. Pomponius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. şi
împrejur, POMPON I CN.F.X (cu o ligatur:i).
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 1 191. Dinţat. Anul 92.
47. C. Poblicius Malleolus
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. De
jur-împrejur, C. MALLE C.F şi X.
Rv. L.LIC.CN. D [OM] (ln exergă). Lup
tător nud, ca la nr. 45.
Grueber, Roma, 1 194. Dinţat. Anul 92.
48. Acelaşi magistrat

45. L. Cosconius
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Ca mai sus.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 1 194. Dinţat. Anul 92.
4 9. C. Claudius Pulcher
Capul Romei cu cască lnaripată spre dr.
Rv. C. PVLCHER, iar deasupra o Victorie
ln bigă cu caii ln galop spre dr. ; ea ţine
hăţurile cu ambele mlini.
Grueber, Roma, 1288. Anul 9 1 .
5 0 . Appius Claudius, T . M:allius, quaeslores
Urbani
Capul Romei cu cască înaripată spre dr.
lnapoia capului, un cerc ln relief.
Rv. AP.CL.T.MAL. Q.VR. (ln exergă cu
ligaturi). Victorie ln trigă, cu caii în galop
spre dr., ca ţine hăţurile cu ambele mlini.
Grueber, Roma 1290. Anul 91.
51. Acelaşi magistrat
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. T.MAL.AP.CL. Q VR (în cxergft cu
ligaturi) ; ln rest, ca mai sus.
Grueber, Roma, 1293. Anul 91.

52. L. Memmius Galeria
Capul lui Saturn spre st. cu barbă şi cunună
de lauri. Înapoia capului, harpa şi ROMA.
Sub barbă litera D (D cu punct deasupra).
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, variantă de aşezat Intre
1 331 şi 1332. (Dinţat). Anul 91.
53. L. Cornelius Scipio Asiagenus ( ?)
Capul lui Jupiter laureat spre st. In cimp,
nici o literă. Pe figură şi pe glt pare a se dis
tinge cite o contramarcă.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 1381, tip general. Anul 91.
54. Acelaşi magistrat
Capul lui Jupiter, ca mai sus, dar !napoia
capului, o literă, D ( ?). Pe obraz, o contra
marcă semilunară.
Rv. [ . . . ] A S IAG (ln exergă). Jupiter în
cvadrigă, cu caii în galop spre dr„ cu dr.
aruncă fulgerul, iar cu st. ţine sceptrul ş i
hăţurile.
Grueber, Roma, 1360, tip general. Dinţat.
.-\nu.I 91.
55. Man. Aemilio Lepido
Bustul Romei spre dr., uşor drapat, laureat
şi purtlnd diademă, iar părul strlns lntr-un
coc la spatl'. ln faţă, ROMA, iar !napoia capu-

lui, * · In clmp dr„ o scrijelitură (modernă ?),
ln formă de unghi.
Rv. l\I. AEl\lILIO în jurul unei statui
ecvestre spre dr., care ţine ln dr. o lance.
Piedestalul este suportat de trei arcuri in
care se citeşte LEP.
Gruebcr, Italia, 590. Anul 9 1 .
56.

Cn. Cornelius Blasio
Capul lui Scipio Africanul spre dr., purtlnd
coif cu crista ; deasupra *• înapoia capului,
un simbol ce nu se mai distinge. în faţă,
BLAS IO CN.F.
Rv. [ROMA] (ln exergă). Jupiter, ln faţă,
nud, Intre Juno şi Minerva, care aşază o
cunună pe capul lui, ţine ln dr. sceptrul ,
iar l n st. fulgerul.
Grueber, Italia, 620, tip gen. Anul 9 1 .
C:'.'<

57. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar !napoia capului, un spic de
griu, ca simbol.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Italia, 622. Anul 91.
58. C. Coi/ius Caldus ( ?)
Capul Romei cu cască înaripată spre st.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 1435 ( ?). Identificarea nesi·
gură. Anul 90.
59. L. Appuleius Saturninus
Capul Romei cu cască înaripată şi lmpodobită
cu capete de grifoni spre st. În clmp, st. sus,
o incizie ( ?) adlncă.
Rv. L. SATVRN (tn exergă). Saturn in
cvadrigă, cu caii ln galop spre dr. El ţine ln
dr. falx, iar ln st., hăţurile. Sub cai, litera . N
(N cu punct înainte).
Grueber, Roma, variantă la numerele 1544
şi 1 545. Anul 90.
60. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar sub cai

·

�

•

(litera D cu patru

puncte : sus, jos, dr. şi st.).
Grueber, Roma. variantă la 1 501. Anul 90.
61. M. Lucilius Rufus
Fotografia aversului lipseşte.
Rv. M LVCILI (ln exergă). Victorie în
bigă cu caii tn galop spre dr. Ea ţine ln
dr. biciul, iar ln st. hăţurile. Deasupra -cailor,
RVF.
Grueber, Roma, 1 613. Dinţat. Anul 90.
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62. L. Thorius Ba/bus
Capul lui Juno din Lanuvium spre dr.,
coafată cu pielea de capră. Inapoia capului,
ISMR. Pe figură se observă vreo trei incizii
antice.
Ru. Taur alerglnd spre dr„ sub ci,
L. THORIVS, ln exergi, BALBVS, iar în cimp
sus, Iit'. ra D.
Grueber, Roma, 1619. Anul 90.
63. Q. Minucius Thermus
Capul lui Marte cu coif cu crisla spre st.
Ru. Q THER M F (în exergă, cu Iigaturi).
Doi luptători, lnarmaţi fiecare cu sabie şi
scut, se luptă între ei. La pămint un altul,
care a căzut rănit.
Grueber, Italia, 653. Anul 90.
64. L. Senlius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. ;
înapoia capului, ARG PVB (cu o Iigatură).
Pe figura zeiţei se observă urmele unei contra
mărci.
Ru. [L) SENTI. C (F). (ln exergă). Jupiter
!n cvadrigă cu caii în galop spre dr. EI ţine
ln dr. fulgel:ul, iar ln st„ hăţurile. Deasupra
cailor, litera L.
Grueber, Roma, 1645. Anul 89.
65. P. Servili Ru/li
Bustul Minervei spre st. cu coif cu crista
şi aegis ; !napoia bustului, RVLLI. In clmp,
o contramarcă unghiulară.
Ru. P. SERVILI. M. [F) (ln exergă).
Victorie în bigă, cu caii ln galop spre dr. Ea
ţine ln dr. hăţurile, iar în st., o ramură de
palmier. Sub picioarele cailor , P.
Grueber, Roma, 1 672. Anul 89.
66. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar pe casca zeiţei se observă
o contramarcă ln formă unghiulară, bine
adlncită.
Ru. Ca mai sus, dar legenda lntreagă.
Grueber, Roma, 1672. Anul 89.
67. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar fără contramărci.
Ru. Ca mai sus.
Grueber, Roma, 1672. Anul 89.
68. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar cu urme de incizii.
Ru. Ca mai sus.
Grueber, Roma, 1672. Anul 8g.

69. Acelaşi magistrat
Ca mai sus.
Ru. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 1672. Anul 89.
70. D. Junius Silanus
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. ,
!napoia capului, litera A. In cîmp dr. o con
tramarcă ( ?).
Ru. D. S ILANVS. ROMA (ln exergă).
Victorie în bigă, cu caii în galop spre dr. In
cimp, sus, o cifră nedistinctă.
Grueber, Roma, 1772, tip gen. Anul 88.
7 1 . Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar înapoia capului, litera K şi
fără contramărci.
Rv. Ca mai sus, dar deasupra, cifra I I I.
Grueber, Roma, 1 800 (variantă). Anul 88.
72. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar !napoia capului litera Q.
Rv. Ca mai sus, dar legenda D. S ILANVS
[L.F.J ROM [A] şi sus, cifra XVI.
Gruber, Roma, 1 824, variantă. Anul 88.
73. Acelaşi magistrat
Lipseşte fotografia aversului.
Ru. Ca mai sus, dar legenda lntreagă,
iar cifra nu se mai distinge.
Grueber, Roma, 1 772, tip gen. Anul 88.
74. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar !napoia capului, litera C.
Ru. Ca mai sus, dar deasupra cailor,
cifra [ . . ?] 1111.
Grueber, Roma, 1 776, variantă. Anul 88.
75. L. Calpurnius Piso L.f.
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. L.PISO.L.F„ iar deasupra, călăreţ
nud, cu calul ln galop spre st. şi ţine ln dr. o
torţă aprinsă. Deasupra, ca simbol, un ful
ger, iar sub cal, marca *·
Grueber, Roma, 1859, tip gen. Anul 88.
76. L. Cornelius Pisa
Lipseşte fotografia aversului.
R11. L.PISO FRVG I
CVI , iar deasupra , călă
reţ nud, cu calul în galop spre dr. şi
ţine pe umăr o ramură de palmier.
Grueber, Roma, 1875, tip gen. Anul 88.
77. Acelaşi magistrat
Capul laureat al lui Apollo spre dr„ sub
bărbie, un simbol, iar înapoia capului, FRVGI.
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Pe nas şi în clmp, o contramarcă în formă
de arc de cerc.
Rv. [L [PISO. L. F, iar deasupra un
călăreţ gol, cu calul în galop spre st. Ţine
în dr. un trofeu ( ?). In clmp, sus, un simbol ;
sub picioarele de dinainte ale calului, marca
de valoare *·
Gruebcr, 1859, tip gen. Varianta necunoscută
lui Grueber. Anul 88.
78. Q. Titius
Capul lui Mutinus Titinus cu barbă ascuţită
spre dr. şi pe cap cu diademă înaripată. In
clmp dr., o contramarcă rotundă, adlncită.
Rv. [ Q. TITI] pc o tabletă de pe care
zboară un Pegas spre dr. In cimp, două con
tramărci : una în formă aproximativ de semi
lună, iar a doua în formă de S.
Grueber, Roma, 2220. Anul 87.
79. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar în clmp st. jos, o contra
marcă ln formă de semicerc.
Rv. Q. TITI, pe o tabletă, ln rest, ca mai
sus, dar fără contramarcă.
Grueber, Roma, 2220. Anul 87.
80. Acelaşi magistrat
Capul tlnăr al lui Baccbus spre dr., lmpo
dobit cu cununa de iederă.
Rv. Ca mal sus, dar legenda este ştearsă.
Grueber, Roma, 2225. Anul 87.
8 1 . C. Viblus Pansa
Capul laureat al lui Apollo spre dr. ; lnapoia
capului, PANSA.
Rv. C. VIBIVS C.F (ln exergă). Minerva
ln cvadrigă, cu caii ln galop spre dr. cu trofeu
şi lance.
Grueber, Roma 2244. Anul 87.
82. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar legenda este ştearsă ln cea
mal mare parte.
Rv. [C] VIBIVS C.F. (ln exergă). In rest,
ca mai sus.
Grueber, Roma, 2244. Anul 87.
83. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar cu o contramarcă liniară pe
obraz.
Rv. Ca mai sus, dar fotografia neclară.
Grueber, Roma 2244 ( ?). Anul 87.
84. Acelaşi magistrat
Capul laureat al lui Apollo spre dr. ; !napoia

capului PANSA, iar sub bărbie, litera E .
Rv. Lipseşte fotografi a.
_
Grueber, 2284. Variantă. Anul 87.
85. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar fără literă sub bărbie.
Rv. C. VIBIVS [ . . . ] . Minerva în cvadrigă.
cu caii în galop spre st.
Grueber, Roma, 2299. Anul 87.
86. L. Titurius Sabinus
Capul bărbos al lui Tatius spre tlr. ; !napoia
lui, SABI�.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 2330. Anul 87.
87. C. 1"\farcius Censorinus
Capetele lui Numa Pompiliu şi Ancus !\Iar
tius ln profil spre dr. Pe cap clteva mici
inciziuni.
Rv. C (CEN]SO (în exergă). Doi cai în
galop spre dr. Pc unul din ei călăreşte un
desullor. Sub picioarele cailor, cifra XXVI.
Grueber, Roma, 2392 ( ?). Anul 87.
88. L. Rubrius Dossenus
Capul laureat al lui Jupiter spre dr. ; înapoia
capului, un sceptru şi legenda DOSSEK
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, 2448. Anul 86.
89. C. Licinius Macer
Bustul lui Vdovis spre st. ln mina dr. zeul
ţine fulgerul. In cimp st„ o contramarcă ln
forma literei M ; !napoia capului, alta.
Rv. C. LICINIVS.L.F
MACER
(în exergă). l';linerva înarmată cu scut şi lance ln cvadrigă,
cu caii ln galop spre dr.
Grueber, Roma, 2467. Anul 85.
90. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar două contramărci in cimp st.
Rv. Ca mai sus.
Grueber, Roma, 2467. Anul 85.
9 1 . Acelaşi magistrat
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. Ca mai sus, dar legenda C. LICINIVS
L [F) MAC [ER ] .
Grueber, Roma, 2467. Anul 85.
92. Acelaşi magistrat
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. [C) LICINIVS.L. [F]
MAC [ER]
, restul ca
mai sus.
Grueber, Roma, 2467. Anul 85.
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93. Man. Fonteius
Capul tlnăr al lui Veiovis laureat spre dr. ;
!napoia capului, M'FONTEI (cu ligaturi),
iar sub bărbie, monograma RA ( = ROMA).
Ru. Geniu călăreşte pe o capră spre dr. ;
deasupra, bonetele Dioscurilor ; jos, thyrsus.
Totul lntr-o cunună de lauri.
Grueber, Roma, 2476. Anul 85.
94. L. Julius Bursio
Lipseşte fotografia aversului.
Ru. L. IVLI DVRSIO (ln exergă). Victorie
în cvadrigă, cu caii ln galop spre dr. Ea ţinc
ln dr. o cunună, iar ln st., hăţurile. Sub
picioarele cailor, o cifră nedistinctă.
Gruebcr, Roma, 2508, tip gen. Anul 85.
95. Fără nume de magistrat

Capul tlnăr al lui Jupiter spre dr., lmpodobit
cu cunună de stejar. Dedesubt, un fulger.
Ru. Jupiter in cvadrigă, cu caii ln galop
spre dr.
Grueber, Roma, 2622. Anul 84.
96. Aceeaşi monedă
Ca mal sus.
Ru. Ca mai sus.
Grueber, Roma, 2622. Anul 84.

97. Fără nume de magistrat ( ?)
Capul lui Jupiter, ca mai sus.
Ru. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 2622. Anul 84.

98. C. Mamilius Limetanus

Bustul lui Mercurius spre dr., purtlnd petasus
cu aripi şi chlamys. Inapoia capului, un cadu
ceu şi litera A.
Ru. C. MAMIL. L IMETAN (cu o liga
tură). Ulise ln mers spre dr.
Grueber, Roma, 2716. Dinţat. Anul 83.
99. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar litera V, iar ln clmp dr., o
contramarcă.
Ru. Ca mai sus.
Grueber, Roma, 2729, variantă. Dinţat.
Anul 83.
100. Q. Antonius Balbus
Capul lui Jupiter laureat spre dr., înapoia
capului, SC.
Ru. Q ANTO BALB (ln exergă, cu liga
turi) PR. Victorie în cvadrigă cu caii ln galop
spre dr. şi ţine ln mină o cunună şi o ramură

�llTREA

101.

102.

103.

104.

de palmier. Sub picioarele cailor, litera Q.
Grueber, Roma, 2764. Anul 82.
Acelaşi magistrat
Ca mai sus.
Ru. Ca mai sus şi aceeaşi literă.
Grueber, Roma, 2764. Anul 82.
Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar sub glt litera :\I.
Ru. Ca mai sus, dar fără literă.
Grueber, Roma, 2732. Anul 82.
Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar fără literă pe av.
.Ru. Ca mai sus, dar sub cai litera I.
Grueber, Roma, 2758. Anul 82.
C. Norbanus
C. NORBANVS deasupra capului diademat
al lui Venus spre dr. Inapoia capului, cifra
CXVII ( ?).
Ru. Fascc intre un spic de griu la st. şi
un caduceu la dr. In clmp sus ln dr., se distin
ge o contramarcă ln formă de sigma lunar.
Grueber, Roma, 2770, tip gen. Anul 82.

105. C. Marius Capito
Bustul drapat al lui Ceres spre dr., cu cununa
de spice. Pe obrazul zeiţei se observă o contra
marcă, iar mai jos, pe gtt, alta semilunară.
Împrejurul efigiei, C. MARI C.F. CAPIT şi
cifra X X III.
Ru. Agricultor ară cu un plug cu doi boi
spre st., deasupra cifra XXIII.
Grueber, Roma, 2851. Dinţat. Anul 82.
106. Acelaşi magistrat
Bustul lui Ceres, ca mai sus, în. faţă un simbol,
iar !napoia bustului, CAPIT (cu o ligatură
Intre literele I şi T).
Ru. C.MARl.C.F.
S.C.
(ln exergă).
Agricultor, ca mai sus.
In ctmp, sus, cifra L.
Grueber, Roma, 2855, tip gen. Dinţat. Anul
82.
107. Acelaşi magistrat
Bustul lui Ceres, ca mai sus, în faţă un sim
bol, iar înapoia bustului, CAPIT. CVI I I. Pe
faţa zeiţei se observă două contramărci : una
în formă de S, bine adincită, şi alta în formă
unghiulară, adlncită superficial.
Ru. C.MARl.C. [FJ
(ln exergă).
S.C.
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Agricultor, ca mai sus. In cimp, sus, cifra nu
mai e vizibilă.
Grueber, Roma, 2876. Dinţat. Anul 82.
1 08. Acelaşi magistrat
Bustul lui Ceres, ca mai sus, sub bărbie o
cunună, Iar !napoia bustului, CAPIT şi cifra,
lXVI.
Rv. Ca mai sus, dar legenda întreagă şi ln
clmp sus, cifra lXVI.
Grueber, Roma, 2855, tip gen. Alit sim!Jo
lul, cit şi cifra ii sint necunoscute lui Grueber.
Anul 82.
! 09. L. 1"l:lanlius, L. Cornelius Sul/a
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. L. SVLLA. 11\1 (ln exergă). Sulla ln
cvadrigă triumfală, cu caii Ia pas spre dr.
Grueber, Est, 8. Anul 82 - 8 1 .

1 I O. C . Naevius Ba/bus
Capul diademat al lui Juno spre cir. ; sul.I
bărbie litera V, iar !napoia capului S.C. Pc
obrazul zeiţei se observă o contramarcă lu
formă de semilună, iar pe git, a doua.
Rv. C NAE. BALB (ln exergă cu două
ligaturl). Victorie in trigă, cu caii in galop
spre dr.
Grueber, Roma, 2916, tip gen. Variantă necu
noscută lui Gruebcr. Dinţat. Anul 8 1 .
1 1 1 . Acelaşi n- agistrut
Capul lui Juno, ca mai sus, dar sub !Jărbie,
litera B. Moneda nu este contramarcală.
Rv : Ca mai sus, dar legenda tntreagii .
Grueber, Roma, 2916, tip gen. Dinţat. Anul 8 1 .
1 1 2. Acelaşi fllagistrat
Capul lui Juno, ca mai sus, dar nu se mai
observă litera de sub bărbie, efigia fiind bătută
jos şi dr. Pe obraz, o contramarcă liniară ( ?).
Rv. Ca mai sus.
Grueber, Roma, 2916, tip gen. Dinţat. Anul 8 1 .
1 1 3. Acelaşi magistrat
Capul lui Juno, ca mai sus, dar fără literă
sub bărbie.
Rv. Ca mai sus, dar efigia şi legenda slnt
ln parte şterse.
Grueber, R.o ma, 2916. Dinţat. Anul 8 1 .
1 14 . Acelaşi magistrat
Capul lui Juno, dar fără literă sub bărbie.
Rv. Ca mai sus, dar deasupra cailor, o cifră
nedistinctă.
Grueber, Roma, 2926. Dinţat. Anul 8 1 .

DIN
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115. Acelaşi magistrat
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. Ca mai sus, dar fără cifră deasupra
cailor.
Grueber, Roma, 2916, tip gen. Dinţat. Anul 8 1 .
1 16. Acelaşi magistrat
Capul lui Juno, ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar deasupra cailor, cifra
X I III.
Grueber, Roma, 2926, tip gen. Dinţat. Anul 8 1 .
1 17. Acelaşi magistrat
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. Ca mai sus, dar deasupra cailor, cifra
XXXVII.
Grueber, Roma, 2926, tip gen. Dintat. Anul <'> 1 .
1 1 8. Acelaşi magistrat
Capul lui Juno, ca mai sus, dar în cimp se
disting patru contramărci.
Rv. Ca mai sus, dar cifra XXXX I I [ I I ? ) .
Grueber, Roma, 2926, tip gen. Dinţat. Anul 81 .
1 1 9. Acelaşi magistrat
Capul lui Juno, ca mai sus, dar moneda nu c
contramarcată.
Rv. Ca mai sus, dar cifra XXXXIII.
Grueber, Roma, 2926, tip gen. Dinţat. Anul 81.
1 20. Acelaşi magistrat
Capul lui Juno, ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar cifra lXX [X . . ? ) .
Grueber, Roma, 2926, tip gen. Dinţat. Anul 8 1 .
1 2 1 . C . Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis

Lipseşte fotografia aversului.
Rv. L. FABJ.L.F.HISP (ln exergă). Vic
torie in cvadrigă, cu caii ln galop spre dr. Ea
poartă in dr. o ramură de palmier şi hăţurile
in st. Deasupra cailor, litera Q, iar dedesubtul
lor, litera F.
Grueber, Spania, 29, tip gen. Anul 82 - 80.
1 22. L. Papius
Capul lui Juno Sospita, coafată cu pielea ele
capră spre dr. Inapoia capului, un simbol.
Rv. L. PAPI (ln exergă). Grifon in galop
spre dr. ; sub el, ca simbol, un vas.
Grueber, Roma, 2977, tip gen. Dinţat. Anul 80.
1 23. Acelaşi magistrat
Capul lui Juno Sospita, ca mai sus, dar !napoia
capului, un vas cu mănuşă.
Rv. Ca mai sus, dar sub grifon un vas ase
mănător.
Grueber, Roma, 3085. Dinţat. Anul 80.
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124. Ti . Claudius
Bustul drapat şi diademat al Dianei spre dr.,
cu arcul şi tolb a pe umăr. Sub bărbie, S.C.
Rv. TI.CLAVD.TI.F. (în exergă cu Ilgaturi).
Victorie ln bigă, cu caii în galop spre dr. ; ea
ţine tn dr., o ramură de palmier, iar ln st., o
cunună. Sub cai, cifra CXXXVI I.
Grueber, Roma, 3096, tip gen. Anul 80.
1 25. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar pe figura zeitei se vede o con·
tramarcă ln regiunea tlmplci.
Rv. Ca mai sus, dar sub cai, A.
XXX X I I I ( ?).
Grueber, Roma, 3114, tip gen. Dinţat. Anul 80 .
126. Acelaşi magistrat
Ca mal sus, dar fără contramarcă.
Rv. Ca mai sus, dar cifra CXI.
Grueber, Roma, 3096, tip gen. Dinţat. Anul 8 0 .

127. Acelaşi magistrat
Ca mai sus.
Ro. Ca mai sus, dar sub cai, A. XXXI.
Grueber, Roma, 3125. Anul 80.
1 28. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar pe obrazul zeiţei, o contra
marcă semicirculară cu punct la mijloc, iar
pe bărbie, o a doua contramarcă.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 3096, tip. gen. Dinţat. Anul 80.
129. L. Procilius Filius
Capul lui Juno Sospita, coafată cu pielea de
capră spre dr. ; !napoia capului, S.C. Pe nasul
zeiţei se află o contramarcă liniară.
Rv. L. PROCILI F (ln exergă). Juno Sos
pita, lnarmată cu lance şi scut, ln bigă cu caii
fn galop spre dr. Sub cai, un şarpe.
Grueber, Roma, 3150. Dinţat. Anul 78.
1 30. Acelaşi magistrat
Ca mal sus, dar cu zglrieturi şi contramărci pc
figură şi ln clmp.
Rv. Ca mal sus.
Grueber, Roma, 3150. Dinţat. Anul 78.
131. M. Volteius
Capul laureat al lui Jupiter spre dr.
Ro. M. VOLTEI.M.F {ln exergă). Templu
doric, tetrastilic, al lui Jupiter Capltollnus ,
cu uşile lnchise. Pe fronton, fulgerul.
Grueber, Roma, 3154. Anul 78.
132. Acelaşi magistrat
Ca mal sus.

MITREA

Rv. Ca mai sus.
Grueber, Roma, 3154 . Anul 78.
133. Acelaşi magistrat
Bustul lui Attis cu cască laureată spre dr. ,
!napoia lui, un simbol.
Rv. M. VOLTE I. M.P (ln exergă). Cybcle
ln bigă trasă de doi Iei înaintează spre <lr.
Grueber, Roma, 3179, tip gen. Anul 78.
134. L. Rulilius Flaccu.Y
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. L. RVTILI (ln exergă). Victorie ln bigii
cu caii ln galop spre dr. Ţine ln ci r. o cunună,
iar în st., hăţurile.
Grueber, Roma. 3242. Anul 77.
135. Q. Caeci/ius Melellus Pius
Capul diademat al lui Pietas spre dr. ; ln faţă,
o barză.
Rv. IMPER (ln exergă). Lituus şi capis,
lntr-o cunună de lauri.
Grueber, Spania, 47. Anul 79- 77.
136. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar ln clmp dr., o contramarcă ln
forma literei E.
Rv. Q.C.M.P. [I) (ln exergă). Elefant în
mers spre st.
Grueber, Spania, 43. Anul 79 - 77.
137. Cn. Cornelius Lenlulus Marcellinus
Bustul cu barbă şi diademă al Geniului
poporului roman spre dr., !napoia lui, un
sceptru, Iar mai sus, literele GPR.
Rv. Un glpb Intre o clrmă ln dr. şi un
sceptru ln st., aşezat pe o cunună. In clmp,
EX S.C„ iar ln exergă, CN. LEN. Q.
Grueber, Spania, 52. Anul 76 - 72.

1 38. Q. Fufius Calenus, Mucius Cordus
Capetele alăturate şi laureate ale lui Virtus şi
Honos ln profil spre dr. Dedesubt, [KAL)ENI,
dar !napoia capetelor, HO şi ln faţa lor, VIRT
(cu ligatură). Pe bărbie, o contramarcă semi
lunară.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 3358. Dinţat. Anul 72.
139. Man. Aquilliu.f
Bustul drapat şi cu cască al lui Virtus spre dr.
şi legenda V IRTVS I I I VIR.
Rv. M' A QVIL. M'.F.M'.N, ln clmp, iar ln
exergă, S IC lL. Consulul Man. Aquillius cu
scut, iar ln fata lui, o figură feminină, Sicilia.
Grueber, Roma, 3364. Dinţat. Anul 72.
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140. Paullus Aemilius Lepidus
Capul diademat şi voalat al Concordiei spre dr.
In faţă, CONCORDIA, iar lnapoia capului,
PAVLLVS LEPIDVS.

MVSA
Legenda este scrisă lu
sens vertical, de o parte şi de alta a efigiei
muzei Melpomene, drapată ln tunică lungă şi

Rv. PAVLLVS (ln exergă). Trofeu flancat

peplum. Ea stă ln picioare ln faţă şi se sprijină

tn dr. de o figură togată, iar ln st., de o figură

cu dr. pe o măciucă, iar ln st. ţine o mască.
Grueber, Roma, 3615. Anul 67.

bărbătească cu doi copii. Deasupra, TER.
Grueber, Roma, 3373. Anul 7 1 .

148. C. Calpurnius Piso Frugi

1 41 . L. Scribonius Libo
Capul diademat al lui Bonus Eventus spre dr. ;

Capul lui Apollo cu părul ln bucle ce cad pc
spate. Fruntea zeului este legată cu o bandă ;

ln faţă, BON EVENT, iar lnapoia capului,
LIBO.
Rv. Un puteai împodobit : deasupra,

!napoia capului se află, ca simbol, o fibulă.

PVTEAL ; dedesubt, SCRIB.
Grueber, Roma, 3377. Anul 71.

capului, alta, de formă circulară, imprimată

In clmp, ln faţă, două contramărci de formă
semicirculară şi uşor incizate, iar lnapoia
mai adlnc.

Rv. C. PISO. L.F. FRVG, iar deasupra

142. Acelaşi magistrat
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, ln plus, o contramarcă ln
formă de S cu braţele deschise.
Grueber, Roma, 3377. Anul 71.

legendei, un călăreţ cu calul ln galop spre dr.
In clmp, sus, un simbol în relief de formr1
semicirculară.
Grueber, Roma, 3654, tip ge11. Anul 64.

149. Acelaşi magistrat

143. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar pe glt se observă o incizie.

Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 3377. Anul 71.

Capul lui Apollo, ca mal sus, dar spre st.,
iar !napoia capului, ca simbol, cornul lunii pe o
treflă.

Rt•. Călăreţ cu calul în galop spre dr. Sub

1 44. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar fără contramarcă sau incizie.

Rv. L ipseşte fotografia.

cal, C. PISO. L.F. FRV, iar sub legendă,
Grueber, Roma, 3654, tip gen. Anul 64.

·

·

.

150. P. Fonteius Capilo.

Grueber, Roma, 3377. Anul 71.

Bustul Iul !\!arte drapat şi cu cască spre dr., iar

145. C. Hosidius Geta
Bustul drapat al Dianei spre dr., avlnd pe
umeri arcul şi tolba. Înaintea bustului, GETA,
lnapoia lui , III VIR. Pe faţă se văd trei contra
mărci : una ln formă de unghi, a doua, liniară,
şi a treia, semilunară.

Rv. C. HO SIDI C F (ln exergă). Mistreţul

din Caledon străpuns de lance spre dr. şi atacat

lnapoia lui, un trofeu. De jur-lmprejur, legenda
P. FO.:\TEIVS [P. F. CAPITO III) VIR. Pe
figură, pe gtt şi ln clmp, trei contramărci.
Rv. Războinic călare, cu calul ln galop spre
dr. şi legenda M' FONT TR.MIL (cu llgaturi).
GruebPr, Roma, 3851. Anul 60.

151. Q. Cassius Longinus
Cap bărbătesc (Bonus Eventus ?) spre dr., iar
lnapoia Iul, un sceptru. Pe obraz, o contra

de un cline.
Grueber, Roma, 3386. Anul 71.

marcă de formă unghiulară.

146. P. Sulpicius Galba
Capul voalat al Vestei spre dr. ; lnapoia lui,
s.c.

Rv. P. GALB (în exergă). Instrumente de
sacrificiu : simpulum, Intre secespila şi securis
lmpodobită cu cap de leu. De o parte şi de alta,

Rv. Q. CAS S IV ( S ) , iar deasupra un vultur
pe un fulger cu aripile lntredeschise, spre dr . ;
ln st., lituus, ln dr., capis.
Grueber, Roma. 3868. Anul 58.

152. Acelaşi magistrat

AE şi CVR.

Ca mai sus şi cu aceeaşi contramarcă, dar pe

Grueber, Roma, 3516. Anul 69.

mandibulă.
Rv. Ca mai sus.

147. Q. Pomponius Musa
Lipseşte fotografia aversului.

Grueber, Roma, 3868. Anul 58.
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1 53. M. Aemilius Scaurus, P. P/aulius Hypsaeus
Regele Aretas îngenunchează spre dr., ţine ln
.dr. o ramură dţ măslin, la st. lui, o cămilă ;
deasupra,
[M.SCAJVR
[AED)CVR
EX S C, hr in exerg<i [ H ] EX ARETAS.
Rv. Jupiter ln cvadrigă, cu caii la pas spre
st. ; el aruncă fulgerul. Sub picioarele cailor,
.un scorpion ; deasupra, CHYPSAE AED CVR.
Grueber, Roma, 3878, tip gen. Anul 58.
1 54. Aceiaşi magistraţi
Ca mai sus, dar legenda l\I. SCAVR AED C\'fl.
[ E] X [ S C] . . .
Rv. Jupiter, r.a mai sus, dar din legendă se
poate citi AED C [VR] , iar sub cai, C.
HYPSAE PREIV[E).
Grueber; Roma, 3878. tip gen. Anul 5 8 .
1; )5. Q. Pompeius Rufus
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. Sella curulis Intre un lituus la st. şi o
cunună la dr. Deasupra, [S]VLLA COS, iar
dedesubt, pe o tabletă, Q.POMPEI RVF.
Grueber, Roma, 3885. Anul 57.
1 56. L. Marcius Philippus
Capul lui Ancus l\lartius diademat spre dr. ;
dedesubt, ANCVS, abia vizibil, iar !napoia
capului, un lituus.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 3890. Anul 56.
157. Faustus Cornelius Sul/a
Bustul lui Venus drapat, laureat şi diademat
spre dr. ; !napoia ·capului, un sceptru şi S C.
Pe cap se văd urmele a trei contramărci, două
de formă unghiulară şi una ln formă de punct.
Rv. FAVSTVS (monogramat, ln exergă) .
Trei trofee militare Intre un capis la st. şi un
liluus la dr.
Grueber, Roma, 3909. Anul 54.
1 58. L. Cassius Longinus
Capul voalat şi diademat al Vestei spre st.
!napoia lui im kylix, iar sub bărbie, litera G.
Rv. O figură togată bărbătească stă spre
st. şi ţine ln dr. o tabletă pe care este scris V.
lnapoia figurii, LONGIN I I I VIR.
Grueber, Roma, 3929, tip gen. Anul 52.

�IITREA

1 59. C. Memmius
Capul lui Ceres cu cunună de spice spre dr.
In faţă, C. ME'.\IMI C.F. Pe glt şi ln clmp,
o contramarcă semilunară.
Rv. Trofeu cu lănci şi scut, la picioarele
căruia se află un prizonier. De o parte şi alla a
trofeului, C.MEi\'ll\lIVS l'.\IPEHATOH.
Grueber, Roma, 3937. Anul 5 1 .
l liO. Acelaşi magisl.ra t
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar fftră contramarcă.
.
Grucbcr, Homa, 3937. Anul 5 1 .
1 6 1 . Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar pe gil se distinge o contramard
in forma literei E.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grucber, Homa, 3937. Anul 5 1 .
1 62. Man 4.cilius Glabrio
Capul lui Salus laureat spre dr. ; înapoia lui,
[ SALVTIS ] .
Rv. Valetudo drapată stă spre st„ rezemln
du-şi braţul st. de o colt>ană, ţine in dr. un
şarpe ; împrejur, 1\1' AC IL IVS I I I V IH
VALETV (cu ligatură).
Gruebcr, Roma, 3943. Anul 50.
·

.

•

1 63. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar legenda lntrcag:'\.
R11. Ca mai sus.
Grucber, Roma, 3943. Anul 50.
1 64. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar pc figura zcl�ci se observă o
contramarcă.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 3943. Anul 50.
1 65. Acelaşi magistrat
Lipseşte fotografia aversului 1•
Rv. Ca mai sus.
Gruebcr, Homa, 3943. Anul 50.
1 66. C. Julius Caesar
Elefant care înaintează spre dr. şi striveşte
un şarpe. In exergă, CAESAR.
Rv. Inscmne pontificale : apex, securis ,
aspergillum şi sjpi.pi1lum.
Grueber, Gallia, 27. Anul 50 - 49.
1 67. Acelaşi
Ca mai sus.

1 Am încercat să punem ln legătură aversul nr. 164 cu reversul nr. 165, dar nu se suprapun exact şi
acest fapt ne-a făcut să presupunem că este vorba de două piese diferite;
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Rv. Ca mai sus.
Grueber, Gallia, 27. Anul 50 - 49.
ms. Acelaşi
Ca mai sus, dar barbarizat ă .
Rv. C a m a i sus, dar aspect barbarizat .
Grueber, GaUia, 27. Anul 50 -49.

176.

l li!J. Acelaşi

Ca mai sus, dar aspcclul monedei este cel

obişnuit.
R11. Lipseşte
Grucber, Gallia,
1 70. Acelaşi
Ca mai sus.
R11. Lipseşte
Grueber, Gallia,

fotografia.
27. Anul 50 --- 19.

fotografia.
27 . Anul 50 - 49.

1 7 1 . Q. Sicinius
Capul cliademat al Fortunei spre dr. ; înapoia
lui, PR, ln faţ:i, FORT. înapoia capului, o
contramarcă unghiulară, iar ln faţă două incizii
ele dimensiuni mici.
Rv. Q. S I C l � IVS I I I V IH (in cimp). Ca
duceu înaripat, lncrucişîndu-sc cu o ramurii
de palmier ; deasupra, o cunună.
Grueber, Roma, 3947. Anul 49.
l i2.

1 77.

C. Vib ius Pansa
Masca lui Pan cu barbă spre dr. ; dedesubt,
PAl'\ S (A ] .
Rv. Jupiter Axurus, şade p e tron spre st.
şi ţine ln dr. o pateră, iar ln st., sceptrul.
Împrejur, legenda IOV IS AXVR şi C. VIBIVS
C.F.C.N.
Grueber, Roma, 3978. Anul 49.

1 73. Acelaşi magistrat
Masca lui Pan, ca mai sus, dar înapoia ei,
pedum.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 3980. Anul 49.
1 74. Acelaşi magistrat
Capul lui Bacchus tlnăr, împodobit cu cunună
de iederă ; înapoia capului, PANS [A].
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 3973. Anul 49.
1 i5. Q. Sicinius, C. Coponius

Capul lui Apollo diademat spre dr. ; jos, o stea,
împrejur, Q. S IC INIVS I I I VIR. Pe obraz se

178.

1 79.

1 80.

181.

disting două contramărci : una semilunară şi
alta liniară.
Rv. Măciuca lui Hercule cu blana de leu
pe ea ; împrejur, C. COPONIVS PR. S.C.
Grueber, Est, 24. Anul 49.
L. Hoslilius Saserna
Capul Galliei spre dr. cu părul lung şi despletit ;
!napoia lui, un catnyx.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, 3996. Anul 48.
C. Julius Caesar
Capul diademat al lui Venus spre dr. Pe gi l,
clteva incizii neclare.
Rv. Aeneas poartă pe Anchise şi Palladiul.
Jn dr. CAESAR.
Grueber, Est, 3 1 . Jn proprietate particularii
la Rucăr. Anul 48.
Acelaşi
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. Aeneas, ca mai sus.
Grueber, Est, 31. În proprietate particulară la
Rucăr. Anul 48.
Q. Caecilius Metellus Pius Scipio
Capul lui Jupiter cu barbă şi laureat spre dr.
In jur, legenda Q METE [L P IV S ] .
Rv. Elefant african merge spre dr. ; dea
supra, [ S )C IP IO, dedesubt, IMP.
Grueber, Africa, 1. Anul 4 7 - 46.
Q. Caecilius Melel/us Pius Scipio, M. Eppi11s
Lipseşte fotografia aversului.
Rv. Hercule nud stă ln fată, ln atitudinl'
de repaus, sprijinindu-se cu st. pe măciucr1.
pe care se află pielea de leu. In dr. E P P IVS,
iar ln st. LEG F.C.
Grueber, Africa, 10. Dinţat ( ?). Anul 4 7 - 46 .
C. Julius Caesar
Capul lui Ceres spre dr. împodobit cu cunună
de spice ; ln faţă (D) ICT. ITER, iar !napoia
capului, COS TERT.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Africa, 21. Anul 46 . .

1 82. Man. Cordius Rufus 1
Capul lui Venus diademat spre dr. ; !napoia lui,
RVFVS.S.C.
Rv. M' CORDIVS . Cupido pe un delfin
spre dr.

1 Această monedă nu a fost fotografiată, dar ea a existat ln tezaurul. de la Strlmba, după cum
rezultă din notiţele ce Ic deţinem. Nefiind fotografiată, ca nu figurează nici pe planşe.
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Grueber, Roma, 4040. Anul 46.
183. M. Poblicius, Cn. Pompeius Magnus
Capul Romei cu cască cu crista spre dr.,
imprejur, M. POBLICI [LEG PRO]PR.
R11. Hispanla, drapată, stă spre dr. şi ţine
ln st. două lănci şi prezintă cu dr. lui Cn
Pompeius o ramură de palmier. Legenda
[CN.MAGNVS IMP].
Grueber, Spania, 72. Anul 46-45.
1 84. T. Carisius ( ?)
Capul lui Juno Moneta spre dr. ; !napoia
capului, MO[NETA]. Urme de contramarcare.
R11. L ipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 4056 sau 4058. Anul 45.
1 85. P. Sepu/lius Macer

Capul laureat al lui C. Julius Caesar spre dr.

ln jur, legenda CAESAR [D IC]T PERPETVO.
Pe glt, o incizie unghiulară.
Rv. Venus Victrix, ln picioare spre st., ea
ţine ln dr. o Victorie, iar ln st., un sceptru cu
[P SEPV)LLIVS
stea. In jur, legenda
MACER .
Grueber, Roma, 4168. Anul 44.
1 86. C. Cassius Longinus, P. Cornelius Lenl11/11s
Spinther
Capul lui Libertas spre dr. cu diadt'mă. In faţă,
L IBERTAS, iar lnapoia capului, C. CA SSI
IMP.
Rv. Capis şi lituus, iar dedesubt, LEN
TVLVS SPINT.
Grueber, E st, 78. Anul 43- 42.
1 87. L. Plaetorius Cestianus, M. Julius Brulus
Lipseşte fotografia aversului.
R1J. BRVT. IMP, iar deasupra, emblemele
pontificale : securis şi simpulum.
Grueber, Est, 66. Anul 43 -42.
188. C. Antonius
Bust bărbătesc spre dr. (Geniul Macedoniei) cu
chlamys şi causia ; împrejur, C. ANTONIVS .
M.F.PRO.COS. Pe faţă se distinge o contra
marcă, formată din două puncte.
Rv.PONTIFEX, iar deasupra două simpula
şi o securis.
Grueber, Est, 37. Anul 44 - 43.

189. M. Antonius, M. Barbalius Philippus, C.
Caesar
Capul gol al lui M. Antonius spre dr., de jur
lmprejur, M. ANT IMP AV G III VIR R.P . C .
M. BARBAT. Q.P. (cu ligaturi).
Rv. Capul gol al lui Octavius spre dr. ;
lmprejur CAESAR IMP PONT III V IR
R.P.C.
Grueber, Est, 100. Anul 41.
190. L. Livineius Regulus
Capul gol al lui L. Regulus spre dr.
Rv. Se/la curulis Intre două fasce. Deasupra,
L. LIVINEIVS, iar jos, ln exergă, REGVLVS.
Grueber, Roma, 4267. Anul 39.
191. P. Clodius
Capul laureat al lui Apollo spre dr. ; lnapoia
lui, lira.
Rv. Diana Lucifera, cu arc şi tolbă, ţinc ln
fiecare mină cite o torţă aprinsă. In dr.,
P. CLODIVS, iar în st., M.F.
Grueber, Roma, 4290. Anul 38.

192. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar cu incizii slabe.
R1J. Ca mai sus.
Grueber, Roma, 4290. Anul 38.
193. Acelaşi magistrat
Capul lui Apollo, ca mai sus, dar fără incizii.
R1J. L ipseşte fotografia.
Grueber, R o ma, 4290. Anul 38.
194. Acelaşi magistrat
Capul lui Apollo, ca mai sus.
RIJ. Lipseşte fotografia.
Grueber, Rom a, 4290. Anul 38.

195. Q. Voconius Vitulus ( ?)
Capul laureat al lui Julius Caesar spre dr. 1
RIJ. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 4312. Anul 37.
196. Ocla1Jius
Capul său gol şi purttnd barbll. spre dr., iar

împrejur, IMP CAESAR D IVI F. I I I VIR.
ITER. R.P.C. In clmp dr., o contramarcă.
Rv. Insemne pontificale : simpulum, asper
gillum, capis şi lituus. lmprejur, legenda COS.
ITER ET TER. DESIG.
Grueber, Gallia, 1 16. Anul 36.

1 Acest tip se mai găseşte şi pe denarii lui Ti Sempronlus Gracchus ( Grueber, Roma, 4316), dar este
mult mai probabil că avem de-a face cu den a r ul Iul Q. Voconius Vitulus (Cf. Grueber, op. cit., voi. III,
pl. LVIII, 16).
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197. M. Antonius
Capul gol al lui M. Antoniu spre dr., lmprcjur,
ANTONIVS AVGVR. COS DES. ITER. ET
TER.

Rv. Tiară armeană împodobită ; împrejur,
I!VIP. TERTIO. I I I.R.P.C.
Grucbcr, Est, 172. Anul 35.

198. Octavius
Victorie pe o proră de corabie spre dr„ cu
cunună şi ramură de palmier in miini.
Rv. Lipseşte folografia.
Grueber, Roma, 4342. Anul 36 - 2!:>.

199. Acelaşi
Capul gol al lui Octavius spre st.
Rv. Lipseşte fotografia.
Grueber, Roma, 4339 ( ?). Vezi acelaşi autor,
voi. I I I, pi. LIX, 1 1 . Anul 36 - 29.

200. Acelaşi
Capul gol al lui Octavius spre dr. ln clmp dr
două contramărci.
Rv. Trofeu naval şi militar aşezat pc o
proră de corabie. De o parte şi alta a trofeului,
legenda IMP CAESAR.
Grueber, Roma, 4352. Anul 29 - 27.

„

201. Acelaşi
Capul lui Octavius gol spre dr. Pe glt, o contra
marcă de formă pătrată.
Rv. Templu cu balustradă şi deasupra o
Victorie. Legenda, IMP. CAESAR.
Grueber, Roma, 4358. Anul 29 - 27.

202. Octavianus A ugustus
Capul său gol spre dr. ; !napoia lui, CAESAR.
Rv. Taur spre dr. Deasupra, AVGVSTVS.
Grueber, Est, 284. Anul 27.

GETO-l:JACILOR DIN !dld� t·i.c�HA
Rv. Cunună de stejar, în interiorul căreia se
află scris pe trei rlndurl OB CIVIS SERVA
TOS 1.
Grueber, Roma, 4391. Variantă. Anul 24 - 20.

205. Acelaşi
Efigia, ca mai sus, dar legenda CAESAR
[AVGV]STVS. Pe figură şi în clmp se disting
clteva contramărci.
Rv. Tarpeia, ln faţă, îngropată pe jumătate
de scuturi, ridică mlinile în sus. Jmprej ur,
TVRPILIANVS 111.VIR. Pe scuturi, urme ele
incizii liniare.
Grueber, Roma, 4529. Anul 14.

206. M. Durmills
Capul Iul Honos spre dr. ; în faţă, M.
DVRMIVS I I I. V [ IR], iar înapoia capului,
[HONORI].
Rv. Cvadrigă triumfală la pas spre dr.
Deasupra, [CAESAR AVGUSTVS], dedesubt,
s.c.

Grueber, Roma, 4559. Anul 14.

207. Octavianus A ugustus
Capul gol al împăratului spre dr., lmprejur
AVGVSTVS D IVI F. Urme de incizii.
Rv. împăratul şade spre st., pe o se/la şi
primeşte de la doi soldaţi ramuri de mAslin.
In exergă, IMP X.
Grueber, Gallia, 157. Anul 1 4 - 12.

208. Acelaşi

Efigia şi legenda, ca mal sus, ln plus două
contramărci.
Rv. IMP X (ln exergă). Taur înfuriat spre
dr. Pe corpul taurului se observă o contra
marcă ln formă de S.
Grueber, Gallla, 163. Anul 14 - 12.

209. Acelaşi

203. P. Carisius
Capul gol al lui Augustus spre dr. fmprejur,
P. IMP CAESAR AVGVST.
Rv. Vederea de sus a porţii principale a
cetăţii ; deasupra, IMIR ITA şi împrejur,
CARI S IVS LEG PRO PR.
Grueber, Spania, 125. Anul 23 - 22.

204. Oclavianus Augustus
Capul gol al lmpăratulul spre st. Pe laturi,
CAESAR AVGVSTVS.

Ca mai sus, dar fără contramarcă.
Rv. Apollo citaredul ln picioare spre st.,
cu plectrum în dr. şi lira în st. ln clmp, legenda,
IMP X, iar 1n exergă, ACT.
Grueber, Gallia, 175. Anul 1 4 - 12.

210. Acelaşi
Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus.
Grueber, Gallia, 1 75. Anul 1 4 - 12.

1 Variantă ln argint a unul tip monetar cunoscut numai ln aur.
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213. Imitaţie locală

"''Capul tlnăr şi laureat al tmpăratului spre dr.
lmprejur, legenda AVGVSTVS D IV I F.
Rv. Apollo citaredul ca mai sus, dar în
clmp, de o parte şi de alta, I M P X I I, .iar în
exergă, [ACT ) .
·
Grueber, op. cit„ voi. I I , p . 437, dar care-l
cunoaşte numai ln aur. Variantă. Anul 1 1 - 9.
212. Neidentificată
Capul Romei cu casc � înaripată spre dr. Sub
bărbie, X.
Rv. Lipseşte fotografia.
·
Este aversul unui denar roman din sec. I I
l.e.n. Moneda s e poate data c u probabilitate
fn sec. I I.

*

Capul Romei cu cască înaripată spre dr. Sub
bărbie pare a se distinge hasta unui X. Lucrare
locală.
Rv. Lipseşte fotografia.
214. La fel
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. Sub
bărbie, X mic. iar înapoia capului POM / - / - .
Rv. Lipseş te fotografia.
Execuţie locahi.
215. La fei ( ?)
Capul Romei cu cască înaripată spre dr., îna .
poia capului, X.
Rv. Lipseşte fotografia.
Contrafacere locală ?

După ce descrierea de mai sus a fost de multă vreme încheiată, Muzeul raional
din Tirgovişte a primit ca donaţie un denar emis în timpul lui Octavian .August.
Moneda la care ne referim provine, după spusele donatorului, din satul Strîmba 1 •
Or, cum în această localitate s-a descoperit tezaurul monetar despre care am amintit
mai sus, credem că şi această piesă a făcut parte din el şi reprezintă doar un exem
plar „împrăştiat" şi reţinut de localnici, dar, care, printr-o întîmplare fericită, a ajuns
apoi 1a Muzeul din Tirgovişte.
.
În favoarea faptului că denarul amintit face parte din acest tezaur pledează
trei fapte : 1 ) în această localitate şi chiar împrejurimi nu se cunoaşte nici o altă
descoperire monetară romană din timpul republicii, în afară de cea amintită _de noi
mai sus ; 2 ) moneda se integrează organic, fără nici o dificultate, în cadrul tezaurului
descris ; 3 ) după informaţiile donatorului, moneda provine din satul Strîmba.
Pentru toate aceste motive credem că putem să încorporăm şi această piesă
descoperirii de la Strîmba, ea reprezentînd una din puţinele piese ce s-au mai păstrat
din tezaurul amintit.
i
er
·

••
,
.

��:� ;�1: � �::��� :: ��

p

1u o
v
gu spre dr. Ina oia capului
şi de sus în jos, legenda CAESAR , iar, ln faţă, de jos în sus (deci
· tn continuare), AVGVSTVS. Pe efigie, sub chipul împăratului, o
'
1
contramarcă uşor semilunară.
.
Rv. Victorie care zl:!oară .în faţă şi ţine cu ambele mlini
,
un scut [CL. V] . . Deasupra, S.P. Q.R.
Fig. 1 . - Denar din tezanrul
AR. Greut. 3,74 g. Diam. 21,85 mm. Conservarea bună, moneda
de la Sirîmba.
puţin tocită de circulaţie.
Grueber, Roma, 4388, variantă necunoscută. Anul 24 - 20 t. e. n. Cf. Cohen 2, 286 şi urm. variantă necunoscută._

\
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.

.

·

„

.

·

·

.

·

Se păs trează în Muzeul din Tîrgovişte. .
.
Moneda ne-a fost încredinţată spre studiu şi publicare de către R. Gioglovan, directorul Muzeului
raional din Ttrgovişte. Pentru înţelegerea arătată ti aducem mulţumirile noastre. Cf. R. Gioglovan şi I. Avram,
ln SCN, I, (1 956), p. 469, unde se face o menţiune· despre această · monedă.
1
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OBSERVAŢII NUMISMATICE ASUPRA MONEDELOR DIN TEZAUR
Materialul numismatic descris mai sus, în limita permisă de fotografii, cere
un scurt comentariu numismatic. Vom încerca să precizăm ce monede rare cuprinde
acest tezaur, ce variante sau monede puţin cunoscute pot fi semnalate, încheind
consideraţiile noastre cu studiul contramărcilor şi al imitaţiilor.
Rarităţi numismatice. Din catalogul prezentat, reiese că marea majoritate a
monedelor descrise sînt cunoscute şi inserate în marile publicaţii de specialitate,
mai ales la Grueber, autor care ne-a servit de bază 1• Cu privire la raritatea unor
monede din această descoperire, a făcut de mult unele observaţii Adrien Blanchet.
Cunoscutul savant nota între piesele rare 2 denarii cu numele magistraţilor : L. Itiits
(în descriere nr. 3) , Jtl. Durmius (nr. 206), P. Petroni11s Turpilianus (nr. 205) şi
L. Plaetorius Cestianus, cu rv. Brutiis (nr. 187). În urma studiului amănunţit al
tuturor monedelor putem adăuga şi alte categorii de piese care constituie varietăţi
la cele publicate, iar cîteva pot fi inedite sau în orice caz sînt puţin cunoscute.
Variante. Sub această denumire am grupat 11 monede care prin litera, punctul,
cifra sau simbolul ce-l au, fie pe av., fie pe rv. , aduc un amănunt în plus faţă de
catalogul lui Grueber.
Astfel, denarul cu numele magistratului L. Memmius Galeria, descris, sub
nr. 52, are pe av. litera D (D cu punct deasupra), variantă care nu se află înregistrată
la Grueber.
Pe reversul monedei de sub nr. 59 (magistrat L . Appuleius Saturninus) apare
litera .N (N cu punct înainte), necunoscută lui Grueber.
Pe un alt exemplar cu numele aceluiaşi magistrat descris sub nr. 60, apare pe
revers litera ·:Q· (D cu patru puncte : sus, jos, dr., st.), nemenţionat de Grueber.
Un denar cu numele magistratului D . Junius Silanus (în descriere nr. 71 )
are pe av. litera K, cunoscută de Grueber, dar pe rv. figurează cifra III, neînregis
trată în acest catalog.
Pe o altă emisiune a aceluiaşi monetar (nr. 72), apare pe av. litera Q, iar pe
rv. cifra XVI. Ultima, în tovărăşia acestei Jitere, nu e înregistrată de cercetătorul
amintit.
O altă variantă, tot din cauza cifrei, o constituie denarul descris sub nr. 74.
Între extrem de numeroasele emisiuni monetare ale magistratului L. Cal
purnius Piso Frugi, avem de înregistrat o variantă cu denarul descris sub nr. 7 7 ,
prin faptul c ă sub picioarele dinainte ale calului apare marca d e valoare *·
Pe av. denarului cu numele magistratului C. Vibius Pansa (nr. 84) se observă
litera E, necunoscută lui Grueber.
1 Variantele şi monedele necunoscute slnt publicate acum ca atare, numai faţă de lucrarea citată a
lui Grueber, şi nu faţă de toate lucrările de specialitate din acest domeniu, pe care nu le avem Ia lndemlnă.
2 Adrlen Blanchet, ln RN, 1930, p. 261.

10.
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O altă variantă o corn;tituie litera V de pe av. denarului lui C. Mamilius Lime
tanus ( nr. 99).
Cununa ca simbol pe av. şi cifra ...LXVI pe ambele feţe apar ca elemente noi P<'
denarul lui C. Marius Capito (nr. 108).
în sfîrşit, litera V pe av. denarului lui C. Naevius Balbus aduce şi ea o mică
noutate (nr. 110).
Dacă piesele descrise mai sus contribuie la îmbogăţirea emisiunilor monetare
prin unele amănunte, adevărat fără prea mare importanţă, în schimb studiul nu
mismatic amănunţit al tezaurului ne arată că avem de înregistrat şi unele emiRiuni
rare sau necunoscute.
Astfel denarul cu numele lui Octavian, descris de noi sub nr. 204, prin faptul
că împăratul are capul spre st. reprezintă o variantă în argint a tip1tlui V, var. IJ .
din clasificaţia lui Grueber (op. cit . , II, p. 24), cunoscută acestui autor numai în
aur. În măsura în care ea n-a fost aflată în alte descoperiri, constituie o noutate şi o
contribuţie ce îmbogăţeşte seria emisiunilor monetare în timpul lui Augustus. Î n
o ri ce caz, avem de-a face cu o piesă rară.
Exact în aceeaşi situaţie se află un alt denar, emis în timpul aceluiaşi împărat
(nr. 211), al cărui tip, după cîte cunoaştem, a fost înregistrat pînă acum numai în
aur ( Grueber, II, p. 437 ) . Se adaugă acum şi emisiunea în argint.
O altă contribuţie în acelaşi sens o aduce denarul emis în timpul aceluia�i
împărat, ajuns la Muzeul raional din Tîrgovişte şi descris de noi mai sus. Prin faptul
că Victoria zboară în faţă şi ţine cu ambele mîini scutul cu [OL. V], iar deasupra lui
�e află legenda S. P. Q. R., constituie o raritate sau poate chiar o noutate.
Prin aceasta se completează cu unele variante sau rarităţi emisiunile lui
Octavian August.

Contraniărc-ile (fig. 2 ). Monedele descoperite în tezaurul de la Strîmba au fost
în mare parte contramarcate, aşa cum reiese dintr-o atentă examinare a planşelor
pe care ele sînt ilustrate. Faptul este in general cunoscut şi frecvent : numeroase
descoperiri de monede romane din timpul republicii şi imperiului de început, aflate
atit în cuprinsul cît şi în afara lumii romane, prezintă asemenea inciziuni. Chiar pc
teritoriul Daciei au fost descoperite şi publicate numeroase tezaure cu monede contra
marcate 1•
1 Penlru Dacia vom aminti doar cileva exemple mai cunoscute : M. Macrea şi I. Berciu, Două le
:aure de monede romane 1 epublicane, ln Apulum, I (1939 - 1942), p. 121. B. Mitrea, Le tresor de Fărcaşele,
in Dacia, I X - X (1941 - 1 944), p. 377 şi urm. ; de acelaşi autor, Descoperirea monetară de la Sfinţeşti ( Te 
leorman), in Materiale, I (1953), p. 516, nr. 69, 72 ; B. Mitrea şi C. S. Nicolăescu-Plopşor, Monede din timpul
republicii romane descoperite la Işalniţa (Dolj), ibid, I, 1953, p. 543 şi urm. şi mai ales p. 581 şi urm., cu fig. 2.
Cf. şi L . Ruzicka, Einslempelungen au/ romischen Konsular-Denaren und au/ barbarischen Silbermiinzen, in
Berliner Miinzblăller, N. F., 1924, nr. 257 (Extras, p. 1 1 - 13).
Pentru contramărcile de pe denarii romani din timpul republicii şi imperiului de lnceput se cunoaşte
o întreagă literatură, din care menţionăm : Fr. Gnecchi, Contrassegni su/le monete delia Republica e del prin
cipio dell'Impero, în Rivista italiana di numismatica, III (1890), p. 21 şi urm. ; M. v. Bahrfeldt, Neue
lleitrăge zu den Abslempelungen au/ romischen Denaren aus der Zeit der Republik und der ersten Kaiser,
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Spre a putea fi urmărite mai îndeaproape, contramărcile ce apar pe denarii
de la Strîmba au fost 'reproduse aparte.
În clasificarea inciziilor de pe monedele acestui tezaur întîmpinăm dificultăţi
din cauza varietăţilor lor de forme, ceea ce dovedeşte că şi ponsoanele şi atelierele
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Fig. 2. - Contramărcile d e pe denarii d e la Strîmba.

unde se făceau aceste verificări erau diferite şi poate îndepărtate în spaţiu şi timp.
Vom încerca totuşi o clasificare provizorie a lor, luînd drept criteriu forma inciziilor.
Sub acest aspect putem distinge două forme predominante : incizii de forme
circulare, începînd de la arcul de cerc, semicerc şi ajungînd pînă la un cerc complet,
tn Memoires presenUs au Congres internalional de numismalique, Bruxelles, 1 89 1 , p. 81 şi pl. de la p. 89

cu 63 fig. ; H. Willers, Ein Fund von serrali im freien Germanien (Niederlangen), ln NZ, XXXI ( 1 899),
p. 329 şi urm. şi mai ales 350 şi urm. ; Kubitschek, Incisioni su monete d'argento romane ln Bulleltino di archeologia
e storia dalmata, X X IV (1901), p. 68 şi urm. O prezentare a stadiului cercetărilor plnă ln 1924 se găseşte
la L. Ruzlcka, Einstempelungen (Extras, p. 4 şi urm.).
·
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sau unghiulare, de cele mai multe ori dispuse sub forma unui unghi ascuţit şi cu
tendinţa manifestată uneori spre triunghi plin şi adîncit.
JJa aceste forme predominante se mai pot adăuga altele ce apar în număr mai
redus pe monede şi care iau forma de punct adîncit, rareori dreptunghi şi, în sfîrşit,
chiar forme de litere.
Astfel litera M apare clar · pe denarul descris sub nr. 89, E pe denarul nr. l:�G
şi 161, iar Q pe nr. 36. Stăruind în sensul de a considera literele drept contramărci,
se pune problema dacă sub cele menţionate mai sus ca reprezentînd forma de se
micerc sau semilună, nu putem eventual citi un sigma lunar sau un C latin ; şi tot
aşa pentru cele în formă de cerc, litera O (nr. 78 şi 148), iar pentru cele unghiulare,
litera f\ sau uneori L latin. În acelaşi sens, semnele triunghiulare ar putea fi inter-

pretate ca d.
În stadiul actual al cunoştinţelor, credem că este bine să reţinem ambele posi
bilităţi de interpretare. Un material comparativ mai bogat şi un studiu de amănunt
în această direcţie ne va putea eventual da indicaţii asupra existenţei unor centre
regionale de verificare a monedei romane.
În ceea ce priveşte plasarea pe monedă a contramărcilor, precizăm că de cple
mai multe ori (54 cazuri), acestea sînt aplicate pe aversul piesei. În unele cazuri,
cinci la număr, contramarcarea se face pe revers. De reţinut este amănuntul că apli
carea contramărcii pe reversul monedei, după cum reiese din fig. 2, este mult mai
rară (cinci piese : nr. 34, 78, 104-, 14-2 şi 208). Mai trebuie remarcat faptul că trei
din aceste cinci piese (nr. 34, 78 şi 208) au şi contramărc.i pe avers, prin urmare con
tramarcate numai pe revers rămîn două monede (nr. 104 şi 142 ) . Putem trage de
aici concluzia că contramarcarea se făcea de regulă pe aversul monedei 't Am putea.
aduce ca argument în acest sens că şi monedele greceşti din faza autonomă sau se
miautonomă sînt contramarcate în majoritate tot pe avers 1• Pentru a formula însă o
concluzie valabilă e nevoie de observaţii mai numeroase, pe mult mai multe tezaure
monetare.
Cu privire la contramărcile incizate pe denarii tezaurului de la Strîmba se mai
pot face şi alte observaţii. Este vorba despre numărul inciziilor imprimate pe o mo
nedă. Din acest punct de vedere, facem precizarea că pe unele piese apare cîte o
singură contramarcă, pe altele două r;au uneori chiar trei. În cazurile cînd pe aceeaşi
monedă apar două sau trei asemenea contramărci, totdeauna formele lor diferă.
Acest fapt ne arată, credem, că avem de-a face cu ponsoane diferite, ceea ce ne în
dreptăţeşte să avansăm ipoteza că au fost două şi trei verificări ale monedei. Este
vorba de succesiunea şi repetarea acestei operaţii, a cărei delimitare în timp rămîne
să fie stabilită. Rămîn să se precizeze în viitor centrele sau regiunea, persoanele sau
instituţiile care făceau operaţia de contramarcare.
1 Th. Gerasimov, Les monnaies antiques conlremarquees de la Moesie el, de la 1'hrace, ln Jzvesliia,

XV (1946), p. 51 şi urm.
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Dacă ipoteza exprimată mai sus este valabilă, atunci studiul diferitelor te
zaure de monede romane din timpul republicii şi imperiului timpuriu, aflate întregi
şi din etape cronologice diferite, ne va da posibilitatea să urmărim prin comparaţie
şi să fixăm în timp destul de precis care sînt inciziile cele mai vechi şi care se adaugă
ulterior. Pentru cercetări în această problemă este necesar să se publice amănunţit
toate inciziile (contramărcile) de pe monedele tezaurelor descoperite întregi. Diu
acest motiv am dat mai sus, ca şi cu alte prilejuri, descrierea amănunţită şi de cele
mai multe ori şi ilustrarea respectivă a contramărcilor.
Imitaţii. Pe lîngă monedele romane originale, în tezaurul de la Strîmba s-au
găsit şi trei imitaţii barbare (în descriere nr. 213, nr. 214 şi nr. 215 ). Deoarece la
t.oate trei exemplarele nu dispunem decît de fotografia av. , ar fi posibil ca în două
eazuri (nr. 213 şi 215) să avem de-a face nu cu imitaţii barbare, ci cu contrafaceri con
fecţfonate mai mult sau mai puţin îndemînatic în cadrul statului roman. Pe cea de a
treia, nr. 214, sîntem înclinaţi să o atribuim imitaţiilor barbare, după resturile de
legendă ilizibilă, imprimată înapoia c21pului Romei, şi după semnul de valoare X,
aşezat sub bărbia zeiţei, dar de dimensiuni mult mai reduse ca de obicei.
În tezaurele de monede romane din timpul republicii şi imperiului timpuriu
descoperite în Dacia, asemenea monede apar destul de des, dar în număr redus.
Nepublicarea în număr cît mai mare de asemenea piese, cu materialul ilustrativ ne
cesar şi de bună calitate, nu ne permite să urmărim comparativ şi tipologic aceste
emisiuni, spre a încerca să stabilim regiunea în care ele apar şi să putem trece mai
departe la stabilirea eventuală a „centrelor", fie şi în mare, în care au fost confecţionate.
Şi acest aspect rămîne să fie tratat în viitor pe baza unui material documentar
mai vast.

Ar trebui să dezvoltăm acum un paragraf special cu privire la greutatea mone
delor, starea lor de conservare şi gradul de uzură ca efect al întrebuinţării lor în
circulaţie. Evident, pentru toate acestea ar fi fost nevoie să avem la dispoziţie origi
nalele pe care să putem face asemenea observaţii. Cum însă tezaurul nu ne-a fost
accesibil, s-ar părea că sîntem obligaţi să renunţăm la o asemenea încercare.

Dacă studiul greutăţii nu poate fi întreprins din cauza situaţiei existente, se
pot totuşi încerca, şi credem nu fără folos, unele consideraţii cu privire la gradul de
uzaj al denarilor în urma unei circulaţ.ii mai mult sau mai puţin îndelungate. Exa
minarea atentă a fotocopiilor originale ne poate ajuta la obţinerea unor observaţii
care pînă la un punct pot fi folosite. În această privinţă, ne-am aştepta ca denarii
cei mai vechi să prezinte urme mai mari de tocire, iar ceilalţi, apropiaţi cronologic,
să aibă acelaşi grad de uzare, pentru ca apoi cu cît ne apropiem de cea mai recentă
monedă, să constatăm un grad tot mai mic de tocire.
Din parcurgerea materialului fotografic reiese că o bună parte din monedele
mai vechi poartă urme vizibile de tocire, cauzate desigur de o rămînere mai înde
lungată în circulaţie. Această observaţie se verifică şi se aplică întru totul seriei
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celor mai vechi monede din descoperire, nr. 1 - 16, care se datează între 217 şi
125 î. e. n.
Totuşi, nu toate monedele şi mai ales nu toate din seria celor ce urmează pre
zintă clar, uniform şi progresiv urme de tocire. Unele dintre ele, cum este cea cu
numele magistratului monetar P. Maenius Antiaticus, nr. 18 (pl. I, 18), a. 124 103, are av. într-o foarte bună stare de conservare şi nu prezintă urme de tocire prin
circulaţie. Totuşi în aceeaşi serie, monede ce se datează cronologic mai tîrziu, pre
zintă urme clare de tocire evidentă (nr. 22, 25, 35 etc. ) . Concluzia este, credem, că
nu toate monedele au fost folosite tot timpul şi mai ales este posibil ca unele monede
mai vechi să fi fost un timp în afara circulaţiei, poate tezaurizate, şi apoi din nou
redate misiunii lor.
O altă observaţie se mai poate face cu privire la starea de conservare şi gradul
de tocire al celor mai recente monede din descoperire. În această categorie ar intra
piesele descrise sub numerele 204 -211, ce se datează în 14 - 9 î. e. n. (pl. XII ,204 211). Cea mai mare parte din ele nu lasă să se întrevadă nici o urmă de tocire din
cauza circulaţiei. Unele, cum ar fi, de exemplu, nr. 209 (pl. XII, 209), dar şi altele
din aceeaşi categorie, este clar că sînt aproape „fior ili conio". Totuşi, nr. 211, care
este şi cea mai recentă monedă datată din descoperire, pare a prezenta unele urme
slabe de folosire (pl. XIII, 211), ceea ce nu este cazul pentru celelalte piese.
*

Tezaurul monetar găsit la Strîmba şi studiat de noi mai sus nu constituie o
descoperire izolată, singuratică, pentru teritoriul geto-dacic cuprins între stînga
Oltului, Carpaţi şi Dunăre. El nu este decît un exemplu, dintr-o serie de asemenea
descoperiri, ajunse la cunoştinţa noastră în mod cu totul inegal, totuşi nu mai
puţin interesante.
Pentru a putea ajunge la unele concluzii de ordin istoric referitoare la această regi
une şi epocă, pe baza materialului monetar, sîntem de părere că această categorie de
documente trebuie mai întîi publicată în întregime. Două sînt motivele principale ce
ne obligă să luăm această atitudine : 1) faptul că în bună parte acest material este
editat acum pentru prima dată, el reprezentînd un aspect al activităţii noastre din
ultimii 15 ani şi 2 ) strîngerea la un loc a tuturor descoperirilor monetare de pe terito
riul Munteniei, cu toate datele esenţiale ce le cunoaştem, prezentate organic şi datate
după un singur sistem cronologic, oferă cercetătorului, istoric sau arheolog, prilejul
de a cunoaşte însăşi baza documentară şi prin aceasta posibilitatea de a o folosi şi
interpreta în chipul în care crede de cuviinţă.
Din aceste motive, în cele ce urmează, vom aminti atît materialul inedit, cît şi
pe cel publicat. Pentru prima categorie de descoperiri vom da toate detaliile necesare,
în măsura în care le cunoaştem, iar pentru a doua, descoperirile publicate le vom
rezuma, restrîngînd totul la datele strict necesare obiectivului nostru ; pentru rest,
vom face trimiteri la studiile de amănunt.
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2. Alexandria (împrejurimi) , r. Alexandria, reg. Bucureşti.

Referitor la această descoperire nu posedăm decît următoarea notiţă a acad.
Co1mtantin Moisil, pe care o transcriem în întregime mai jos :
„în Teleorman s-a găsit lingă Alexandria, la 1938, un tezaur de 89 monede
<le argint, dintre care 85 erau dinari romani republicani şi 4 tetradrahme din Thasos.
Am putut cunoaşte acest tezaur din mai multe fotografii de monede, pe care a
binevoit să mi le trimită, îndată după descoperire, d. colonel I. Ştefănescu, pe atunci
prefect al judeţului. Dar aceste fotografii nu reprezentau decît 56 de dinari şi o
�dngură tetradrahmă thasiană . .Aceasta din urmă este de execuţie puţin îngrijită
:;; i cu legenda nesimetrică (tabl. VII, fig. 5 ). Cît priveşte dinarii sînt emişi între anii
HH în d. Cr. ( monetarul Cn. Lucretius) [
Grueber, Roma, 929, a. 150 - 125]
:;;i a. 82 a. Cr. (monetarul Q. Antonius Balbus)" [
Grueber, Roma, 2 730, a.
82 a. Cr. ].
Autorul aminteşte că „din satul Poroschia, la 4 km depărtare de Alexandria,
pe rîul Vedea, provin alte 35 tetradrahme thasiene ieşite la iveală în primăvara
anului 1943". El adaugă : „am impresia că amîndouă aceste depozite s-au găsit în
acelaşi loc, satul Poroschia, şi au format acelaşi depozit, care apoi s-a împărţit în
două partide, cea mai mare fiind achiziţionată de autorităţi, iar restul rămînînd la
descoperitori" 1•
Deoarece nu s-au făcut pînă astăzi cercetări spre a se stabili cu siguranţă dacă
avem de-a face cu un singur tezaur, care ar proveni din Poroschia, acceptăm ca plau
zibilă ipoteza . exprimată mai sus şi pină la verificarea ei continuăm să socotim te
zaurul ca provenind din împrejurimile Alexandriei.
Pe baza fotografiilor ce ne-au fost puse la dispoziţie cu multă bunăvoinţă de
către acad. Const. Moisil, pentru care fapt il rugăm să primească mulţumirile noastre,
dăm, in cele ce urmează, descrierea amănunţită, în ordine cronologică, a monedelor
cc figurează în aceste documente 2•
=

=

1 . Sex. Pompeius J.'osllus 8

Capul Romei cu cască înaripată spre dr„ sub
bărbie X ; !napoia capului, capis.
RP. ROMA (în exergă). Păstorul Faustulus,
smochinul şi lupoaica cu cei doi gemeni. tmpre
jur SEX POM FO [ STLVS ].
AR. Grueber, Roma, 926. Anul 150- 125.

2. Cn. Lucretius Trio
Capul Romei cu cască înaripată spre dr„ sub
bărbie, X, !napoia capului, TRIO.
Rv. [R]OMA (în exergă). Dioscurii călări,
cu caii în galop spre dr. Sub picioarele cailor,
CN.LVCR.
AR. Grueber, Roma, 929. Anul 1 50 - 125.

1 Const. Moisil, Tetradrahmele oraşului Thasos şi ale regiunii Macedonia Prima, în CNA, XVI I

nr. 7 şi 8.
Din citatul de mai sus rezultă că pe fotografiile înaintate iniţial Cabinetului numismatic al
Academiei au figurat 56 de piese. Pe cele ce ne-au fost încredinţate spre cercetare şi publicare mai figu
rează ln total 32 denari romani din timpul republicii. Nu ştim ce soartă a avut restul fotografiilor.
8 Vezi planşa X III, 1 . Pentru următoarele monede nu se mai face trimiterea, deoarece numărul
clin descriere a monedei corespunde ln continuare cu cel de pe planşă.
( H l43), p. 157 - 1 58, nr. 7 şi 8. De acelaşi autor, ln Ba/cania, VII, 1 (1944), p. 13,
2
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3. P. Maenius Anlialicus
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. şi
înapoia capului, *·
Rv. [ROMA] (ln exergă). Victorie în cva
drigă, cu caii ln galop spre dr. Sub picioarele
cailor, P. MAE ANT (cu ligaturi).
AR. Grueber, Roma, 988. Anul 124 - 103.
4. Cn. Domitius Ahenobarhus
Capul Romei cu cască lnaripată spre dr., sub
bărbie, *• !napoia capului, un spic de griu.
Rv. CN. DOM (ln exergă). Victorie in blgă, cu
caii în galop spre dr. ; sub cai, un om atacă un
animal. Sus, RO(MA ) .
AR. Grueber, Roma, 1025. Anul 12,1 - 103.
5. Acelaşi magistrat
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. ; in
faţă, ROMA, !napoia capului, *·
Rv. CN. DOM [I] (în exergă). Jupiter în
cvadrigă trasă de cal la pas spre dr.
AR. Grueber, Italia, 490. Anul 124 - 103.
6. M. Sergius Silus

Capul Romei cu cască înaripată spre dr., tn faţă,
EX S.C. ; !napoia capului, ROMA *·
Rv. Călăreţ cu coif şi sabie, cu cal ln galop
spre st. ; sub picioarele calului, M. SERGI,
deasupra, Q, iar in exergă, SILVS.
AR. Grueber, Italia, 512. Anul 99- 94.

7. Anonimă i
Capul Romei cu cască cu crisla spre dr. ; jos
[ROMA], !napoia capului, X.
Ru. Lipseşte fotografia.
AR. Grueber, Italia, 562. Anul 93 - 92.
8.

Anonimă
Lipseşte fotografia.
Ru. Roma cu coif şi drapată şade spre st.,
in faţa ei, lupoaica cu gemenii ; alături, o
pasăre.
AR. Grueber, Italia, 562. Anul 93 - 92.

9. L. Caesius

Bustul tinăr al lui Veiovis spre st., arunclnd cu
dr. fulgerul : la dr., RA monogramat.
Rv. L. CAES I (ln exergă, cu ligatură). Doi
Lari şeztnd, rn1nglie un cline aşezat Intre ei.

ln st., [LA) cu ligatură, iar în dr., RE cu liga
tură.
AR. Grueber, Italia, 585. Anul 91.
10. C. Fonteius

Cap ianiform laureat, jos, ln st., litera P, iar ln
dr., * ; sub gtt, cinci puncte.
Rv. Galeră spre st. cu pilot şi trei vlslaşl ;
deasupra C. FOI\T (cu o ligatură), jos, ROMA.
AR. Grueber, Italia, 610. Variantă. Anul 91.
1 1 . C. Coilius Ca/dus

Capul Romei cu cască lnaripată spre st.
Rv. Victorie în bigă, cu caii ln galop spre st.
Sub picioarele cailor, CALD ; în exergă, litera
: B. (B cu trei puncte).
AR. Grueber, Roma, 145::1, variantă. Anul 90.
12. P. Porcius Laeca
Capul Romei cu cască înaripată spre dr„ înapoia
capului,'.' P. LAECA, iar sus, ROMA. Sub
barbă [X].
Rv. PROVOCO (in exergă). Un soldat, o
figură togată şi un lictor.
AR. Grueber, Italia, 649. Anul 90.
13. P. Servili Rulli
Bustul Minervei spre st. cu cască cu crista şi
aegis, înapoia lui, RVLLI.
Rv. [P) SERVILI M F (tn exergă). Victorie
în bigă, cu caii în galop spre dr. Sub picioarele
cailor, P.
AR. Grueber, Roma, 1 672. Anul 89.
14. D. Junius Si/anus

Capul Romei cu cască înaripată spre dr., !napoia
capului, litera N.
Rv. D. SILANVS L [F]
ROMA
(tn exergă). Victorie
ln bigă, cu caii în galop spre dr.
AR. Grueber, Roma, 1811 (tip gen.). Anul 88.
1 5. L. Calpurnius Piso Frugi

Capul lui Apollo spre dr. ; !napoia capului, un
scut ( ?).
Rv. L. PISO FRVGI
XXXXII,
iar deasupra, călăret
cu ramura de palmier ln galop spre dr.
AR. Grueber, Roma, 1875, variantă. Anul 88.
16. Q. Tilius

1 Denarii descrişi sub numerele 7 şi 8 sint emişi sub acelaşi magistrat şi s_tnt de acelaşi tip. Deoarece
de la unul avem numai fotografia av., iar de la celălalt numai fotografia . rv., s-ar părea că este vorba
de un singur denar. Totuşi faptul că am găsit aceste monede fotografiate pe acelaşi clişeu şi av. şi rv.
ne indică existenţa a două piese diferite.
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Cep bărbătesc cu barbă şl diademă lnarlpată
spre dr.
Rv. [ Q. TITI]. Pegas zburlnd spre dr.
AR. Grueber, Rome, 2220. Anul 87.
1 7. Acelaşi magistrat
Capul Unăr al lui Bacchus spre dr.
Rv. Q. TITI (pe o tabletă). Pegas, ca mal su s .
AR. Grueber, Roma, 2225. Anul 87.

AR. Grueber, Roma, 2622. Anul 84.
24. Q. Antonius Balbus
Capul lui Jupiter laureat spre dr„ !napoia
capului S.C.
Rv. Q. ANTO BALB (ln exergă cu ligaturi).
Victorie cu ramură de palmier ln cvadrigă, cu
caii ln galop spre dr. ; sud picioarele cailor, J .
A R . Dinţat. Grueber, Roma, 2758. Anul 82.

1 8 . C. l'ibius Pansa

25. A. Poslumius Albinus
Bustul Dianei spre dr.
Rv. A. POST A.F.S.N. ALB II\" (cu ligatură)
ln jurul unui altar lingă care se află o figură
togată şi un bou pen tru sacrificiu.

Capul laureat al lui Apollo spre dr„ !napoia
capului, PANSA ; sub bărbie, un simbol.
Rv. C. VIBIVS C.F (ln exergă şi tn parte
ştearsă). Minerva ln cvadrigă cu caii tn galop
spre dr.
AR. Grueber, Roma, 2244. Anul 87.
,

1 9. L. Titurius Sabinus
Capul bărbos al lui Sabinus spre dr„ !napoia
capului, SAB IN, iar sub barbă, o ramură de
palmier.
Rv. [L. TITVRI) (ln exergă). Doi soldaţi
purtlnd fiecare ln braţe cite o femeie.
AR. Grueber, Rome, 2325. Anul 87.
20. C. Licinius Macer
Bustul tlnăr al lui Velovis spre st. ; zeul aruncă
cu dr. fulgerul.
Rv. C. LICINIVS L.F
(ln exergă). Minerva
MACER
ln cvedrlgă cu caii ln galop spre dr.
AR. Grueber, Roma, 2467. Anul 85.
21. Man. Fonteius
Capul tlnăr al lui Veiovis spre dr. ; dedesubt,
fulgerul, lnapoi, MAN FONTEI C.F (cu ligaturi).
Sub bărbie, RA (monogramat).
Rv. Geniu lnaripat călare pe o capră spre
dr. ; dedesubt, lhyrsus.
AR. Grueber, Roma, 2476. Anul 85.
22. L. Julius Bursio
Bustul Iul Genius drapat şi laureat spre dr. ;
fnapoie capului, un trident şi un simbol.
Rv. L.IVLI.BVRSIO (ln exergă). Minerva tn
cvadrlgă, cu caii tn galop spre dr., deasupra,
cifre II.
AR. Grueber, Roma, 2524. Anul 85.
23. Anonimă
Capul Unăr al lui Jupiter spre dr.
Rv. Jupiter ln cvadrigă, cu call ln galop
spre dr.
1

AR. Dinţat. Grueber, Roma, 2836. Anul 82.
26. Acelaşi magistrat
Capul Hispailiei fn atitudine tristă spre dr„
înapoia capului, HISPAN.
Rv. A. POST A.F. S.N. ALBIN (ln exergă
şi tn clmp cu o ligatură). O figură togată stă
Intre o fasce şi un stindard.

AR. Dinţat. Grueber, Roma, 2839. Anul 82.
27. L . .Manlius, L. Cornelius Sul/a
Capul Romei cu cască lnaripată spre dr., tn faţă
L. MANLI PRO Q.
Rv. L. SVLLA IM (tn exergă). Sulla fn cva
drigă triumfală la pas spre dr.
AR. Grueber, Est, 12. Anul 82 - 81 .
28. C . Naevius Balbus i
Capul dlademat al lui Juno spre dr„ !napoia
capului, S.C.
Rv. Lipseşte fotografia.
AR. Dinţat. Grueber, Roma, 2924, tip gen.
Anul 81.
29. Acelaşi magistrat
Lipseşte fotografia.
Rv. C. NAE. BALB (tn exergă cu llgaturi ).
Victorie fn trigă spre dr„ deasupra cifra
ccxx ( ?).
AR. Dinţat. Grueber, Roma, 2926, tip gen.

Anul 81.
30. Ti. Claudius
Bustul diademat al Dianei spre dr„ tn faţă

,

s.c.
Rv. TI.CLAVD.TI F

AP N

(ln exergă cu ligaturi).

Victorie cu ramură de palmier şi coroană ln

Numerele 28 şi 29 slnt două piese diferite, fiind aflate ambele pe acelaşi clişeu .
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blgă, cu call în galop spre dr. Sub picioarele
cailor, cifra XXXII.
AR. Dinţat. Grueber, Roma, 3105. Anul 80.
3 1 . Q. Caecilius Metellus Pius
Capul diademat al lui Pietas spre dr. ; ln faţă,
o barză.
Rv. Q.C.M.P. I. (ln exergă). Elefant cu clopot
spre st.
AR. Grueber, Spania. 43. Anul 79 - 77.

32. L. Farsuleius Mensor
Bustul Iul Llbertas drapat şi diaclemat spre dr. ;
ln faţă, l\IENSOR.

llv. L. FAR S VL [ E I ] (ln exergă). Roma sau
un luptător ln bigă spre dr. Ea opreşte caii

şi

ajută unei figuri togate să se urce ln bigă.

AR. Grueber, Homa, 3293. Anul 75.

:J. Alexandria (împrejurimi), r. Alexandria, reg. Bucureşti.

Din această localitate, C. Bolliac a cumpărat prin l�tHl, zece monede romane
de argint din timpul republicii 1 pe lîngă alte şapte de bronz, probabil imperiale
romane. E foarte probabil ca aceste monede să se fi descoperit prin împrejurimile
acestei localităţi, căci descoperirile ulterioare făcute în aceste părţi par să confirme
această presupunere.
'i . Bălăneljti, r. Slatina, reg. Piteşti.

În monografia sa asupra comunei Bălăneşti, învăţătorul Pavel Vitănescu, care
în cursul activităţii sale a arătat o deosebită dragoste antichităţilor regionale, înte
meind la Şcoala elementară din localitate o mică colecţie, ne informează că pe teri
toriul acestei comune s-a descoperit un tezaur de monede romane din timpul repu
blicii. În monografia citată se dau şi unele amănunte 2•
În primăvara anului 1935, tînărul Constantin C. St. Obloja, locuitor din Bălă
neşti, mergea cu vitele la păscut în partea de est a comunei. În apropiere de rîul
Coteniţa, la punctul denumit „Vîlceaua l\.fărască", la capătul dinspre drumul de
care al lotului locuitorului Stan M. Secu., el a aflat cu această ocazie mai multe monede
republicane romane. Revenind şi săpînd în acel loc în timpul nopţii, săteanul a reuşit
să găsească pe o distanţă de circa 2 m şi la o adîncime de 10 -20 cm vreo 20 de bucăţi.
Pe lîngă monede, descoperitorul a comunicat mai tîrziu lui P. Vitănescu că a mai
aflat în acelaşi loc şi un fragment de obiect de podoabă ( n de argint, precum şi
numeroase fragmente de vase de lut.
În urma cercetărilor pe care le-am făcut la faţa locului, în anul 19JJ, ca delegat
al Muzeului naţional de antichităţi, însoţit de Constantin Obloja, descoperitorul
monedelor, şi de P. Vitănescu, chiar la locul indicat că s-a făcut descoperirea, am
putut afla fragmente de vase de lut. Extinzînd investigaţiile asupra întregului teren
�ituat la est de drumul de care mai sus arătat, am cules o serie de fragmente ceramice,
ce au fost găsite pe o suprafaţă de mai multe hectare, cuprinzînd lotul lui Stan M.
1 C. Bolliacu, : Excursie arheologică, p. 5. CI. ED X (1945), p. 1 12.

2

P. Vitănescu, Monografia comunei Bălăneşli, jud. Oli, Craiova, 1937
locului B. Mitrea, in dos. MNA, 1945, V, 285.

1 54
https://biblioteca-digitala.ro

p.

56 - 58. Cercetări Ia fa\a

LEGATURI COMERCIALE ALE GETO - DACILOR DIN �IUNTENIA

Secu inclusiv Vîlceaua Mărască şi punctul denumit „La Izvor". Terenul pe care am
găsit fragmente!e ceramice este uşor înclinat, cu cota maximă originea pîrăului
Vîlceaua Mărască şi a „Izvorului", de unde coboară în pantă lină, pierzîndu-se în
uşoare învăluiri spre est.
Rămîne bine stabilit că acest tezaur monetar a fost găsit sigur într-o aşezare,
care, după aspectul Latene al ceramicii, este geto-dacă.
În ceea ce priveşte numărul total al monedelor aflate, descoperitorul ne-a
comunicat că a găsit aproximativ 20 de bucăţi, dintre care 6 bucăţi a vîndut lui
P. Vitănescu, iar 4 bucăţi le mai are acasă. Restul le-a vîndut la ţigani pentru cercei,
împreună cu fragmentul de podoabă. P. Vitănescu a încredinţat cele 6 monede lui
I. I. Florescu din Slatina pentru identificare şi care a reţinut 2 bucăţi pentru colecţia
sa ; restul de 4 bucăţi au fost donate de P. Vitănescu pentru colecţia Şcoalei ele
mentare din Bălăneşti.
Am avut posibilitatea să examinez îndeaproape opt bucăţi : patru aflate la
descoperitor şi patru în colecţia Şcoalei elementare, iar cele două ajunse în colecţia
lui I . I. Florescu, Slatina, le-am identificat după fotografiile pe care le reproduce
P. Vitănescu în monografia sa (p. 57 - 58).
Iată şi un tablou cronologic al celor zece monede identificate :
1.

Anonimă
Capul Romei cu cască înaripată spre dr., lmpo
dobită cu cap de grifon ; înapoia capului, X .
Rv. [R)OM (A) (ln exergă). Dioscurii călări,
cu caii ln galop spre dr. In clmp st., sus, o
Victorie.
AR. Greut. 3,64 g. Diam. 19,3 mm. Mult uzat.
Grueber, Italia, 24. Anul 240 - 217.

2. P. Maenius Anlialicus
Capul Romei, ca mai sus, iar !napoia capului, * ·
Rv. ROMA (ln exergă). Victorie în cvadrlgă,
cu caii ln galop spre dr. ; sub picioarele cailor,
P. MAE. ANT (cu ligaturi).
AR. Grueber, Roma, 988. Anul 124 - 1 03.

3. Q. Minucius Thermus

Capul lui Marte cu coif spre st.
Rv. Q. THERM. M.F (cu ligaturi, ln exergă).
Doi luptători, înarmaţi cu sabie şi scut, se bat ;
unul căzut, e protejat cu scutul.
AR. Grueber, Italia, 653. Anul 90.
� . D. Junius Silanus

Capul Romei cu cască înaripată spre dr., !napoia
capului nu se mai distinge dacă a fost vreo
literă.
R11. [D.SILA)NVS [L.F]
(ln exergă). Vie[ROMA]

torie în bigă, cu caii ln galop spre dr. Cifra nu se
mai distinge.
AR. Greul. 3,71 g. Diam. 19 mm. Rău conservat
şi mult uzat.
Grueber, Roma, 1772, tip gen. Anul 88. La
!lluzeul naţional de antichităţi.
5. L. ( ?) Piso Frugi
Capul lui Apollo laureat spre dr. ; !napoia ca
pului, * ; sub bărbie. (un punct), iar de jur
lmprejur , cerc perlat.
Rv. [ ?) PISO FRVG dedesubtul unui călăreţ
cu calul ln galop spre dr. cu ramura de palmier.
Deasupra, litera. V. Călăreţul pare schematizat.
AR. Grueber, Roma, 1872, tip gen. Anul 88.
6. C. Vibius Pansa

Capul Iul Apollo laureat spre dr„ !napoia capului,
PANSA, sub bărbie, un simbol nedistinct.
Rv. C. VIBI (VS C.F] (ln exergă). Minerva
cu trofeu şi lance ln cvadrigă, cu caii ln galop
spre dr.
AR. Grueber, Roma, 2244, tip gen. Anul 87 .
Colecţia I. I. Florescu, Slatina.
7. Acelaşi magistrat
Capul lui Apollo ca mai sus, dar sub bărbie, o
frunză ; ln faţă, o contramarcă ln forma literei F.
Rv. C. VIBIVS C.F (tn exergă) Minerva, ca
mai sus.

155
https://biblioteca-digitala.ro

BUCUR MITREA

AR. Grueber, Roma 2244, tip gen. Anul 87.
8. C. Licinius Macer
Bustul ttnăr al lui Veiovis cu capul spre st.
Zeul aruncă fulgerul cu dr.
R11. C.LICINIVS (L.F]
MACER
(ln exergă). Minerva
lnarmată cu lance şi scut ln cvadrigă, cu caii
ln galop spre dr.
AR. Grueber, Roma, 2467, tip gen. Anul 85.
!l. Anon;mă
Capul tlnăr al lui Jupiter spre dr., împodobit
cu cunună de stejar. Pe obraz, două contra·

:J. Băseşti,

r.

mărci suprapuse : una ln formă de corn de
lună şi alta ln formă de semicerc.
R11. Jup:ter ln cvadrtgă, eu caii ln galop
spre dr., ţine ln dr. fulgerul, iar ln st. h:l ţurilc.
AR. Grueber, Roma, 2622. Anul 8 4 .

1 0. M. Volteius

Bustul lui Attis ( 'I) drapat şi cu coif spre <lr.
R11. C. VIUIVS C.F (ln exergă). Cybcle ln

bigă trasă de doi lei la pas spre dr.
AR. Grueber, Roma, 3179, tip gen. ldenlificarea
probabilă. Anul 78. Jn colecţia I. I. Florescu,
Slatina I .

Dră.găneşti-Olt, reg. Piteşti.

Pe teritoriul comunei s-au aflat numeroase monede antice. Preotul din loca
litate, Justinian Bunescu, a colecţionat, printre altele, un denar roman din timpul
republicii, cu numele magistrat.ului monetar M. J„ueilius Rufm'l. Este de tipul Grueber,
Roma, 1613, anul 90 2•
6. Bucu.reşti (împrejurimi).

Într-un car cu nisip, adus din împrejurimile capitalei pentru o construcţie
pe Calea Moşilor, s-a găsit un denar roman din timpul republicii 3• Piesa are urmă
toarea descriere :
L. Julius Bursio

Bust1d lui Apollo spre dr., înapoia capului un
rac ( 'I) şi un trident.
R11. L. IVLI BVRSIO (în cx<'rgii). Vict orie

în l.>igă, cu caii in galop spre dr. ; ea ţine
într-o mină o coroană, iar ln cealaltă hă!urile .
Sus, în cimp, PV.
AR. Grurb�r. R o ma 256 1, Anul 85 I. e. n .
,

6 bis. B1wu.reşti, împrejurimi.

Recent a fost semnalată o altă descoperire monetară î n preajma capitalei.
Este vorba de un tezaur monetar descoperit cu ani în urmă, probabil la Afumaţi
şi din care un rest a fost oferit spre cumpărare Muzeului de istorie a ora
şului Bucureşti. Din această descoperire s-au mai păstrat şase denari romani din
timpul republicii şi o imitaţie după tetradrahmele oraşului Thasos. Denarii romani
1 Monedele descrise mai sus se aflau in păstrare ln anul 1945, clnd am făcut noi cercetarea, la Muzeul
n aţional de antichităţi (nr. 1 şi 4), Şcoala elementară din Bălăneşti (nr. 2, 3, 7 şi 8), C. St. O bloja
(nr. 5 şi 9) şi ln colecţia I. I. Florescu, Slatina (nr. 6 şi 10).
1 Informaţie Eugen Comşa, Dos. MNA, oct. 1953.
3 Informaţie D. V. Rosetti, la Cabinetul numismatic al MNA.
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se înşiruie cronologic din prima jumătate a secolului al II-lea î. e. n. şi pînă la anul
49 î. e. n. 1•
7. B1tzău, împrejurimi, r. Buzău, reg. Ploieşti.

în anul 1906 s-a descoperit „în apropierea oraşului Buzău un tezaur monetar,
compus din 7 7 denari romani republicani şi o monedă barbară de argint". Nu
cunoaştem locul exact al descoperirii, împrejurările, numărul total al monedelor
descoperite, intermediarii prin care au trecut monedele pînă au ajuns la Cabinetul
Academiei şi nici alte amănunte.
O notiţă sumară, cuprinzînd datele mai sus-amintite, precum şi numele magis
traţilor monetari, dar fără precizarea numărului de piese la fiecare magistrat, ne-a
dat-o în 191 4 acad. Constantin Moisil 2, care a făcut ulterior o descriere amănunţită
pe familii şi în ordine alfabetică 3 • Pe baza acestei descrieri am identificat pe fiecare
magistrat monetar în parte şi i-am aranjat apoi în ordine cronologică. Am obţinut
astfel un total de 45 nume de magistraţi, iar graţ.ie unor notiţe personale 4 ale lui
Const. l\foisil, am putut adăuga la cîteva monede şi numărul exemplarelor în care
aceste monede apăreau în tezaur. În felul acesta ştim precis căror magistraţi mone
tari aparţineau 50 monede. Restul pînă la 77 bucăţi, trebuie să fie dublete, încît
nu s-a mai socotit necesar să se mai noteze. Această asigurare ne-o dă autorul cînd
ne spune, „denarii sînt dintre anii 209 şi 53 a. C." (după cronologia lui E . Ba
belon).
Se mai adaugă o imitaţie barbară 5 locală, mult stilizată, după tetradrahmele
lui Filip al II-lea.
Dăm mai jos un tablou cronologic cu numele magistraţilor de pe monedele
din acest tezaur.
1. P. Paelus
AR. Grueber, Roma, 877. Anul 150- 125.
2. C. Valerius Flaccus

AR. Grueber, Roma, 901 . Anul 150 - 125.
3. L. Minucius
AR. Grueber, Roma, 963. Anul 1 24 - 103.

1 Cronologic, denarii Romei republicane se eşalonează precum urmează :

1. i.·aua,

Grueber,

Roma, 844, anul 172-151,

2. L. Cupisrmius, Grueber, Roma, 850, anul 172-151.

3. C. Claudius P�. Grueber, Roma. 1288, anul Ol.

4. L. Julius Bursio,

Grueber,

Roma, 2560, anul 85. VarianlA

la tipul di n Grueber, avtnd pe rv. sus, li'E.

5. C.

Nori>anus, Gn1eber. Roma. 2770, wrlantlL (cifra av. XXIll J .

Anul 82.

o. D. Postumiua .dlbimu, Grueber, Roma, 3064. Ann! 40. Nici
unul din denari nu POarlA urme de contramarcare.

7. lmltatle

dupiL

tetradnhmele oraşului
ba.rbarlzate.

eflrla st!Uzate şi chiar

Thaeos, ou legenda

,1

Conducerea Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, care ne-a pus la dispoziţie monedele
şi informaţiile de mai sus, este rugată să primească viile noastre mulţumiri.
2 BSNR, X I (1914), p. 25, nr. 38.
3 Const. Moisil, Cabinetul numismatic, 1914, p. 20 - 26 (Extras din Academia Romlnă, Creşterea
colecţiilor, 1914) ; de acelaşi autor, Acad. Rom., Dezbateri, XXXVII, 1915, p. 148.
' Pentru bunăvoinţa cu care ne-a pus la dispoziţie notiţele sale personale, ll rugăm să primească
mulţumirile noastre.
6 Această monedă se află descrisă Ia Const. Moisil, Cabinetul numismatic, 1914, p. 1 9, nr. 1 55.
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4. M. Porcius Laeca
AR. Grueber, Roma, 1023. Anul 124 - 103.
5. M. Tullius
AR. Grueber, Italia, 502. Anul 102- 100.
6. M. Sergius Silus

AR. Grueber, Italia, 512. Anul 99 - 94.
7. L. Marcius Philippus
AR. Grueber, Italia, 532. Anul 99 - 94.
8. L. Flaminius Cilo

2 AR. Grueber,

Italia,

537.

Anul

99 - 94 .

9. M. Caecilius Metellus

AR. Grueber, Roma, 1 145. Anul 94.

1 O. C. Serueilius

AR. Grueber, Roma, 1 1 66. Anul 94.

1 1 . C. Serveilius M. F.

AR. Grueber, Italia, 540. Anul 93 - 92.
12. Man. Fonleius

AR. Grueber, Roma, 1204, tip gen. Anul 91.
13. C. Coilius Caldus
2 AR. Grueber, Roma, 1435, tip gen. Anul 90.
14. Acelaşi magistrat
AR. Grueber, Roma, 1464 (litera C : variantă).
Anul 90.
15. L. Appuleius Saturninus
AR. Grueber, Roma, 1 516 (litera S variantă) .
Anul 90.
16. M. Lucilius Rufus
AR. Dinţat. Grueber, Roma, 1613. Anul 90.
17. L. Thorius Balbus
AR. Grueber, Roma, 1627. Anul 90.
18. Q. Minucius Thermus
AR. Grueber, Italia, 653. Anul 90.
19. L. Senlius C. /.
AR. Grueber, Roma 1642 (rv., litera i i
variantă). Anul 89.
20. P. Servilii M. F. Rulli
AR. Grueber, Roma, 1672. Anul 89.
21. L. Calpurnius Piso Frugi
AR. Grueber, 1875, tip gen. Anul 88.
22. Q. Titius
AR. Grueber, Roma, 2220. Anul 87.
23. C. Vibius C. f. Pansa
AR. Grueber, Roma, 2244 tip gen. Anul 87.
24. Acelaşi magistrat
AR. Grueber, Roma, 2244, tip gen. Anul 87.
25. L. Titurius Sabinus
AR. Grueber, Roma, 2:-124 ( ?). Anul 87.
26. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 2326. Anul 87.

27. Man. Fonleius C.f.
AR. Grueber, Roma, 2476. Anul 85.
28. L. Julius Bursio
AR. Grueber, Roma, 2485, tip j!en. Anul 8!i.
29. A . Postumius Albinus
AR. Dinţat. Grueber, Roma 2839. Anul 82.
30. C. Marius Capito
AR.Dinţat. Grueber, Roma, 2887 (cifra CXXXX.
variantă). Anul 82.
31. C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis
AR. Grueber, Spania, 26. Anul 82 - 80.
32. C. Naeuius Balbus
AR. Dinţat. Grueber, Roma, 2938. Anul 8 1 .
33. Ti. Claudius
2 AR. Dinţat. Grueber, Roma, 3103 (rv.
.
cifra VIIII şi rv. A. XXX, variante). Anul 80 .
34. L. Procilius Filius
AR. Grueber, Roma, 3147. Anul 79.
35. Acelaşi magistrat
AR. Dinţat. Grueber, Roma, 3150. Anul 79.
36. Q. Caecilius Metellus Pius
AR. Grueber, Spania, 47. Anul 79 - 77.
37. M. Volteius M.f.
AR. Grueber, Roma, 3160. Anul 78.
38. L. Ruslius
AR. Grueber, Roma, 3271. Anul 76.
39. C. Egnalius Maxsumus
AR. Grueber, Roma, 3285. Anul 75.
40. Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus
AR. Grueber, Spania, 52. Anul 76 -72.
41. Q. Fufii Kaleni, Mucii Cordi
AR. Dinţat. Grueber, Roma, 3358. Anul 72.
42. M. Plaetorius Ceslianus
AR. Grueber, Roma, 3543. Anul 68.
43. M. Aemillius Lepidus
AR. Grueber, Roma, 3638. Anul 65.
44. Q. Caepio Brutus
AR. Grueber, Roma, 3864. Anul 59.
45. L. Furii Brocchi
AR. Grueber, Roma, 3896. Anul 55.
46. Imitaţie locală
„Capul lui Zeus degenerat, fără de lauri şi
fără barbă. Nasul foarte proeminent, bărbia
ascuţită.
Ro. Cal spre st., cu coapsa dindărăt rotundii
şi picioarele globulate la lncheieturl. 1n locu I
călăreţului, o figură de trei globule.
Bill. 23 mm".
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8. B1izău, fostul j udeţ (

DIN

MUNn:NJA

? ).

În anul 1881, C. Oiochinescu, proprietar din oraşul Buzău, a dăruit Muzeului
naţional de antichităţi 1 din Bucureşti un număr de 26 monede diferite. Printre
acestea sînt menţionate şi un număr de 5 denari romani republicani. Nu se cunoaşte
locul găsirii, dar din faptul că posesorul lor iniţial locuia în oraşul Buzău, este pro
babil ca monedele să provină din vreo descoperire efectuată în acel judeţ, localitatea
rămînîndu-ne necunoscută.
9. Cătina, r. Cislău, reg. Ploeşti.

1. Locuitorul Ilie Chiran din această localitate a vîndut în anul 1933 unui
negustor din Ploieşti pe lîngă o secure de aramă cu tăiş dublu şi trei denari romani :
„un C. Valerius (209 î. e. n.), o piesă nedeterminată şi un Octavian cu titlul „Impe
rator Caesar" 2 •
În primul caz este probabil vorba de magistratul C. Valeriu.� Flacc1'8, Grueber,
Roma, 879, anul 150 - 12:) .
2 . După informaţii ce s e păstrează la Cabinetul numismatic al MNA, tot în
această localitate s-a mai aflat un denar roman din timpul republicii cu numele magis
tratului monetar L. Thorius Balbus.
Grueber, Roma, 16li), tip gen. Anul 90 .
1 0. Gwrtea de A rgeş (împrejurimi) (

? ), r. Curtea de Argeş, reg. Piteşti.

Cabinetul numismatic al Academiei a achiziţionat în anul 1915 un număr de

10 monede romane republicane de la un locuitor din Curtea de Argeş. Împrejurările

în care s-a făcut această descoperire, cantitatea monedelor aflate, precum şi locul
exact al găsirii tezaurului, ne-au rămas necunoscute. Întrucît locuitorul care le-a
Yîndut era din acest orăşel, s-a crezut că est.e probabil ca descoperirea să se fi făcut
chiar pe teritoriul Curţii de Argeş sau prin împrejurimile sale. Localitatea de desco
perire rămîne încă necunoscută.
În ce priv�şte eşalonarea monedelor din acest tezaur, j udecînd după prezenţa
unei monede din prima jumătate a secolului al II-lea a magistratului monetar M. Ati
lius Saranus (172 -151), pare să indice că acest tezaur ar fi conţinut monede care
s-ar fi înşiruit din această epocă şi pînă în secolulul I î. e. n. Mai notăm faptul că
toate aceste monede sînt contramarcate cu una sau mai multe contramă.rci.
1 MNA, Dos. 1 8 8 1 , 163, 169 şi Inv. 1 881, p. 42, cu corectarea că s-au dăruit 5 denari republi
cani, nu 1 5, cum s-a trecut din greşeală ln unele documente. După unele informaţii personale, familia Ciochi
nescu a avut proprietăţi ln satul Blăjeni, ln fostul judeţ Buzău. Este posibil ca monedele să provină din
această localitate sau din apropierea ei.
1 I. Nestor, ln Dacia, V - VI (1 935 - 1 936), p. 135, nota 1. Cf. I. Winkler, Contribuţii numismatice,
p. 130, nr. 4 1 .
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O descriere amănunţită a lor ne-a dat Const. Moisil 1, după care întocmim
lista cronologică de mai j os :
1 . M. Atilius Saranus
Pe ao„ pe capul Romei, se află o contramarcă
ln formă de semilună.
AR. Grueber, Roma, 679. Anul 172 - 151.
2. T . Mallius, Ap. Claudius
Pe ao„ o contramarcă pe capul Romei în formă
de V.
AR. Grueber, Roma, 1293. Anul 91.
3. L. Saturninus
Pe capul Romei o contramarcă ln formă de
semilună.
AR. Grueber, Roma, 1493. Anul 90.
4. Q. Lutalius Cerco

Roma are „pe faţă două contramărci longitu
dinale", iar „pe coif una rotundă".
AR. Grucber, Italia, 636. Anul 90.
5. Q. Minucius Thermus
Roma are „pe faţă două contramărci de formă
ovală, iar pe glt una ln formă de semilună".
AR. Grueber, Italia, 653. Anul 90.

6. C. Vibius Pansa

Pe capul lui Apollo o contramarcă ln formli
de semilună.
AR. Grueber, Roma, 2244, tip gen. Anul 87.
7. M'. Fonteius C.f.
Pe faţa zeului o contramarcă „ln forma unei
torques".

AR. Grueber, Roma, 2476. Anul 85.
8. Anonimă
Pe av. se găsesc două contramărci : una pe
figura zeului „ln formă de arc, iar alta pe glt
ln formă de cerc".
AR. Grueber, Roma, 2622. Anul 84.
9. L. Roscius Fabatus
AR. Dinţat. Grueber, Roma, 3394, tip gen.
Anul 70.
10. Anonimă
Av. „Capul Romei spre dr„ avlnd pe glt
o contramarcă ln formă de cerc".
Rv. Bigă condusă de o Victorie".
„

H . Dăeşti, r. Rîmnicul Vilcea, reg. Piteşti.

Dintr-un tezaur mai mare, descoperit în această localitate prin anii 1930 -1935,
cuprinzînd circa 100 denari romani, preotul din sat mai păstrează încă patru monede
pe care le-a văzut în vara anului 1944 prof. D. Tudor. După descrierea acestuia,
identificăm monedele precum urmează 2 :
1. C. Norbanus
C. NORBANVS, iar deasupra, capul diademat
al lui Venus spre dr. ; !napoia capului, cifra
XXXIII.
Rv. Spic, fasce, caduceu.

AR. Grueber, Roma, 2770, tip gen.
2. C. Marius Capito
Bustul lui Ceres spre dr„ Iar împrejur,
C.F. CAPIT şi cifra III.
Rv. Plugar ară cu plugul cu doi
st. ; sus, cifra III.
AR. Dinţat. Grucber, Roma, 2844,
Anul 82.

Anul 82.
C.MARI.
boi spre
tip gen.

3. C. Naevius Ba/bus
Capul dlademat al Iul Juno spre dr.
Rv. C.NAE.BALB (ln exergă cu două liga
turi). Victorie ln trigă, cu call ln galop spre dr. ;
deasupra, cifra CCXXII.
AR. Dinţat. Grueber, Roma, 2926, tip gen.
Anul 81.
4. Augustus
Capul gol al împăratului, iar fmprejur, CAESAR
AVGVSTVS.
Rv. SIGNIS RECEPTIS SPQ R ; dispus
deasupra şi dedesubtul unui scut cu legenda
CL V.
AR. Grueber, Roma, 4397. Anul 19.

1 Const. Moisil, Cabinetul numismatic, ln Academia Romlnă, Creşterea colecţiilor, 1915 şi Extras,
p. 18- 19.
2 Cf. B. Mitrea, in Dacia, IX - X (1941 - 1 944), p. 385 - 386.
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1 2. Dăiţa, corn. Da.ia, r. Giurgiu, reg. Bucureşti.

După o informaţie scrisă a prof. Ion Nestor, informaţie ce se păstrează la
Cabinetul numismatic al MNA, un denar roman din timpul republicii a fost „găsi t
în corn. Dăiţa, Vlaşca" şi a fost adus la MNA de către I. Măntăluţă.
Piesa are următoarea descriere :
M. Sergius Silus 1
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. In faţă, EX. S. C. ; iar !napoia capului, [RO ] MA * ·
Rv. Călăreţ cu calul ln galop spre st., cu sabie, scut şi capul unui barbar. Sub cal, M. SER G I ,
ln exergă, [ S ILVS], i ar sub picioarele calulului, Q .
AR. Greut. 3,87 g . Diam. 18,05 mm. Conservarea bună, moneda puţin uzată.
Grueber, Italia, 512. Anul 99 - 94.

1 3. Dărăşti, r. Vidra, reg. Bucureşti.

În colecţiile MNA a intrat în anul 1911 una monedă romană din timpul re
publicii 2• Ea a fost bătută pe timpul cînd era magistrat monetar
C. Coilius Ca/dus
Are pe av. capul Homei cu cască înaripată spre st.
Rv. Victorie în bigă, cu caii în galop spre st. Sub picioarele cailor, C. COIL, iar ln exergă, CALD
Sus în clmp, litera. · [;:, cu punct ln st. şi jos.
AR. Greut. 3,83 g. Diam. 1 8,65 ntm. Conservarea foarte bună.
Grueber, Roma , 1440, variantă. Anul 90.

Moneda a fost dăruită MNA de către învăţătorul Constantin Petrescu din
corn. Dărăşti şi a fost găsită pe teritoriul comunei, împreună cu alte monede. între
monedele aduse la muzeu s-a mai aflat şi una thasiană.
H. Drăgăneşti, r. Roşiorii de Vede, reg. Bucureşti.

Pe teritoriul comunei 3 s-a descoperit în cursul anului 1952 o monedă romană
din timpul republicii, avînd pe av. capul zeiţei Roma, iar pe rv. Dioscurii călări.
15. Drajna ăe Sus, r. Teleajen, reg. Ploieşti.
După informaţiile ce a binevoit să ni le comunice prof. Gh. Ştefan, care a făcut
săpături în această localitate, in castrul roman şi în aşezarea civilă s-au găsit monede
din epoca republicană "' :
1 Inedit. MNA, Inv. 455.

1

MNA, Dos. 1 912, 5, 5r, 6 şi 6v. Inedit. MNA. Inv. 454 .

3 Pr. I. Spiru, ln SCN, I (1956), p. 467.

' Gh. Ştefan, ln Dacia, X I - X I I ( 1945 - 1947), p. 138. Moneda descrisă sub nr. 1 se află ln
colecţia lui D. Bazilescu din Drajna de Sus şi este sigur găsită ln această localitate. Cea menţionată sub
nr. 2 a fost aflată ln săpăturile executate de Gh. Ştefan, în aşezarea civilă. Ultima, nr. 3, a fost găsită
ln săpături de acelaşi cercetător, dar ln castrul militar.
11.

-

c.

161

1041

https://biblioteca-digitala.ro

BUCUR MITREA

1 . D. Junius Silanus

Grueber, Roma, 1842. Anul 88.
2. c: Julius Caesar
Capul lui Caesar cu cunună de lauri spre dr.,
lnapoia capului, un lituus şi un simpulum.
Rv. şters.
AR. Moneda mult tocită. Grueber ( ?)

3. M. Antonius
(ANT. AVG) I I IVIR R.P.C. Galeră.
Rv. şters. Probabil aquila Intre două signa.
AR. Grueber, Est, 183, tip gen. Anul 32 - 3 1 .
Denar.

1 6. Fîntînele, r. Mizil, reg. Ploieşti.

În februarie 1933, Nicolae Aldea, pe atunci student în matematici, a prezentat
prof. univ. Radu Vulpe o monedă de argint romano-barbară, găsită într-o vie ce se
afla pe un deal în apropierea comunei. Informatorul declară că s-au găsit două bucăţi,
dar una nu ştie ce soartă a avut 1•
Moneda are figurat pe av. un cap laureat spre dr. şi o legendă indescifrabilă,
iar pe rv. o cvadrigă.
1 7. Fundeni, r. 23 August, reg. Bucureşti.
După o informaţie primită de la Dinu V. Rosetti, în primăvara anului 19;;2
8-a găsit, cu ocazia unor lucrări efectuate pe şoseaua Fundeni, o ceaşcă getică ce
conţinea un mic tezaur de monede romane din timpul republicii. Din monedele
aflate s-a putut strînge şi depune la Cabinetul numismatic· al Academiei două piese,
una romană din timpul republicii, iar alta din aceeaşi vreme, dar de factură barbară.
Piesele au fost văzute de noi la Cabinetul numismatic al Academiei 2•
1 8. Licuriciu, r. Olteni, reg. Bucureşti.

Î n primăvara anului 1951 s-a descoperit în această comună, în curtea casei
locuitorului Gheorghe Baburu, un tezaur de denari romani din timpul republicii.
Datorită stăruinţii şi eforturilor repetate depuse de către Pr. I. Spiru din Alexandria,
care a văzut şi luat estampajul după 63 monede, sîntem în situaţia de a cunoaşte
parţial conţinutul acestui tezaur 3•
1

Informa\ie prof. Radu Vulpe. Cf. ED, X (1 945), p. 1 12, nr. 103.
Cu privire Ia această descoperire, acad. Const. Moisil a binevoit să ne dea amănuntele de mai
j os, pentru care-i aducem viile noastre mulţumiri. Informaţiile i-au fost comunicate de către D. V. Rosetti.
Tezaurul s-a descoperit la 13 aprilie 1952 pe şoseaua Bucureşti-Fundeni, în dreptul casei cu numărul
28, cu ocazia unor lucrări. Descoperirea constă dintr-o căniţă de lut cu mănuşe supralnălţată, lucrată într-un
lut de culoare gris deschis, în care s-au găsit : nouă denari romani, printre care unii barbarizaţi, o fibulă
mică de argint şi un şir de mărgele de cristal de rocă, ln număr de opt bucăţi. Intre monedele aflate parc
să fi fost şi o drahmă din Dyrrhachium cu numele magistratului Meniskos. Din această descoperire au ajuns
in colecţiile Cabinetului numismatic al Academiei ulcica şi doi denari, totul inventariat sub numărul 9i2.
Restul s-a împrăştiat. Dintre cei doi denari, unul este de tipul L. Rubrius Dossenus ( Grueber, Roma, 2448,
anul 86), iar celălalt este de tipul L. Rutilius Flaccus (Grueber, Roma, 3242, anul 77) şi este barbarizat.
a Cf. şi notiţa informativă a Pr. I. Spiru, ln SCN, I (1956), IP· 469. Cercetări la faţa locului au
fost făcute de B. Mitrea şi Pr I. Spiru, în anul 1955. Un număr de 32 denari din acest tezaur au fost
achiziţionaţi pentru MNA, în martie 1957, prin Const. Preda.
2

• .
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1 nblonl cronologie al monedelor de Ia Licuriciu

1 -2. Spurius Afranius
Grueber, Roma, 670. Anul 1 72 - 1 51.
3. M. Atilius Saranus
Grueber, Roma, 679. Anul 172 - 151 .
4. Cn. Gellius
Grueber, Roma, 918. Anul 150-125.
5 - 6. Sex. Pompeius Fostlus
Grueber, Roma, 926. Anul 150 - 125.
7. L. Trebonius
Grueber, Roma, 960. Anul 150- 125.
8. L. Antestius Gragulus
Grueber, Roma, 976. Anul 124 - 103.
9. C. Aburius Geminus
Grueber, Roma, 999. Anul 124 - 103.
10. Q. Caecilius Metellus
Grueber, Roma, 1053. Anul 124 - 103.
1 1 . L. Cosconius
Grueber, Roma, 1189. Anul 92.
12. M. Herennius
Grueber, Roma, 1231 . Anul 91.
13. C. Claudius Pulcher
Grueber, Roma, 1288. Anul 91.
14. C. Fonteius
Grueber, Italia, 597, tip gen. Anul 9 1 .
1 5 . L . Thorius Balbus
Grueber, Roma, 1624. Anul 90.
16. Q. Minucius Thermus
Grueber, Italia, 653. Anul 90.
1 7. P. Seruiii Rulli
Grueber, Roma, 1672. Anul 89.
18. D. Junius Silanus
Grueber, Roma, 1 772, tip gen. Anul 88.
19- 21. L. Calpurnius Piso Frugi
Grueber, Roma, 1859, tip gen. Anul 88.
22. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 1872, tip gen. Anul 88.
23 -24. C. Vibius Pansa
Grueber, Roma, 2244, tip gen. Anul 87.
25 - 28. C. Licinius Macer
Grueber, Roma, 2467. Anul 85.
29 - 31. Man. Fonteius
Grueber, Roma, 2476. Anul 85.
:32 -33. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 2478. Anul 85.

34. L. Julius Bursio
Grueber, Roma 2557. Anul 85.
35- 36. P. Fourius Crassipes
Grueber, Roma, 2604. Anul 85.
37. C. Mamilius Limetanus
Grueber, Roma, 2716. Anul 83.
38 - 40. Q. Antonius Ba/bus
Grueber, Roma, 2730, tip gen. Anul 82.
41 . Acelaşi magistrat
Grueber, Roma 2737, variantă, litera O.
Anul 82.
42. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 2758. Anul 82.
43. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 2763. Anul 82.
44. A. Poslumius Albinus
Grueber, Roma, 2836. Anul 82.
45 - 46. C. Marius Capilo
Grueber, Roma, 2855, tip gen. Anul 82.
47. C. Poblicius
Grueber, Roma, 2898. Anul 8 1 .
48. C . Nae11ius Ba/bus
Grueber, Roma 2916 (variantă litera F
pe av.). Anul 81.
49. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 2918. Anul 81.
50. C. Annius Luscus, L. Fabius Hispaniensis
Grueber, Spania, 1. Anul 82 - 80.
51. L. Papius
Grueber, Roma, 2977 tip gen. Anul 80.
52. L. Proci/ius F'ilius
Grueber, Roma, 3147. -\nul 79.
53 - 54. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 3150. Anul 79.
55 - 57. L. Ruslius
Grueber, Roma, 3271. Anul 76.
58 - 60. Man. Aquilius
Grueber, Roma, 3364. Anul 72.
61. Paullus Aemilius Lepidus
Grueber, Roma, 3373. Anul 71.
62. C. Hosidius Geta
Grueber, Roma, 3388. Anul 7 1 .
6"1. L. Furi JJrocchi
Grueber, Roma, 3896. Anul 55.

IH. Mierea, r. Buzău, reg. Ploeşti.

Dintr-o informaţie semnată de C. Orăşianu în ziarul l.:niversul, aflăm
că pe teritoriul comunei Gura-Nişcov [astăzi

tă „un cititor comunică ştirea
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Mierea] s-au găsit trei monede romane de argint" 1• Alte informaţii lipsesc.
După reproducerile fotografice pe care le dă autorul, se pot identifica cu uşurinţă
monedele care aparţin următorilor magistraţi :
3. P. Satrienus
Grueber, Roma, variantă la nr. 3231
(rv. cUra !XI II). Anul 77.

1. P. Servili M. f. Rulli
Grueber, Roma, 1672. Anul 89.
2. P. Fourius Crassipes
Grueber, Roma, 2604. Anul 85.

20. Mere·i, r. Buzău, reg. Ploieşti.

În via lui Constantin Teodorescu, aflătoare între hotarul comunei Merei şi
Valea Teancului, la 4 km de Monteoru, s-a găsit un denar roman republican, de
argint, cu numele magistratului monetar C. Valerius Flaccus 2• Ar putea fi de tipul
Grueber, 879 sau 901, în ambele cazuri din epoca 150 -125 î .e. n.
2 1 . Nicola.e Bălcescu, r. Turnu-Măgurele, reg. Bucureşti.

Pe teritoriul acestei comune, la punctul denumit „Cîmpul Cioarei", pe ogorul
locuitorului Petre Ţăpurică, s-a descoperit un tezaur de monede antice. Descoperirea
aceasta s-a făcut, probabil, în 1939 sau un an-doi mai înainte, de către locuitorul
Anghel Niţu şi fiul său, pe cînd arau la locul indicat. Numărul total al monedelor
găsite cu acest prilej nu pare să fi depăşit o sută de bucăţi. Din acest tezaur au ajuns
la MNA 13 denari romani din timpul republicii şi o contrafacere după o tetradrahmă a
Primei Macedonii.
Cercetările ce le-am întreprins la locul descoperirii în anul 1944 n-au putut
preciza dacă pe acest loc se găsesc sau nu şi urme de aşezare getică 3•
Monedele recuperate cu acest prilej pentru MNA au următoarea descriere :
1. L. Sempronius Pitio
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. ;
sul> bărbie, X, iar înapoia capului, PITIO.
R11. ROMA (pe o tabletă). Dioscurii călări,
cu caii fn galop spre dr. Sub picioarele cailor.
L. SEMP (cu o ligatură).
AR. Greul. 4,19 g. Diam. 17,5 x 18,4 mm.
Monrda puţin tocită de circulaţie.
Gruebt!r, Roma 717. Anul 1 72 - 1 5 1 .
2. M . Cipius
Capul Romei cu cască înaripată spre dr. ; fn
faţă [MCI)PI l\lF ; înapoia capului, X.

Rv. [ROMA] (ln exergă). Victorie cu ramură
palmier ln bigă, cu caii în galop spre dr.
Sub picioarele cailor, o clrmă spre st.
AR. Greul. 3,90 g. Diam. 17 mm. Consl·r
varea bună, moneda tocită de -circulaţie.
Grueber, Italia, 522. Anul 99 - 94.
3. M. Fourii Phili
Capul laureat al lui Janus bifrons ; lmprc·
jur, [M.FO)VRI.L.F.
Rv. PHILI (ln exergă, cu o ligatură).
Roma încoronează un trofeu ; !napoia ri,
RO [MA].
de

1 C. Orăşianu, Monede romane găsite ln Buzău, ln ziarul Universul din 27 oct. 1932. Comunicat
de prof. Radu Vulpe. Cf. ED, X (1945), p. 1 12, nr. 107.
1 Comunicat de Ion Barnea, iunie 1947.
8 Inedit. MNA. Inv. 1 79 şi 183. Cercetări la faţa loculul B. Mitrea, MNA, Dos. 1945, V, 3.U .
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AR. Greut. 3,16 g. Diam. 17 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Grueber, Italia, 560. Anul 93- 92.
4. C. Claudius Pulcher

Capul Romei cu cască tnarlpată spre dr.
Rv. C. PVLCHER sub o bigă cu Victorie cu
caii tn galop spre dr.
AR. Diam. 18 mm. Moneda a fost întrebuin
ţată ca cercel şi lipită cu cositor. Se mai păs
trează urma. Conservarea foarte bună, moneda
puţin circulată.
Grueber, Roma, 1288. Anul 91.

5. L. Memmius
Cap bărbătesc spre dr., împodobit cu cunună
de frunze de stejar.
Rv. Incus.
AR. Greut. 3,83 g. Diam. 19 mm. Conser
varea mulţumitoare, moneda tocită. Grueber,
Italia, 643. Anul 90.
6. Man. Aquillius
Capul radiat al lui Sol spre dr. ; sub bărbie X.
Rv. ROMA (tn exergă). Luna tn bigă cu
caii tn galop spre dr. ; deasupra, cornul lunii
şi trei stele. Sub picioarele cailor, o stea şi
M' A QVIL.
AR. Greut. 3,53 g. Diam. 19,8 mm. Conser
varea bună, moneda puţin circulată.
Grueber, Italia, 645. Anul 90.
7. P. Servili Rulli
Bustul Romei spre st., cu cască cu crista şi
neqis ; înapoia lui, RVLLI.
Rv. [P] SERVILI. M. [FJ. Victorie cu ra
mură de palmier tn bigă, cu caii tn galop spre
dr. Sub picioarele cailor, litera P.
AR. Greut. 3,81 g. Diam. 18 mm. Conservarea
bună, dar moneda tocită.
Grueber, Roma, 1672. Anul 89.

L.F.
MACER (tn exergă).
Minerva înarmată, tn cvadrigă, cu . caii tn
galop spre dr.
AR. Greut., 3,765 g. Diam. 1 9 x 20,5 mm.
Conservarea satisfăcătoare, moneda mult tocită.
Grueber, Roma, 2467. Anul 85.
1 0 . Fără nume de magistrat
Capul ttnăr al lui Jupiter tmpodobit cu cunună
de stejar spre dr.
Rv. Jupiter tn cvadrigă cu caii tn galop
spre dr.
AR. Greut. 3,79 g. Diam. 17,5 X 19,5 mm.
Conservarea mulţumitoare, moneda puţin circu
lată.
Grueber, Roma, 2622. Anul 84.
1 1 . P. Crepusius
Capul laureat al lui Apollo spre dr. ; tnapoia
capului, un sceptru şi litera D.
Rv. [P] CREPVSI (tn exergă). Călăreţ cu
suliţă fn galop spre dr. înapoia călăreţului, o
cifră neclară.
AR. Greut. 3,70 g. Diam. 18,3 mm. Conser
varea bună, moneda puţin tocită.
Grueber, Roma, 2687. Anul 83.
12. L. Farsuleius Mensor
Bustul lui Libertas, drapat şi diademat spre
dr. ; tnapoia lui, S.C şi boneta libertăţii, iar tn
faţă MENSOR.
Rv. L. FARSVLE I (tn exergă). Roma sau
luptător ajută unui personaj să se urce tn blgă,
cu cai in galop spre dr. Sub picioarele cailor
cifra XXCL.
AR. Greut. 3.83 g. Diam. 20 mm. Conservarea
bună, moneda torită.
Grueber, Roma, 3293, tip gen. Anul 75.
Rv.

C.

L ICINIVS.

8. L. Titurius Sabinus

Capul bărbos al regelui sabin Tatius ; tnapoia
lui, SABIN.
Rv. Victorie cu cunună ln bigă, cu caii tn
galop spre dr. In exergă, o lance.
AR. Greut. 3,81 g. Diam. 17 X• 19 mm. Conser
varea satisfăcătoare, moneda tocită.
Grueber, Roma, 2341. Anul 87.
9. C. Licinius Macer

Bustul lui Veiovis întors spre st. Cu dr., aruncă
fulgerul.

Fig. 3. - Tetradrahmă barbarizată a Macedoniei
Prima găsită in comuna Nicolae Bălcescu,
r. Turnu-Măgurele.
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1 3 . P. Sulpicius Galba
Capul voalat al Vestei spre dr. ; !napoia lui,
s.c.
Rv. P. GALB (in exergă). Unelte de sacri
ficiu. În cimp st. AE, iar ln dr. [CVR ].
AR. Greut„ 4,03 g. Diam. 1 7,5 mm. Conser
varea bună, moneda tocită.
Grueber, Roma, 3517. Anul 69.
14. Tetradrahamă barbariwlă a Primei Macedonii
Reproducerea ştearsă şi sttngace a bustului

spre dr. al zeiţei Artemis de pe emisiunile Primei
Macedonii.
Rv. Măciucă dispusă orizontal ; deasupra
ei MAKEilONilN, iar dedesubt, IIPilTH:E.
în cimp sus, literele A şi P monogramate.
Capetele literelor din lt>gendă slnt globulate.
Totul într-o cunună de frunze de stejar. ln
afară şi tn cimp st., fulgerul.
AR. Greut., 16,05 g. Diam. 34 mm. Conser
varea av. foarte slabă, rv. bună.

22. Olteni, r. Olteni, reg. Bucureşti.

Ca descoperire în această localitate ajung în colecţiile Cabinetului numismatic
al Academiei R.P.R. 1 un denar cu numele magistratului P. Maenius (Grueber,
Roma, 630, anul 196 - 173) şi o imitaţie după un denar roman din timpul republicii,
avînd pe av. capul Romei, iar pe rv. un călăreţ spre st.
23. Pietroasele, r. Mizil, reg. Bucureşti.

Pe teritoriul acestei comune, pe malul apei Gîrla Dării, la punctul numit „La
Gruiu", aşezat între comunele Pietroasele şi Dara, s-a găsit un denar roman din
timpul republicii şi două imitaţii barbare după originale din aceeaşi vreme. Toate
cele trei piese au fost dăruite Muzeului naţional de antichităţi de către N. Gh. Eremia
în anul ·1 940 2•
Cercetările întreprinse la faţa locului de către Ion Nestor au stabilit existenţa
în acel loc a unei aşezări întărite geto-dace. Cele trei monede au următoarea descriere :
·

1 . M. Junius Silanus, Q. Curtius ( ?)
Capul Romei cu cască lnaripată spre dr. Jn
clmp dr. o contramarcă ce afectează forma
literei M sau N. Nu se observă urmă de
legendă.

Fig. 4. - Imitaţie după denarul lui
M . Junius Silanus şi Q. Curtius gă
sită în comuna Pietroasele, r. Mizil.
1 Academia R.P.R.
p. 140, nr. 1 20.
1

Cabinetul numismatic.

Ri•. M. S ILA sub picioarele ca:lor unei,
cvadrige cu caii tn galop spre dr. Efigia este
ştearsă, iar legenda globulată.
AR. Greut. 3,66 g. Diam. 21 mm. Moneda a fost
îndoită probabil din vechime.

Fig. 5. - Imitaţie după denari ro
mani. i'leversul este imitat după
denarul lui M. Antonius.
Inv. 420. Cf. şi I. Winkler, Contribuţii numismatice,

Inedit, MNA. Inv. 1 1 3.
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Grueber, Italia, 482. Anul 124 - 1 03. Imitaţie.
2. C. Calpurnius Piso Frugi
Capul lui Apollo spre dr. înapoia lui un simbol,
Ru. C. PISO FRVG, iar deasupra, un călă
reţ cu calul in galop spre dr. cu o ramură de
palmier. Sus, un simbol şters.
AR. Greut. 3,54 g. Diam. 18,66 mm. Conser
varea mulţumitoare, moneda tocită de circulaţie.
Grueber, Roma, 3654, tip gen. Anul 64.
:i. Imitaţie locală

Capul Homei cu cască spre dr. ; !napoia lui, X .
Tratare barbară.
Ru. Galeră ( ?), iar deasupra şi dedesubtul ci,
o linie frlntă ln zlg-zag, cu capetele globulate.
In jur, cerc perlat.
AR. Greul. 2,685 g. Diam. 20 mm. Form:I
ovală şi argint de calitate inferioară. Reversul
reproduce tipul denarilor Iul M. Antoniu cu
galeră.

:! 1 . Popeşti, r. Domneşti, reg. Bucureşti.
1. În aşezarea getică întărită de la Popeşt,i s-au găsit numeroase moned<'
romane din timpul republicii şi începutul imperiului. D. V. Rosetti ne-a comunicat
în 1946 că în timpul săpăturilor conduse de d-sa s-au aflat monede romane cu numele
următorilor magistraţi 1 :

.

1 . C. Porcius Calo
Grueber, Italia, 461. Anul 150- 125.
2. Q. Minucius Rufus
Grueber, Italia, 464. Anul 150- 125.
3. L. Antestius Gragulus
Grueber, Roma, 976, lip gen. Anul 124 - 1 03.
4. L. Memm ius Galeria ·
Grueber, Roma, 1328. Anul 91.
!i . C. Coilius Caldus
Grueber, Roma, 1435, tip gen. Anul 90.

6. L. Appuleius Saturni11us
Grueber, Roma, 1493, tip gen. Anul 90.
7. L. Rutilius Flaccus
Grueber, Roma, 3242. Anul 77.
8. L. Furii Brocchi
Grueber, Roma, 3896. Anul 55 .
9. C. Cassius, neprecizat.
10. 'l Caecilius Metellus, neprecizat.
1 1 . Caesar . . . la fel ca mai sus.
12. Augustus, idem.

2. De la acelaşi cercetător deţinem informaţia că, cu mai mulţi ani în urmă,

în aceeaşi aşezare s-ar fi descoperit un tezaur de denari romani din timpul republicii.
Din această descoperire, 10 -15 monede au ajuns în posesiunea locuitorului Leckmann
din localitate 2•
3. R . Vulpe 3, care continuă din 1954 săpăturile în aceeaşi staţiune, semna
lează, printre alte monede aflatP, şi „un denar roman republican" .
2 5 . Rîfov, r . Ploieşti, reg. Ploieşti.

Pe teritoriul acestei comune, în dreptul km 2, pe şoseaua Ploieşti-Rîfov, locui
torul Dumitru Bărbuceanu, împreună cu soţia şi fiica sa, au descoperit la 1 iunie
l H-t o , pe cînd prăşeau porumbul, un tezaur monetar 4• În urma sezisării autori1

Informaţie D. V. Rosetti, martie 1946.
Informaţie D. V. Rosetti, 1948.
8 R. Vulpe, in SCIV, VI (1955), p. 258.
' Inedit. Ml\'A. Dos. 1940, 193. Inv. 107.
2
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tăţilor administrative locale, au putut fi recuperate 15 monede, care au fost trimise
apoi, conform legii, Muzeului naţional de antichităţi. În ce priveşte numărul total
al monedelor din acest tezaur, este foarte probabil că a fost mai mare, deşi găsitorii au
declarat că au găsit doar 16 piese, dintre care una s-a pierdut, iar restul de 15 an
fost predate autorităţilor, care le-au îndrumat la MNA.
Între cele 15 piese ajunse la muzeu, trei sînt denari romani republicani :
1. Q. Tilius
Grueber, Roma, 2220. Anul 87.
2 . L. Cornelius Le11/11/us, C. C/a11di11s Afarcel/11s
Grueber, Sicilia, 1 . Anul 49.

3. M. Porcius Calo
Grueber, Africa, 15. Anul 47 - 46.

Restul stnt denari imperiali romani ; Vitellius 1, Vespasian 3, Titus Ca es a r 1, Domitian 2, Traian 5 ,

intre care s e aflau şi unii cu lillul d e DACICVS.

26. Rîrnnicu Sărat, fostul judeţ ( � ).

În anul 1878, Muzeul naţional de antichităţi a cumpărat de la Eduard Peters
berg, inginer al judeţului Rîmnicul Sărat, mai multe piese din diferite epoci, in
clusiv o monedă romană republicană de argint, bine conservată 1• Probabil că mo
neda a fost găsită în acest judeţ.
27. Rîmnicit Sărat, fostul judeţ.
În colecţiile Muzeului naţional de antichităţi din Bucureşti a intrat în 1940
un denar roman republican 2, achiziţionat de la inginerul Blumen şi provenind din
j udeţul Rîmnicu Sărat. Denarul poartă numele magistratului L . Julius Bursio şi e
de tipul Grueber, Roma, 2485 (tip gen. ), din anul 85 î. e. n.
28. Răzvadu de Jos ( ? ) , r. Tîrgovişte, reg. Ploieşti

În colecţiile Muzeului raional din Tîrgovişte a intrat în 1954 un denar roman
din timpul republicii. Cu privire la locul descoperirii, se indică Răzvadu de Jos, iar
ca epocă a aflării, anul 1930 3•
Moneda are următoarea descriere :
Fără nume de magistrat
Capul tlnăr al lui Jupiter spre dr.
Rv. Jupiter ln cvadrigă spre dr.
AR. Greut. 3,43 g. Diam. 19 x 22 mm. Conservarea satisfăcătoare.
Grueber, Roma, 2622. Anul 84.
1 MNA. D os . 1878, 28 şi 29.
2 MNA. Dos. 1940, 1 54 şi Inv. 105.
3 R. Gioglovan şi I. Avram, în SCN, I, 1956, p. 469. Deoarece cu un an lnainte s-a descoperit
tezaurul de la Strlmba, din care uncie monede s-au împrăştiat, ne întrebăm dacă nu cumva şi această
piesă nu provine din aceeaşi descoperire şi nu a ajuns prin răsplndire în com. Răzvadu de Jos. Acesta
este motivul pentru care am pus şi semnul întrebării.
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29. Roata, r. Videle, reg. Bucureşti.
În această localitate s-a descoperit in jurul anului 1910 un tezaur de monede
romane republicane. Nu cunoaştem amănunte cu privire la punctul in care au fost
găsite monedele, numărul lor, împrejurările şi eventual alte obiecte cu care s-au
descoperit împreună. Ceea ce se ştie, este că din acest tezaur 35 monede au fost achi
ziţfonate de Petre Mihăescu pentru colecţia sa personală.
Nu putem preciza dacă trebuie să vedem în această cifră numărul total al
monedelor descoperite sau numai o parte a lor. Întregul depozit a ajuns mai tîrziu
în colecţiile fostului l\fuzeu al Băncii de stat şi apoi la Cabinetul numismatic al
Academiei R.P.R.
Deoarece o descriere amănunţită a fiecărei piese, însoţită de materialul do
cmnentar respectiv, s-a făcut în altă parte 1, ne limităm acum să prezentăm o listă
cronologică a denarilor cunoscuţi ca provenind din această descoperire :
1 6. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 2326. Anul 87.
17. Man. Fonleius
Grueber, Roma, 2476. Anul 85.
18. L. Julius Bursio
Grueber, Roma, 2485, tip gen. Anul 85 .

1. Q. Caecilius Melellus
Grueber, Roma, 1053. Anul 1 24 - 103.
2. L. Flaminius Cito
Grueber, It alia, 537. Anul 99 - 9-1.
3. M. Aurelius Scaurus
Grueber, Roma, 1 1 85. Anul 92.
.t. Appius Claudius,
T. Manlius
Gruc ber, Roma, 1290. Anul 9 1 .
5. L. Cornelius Scipio Asiagenus
Grueber, Roma, 1381. Anul 91.
6. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 1381 . Anul 91.
7. C. Coilius Caldus
Grueber, Roma, 1447. Anul 90.
8. L. Thorius Ba/bus
Grueber, Roma, 1634. Anul 90.
9. L. Memmius
Grueber, Italia, 643. Anul 90.
1 O. M. Seroeilius
Grueber, Roma, 1 660. Anul 89.
1 1 . L. Calpurnius Piso Frugi
Grueber, Roma, 1859, tip gen. Anul 88.
12. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 1 872 tip gen. Anul 88.
13. Q. Tilius
Grueber, Roma, 2229. Anul 87.
14. C. Vibius Pansa
Grueber, Roma, 2244, tip gen. Anul 87.
15. L. Tilurius Sabinus
Grueber, Roma, 2326. Anul 87.

1 B. Mitrea,
p. 35- 43.

Tezaurul

din

Roata,

1 9. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 2485, tip gen. Anul 85.
20. Acelaşi magistrat
Grucber, Roma, 2485, tip gen. Anul 85.
21. Anonimă
Grueber, Roma, 2622. Anul 84.

22. Ca mai sus
Grueber, Roma, 2622. Anul 84.
23. L. Marcius Censorinus, P. Crepusi11s, C. Mami·
lius Limelanus
Grueber, Roma, 2634 tip gen. , Anul 83.
24. Aceiaşi magistraţi
Grueber, Roma, 2634, tip gen. Anul 83.
25. L. Marci11s Censorinus
Grueber, Roma, 2657. Anul 83.
26. C. Naevius Balbus
Grueber, Roma, 2935, variantii. Anul 8 1 .
27. Ti. Claudius
Grueber, Roma, 3 1 33. Anul 80.
28. L. Farsuleius Mensor
Grueber, Roma, 3293, tip gen. Anul 75.
29. Acelaşi magistrat
Grueber, Roma, 3293, tip gen. Anul 75.

jud.

Vlaşca,

ln

BSNR,

XXXVIII - XL I

(1944 - 1947),
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30. L. Scribonius Libo
Gruebcr, J\oma, 3377. Anul 7 1 .
3 1 . L . Calpurnius Piso Frugi
Gruebcr, Roma, 3654. Anul 61 .
:12. Faustus Cornelius Sullu
Grucber, Roma, 3914. Anul 54.

30.

33. Man. Acilius Glabrio
Grueber, Roma, 3943. Anul 50.
34. Q. Sicini11s, C. Coponius
Grueber, Est, 24. Anul 4\l.
35. Acelaşi magistrat
Grucber, Est, 24. Anul .HJ.

Saillina, com. Roata, r. Videle, reg. Bucureşti.

Ştirea despre această descoperire ne este cunoscută dintr-o notiţă a lui Const.
:.\foisil, pe care o transcriem în întregime, mai jos 1 :
„La Sadina (Vlaşca), într-un mal ce dă în rîul Dîmbovnic, s-a găsit în 1912 o
oală cu un însemnat număr de dinari romani consulari. Cele 18 bucăţi pe care le-am
putut vedea prin bunăvoinţa d-lui Gr. Siculescu, profesor secundar în Bucureşti,
erau de la Q. M. Pilipus (119 în. d. Cr. ), J,. Memmius (94 în. d. Cr.), L. Thorimi
Balbus (94 în. d. Cr. ), C. Vibius Pansa (90 în. d. Cr. ), Ti. Ol. Nero (84 în. d. Cr. )
şi C. Mam. Limetanus (84 în. d. Or. ) , (comunicat de d. Gr. Niculescu, profesor,
Bucureşti)".
Nu se notează numărul de exemplare de fiecare magistrat monetar.
Potrivit cronologiei stabilite de Grueber, pe care noi am adoptat-o, obţinem
următorul tablou cronologic al monedelor :
1. Q. Marcius Pilipus
Grueber, Roma, 1 1 43. Anul 99 - 95.
2. L. Thorius Ba/bus
Grueber, Roma, 1 615, tip gen. Anul 90.
3. L. Memmius
Grueber, Italia, 643. Anul 90.

4. C. Vibius Pansa

Grucber, Roma, 2238 , tip gen. Anul 87.
5. C. Mamilius Limelanus
Gruebcr, Roma, 2634, lip gen. Anul 83.
6. Ti. Claudius
AR. Dinţat. Grue!Jcr, Roma, 3096. Anul

80.

3 1 . Sărăţeanca, r. Buzău, reg. Ploieşti.

Ca provenind din această localitate ajunge la Muzeul raional din Buzău 2 uu
denar roman din timpul republicii, cu numele magistratului monetar P. Licinim;
Nerva. Este de tipul Grueber, Italia, 526, anul 99 - 94.
32.

Sf'inţe�ti,

r.

Roşiorii de Vede, reg. Bucureşti.

Î n curtea locuitorului Dumitru St. Petre din această comună s-a descoperit
î n toamna anului 1939, cu ocazia săpării unui şanţ, un tezaur de monede antice.
1 Const. Moisil, în BSN R, X (1913), p. 63, nr. 2 1 . Deoarece localităţile Roata şi Sadina sin t
vecine, astăzi făclnd parte din aceeaşi comună, şi deoarece informaţiile noastre, de altfel destul de vagi
şi aproximative, cu privire la data descoperirii ne indică aceeaşi epocă (1910 - 1 !l12), considerăm că este
foarte prohab.I că avem de-a face cu o singură descoperire, provenind dintr-o singură localitate.
2 Const. Preda, Cercetări Ia faţa locului şi Notă informativă la Cabinetul numismatic al MNA, 1955.
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Din această descoperire au putut fi recuperate pentru colecţiile MNA 92 denari
romani din timpul republicii, o imitaţie după un denar roman republican şi 13 imi
taţii după tetradrahmele oraşului Thasos 1• Cronologic, denarii romani se înşiruie
de la sfirşitul secolului al III-lea pînă la anul 72 î. e. n., dată la care se opreşte cea mai
recentă monedă romană din tezaur.
33. Sinaia, r. Cîmpina, reg. Ploieşti (

� ).

După o informat.ie pe care prof. Ion N estor a binevoit să ne-o dea, în această
localitate s-ar fi găsit o monedă romană republicană de argint, pe care d-sa a
văzut-o 2•
Nu se cunosc nici împrejurările şi nici în ce colecţie a intrat moneda.
34. Snagov. r. Snagov, reg. Bucureşti.

D . V. Rosetti a descoperit în săpăturile întreprinse în această localitate, pe
lingă alte obiecte, şi patru denari romani republicani 3 :
. 3. C. Cassius Longinus, P. Cornelius Lentulus
Spinther
Grueber, Est, 74. Anul 43 - 42.
4. Denar neidentificabil din cauza oxidării.

1 . L. Rubrius Dossenus
Grueber, Roma, 2448. Anul 86.
2. L. Rubrius Flaccus
Grueber, Roma, 3242. Anul 77.

35. Stitncuţa, r. Călmăţui, reg. Galaţi.

Î n această localitate s-a descoperit un tezaur format din 34 monede romane
republicane şi 53 tetradrahme thasiene, în plus două bare de argint 4•
Cercetări la faţa locului au fost efectuate de către Const. Preda, care a adus la
MNA tezaurul şi a făcut o serie de observaţii în legătură cu această descoperire.
1 Tezaurul de la Sfinţeşti a format obiectul unei prezentări separate : B. Mitrea, Descoperirea mone
tarii de la Sfinţeşti ( Teleorman), ln Materiale, I (1953), p. 507 - 522. In acest studiu autorul a arătat că
tezaurul de monede romane republicane şi imitaţii ale tetradrahmelor thasiene, publicat de Gh. Ştefan,
ln Dacia, IX-X (1941 - 1944), p. 349 şi urm., ca fiind descoperit la Butculeşti (Teleorman), este de fapt
o parte din tezaurul de la Sfinţeşti.
In studiul amintit s-au strecurat la tipar şi unele omisiuni regretabile, pentru care cerem scuze
cititorului şi-l rugăm să întregească textul, la p. 508, r. 28 de sus ln jos, cu rlndurile următoare : „Dar
cum se lntrmplă adesea ln asemenea ocazii, autorităţile n-au reuşit să strlngă toate monedele aflate,
deoarece unii din oamenii aflaţi de faţă au mai păstrat clteva piese fie ca amintire, fie cu titlu de curio
zitate. Aşa se face că locuitorul Gh. Boştină, care a luat parte la săparea şanţului, a păstrat ca „amin
tire două monede".
Pentru imitaţia locală după denarul roman din timpul republicii, vezi B. Mitrra, loc. cit., p. 520,
fig. 1, iar pentru imitaţiile după tetradrahmele thasiene, ibid., p. 522, pl. I.
1 Informaţie prof. Ion Nestor, noiembrie 1945.
8 Dinu V. Rosetti, Sdpdlurile de la Snagov, ln RIR, I I I (1933), p. 219- 220.
' Const. Preda, Asupra descoperirii monetare de la Sldncufa, tn acest volum, p. 23\l şi urm. şi MNA,
inv. 427.
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36. S1trauleşti; r. Costeşti, reg. Piteşti.

Pe teritoriul satului, în partea lui de NE, aproape de punctul „Pietriş", în
apropierea pădurii Bălţata, locuitorul Stan Ştefan, din Surduleşti, a găsit la arat,
în primăvara anului 1951, o monedă de argint din timpul republicii romane 1 .
Descrierea ei este următoarea :
L. Cassius Caeicianus
Ilustul lui Ceres spre dr., cu cununa de spice şi legenda : CAEICIAN (!napoia capului şi de jos i n
sus) ; l n clmp dr. sus, litera B ( B c u punct deasupra).
Rv. L CAS S I (ln exergă). Doi boi înjugaţi la plug, spre st. ; în cimp, sus, dr., litera V (V cu
punct deasupra).
AR. Greut. 3,68 g. Diam. 1 8,5 mm. Conservarea bunii.
Gruebcr, Roma, 1 728. Anul 89.

37. Suhaia, r. Zimnicea, reg. Bucureşti.

Pe teritoriul acestei localităţi s-a aflat, în timpul aratului, un denar roman din
timpul republicii 2• Numele magistratului monetar este :
C. Considius Paelus
Capul laureat al lui Apollo spre dr. Totul într-o cunună de lauri.
Rv. Sella currulis. Sus, C. CON S I D IVS, iar lu cxcrgi, , P,\ETVS.
AR. Grueber, Roma, 4080. Anul 45.

:JB. Turnu 11!ăgurele, r. Turnu Măgurele, reg. Bucureşti.

În partea de E a oraşului, pe digul dintre oraş şi satul :F'lămînda, s-a găsit,
în anul 1954, de către doi elevi, in timpul unei plimbări, un denar roman din timpul
republicii 3• Moneda a fost dăruită Muzeului naţional de antichităţi de către prof.
Emil Dragnea, de la Şcoala medie de fete nr. 2 din Turnu Măgurele.
Este probabil să fi fost adusă (sau scoasă la iveală) de apele Dunării în timpul
nwărsării. Piesa are următoarea descriere :
.Han. Fonleius
Capetele acolate şi laureate spre dr. ale Dioscurilor ; deasupra lor cite o slea. ln faţă, sub bărbie, *
(abia vizibil).
Rv. M' FONTE I (cu ligaturi) deasupra unei galere spre dr. In clmp dr. sus : (trei puncte) ;
partea inferioară a rv. este ştearsă.
AR. Greut. 3,81 g. Diam. 20 mm. Conservarea bună, av. netocit, iar rv. doar partea inferioară.
Grueber, Roma, 1210, tip gen. Anul 9 1 .
� - -- -- -

---

1

Cf. şi Pr. I. Spiru, ln SCN, I (1 956), p. 467.
2 Comunicat de prof. Corneliu D. Gh ţ cscu, in martie 1953.
3 Inedit. MNA. Inv. 663.
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39. Zimnicea, r. Zimnicea, reg. Bucureşti.

În această localitate, la punctul numit „La cazărmi", locuitorul Paraschiv IVI.
Stama a găsit 2 monede de argint 1• Una a pierdut-o, iar cea păstrată este un denar
roman din timpul republicii, cu numele magistratului monetar L. Appuleius Satur
ninus ( Grueber, Roma, 1516. Anul 90).
O altă monedă, din aceeaşi epocă, dar cu numele magistratului monetar
Q. Fabius Labeo ( Grueber, Italia, 494, anul 102 -100 î. e.n.), s-a găsit tot pe teri
toriul Zimnicei, dar nu i se poate preciza punctul de aflare.
:'tO. Clociţi, corn. Vadul Soreşti, r. Beceni, reg. Ploieşti.

Pe teritoriul satului Clociţi, com. Vadul Soreşti, s-a descoperit înainte de
1900 un tezaur de monede romane din timpul republicii şi imperiului roman. Ia.tă
notiţa care ne furnizează ştirea 2 : „ . . . aici s-a aflat . . . . tezaurul Clociţi, foarte
avut în monede de argint atît din perioada republicii, cît şi din a imperiului roman" .
Se pare că pe teritoriul aceluiaşi sat se află şi o însemnată aşezare geto-dacă.
:'t t . Conţeşti, r. Zimnicea, reg. Bucureşti.

Un denar ruman republican a fost găsit pe teritoriul comunei şi a ajuns în co
lecţia învăţătorului Gh. Dobrescu din localitate 3• Pe teritoriul aceleiaşi comune an
mai fost găsite şi alte monede antice, ca drahme din Apollonia şi Dyrrhachium, o
tetradmhmă a Primei Macedonii ş. a.
12. Provenienţă necunoscută.

Dintr-un proces-verbal de predare şi luare în primire a averii Muzeului na
ţional de antichităţi, din 14 februarie 1881 4, se constată că s-au predat şi „200
monede de argint consulare, necatalogate şi găsite de Dumnealui [N. Basarabescu,
fost director al Muzeului] într-o cutie în Muzeul religios împreună cu cîteva piese
barbare". Locul descoperirii şi alte amănunte lipsesc.
Fiind vorba de un număr destul de mare de monede, toate romane republi
cane şi la care se adaugă „cîteva piese barbare", am fi înclinaţi să vedem în mone
dele menţionate un întreg tezaur, deoarece asemenea descoperiri de monede ro
mane republicane şi imitaţii barbare sînt obişnuite în Dacia. In ce priveşte locul
<le descoperire, deşi notiţa nu spune nimic, credem totuşi că pînă la noi preciziuni
i

lned.t. Informaţie personală, 1949.
Lahovary, Brătianu, Tocilescu, Marele dicţionar geogra/ic al Romlniei, voi. V, p. 452.
3 Informaţie prof. D. Tudor, iunie 1948.
' MNA, Dos. 1 8 8 1 , 22, 16.
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în legătură cu locul descoperirii, trebuie avut în vedere mai întîi sudul Romîniei
(Muntenia şi Oltenia) şi numai în al doilea rînd, sudul Moldovei.
4:J. Provenienţa nec'wnosc1ită.

Fără alte amănunte, aflăm din dosarul Muzeului naţional de antichităţi că
în anul 1893 „Dimitrie Scull y oferă Muzeului naţional de antichităţi 298 monede din
epoca republicană pînă în epoca lui Augustus, pe un preţ de un leu bucata" 1• Mo
nedele au fost cumpărate şi au intrat în Muzeu.
E foarte probabil că e vorba de un întreg tezaur de monede romane repu
blicane, găsite în orice caz undeva în ţară (hotarele Romîniei dinainte de 1918 ), într-una
din provinciile : Oltenia, Muntenia (cu Dobrogea) sau Moldova de Sud. Cea mai
recentă monedă este de la August.
44. Ploieşti, împrej urimi.

î n aprilie 195 7, Ca.binetulni numismatic al Muzeului naţional de antichităţi i
s-a prezentat spre identificare un număr de 6 denari romani din timpul republicii .
După informaţiile primite, monedele au fost găsite de nişte ţărani din împrejurimile
oraşului Ploieşti, care le-au vîndut unui ceasornicar din acest oraş.
Piesele prezentate spre identificare sînt de următoarele tipuri :
1. Fără nume de magistral
Grueber, Roma, 446. Anul 2 1 7 - 197.
2. 1"1onedă romană republicană din secolul I t.e.11.
Numele magistratului nu se poate citi, efigia
fiind bătută jos, care are următoarea descriere :
Av. Capul Romei cu cască înaripată spre dr.
Rv. Victorie ln bigă spre dr.
3. M. Sergius Silus

Grueber, Italia, 512. Anul 99 - 94.
L. Tilurius Sabinus
Grueber, Roma, 2324. Anul 87.
5. L. Farsuleius Mensor
Grueber, Roma, 3293, tip gen. Anul 75.
6. L. Hoslilius Sasema
Grueber, Roma, 3989. Anul 48.
·I.

Felul în care se înşiruie monedele păstrate ne face să credem că piesele au făcut
parte dintr-un tezaur, al cărui loc de descoperire ne-a rămas necunoscut 2•
*

Tezaurele şi descoperirile izolate de monede romane republicane găsite pe
teritoriul Munteniei n-au format pînă astăzi, după cum am arătat, obiectul unor
1

'.\I�A,

Dos. 1893, 156, 1 75.
Informaţie primită la Cabinetul numismatic al .MNA, aprilie 1957. La această informaţie, s-ar
mai putea adăuga încă una, dar care, măcar pentru moment, rămlne vagă din punct de vedere topo
grafic. Astfel, din cele relatate de prof. Ion Nestor, în mai 1957, rezultă că la „ Grădiştea-Călăraşi" s-ar
fi găsit un tezaur de monede romane republicane, foarte probabil amestecat cu tetradrahme thasienc.
Tezaurul s-a împrăştiat şi o parte a ajuns în proprietate particulară, confecţionlndu-se obiecte de podoabă
din monede. In această formă au fost văzute şi precizate 21 monede romane din timpul republicii şi o
tetradrahmă thasiană. Toţi denarii romani slnt din prima jumătate a sec. I l.e.n. (C. Preda, Notă Infor
mativă, lnst. de arheol„ Dos. 1957, mai 25).
2
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studii · speciale. Totuşi, o parte din cercetători şi-au exprimat părerea lor în legătură
cu această problemă, unii vag şi în termeni generali, alţii precis şi circumstanţiat cu
prilejul tratării problemei pătrunderii economice romane republicane pe teritoriul
Daciei. Astfel, · acad. Const Moisil, în studiul său asupra monedelor dacice, notează
eă denarii romani republicani au circulat în Dacia în secolul I î. e. n. 1•

Asupra aceleiaşi probleme s-a pronunţat, deşi în treacăt, totuşi destul de clar,
Yasile Pârvan, în Getica., cu prilejul discuţiei problemei monetăriei dace din Latene-ul
încă din secolul II a. Chr. negustorilor greci li se adaugă din ce în ce
nostru 2• , ,
mai activi cei romani. În secolul I a. Chr. . . . iffrnzia pacifică romană în Dacia e
generală. Descoperirile de monede romane sînt o dovadă . . . ". Şi înşiră. apoi, după
repertoriile cunoscute ale lui Gooss, Marţian şi Moisil, aproximativ 2 7 localităţi,
unde s-au făcut asemenea descoperiri monetare şi apoi conclude : „Penetraţia econo
mică romană în Dacia s-a făcut dinspre V şi SY : valea Mureşului a fost principalul
drum spre interiorul Daciei ; majoritatea nucleelor de cives Romani negotiandi causa
in Dacia consistentes a trebuit să fie activă în SV Daciei ; Banatul cu Oltenia şi
Valea Mureşului cu Ardealul de SY ; descoperirile de dinari republicani aproape
exclusiv în această parte (celelalte locuri din N şi E Ardealului - r. Muntenia şi Mol
dova - unde s-au mai găsit astfel de monede, sînt destul de puţine şi privesc mai
mult sec. I p. Chr., cînd penetraţia romană începe a se face şi de la D unărea de
Jos şi Pontu.I Euxin prin Moldova de Jos ori prin )fontenia) ne dovedesc, cred, clar, că
mai ales de la a. 100 a. Chr. Dacia, ca şi Gallia . . . se umpluse de negotiatores Italici" 3•
Reţinem, pentru moment, acest ultim pasaj , din care se desprinde concepţia lui
Pârvan despre pătrunderea economică romană în Muntenia şi pe care ni se pare că
am putea reda-o mai clar în felul următor : in Muntenia „s-au mai găsit astfel de
monede", adică republicane, dar „sînt destul de puţine", restul priveşte „mai mult
secolul I post Chr., cînd penetraţia romană începe a se face şi de la Dunărea de Jos
şi Pontul Euxin prin Moldova de Jos sau prin Muntenia . . . " .
•

•

•

În rezumatul francez al aceleiaşi opere, Vasile Pârvan revine asupra problemei,
exprimîndu-se mai clar : „ . . . tezaurele de monede romane republicane se găsesc
răspîndite pe întreg teritoriul Daciei. Totuşi, în timp ce Grecii exploatau Dacia
moldo-valahă, romanii activau de preferinţă în Dacia transilvană şi Banat". Şi,
apoi, după ce face aluzie la lista de tezaure monetare care s-au găsit mai numeroase
în Banat şi Transilvania, trage concluzia : „Staţ,iunile cu cii:es Romani negotianili
i Gonst. !\Ioisil, Monedele Du.cilo1 , în BSNR, X\' ( 1 920), p. 60, pomenind despre circulaţia drah
melor oraşelor Apollonia şi Dyrrhachium în Dacia, aminteşte şi despre . . . :linaril republlcani romani,
care au început să circule în Dacia tot în acest veac. Numărul mare al acestora din urmă dovedeşte că
Dadi au avut legătur; comerciale cu Romanii cu mult înainte de cucerire". Cf. Const. Moisil, Din numis
matica. Olteniei, în Arhivele Olteniei, 1923, şi extr. o parte, p. 7. „Cel puţin din anul 100 înainte de Chr,.
dar foarte probabil şi mai înainte, se întrebuinţează ln comerţul Dacilor, pe lingă monedele lor proprii
şi pe lingă cele greceşti, dinarii romani republicani".
2 Getica, p. 610.
a Ibid„ p. 611 - 612.
„
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causa in Dacia consistentes au trebuit să fie mult mai numeroase in Banat, in Oltenia
şi Transilvania, decît în Muntenia şi Moldova" 1•
Deci aceeaşi concepţie se menţine : pătrunderea comercială romană în Mun 
tenia e de puţină importanţă, întîi fiindcă ea era teritoriul de exploatare al comer
ţului grecesc şi al doilea, fiindcă acest teritoriu cădea în afara marelui ax de pă
trundere romană SV -NE (Adriatica-Banat-Dacia transilvană). Cit priveşte pă
trunderea comercială romană dinspre sudul Dunării înspre Muntenia, va putea fi
vorba abia de la Augustus încoace.
î n conferinţele sale ţinute la Cambridge în 1926 şi apărute ulterior în volum,
Vasile Pârvan îşi schimbă părerea cu privire la pătrunderea romană în Muntenia :
„ .
Dar cu începere din sec. I a. Chr. , penetraţia romană se arată aşa de pu
ternică şi de generală, încît dinarii republicani devin obişnuiţi în Muntenia şi chiar
.
în Moldova, iar Ullfile aşezări din Latene-ul II recent din şesul Munteniei, ca cea de
la Tinosul pe Prahova, se arată mai legate de tîrgul roman decît de cel grecesc :
cîteva oglinzi de metal alb şi vase de bronz de factură ori stil sud-italic şi o medaJic
de la Agrippina dovedesc această schimbare de front spiritual" 2•
Nu era în intenţia lui Vasile Pârvan şi nu era nici locul şi nu avea nici timpul
să stringă întregul material numismatic descoperit în această provincie, pentru ca,
bazat pe cunoaşterea tuturor descoperirilor numismatice, să poată formula o opinie
clară, documentată şi susţinută de totalitatea materialului cunoscut la acea dată.
Nepotriviri de acest fel, în marile lucrări ale lui Vasile Pârvan, scrise într-un timp
foarte scurt, sînt pe deplin explicabile.
Într-un studiu de sinteză asupra circulaţiei monetare în Dacia înainte de cu
cerire, noi înşine, pe baza informaţiilor publicate pînă în anul 1938, abia am putut
cita. opt asemenea descoperiri în capitolul care priveşte descoperirile monetare din
Muntenia 3•
R ecent, în aceeaşi problemă s-a pronunţat şi Iudita Winkler în două articole
diferite '·
Studiul descoperirilor de monede romane din timpul republicii aflate în ge
neral pe teritoriul Daciei libere şi pe cel al Munteniei actuale, în special, poate şi
trebuie să urmărească, după părerea noastră, două obiective : unul pe plan istoric
local şi altul pe plan istoric general.
Pe plan istoric local, studiul acestei categorii de izvoare poate aduce unele
contribuţiuni la o cunoaştere mai justă, mai adîncă şi mai documentată, a istoriei
.

.

1

G�lica, p. 797.
V. Pârvan, Dacia. An outline of the early civilisalions of the Carpatho-Danubian countries, Cambridge
1 928, p. 139. Cf. V. Pârvan, Dacia. Civiliza/iile strdvechi din regiunile carpato-danubiene, trad. R. Vulpe,
Bucureşti, 1937, p. 141.
3 Penetrazione commerciale e circolazione monetaria nella Dacia prima delia conquista, ln ED, X
(1 945), p. 1 1 2, nr. 100 - 1 07.
' Expansiunea economică a Romei in Dacia inainte de cotropirea ei, ln Studii şi referate privind
istoria Romlniei, I, Bucureşti, 1954, p. 147 - 158 ; Contribuţii numismatice la istoria Daciei, ln SCCluj, V I
(1955), p. 4 6 - 51.
2
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triburilor geto-dace din această regiune, precum şi a unor aspecte ale structurii social
economice a aceleiaşi populaţii. Dar informaţiile oferite de studiul materialului mo
netar roman republican, în special pentru această etapă şi regiune, capătă o impor
tanţă şi mai mare prin faptul, specific acestei categorii de izvoare, că materialul
monetar poate fi datat. Î n consecinţă, avem posibilitatea ca evenimentele şi fap
tele pe care descoperirile monetare le reflectă să le atribuim unei perioade de timp
relativ restrînse şi precizate cronologic. Fiindcă masa principală de monede se da
tează în prima j umătate a secolului I î. e. n., şi evenimentele istorice şi stările so
dale la care se referă sau le reflectă sînt din acelaşi timp. Deşi pentru ultimele decade
a,le primei jumătăţi a secolului I. î. e. n. avem unele informaţii, mai ales în legă
tură cu epoca lui Burebista, totuşi sîntem încă departe de a avea documentarea
necesară pentru cunoaşterea problemelor de bază ale acestei epoci. Este suficient
să amintim că etapa premergătoare lui Burebista ne este complet necunoscută.
Unele sugestii, ce vin de pe urma lecturii unor studii recente ale academicianului
(�. Daicoviciu (SCIV, VI (1955), p. 49 şi urm. ; Nouvelles etudes d'histoire, p. 13f>
şi urm.), ne arată în ce direcţie trebuie îndreptate cercetările, precum şi perspectivele
ee se întrevăd.
Mai sînt însă şi alte probleme, nu mai puţin importante, ce aşteaptă să-şi găsească
rezolvare prin cercetarea descoperirilor monetare. Vom aminti doar cîteva :
producţia de mărfuri, uniunea de triburi din vremea lui Burebista şi fărîmiţarea ei
după asasinarea acestuia. Î n toate aceste probleme, ca şi în altele, studiul descope
ririlor monetare poate să aducă unele lumini noi.
Dar depozitele monetare dacă au aparţinut în ultimă instanţă populaţiilor
geto-dace, ele au fost aduse de cele mai multe ori de către negustorii romani, veniţi
din statul sclavagist roman. Aceştia, în schimbul monedelor, au primit anumite
mărfuri de la localnici. Sub acest aspect, importanţa problemei depăşeşte cadrul
local şi devine o problemă generală : comerţul statului roman cu populaţiile libere de
dincolo de frontierele sale, ceea ce se integrează în istoria veche generală.
Î n acest ultim caz, moneda reprezintă unul din documentele ce ilustrează un
Rchimb care se făcea între două lumi aflate în stadii de evoluţie deosebite şi cu nevoi
economice complementare. Dar fără îndoială că monedele nu sînt singurele mărturii
care documentează schimbul dintre lumea geto-dacă şi statul sclavagist roman.
Ele trebuie să fie socotite ca o parte din echivalentul lăsat de negustorii romani în
Dacia, în schimbul bunurilor primite. O altă parte, al cărei volum şi speţe rămîu
în mare măsură să fie stabilite în viitor, trebuie să fi constat din mărfuri romane.
Este un capitol ce n-a fost încă scris, acel al importului de mărfuri romane în Dacia
liberă şi desigur rolul ce l-a jucat acest import în dezvoltarea şi stimularea forţelor
ue producţie din Dacia şi, în consecinţă, chiar a relaţiilor de producţie.
o

Privite sub acest aspect, monedele Romei republicane şi cele ale imperiului
timpUriu sînt o marfă romană. Unele vase · campaniene de bro:nz. identifica.t e de
c. 12.
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J. Werner constituie, credem, doar un început, şi nu din categoria celor mai im
portante 1•
Pentru a putea trece la analiza materialului numismatic de care aminteam
mai sus, am întocmit o tabelă (nr. 1 ) , în care am concentrat sintetic toate desco
peririle monetare, pe epoci de emisiune, in măsura în care ne-au permis datele dis
ponibile. Aceste date, prezentate mai întîi analitic în descriere şi apoi sintetic în
tabelă, sînt în total de 46 2 şi cuprind informaţii mai mult sau mai puţin amănunţite,
referitoare atît la tezaure, cît şi la descoperiri izolate de monede, cunoscute nouă
�i găsite pe teritoriul geto-dacic al Munteniei actuale.
Î nainte de a comenta cifrele şi în general datele tabelului, să ne oprim puţin
asupra unor discuţii preliminare ce au ca scop să pregătească drumul încheierilor
spre care tindem. Mai întîi o constatare : totalul monedelor cuprinse în tabelă esfr
de 1343. Din acest total, 600 denari au putut fi identificaţi, 614 denari s-au risipit
înainte de a fi identificaţi, pe cînd 129 monede reprezintă 8 imitaţii locale după
denarii romani din timpul republicii, iar restul de 121, tetradrahme ale oraşului
Thasos, ale Primei Macedonii, imitaţii după tetradrahma lni Filip al Ii-lea sau
denari romani imperiali timpurii. Dacă exceptăm cele 121 monede care nu se inte
grează direct în seria studiată, rămîn 614 piese care nu au putut fi studiate, faţii
de 600 cercet,ate, adieă aproape iiO % din totalul denarilor Romei republicane aflaţi
în Muntenia.
La o primă examinare a cifrelor, faptul că peste j umătate din masa monetară
romană republicană n-a putut fi cercetată ne face să încercăm un sentiment de
scepticism în legătură cu valabilitatea rezultatelor la care vrem să ajungem. S-ar
părea că încercarea ar trebui abandonată din capul locului, deoarece nu avem asi
gurată nici măcar cuantumul de 50 % din totalul monedelor descoperite, strict
necesar pentru susţinerea unui punct de vedere. Cu toate acestea, o analiză mai
profundă a datelor ne arată că scepticismul este în bună parte nejustificat, deoarece
în restul documentării de care dispunem, avem suficiente elemente cu ajutorul că
rora să putem da o interpretare cît mai aproape de realitate şi în concordanţă cu
materialul numismatic.
Dar să analizăm mai întîi descoperirile monetare neprecizate, al căror total
de monede se ridică la cifra de 614. Printre componentele acestei cifre, după cum
reiese din examinarea tabelei anexate, se remarcă în special două tezaure monetare,
nr. 42 şi 43 din descriere, format din aproximativ 200, respectiv 298 monede. Deci
marea majoritate a monedelor neidentificate, circa 500 piese, este compusă din
două descoperiri. În restul masei de monede neidentificate, alte două descoperiri
·

1 Pentru vasele de bronz campaniene din sec. I e.n găsite în Dacia, v. J. Werner, tn A ISC, 1 1
(1933 - 1 935), p. 1 64.
a Aparenta nepotrivire dintre cifra de 46 descoperiri dată mai sus şi 44 din text se datoreşte
faptului că sub voce Bucureşti au fost amintite d1J11ă descoperiri (p. 156 - 7), iar la p. 1 74 nota 2 se face men

ţiunea unei alte descoperiri de la Călăraşi.
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LEGATURI COMEUCIALE ALE GETO-DACILOR Dl'I MUNTENIA

sînt prezente cu un număr mai important de piese : tezaurul de la Alexandria (îm
prejurimi), cu 29 piese 1, şi tezaurul de la Buzău (împrejurimi), cu 28 piese.
Prin urmare, masa principală a monedelor neidentificate e alcătuită din aceste
două tezaure necercetate, ale căror monede s-au risipit înainte de a fi studiate. Dacă
la aceste două descoperiri monetare adăugăm pe cele de la Bucureşti, împrejurimi
(Mumaţi)2, Buzău (fostul j udeţ) şi pe cel de la Clociţi, totalizăm cinci tezaure ro
mane din timpul republicii al căror conţinut nu ne este cunoscut.
Privite sub acest aspect, datele pe care le obţinem ni se par mai importante,
iar indicaţiile lor mai aproape de realitate şi deci de o valoare deosebită pentru stu
diul nostru.
Cele cinci tezaure neidentificate reprezintă abia 22 ,72 % din totalul de 22 al
tezaurelor cunoscute ca descoperite pe teritoriul Munteniei, pe cînd tezaurele stu
diate, în starea în care ele au ajuns pînă la noi, reprezintă 77 ,28 % din totalul acestor
descoperiri. ]'aptul că avem informaţii amănunţite pentru 3/4 din totalul desco 
peririlor monetare, în starea în care ele au ajuns pînă la noi, risipeşte îndoielile în
legătură cu unele date ale statisticii şi ne dă certitudinea că putem opera cu ele şi că
concluziile la care vom ajunge vor fi valabile.
Interpretarea dată statisticii ni se pare valabilă şi credem că putem păşi acum
mai departe, la interpretarea datelor obţinute din repartizarea cronologică a mo
nedelor.
Privite din punctul de vedere al modului în care se eşalonează în timp în
treaga masă monetară din descoperiri, statistica scoate în evidenţă unele date pe
care nu le scocotim întîmplătoare. Astfel, pentru secolul al Iii-lea î. e. n. au fost
identificaţi numai 4 denari, adică 0,67 % din întreaga masă de monede. Pentru secolul
următor, al Ii-lea î. e. n., numărul monedelor ajunge la 81, ceea ce înseamnă 13,50 %
faţă de totalul pieselor.
Merită reţinut faptul că cel mai mare număr al acestor monede se plasează
în a doua jumătate a secolului al Ii-lea. Pentru următoarele trei decenii (102 - 73
î. e. n.) se plasează majoritatea materialului : 408 bucăţi din totalul de 600, sau
68 o/o. Deci masa principală a materialului monetar datează din primul sfert al vea
cului I î. e. n. În schimb, pentru etapa următoare, cuprinsă între 72 şi 44, deci un
răstimp de 28 de ani, statistica înregistrează mult mai puţine monede (numai 78
piese), ceea ce reprezintă 13,00 % din totalul lor. Pentru ultimii 40 de ani ai seco
lului I. î. e. n. , care constituie etapa ultimă (anii 43 - 3 î. e. n. ), aceeaşi statistică
abia dacă poate nota 29 piese, ceea ce echivalează cu 4 ,83 % din totalul monedelor.
Datele statisticii amintite de noi se cer interpretate h�toric. Să încercăm, cu alte
cuvinte, să vedem ce semnificaţie le putem atribui.
1 Au fost identificaţi şi p recizaţi cronologic de către Const. Moisil 56 denari, indiclndu-se limitele
cronologice. Nu s-a consemnat însă şi numărul pieselor la fiecare magistrat monetar. Din această cauză
la rubrica neidentificate figurează 53 piese.
1 Ulterior Qceste moned!' au fost precizate.
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'.Fără îndoială că prezenţa acestei impunătoare mase monetare romane în
Dacia liberă cuprinsă între Carpaţi, Dunăre şi estul Oltului trebuie explicată în
primul rînd şi în principal prin schimburile comerciale diP.tre daci şi statul sclavagist
roman. Privite din acest punct de vedere, datele statistice credem că ne pot ajuta să
urmărim şi să definim etapele principale ale acestor schimburi comerciale, cu evoluţ.ia
lor sinuoasă. Numărul mare de monede din primele trei decade ale secolului I i.e.n.
ne face să credem că, încă de la începutul secolului, relaţiile de schimb intre daci
şi romani au luat un mare avînt.
Î nceputurile acestor legături de schimb ar putea urca în ultimele decade ale
secolului anterior, al II-lea î.e.n., şi ar putea fi documentate de un număr destul
de mare de asemenea monede, ce reprezintă 13,50 % din întreaga masă monetară.
Dar după începuturile de pe la sfîrşitul secolului al II-iea şi dezvoltarea verti
ginoasă din primele trei decade ale secolului I î.e.n. , urmează, după cum reiese din
analiza materialului numismatic, o slăbire a acestui schimb, documentată, pentru
perioada 72 - 44, prin 78 monede reprezentînd 13 % din totalul materialului.
„Criza" prin care trec schimburile comerciale dintre daci şi romani în această etapă
se va accentua în ultimele patru decenii ale secolului I î.e.n., pentru care etapă statis
t ica a înregistrat numai 29 de monede (4,83 %) din totalul pieselor aflate).
Concluziile de mai sus, spre care ne duce materialul numismatic, sînt de o
deosebită importanţă pentru trecutul dacilor.
Ele trebuie însă confirmate
şi de alte fapte decît cele de ordin statistic. Credem că mai putem aduce şi alte
dovezi, care să contribuie la rezolvarea problemei noastre. O contribuţie esenţială
în acest sens o putem găsi în studiul datei la care tezaurele monetare au fost
îngropate în pămînt.
Pentru a putea urmări acest amănunt, am întocmit tabela 2 (vezi p. 181 ) .
Din această tabelă, trei descoperiri monetare s e impun atenţiei : Strimba,
Alexandria (împrejurimi) . şi Sfinţeşti. Tezaurul de la Strîmba, întrucît are cea mai
recentă monedă din anii 11 - 9 î.e.n., nu poate fi folosit pentru scopurile noastre
imediate. Nu este aceeaşi situaţie cu celelalte două. Tezaurul monetar descoperit
în împrejurimile Alexandriei a ajuns pînă la noi în stare fragmentară. Trebuie totuşi
să precizăm că din totalul de 85 denari romani republicani, notaţi ca găsiţi in această
descoperire, 56 exemplare au putut fi identificate de către Const. Moisil, datorită
fotografiilor primite de la autorităţi. Pe baza studiului cercetătorului amintit, noi
am putut stabili că cel mai recent denar din această descoperire, potrivit crono
logiei lui Grueber, este cel al monetarului L. Farsuleius Mensor şi se datează în
anul 75 i.e.n. Deşi tezaurul nu este complet, credem, pe baza unei serii de obser
vaţii anterioare, că in lotul ce ne-a parvenit s-a păstrat atît cea mai veche, cît
şi cea mai recentă monedă din descoperire. Pe această bază noi socotim că este
foarte probabil ca acest tezaur să fi fost îngropat puţin timp după a. 75 î.n.e.
Dar dacă asupra acestei descoperiri s-ar putea formula unele rezerve, mai
ales că nu am publicat încă un studiu care să documenteze teza susţinută . de noi
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mai sus, putem aminti un al doilea tezaur în aceeaşi regiune : cel de la Sfinţeşti,
din fostul j udeţ Teleorman. Descoperirea monetară de la Sfinţeşti, prezentată de
noi într-un studiu aparte 1, ne arată, printre altele, posibilitatea ascunderii de tezaure

Tabela 2
�r. crt.

Localitatea

Nr. din
descriere

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Strimba
Alexandria (împrejurimi)
Dălăneşti
Bucureşti (lmprejurimi)
Buzău (împrejurimi)
Buzău (fostul judeţ)
Curtea de Argeş
Dăeşti
Dărăştl
Fundeni
Licurici
Mierea
Nicolae Bălcescu
Rlfov
Roata
Sadina
Sfinţeşti
Stăncuţa
Clociţi

1
2
4
6
7
8
10
11
13
17
18
19
21
25
29
30
32
35
40

20

Provenienţă necunoscută

42

21

Provenienţă necunoscută

43

22

Ploieşti (împrejurimi)

44

1
2
3
.1
5

Modul ln care a ajuns
tezaurul plnă la noi

tntreg
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
fragmentar
lntreg
fragmentar
lmprăştiat lnainte de a fi
studiat
împrăştiat înainte de a fi
studiat
lmprăştiat înainte de a fi
studiat
fragmentar

Data celei mai reccn lc
monede din tezaur

a. 1 1 - 9 l.e.n.
a. 75 l.e.n.
a. 78 î.e.n.
a. �9 l.e.n .
a. 55 l.e.n.
neprecizată
a. 70 l.e.n.
a. 19 l.e.n.
-

neprecizată
a. 55 l.c.n.
-

a. 69 î.e.n.
Traian, DACICVS
a. 49 l.e.n.
a. 80 l.e.n.
a. 72 t.e.n.
a. 52 l.e.n.
-

-

-

a. 48 l.e.n.

monetare romane în cursul celui de-al treilea deceniu al secolului I î.e.n. Din
studiul citat reiese că „depozitul monetar de la Sfinţeşti a fost îngropat probabil,
pe baza datelor de care dispunem, nu mult timp după anul 72 î.e.n. 2•
Cu acest tezaur credem că am făcut dovada clară a existenţei sigme a schim
bului comercial între daci şi romani încă din primul sfert al veacului I î .e.n. Faptul
că monedele de la Sfinţeşti au fost îngropate imediat după a. 72, înseamnă că ele
au venit înaintea acestei date şi confirmă statistica, care arată o eflorescenţă a
schimbului comercial geto-roman la începutul veacului. Ca urmare a acestei situaţii,
credem că şi începuturile schimbului comercial între daci şi romani pot fi împinse
în secolul al II-lea, desigur în a doua jumătate a lui, mai probabH în ultimele decenii.
Datele pe care ni le oferă restul depozitelor monetare fragmentare prin cea
mai recentă monedă identificată au doar un rol indicator, dar neesenţial : ele ne
1

B. Mitrea, ln Materiale, I (1953), p. 507 - 522, dar mai ales p. 520 - 521.

z Ibid., p. 521 .
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Fig. 6. - Harta cu:localităţile din Muntenia tn:care s-au descoperit tezaure cu monede romane republicane şi imperiale timpurii.

1. - Strlmba, r. T!rgovlşte : 2. - Alenndrla. (impreJurlmll, r. Aienndrla. ; 8. · - Alenndrla. (impreJurlml), r. Alexandria. ; 4. - Bl!.l.li.neştl, r. Sie.tina. ; 6 - Bll.seştl,
r. Driigineştl·Olt : 6. - Bucureşti (impreJurlm!) ; 7. - Buzău (imprejurlml). r. Buzău ; 8. - Buzău (fostul Judet> ; 9. - Cătina, r. Clsli\u ; 10. - ·Curtea de Argeş (lmprejurlm!l ;
11. - Dl!.eştl, r. Rlmnlcu Vllcea. : 12. - DAita.. r. Giurgiu ; 18. - Dl!.rl!.ştl, r. Vidra. ; 14. - DragA.neştl, r. Roşiorii de Vede ; 16 - . Dra.Jna. de Sus, r. Telea.Jen ; 16. Ftntlnele, r. Mizil ; 17. - Fundenl, Bucureşti ; 18. - Licuriciu, r. Olteni ; 19. - Mierea., r. Buzău ; 20. - Merei, r. Buzău ; 21. - Nicolae Bl!.lcescu, r. Turnu 111:1!.gurle e ;
22. - Olteni, r. Olteni ; 28. - Pietroasele, r. Ml.zil ; 24. - Popeşti, r. Domneşti ; 26. - Rlfov, r. Ploieşti ; 26. -27. - Rlmnlcu Sl!.ra.t (fostul Judet> ; 28. - Rl!.zvadu de Joe,
r. Tlrgovişte : 29. - Roata., r. Videle : 80. - Sadlna, r. Videle ; 81. - Săratea.nca., r. Buzău ; 82. - Sflnteştl, r. Roşiorii de Vede ; 88. - Sinaia. ; 84. - Snagov, Bucureşti ; 86. Stăncuta, r. CillmAtul ; 86. - Surduleştl, r. Costeşti ; 37. - Suhaia, r. Zimnicea. ; 88. - Turnu lllJ lllllJ"e e ; 89. - Zimnicea. ; 40. - Clocit!, r. Becenl ; 41. - Conteşti, r.!_Zlm·
nlcea. : 42. - 43. - Provenlentr. necunoscută ; 44. - Ploleşt.I (lmpreJu?Jml).
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pot arăta totuşi, cînd numărul pieselor păstrate este apreciabil, o dată ifapă carn
depozitul respectiv a fost îngropat.
Materialul monetar ce constituie obiectul studiului nostru ne permite un
comentar şi din alt punct de vedere : acela al reparti.zării lui geografice în cadrul
regiunii studiate (vezi harta, fig. 6). Într-adevăr, examinarea modului in care sînt
repartizate pe hartă localităţile descoperirilor monetare ni se pare utilă. În primul
rînd se vede că întreaga regiune cuprinsă între Dunăre, Carpaţi şi stînga Oltului
este presărată cu descoperiri monetare, pînă în plină regiune muntoasă, mai puţin
o parte din Bărăgan (între cursul inferior al Argeşului şi cel inferior al Buzăului) .
Î n acest spaţiu, î n afară de două descoperiri, ambele pe malul Dunării (Călăra�i
şi Stăncuţa), nu cuncaştem pînă astăzi să se fi descoperit monede romane din
timpul republicii. Remarcăm îngrămădirea descoperirilor monetare mai ales în zona
de contact dintre regiunea de dealuri şi şes, cum se observă în special în r. Buzău,
dar descoperirile continuă să apară tot atît de dese şi în restul raioanelor cuprinse
în aceeaşi zonă. O altă concentrare a descoperirilor observăm în zona de cîmpie
cuprinsă între cursul inferior al Oltului, Călmăţuiului şi cel al .Argeşului cu Dîmbo
viţa şi Colentina. De asemenea apar numeroase descoperiri monetare în bazinele
superioare ale principalelor rîuri ale Munteniei, pînă în plină zonă muntoasă.
Răspîndirea intensă a monedei romane de la Dunăre şi pînă în regiunea
muntoasă poate avea o semnificaţie istorică mai profundă. Denarul Romei repu
blicane, adus în Dacia de negustorii romani, a fost preluat parte de negustorii
locali, parte de vîrfurile aristocraţiei tribale locale. O cantitate din acest numerar
a fost tezaurizată de cele două categorii amintite şi se descoperă astăzi. Dar o
bună parte a fost pusă în circulaţie pentru schimbul curent. În acest fel explicăm
aflarea. în mod izolat în numeroase localităţi a unui număr restrîns de monede
roma.ne republicane, fie în aşezări dacice, fie în preajma lor. Prin aceasta moneda
romană îndeplineşte in Dacia funcţfa de mijloc de schimb local.
Această stare de lucruri şi marea cantitate de monede romane republicane
prezente pe teritoriul daco-getic nu au putut să nu influenţeze activitatea monetă
riilor locale. Se pare, după datele pe care le avem şi împotriva unor opinii mai
vechi, că în cursul secolului I î.e.n. monetăriile dacice şi-au încheiat în general
activitatea. Dacă viitoarele cercetări de amănunt Yor găsi unele piese atribuibile
acestei epoci şi regiuni, ele vor fi cantitativ foarte puţine şi limitate ca zonă de
circulaţie. Epoca emisiunilor locale a trecut şi o nouă monedă i-a luat locul : este
moneda romană care tinde să devină universală.
Rămîne să analizăm un aspect încă netratat, acel al raportului dintre dife
ritele descoperiri şi aşezările geto-dace din aceeaşi regiune. În general, e de presupus
că descoperirile monetare sînt în strînsă legătură cu aşezările localnicilor care se
află uneori pe acelaşi loc cu descoperirea, iar alteori trebuie să fie căutate pe undeva
prin apropiere. Felul in care ne-au parvenit informaţiile în legătură cu diferitele
de�coperiri rnoneta.re nu ne îngăduie să adîncim acest aspect.
183
https://biblioteca-digitala.ro

BUCUR

MITREA

Totuşi, vom avea posibilitatea să verificăm legătura dintre aşezări şi desco
periri. Atunci cînd se va publica Repertoriu.l arheologic al Republicii Populare Romînc,
se va putea urmări legătura ce există între aşezările getice şi descoperirile monetare.
Într-adevăr, de cele mai multe ori cînd au fost cercetate la faţa locului condiţiile
în care s-a descoperit un tezaur de monede, s-a observat că în acel punct şi în jurul
lui se găsesc răspîndite la suprafaţă atît fragmente de chirpic, cît şi fragmente cera
mice. Acestea din urmă, de cîte ori au fost aflate, după caracteristicile ce le aveau,
se integrează fără nici o dificultate în cultura Latene daco-getică. Putem să dăm
�i cîteva exemple : tezaurul de la Bălăneşti, r. Slatina, s-a descoperit într-o aşezare
geto-dacă, ca şi cel de la Sfinţeşti şi Gonţeşti. Dar în această privinţă avem unele
observaţii utile, care vin să completeze pe cele amintite mai sus. În cursul săpă
turilor făcute în cetatea geto-dacă de la Popeşti, r. Domneşti, au fost descoperite
şi monede romane din timpul republicii. Tot aşa, descoperirea unui material monetar
asemănător la Pietroasele, r. Buzău, este de pus în legătură cu aşezarea fortificată
geto-dacă semnalată în acest punct de către Ion Nestor.
Faptele citate le socotim suficiente spre a documenta legătura dintre aşezările
localnicilor şi tezaurele de monede. Aceasta nu exlcude posibilitatea ca în unele
cazuri îngropările de tezaure să se fi făcut şi în afara aşezărilor. Faptul acesta
însă este neesenţial pentru problema noastră, deoarece el nu reprezintă decît epilogul,
ultima fază din existenţa tezaurului. Fără îndoială însă că tezaurul a fost dus şi
ascuns de un localnic, după ce bineînţeles a fost mai întîi folosit şi spera că-i va
mai folosi şi în viitor.
Moneda romană republicană găsită pe teritoriul de astăzi al Munteniei a
pătruns în teritoriul geto-dacic pe anumite căi 1, ce pot şi trebuie să fie precizate.
Fără să stăruim acum şi aici asupra acestui aspect, care merită el singur
o dezvoltare specială, nu ne putem reţine totuşi să nu semnalăm care au fost drumu
rile principale de acces pentru schimbul comercial între daci şi statul roman.
După părerea lui Vasile Pîrvan, drumul principal pe care cetăţenii romani,
negustori sau meseriaşi, au pătruns în lumea „barbară" iliro-celto-getică, a fost
considerat acela care începe din colţul NE al Mării Adriatice şi trece pe la Nauportus
şi de aici în valea Savei 2, al cărei curs îl urmează apoi pînă la vărsarea în Dunăre.
În continuare, marele fluviu devine artera principală de comunicaţie din
care se va desprinde pe parcurs, pe văile principalilor săi ·afluenţi, drumuri de acces
spre interiorul teritoriului daco-getic. Credem că drumul pe Dunăre în jos a conti
nuat sigur cel puţin pînă în regiunea Galaţilor de astăzi, deoarece unele descoperiri
monetare romane din timpul republicii îi j alonează prezenţa 3• Unele descoperiri
de tezaure monetare romane din timpul republicii, efectuate chiar pe braţul Sf.
1 Pentru drumurile de pătrundere, vezi B. Mitrea, Penetrazione, ln ED, X (1945), p. 141 - 150,
unde un capitol special este consacrat acestei probleme (Le grandi strade commerciali e la /oro vita).
2 V. Pârvan, Dacia. Civilizaţiile străvechi din regiunile carpato-danubiene. Traducere de Radu
Vulpe, Bucureşti, 1937, p. 154.
1 Dr. G. Severeanu, Tezaurul din Gherghina, ln BSNR, XIV (1919), p. 45- 138.
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Gheorghe, cum este cea- de la Murighiol 1, ne dau preţioasa indicaţie că acest
drum a putut continua pînă la vărsarea Dunării în mare. Acest drum de pătrundere
romană spre regiunile iliro-celto-dacice de la Dunărea mijlocie a fost considerat că
a fost folosit încă de pe la sfîrşitul secolului al II-lea î.e.n. şi în cursul veacului
următor. Cercetările lui Ulrich Kahrstedt 2 au adus unele corective de care trebuie
să ţinem seama pentru epoca de care ne ocupăm. Fără a nega existenţa drumului
comercial ce porneşte de la Aquileia prin Nauportus şi apoi de-a lungul Savei
spre Siscia şi mai departe, cercetătorul menţionat este de părere că acest drum
devine accesibil şi practicabil abia începînd cu Augustus. în sprijinul tezei sale,
Kahrstedt citează unele fapte peste care nu se poate trece cu uşurinţă. În primul
rînd, el constată că comerţul roman nu e documentat arheologic în valea Savei
pentru ultimele decenii ale secolului al II-lea şi secolul I î.e.n. Examenul între
gului material arheologic 8 (inclusiv descoperirile monetare) a dat un rezultat negativ.
Nu este lipsit de interes faptul că din materialul monetar roman republican găsit
în această regiune, numai cîteva piese pot fi datate în prima j umătate a secolului
I î.e.n. , cele mai multe, fără ca acestea să fie prea numeroase, provin abia din a
doua j umătate a aceluiaşi secol. Explicaţia acestei stări de lucruri ne-o dă aceJaşi
cercetător : drumul de acces spre valea Savei a fost blocat de iapozi, care, din
cauza conflictelor continue ce le-au avut cu romanii, n-au îngăduit folosirea lui
în secolele II -I î.e.n.
Totuşi, faptul că chiar în acest timp apar în Dacia un număr impresionant
de denari romani din timpul republicii ne obligă să găsim drumul de pătrnndere
a monedei romane. Acesta trebuie căutat în altă parte şi, după cît ni se pare, ar
fi acelaşi pe care au pătruns în Dacia drahmele oraşelor adriatice Apollonia şi
Dyrrhachium. Este vorba de un drum destul de anevoios de interior, ce pleca de
la Lissus, de pe coasta Adriaticii, şi trecea în bazinul Moraviei, iar apoi de-a lungu
cursului acestui rîu, pînă la Dunăre, în regiunea Viminaciumului de mai tîrziu 4•
Acesta este drumul pe care pătrund drahmele celor două oraşe adriatice în cursul
secolului al II-lea î.e.n. şi tot pe această cale vor pătrunde şi denarii Romei repu
blicane. De altfel şi Vasile Pârvan aminteşte despre el la un moment dat.
Dar nici acest drum nu credem că poate fi considerat singurul accesibil în
această vreme. Mai poate fi avut în vedere unul continental, pe care a pătruns
o parte din moneda Primei Macedonii şi a oraşului Thasos. Este vorba de u:n
drum străvechi, ce pornea de la Marea Egee şi înainta spre interior pe valea vechiului
Hebru (Mariţa actuală), de unde trecea în valea Oescusului (lskerul de astăzi),
atingînd Dunărea în dreptul Sucidavei (Celeiul actual) 5•
1 Const. Moisil, tn BCMI, II (1909), p. 89.

3 Studien zur politischen und Wirtschafts-Geschichte der Ost- und Zentralalpen vor Augustus, ln Nachrichten von der Gesell. d. Wiss. zu Găttingen, 1927, p. 1 - 36.
a Ibid., p. 1 1 şi urm.
' B. Mitrea, Penetrazione, ln ED, X (1 945), p. 146.
3 G. Seure, ln RN, 1 923, p. 13. Cf. B. Mitrea, ln Dacia, IX-X (1941 - 1944), p. 395.
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Prezenţa în tezalll'e a tetradrnhmelor oraşului Thasos şi uneori ale Primei
:Macedonii, alături de denarii Romei republicane 1, poate fi folosită ca un preţios
indiciu în această privinţă. O dată atinsă Dunărea, fluviul devenea principalul
drum pe care se vehicula o bună parte a bunurilor destinate schimbului. Descope
ririle monetare făcute în principalele porturi actuale ale Dunării, dar care sînt
tot atîtea staţimii străvechi, aşezate la vaduri obligatorii de trecere, confirmă această
ipoteză. În acest fel, credem că pot fi interpretate descoperirile (vezi harta fig. G )
de l a Turnu Măgurele-Flămînda (nr. 38), d e l a Zimnicea (nr. 39), de l a Călăraşi 2
(nr. 46), de pe teritoriul muntean, precum şi cea de la Barboşi 3, din apropierea
Galaţilor, de pe teritoriul Moldovei.
În ceea ce priveşte urmărirea drumurilor spre interior, trebuie să ţinem seama
de unii factori geografici, care determină şi condiţionează aceste drumuri, în funcţie
de porturile din vadurile Dunării, de traseul principalilor afluenţi şi de pasurile
Carpaţilor ce permiteau legătura cu geto-dacii din regiunea transilvană.
Pentru stabilirea traseului exact al acestor drumuri cu direcţia generală sud.
nord am avea nevoie de o cercetare specială, în care să se folosească atît aşezările
Latene, cît şi descoperirile monetare aflate pe teritoriul actual al Munteniei, iar
pe de altă parte să se aibă în vedere configuraţia geografică actuală. O asemenea
cercetare ne lipseşte încă. Totuşi se pot jalona provizoriu unele din aceste căi de
acces, ţinînd seama atît de factorii geografici amintiţi, cît şi de unele încercări ,
mai vechi sau mai noi, făcute de învăţaţii noştri în această direcţie.
Studiind pătrunderea comerţului grecesc în ţinutul geto-dacic, Vasile Pârvan,
pe baza descoperirilor arheologice şi monetare disponibile, a pus într-o lumină vie
rolul ce l-au avut Dunărea şi văile principalilor ei afluenţi de pe teritoriul de la
sud de Carpaţi, pentru promovarea acestui comerţ : Ialomiţa, Mostiştea, Argeşnl
cu Dîmboviţa, Vedea şi Călmăţuiul 4•
Ţinînd seama de rezultatele la care a ajuns Vasile Pârvan pentru epoca getică
ce ne interesează, cît şi de cercetările lui Gr. Tocilescu 5 şi ale aceluiaşi V. Pârvan 6 ,
referitoare de data aceasta la epoca romană, credem că putem să încercăm să preci
zăm, fie şi aproximativ, traseul eîtorva drumuri ce au traversat teritoriul getic al
Munteniei de mai tlrziu.
1 In afară de acest drum de uscat, poate ar mai putea fi avut ln vedere un altul maritim, pornind
din aceeaşi regiune Macedonia Thasos, iar apoi prin Marea Egee şi Marea de Marmara să treacă tn Pontul
Euxin şi apoi pe Dunăre spre interior. Rămlne să se precizeze măsura ln care acest ultim drum a fost
folosit şi de negustorii romani.
2 Tezaurul monetar de la Călăraşi este foarte probabil că s·a găsit pe Grădiştea Borcil, unde Radu
Vulpe şi Vladimir Dumitrescu au descoperit lncă din 1 923 o imensă aşezare getică. Cf. Radu Vlădescu-Vulpe,
in BCMI, XVII. (1924), p. 80 şi 85.
3 Dr. G. Severeanu, Tezaurul din Gherghina, ln BSNR, X IV (191 9), p. 4 5 - 1 38.
' V. Pârvan, La pt!nt!lration hellt!nique el heltenislique dans la val/ee du Danube, ln BSH, X (1!l23J,
p. 35 -40.
6 Gr. Tocilescu, Fouilles el recherches archt!ologiques en Roumanie, Bucureşti, 1900, p. 1 27 şi harta
de la p. 1 18 - 1 19.
6 V. Pârvan, lncepulurile vie/ii romane la gurili Dundrii, Bucureşti, 1923, p. 140- 142.
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Din două puncte diferite - Flămînda şi Zimnicea - porneau de la Dunăre
do�ă drumuri deosebite ce se uneau spre Alexandria, de unde continuau prin Roşiorii
de Vede, Piteşti, Cîmpulung, pentru ca apoi prin pasul Bran să facă legătura cu
teritoriul geto-dacilor din Transilvania. Descoperirile noastre cunoscute atît în
porturile din vadurile Dunării, cit şi de pe traseu (v. harta, fig. 6) pînă în regiunea
muntoasă, ne asigură că acest drum era practicabil şi în etapa getică 1• Un al
doilea drum, ce avea iarăşi două ramuri, începea de la Reca sau Giurgiu, precum
şi de la Olteniţa sau Spanţov şi se uneau în regiunea Bucureşti, de unde se îndrepta
spre Ploeşti, Drajna de Jos şi apoi peste munţi în Transilvania. Vasile Pârvan
mai admitea existenţa şi a altor drumuri, cum ar fi cel care ar pleca de la gum
Mostiştei spre piscul Crăsani, unde s-ar întîlni cu un altul ce vine de la gura Ialomiţei
:;d apoi împreună s-ar îndrepta spre Drajna de Jos şi mai departe.
Tezaurele monetare romane din timpul republicii descoperite pe teritoriul
:Munteniei mai pot fi studiate şi din alt punct de vedere decît cele din care au
fost cercetate pînă acum : acel al cauzelor care au dus la îngroparea lor. Evident
că pentru a proceda la asemenea încercări se cere în prealabil să ştim precis că
descoperirea a ajuns în întregime pînă la noi şi că toate monedele au fost identi
ficate şi clasificate cronologic 2• Numai două tezaure monetare din materialul
disponibil astăzi îndeplinesc aceste condiţii.
Este adevărat că uneJe observaţii mai vechi ale noastre, ce n-au format încă
obiectul unei cercetări speciale, dar al căror rezultat esenţial a fost consemnat
într-un alt studiu 3, dovedesc că ori de cite ori un tezaur monetar se fragmen
tează de către descoperitori (nit de cercetători, amatori sau colecţionari), în partea
ce a ajuns pînă la noi se păstrează atît cea mai veche, cit �i cea mai recentă
monedă din tezaur. În lumina acestei constatări, s-ar părea că am putea încerca
măcar o discuţie în acest sens. Socotim că pentru aplicarea acestei observaţii, pe
care teoretic o considerăm valabilă, avem nevoie să cunoaştem numărttl total al
monedelor ce au constituit întreaga descoperire, ca în funcţ.ie de proporţia rezultată
să putem lua atitudine. Întrucît datele de care dispunem actualmente pentru masa
de descoperiri din Muntenia nu ne dau această posibilitate (vezi tabela nr. 2 ) ,
1 Folosirea acestei căi d e comunicaţie in timpul Daciei libere n e este documentată, printre altele,
·
şi de descoperiri monetare romane din timpul republicii. lntr-adevăr, Iudita Winkler publică ln acest
volum (v. infra, p. 424 - 5 ) un tezaur de astfel de monede, aflat chiar la punctul obligator de trecere şi care
este Poarta Branului. Tezaurul s-a descoperit prin anul 1 9 1 1 şi cuprindea 63 denari, databili Intre 172
şi 38 l.e.n. De altfel, aceeaşi trecătoare a fost folosită şi ln epoca romană imperială, clnd, pentru un anumit
răstimp, drumul ce ducea de la Dunăre peste Piteşti - Clmpulung şi Bran spre Dacia transilvană a
fost înglobat ln teritoriul transalutan. Scopul pentru care romanii au făcut acest lucru este evident : ei
voiau să aibă Ia dispoziţie această importantă arteră de comunicaţie. Acelaşi drum şi acelaşi pas au fost
folosite şi după părăsirea Daciei. Dovada ne-o face descoperirea, tocmai la Bran, a unui tezaur de monede
de bronz din timpul lui Constantin cel Mare. Cf. O. Gohl, ln Numizmalikai Kozl6ny, VII (1908), p. 1 7 1 ,
citat ş i d e Const. .Moisil l n BSN R, X V (1920), p . 80, nr. 76. Pentru folosirea pasurilor c a puncte d e trecere,
vezi J. Jung, Zur Geschichte der Păsse Siebenbiirgens, Mitt. des lnst. fiir osterreich. Geschichtsforschung,
IV (Ergiinzunl(sband), Innsbruck, 1893, p. 5 - 9.
1 B. Mitrea, ln RIR, V - VI (1935 - 1936), p. 389.
3 B. Mitrea şi Z. Szc!kely, Tezaurul monetar de la Fotoş, ln Materiale, II (1956), p. 675- 676.
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considerăm că este mai prudent să aşteptăm ca noi descoperiri să împlinească cunoştin
ţele noastre în acest domeniu. În lumina acestor noi descoperiri se vor încadra şi
descoperirile pe care noi le-am semnalat, în situaţia în care ele au ajuns pînă la noi.
Deocamdată nivelul cunoştinţ.elor actuale ne obligă să ne limităm la cîteva
observaţii în legătură cu îngroparea tezaurelor monetare de la Sf1'.nţeşti şi Strîmba..
Tezaurul de la Sfinţeşti are ca cea mai recentă monedă un denar din anul
72 î.e.n. Deci îngroparea acestui tezaur s-a putut face cel mai de vreme în anul
72 sau foarte curînd după această dată. Două cauze principale de natură diferită
pot fi avute în vedere cînd discutăm îngroparea acestui tezaur monetar : aceste
(•auze pot fi de natură internă sau externă. Să le cercetăm pe rînd şi să vedem
care din ele poate explica ascunderea tezaurului.
Incursiunea generalului roman C. Rcribonius Curio din anul 7 J, pornită împo
triva dardanilor, nu poate fi avută în vedere, deoarece s-a întîmplat doi ani mai
devreme şi fiindcă „Dacia ten11s venit, sed tenebras saltmtm expa.v-it" 1• În anul
următor, 73, alt general roman, Lucullus Yarro, începe ofensiva împotriva bessilor
din Balcani, iar în anii 72 - îl „îmbătat de izbînzile de aici, supune şi pradă şi
tot ţ.inutul pînă la Dunăre şi la Mare, pustiind chiar oraşe strălucite ca Apollonia . . . " 2 •
N-ar fi exclus ca o unitate a victoriosului general să fi trecut şi Dunărea şi cu
această ocazie să fi fost ascuns şi tezaurul de la Sfinţeşti. Trebuie totuşi să precizăm
că izvoarele disponibile nu ne permit o asemenea afirmaţie. Apropierea ce se face
de la sine trebuie reţinută, aşteptînd însă pentru concluzii alte confirmări.
Dacă explicaţia dată mai sus îngropării tezaurului monetar de la Sfinţeşti nu
ne satisface, ne putem gîndi şi la o cauză internă, care a putut pricinui ascunderea
şi totodată şi pierderea întregului depozit monetar. Poate faptul să fie pus în legă
tură cu luptele interne pe care tătăl lui Burebista a trebuit să le ducă cu şefii de
trib regionali, pentru a-şi impune autoritatea. Nici una, nici cealaltă din cele două
explicaţii date mai sus nu pot fi susţinute cu documente şi rămîn doar ipoteze de
lucru. În ce ne priveşte, am înclina mai mult în favoarea celei din urmă.
Al doilea şi ultimul tezaur complet, ajuns într-un. anumit fel pînă la noi,
eRte cel de la Strîmba, descris amănunţit mai sus. Cea mai recentă monedă din
acest tezaur este emisă de monetăria imperială sub Augustus, care poartă titlul
IMP. XII (nr. 211 din descriere). Grueber a datat-o între anii 1 1 - 9 î.e.n. , iar
R. Cagnat precizează că Augustus a purtat titlul de Il\1P. XII în anii 11 şi 10
î.e.n. 3• Deci îngroparea tezaurului a putut să se facă la o dată puţin ulterioară
anilor 11 sau 10 î.e.n. 4 •
1 Florus, I, 39, 6 apud V. Pârvan, Getica, p. 75.
2 V . Pârvan, Getica, p. 75.
3 R. Cagnat, Cours d'epigraphie latine, Paris, 1 914, p. 178.
' A. Blanchet ln studiul său Les rapports entre Ies depots monelaires el Ies t!vt!nemenls mitilaires, poli
tiques el economiques (ln RN, 1936, p. 40) afirmă, după materialul ce l-a avut la lndemlnă, că cea mai
recentă monedă din tezaurul de la „Rucăr" ( Strlmba) este din anul 12 i.e.n. Pe baza acestei datări,
numismatul francez crede că întregul tezaur a putut fi îngropat în anul 1 1 , Cind regiunea a fost tulburată
in urma victoriei bessilor asupra lui Rhescuporis şi Roemetalces, aliaţii romanilor.
=
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Perioada istorică în care a fost îngropat tezaurul monetar de la Strîmba
este caracterizată printr-o înăsprire a relaţiilor geto-dacice cu statul roman. Printr-o
serie de puternice incursiuni, de forţe şi intensităţi variate, îndreptate spre sud,
sud-vest şi chiar vest, geto-dacii s-au opus cu forţa la încercarea romană de a-şi
stabili graniţa pe Dunăre. în urma acestor acţiuni războinice, romanii au răspuns
cu contra-lovituri. În ultimele decenii ale secolului I î.e.n. şi în cursul primelOl'
decenii ale secolului I e.n., generali romani au condus puternice expediţii împo
triva daco-geţilor chiar pe teritoriul lor. Numele lor ne sînt cunoscute : M. Licinius
Crassus, Cn. Cornelius Lentulm, Tiberiu, viitorul împărat, l\I. Yinicius, Aelius
Catus. Aceste lupte au avut ecou în operele istoricilor vremii, cît şi în unele docu
mente oficiale ale imperiului. Din acest punct de vedere nu există nici o îndoială :
acestea sînt fapte petrecute, cunoscute, asupra cărora toţi cercetătorii sînt d-e acord.
N" eînţelegerile încep abia atunci cînd evenimentele trebuie fixate în timp. În această
privinţă, cercetătorii sînt departe de a fi ajuns la un punct de vedere comun.
Cauza principală o constituie lipsa unui material documentar mai bogat, care să
permită soluţionarea problemelor de cronologie.
în discuţ.iile care sînt departe de a fi încheiate, credem că studiul îngropării
de tezaure de monede romane din timpul republicii pe teritoriul geto-dacic, în
general, şi pe teritoriu] de la sud şi est de Carpaţi, în special, poate să ne aducă
unele date foarte preţioase. Ele ne pot indica, pe de o parte, direcţiile de invazie
�i obiectivele cucerite de armatele romane, iar pe de altă parte, prin determinarea
unui întreg nivel de îngropări de tezaure la aceeaşi dată, vom putea stabili anul
în care generalii romani din timpul lui .Augustus au întreprins incursiuni în Dacia.
�tirile disponibile nu ne permit să rezolvăm problema, dar pentru viitor ele vor
trebui avute în vedere.
În ceea ce priveşte nevoile noastre imediate, întrucît tezaurul de la Strîmba
are cea mai recentă monedă din anii 11 - 10 î.e.n., el ar putea să fie pus în legă
tură cu expediţia lui M. Yinicius, care a luptat şi cu geto-dacii de la Dunărea de
Jos. Această expediţie a fost datată de către Const. Daicoviciu 1 în anul 14 sau
1 0 - 9 î.e.n. Ultima din aceste două date concordă cu datele oferite de studiul
tezaurului de la Strîmba.
Materialul monetar prezentat de noi în prima parte a studiului nostru ne
oferă posibilitatea să-l urmărim şi din punctul de vedere al circulaţiei lui, în limi
tele teritoriului geografic cercetat. Precizăm însă că imaginea ce o vom căpăta
va fi parţială, deoarece se are în vedere, potrivit subiectului urmărit, numai moneda
romană. Au rămas neînregistrate în acest repertoriu descoperirile de monede daco
getice, precum şi cele greceşti : atît pontice, cît şi cele sud-dunărene. Ele vor forma
subiectul unei cercetări speciale. Abia atunci, cînd vor fi cunoscute şi folosite şi
aceste ştiri, se va putea scrie, în plină cunoştinţă de cauză, un capitol privind
. 1 C. Daicoviciu, La Transy/11anie dans l'antiquite, Bucureşli, 1945, p„ 51. Tot aici slnt menţionate
lup lele dintre geto-daci şi romani (p. 50- 52), prezentarea fiind însoţită de o bibliografie begatll.
·
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circulaţia monetară în secolele II i.e.n. - I e.n. în regiunea interesată. Cu această
rezervă, vom încerca totuşi o schiţare a problemei. Pentru moment ne limităm
să amintim că, pe lingă denarii Romei republicane, tot in acelaşi teritoriu, in
secolul al II-lea î.e.n. a circulat moneda bătută de triburile locale geto-dace. Nume
roase descoperiri de tezaure cu asemenea monede ne sînt cunoscute ca găsite in
Muntenia 1• Ele vor forma obiectul unui studiu de apropiată apariţie. Tot pentru
acelaşi secol, dar continuînd şi în cel următor, avem de înregistrat prezenţa masivă
a tetradrahmelor oraşului Thasos. Pe lingă ele, dar în număr mai redus, apar tetra
drahmele Primei Macedonii, care deşi au fost bătute în secolul al II-lea, au continuat
să rămînă în circulaţie şi în veacul următor. Amintim apoi drahmele oraşelor Apsl
lonia şi Dyrrhachium, la care se adaugă un număr destul de important de monede
ale coloniilor greceşti din Pontul Stîng, atît de la cele situate pe actuala coastă
bulgară a Mării Negre, cît şi de la cele aşezate pe litoralul romînesc. Prin urmare,
în acest cadru general al circulaţiei monetare trebuie judecată situaţia din Muntenia.
Pentru secolul I î.e.n. , ceea ce izbeşte de la bun început este lipsa aproape
totală a monedei locale, geto-dace, din această categorie de descoperiri. Într-adevăr,
din tot şirul de localităţ,i amintite de noi, numai o singură <la.tă apare o monedă
locală într-un tezaur de monede romane din timpul republicii. Şi chiar în acest
caz, este vorba de o sing1wă piesă, care nu face decît să sublinieze şi mai mult
faptul că epoca ei de circulaţie a trecut şi o nouă etapă a început, şi anume aceea
a monedei romane republicane 2 •
Dintre celelalte monede prezente în tezaure alături de denarii romani, tetra
drahmele thasiene se impun prin numărul lor mare şi prin relativa lor frecvenţă în
descoperiri. în nu mai puţin de patru depozite, găsim aceste piese alături de moneda
republicii romane. Atît prezenţa lor masivă în tezaure ( Stăncuţa, 53 buc. ; Alexan
dria, împrejurimi, 39 ; Sfinţeşti, 13 ) , cît şi faptul că toate aceste tezaure au cea
mai recentă monedă din prima jumătate a secolului I i.e.n., ne fac să presupunem
că ele au circulat, în afară de a doua jumătate a secolului al II-lea, şi în secolul
următor (I î.e.n. ). În acest veac frecvenţa acestor monede scade însă pe măsură
ce ne apropiem de începuturile erei noastre. Tetradrahma Primei Macedonii apare
într-o singură descoperire şi într-un singur exemplar. Relevăm că şi în tezaurul
descoperit în comuna Nicolae Bălcescu cea mai recentă monedă păstrată din tezaur
se datează tot din prima jumătate a secolului I î.e.n.(mai exact anul 69). Se pare
deci, că atît tetradrahmele thasiene, cît şi cele ale Primei Macedonii au continuat
să rămînă în circulaţie şi în veacul următor, dar că numărul lor a diminuat
1 O sumară prezentare a acestei probleme a fost schiţată de noi ln raportul ce lnsoţcşte desco
perirea tezaurului de la Vlrteju (BucurLştl), ln Studii şi referale prirJind istoria Romtniei, Bucureşti, 1954 ,
p. 296 şi urm.
1 Importanţa acestui fapt a fost amintită ln ED, X (1945), p. 43-44, ca şi de Iudita Winkler,
ln Contribuţii, p. 36 şi 46. Teza altor cercetători, lnsuşită şi de T. D. Zlatkovskala ( VDI, 2, 1955, p. 88),
potrivit căreia triburile geto-dace ar fi contbluat să bată monedă proprie şi ln timpul I ui Bureblsta, nu
se verltică prin descoperiri.
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treptat în secolul I. l\Ionedele pontice reclamă un studiu special, dar in general ele
se integrează în aceeaşi categorie.
O altă observaţfo se poate face în legătură cu durata rămînerii în circulaţie
denarului
republican roman în regiunea noastră. Pentru acest aspect al problemei
a
sînt de importanţă două descoperiri monetare, care soluţionează problema. Este
vorba, în primul rînd, de tezaurul de denari romani de la Rîfov, r. Plo:eşti (nr. 2i"i
din descriere), în care pe lingă 3 denari romani din timpul republicii, s-au găsit
1 2 monede din timpul imperiului, începînd cu Vitellius şi terminînd cu Traian 1 •
Acest ultim împărat apare pe aceste monede cu titlul de DACICVS. În al doilea
rînd, menţionăm descoperirea monetară făcută de Gh. Ştefan la Drajna de Sus,
în săpăturile din aşezarea civilă şi din castrul militar. Bste vorba de denari romani
din secolul I î.e.n., găsiţi alături de monede de argint şi numerase piese de bronz
de la împăraţii : Claudiu I, X ero, Vespasian, Domiţian, N erva şi Traian. Este
evident că denarii romani din secolul I î.e.n. găsiţi în săpături reprezintă un material
rămas în criculaţie. Pe baza acestor două fapte putem afirma că o parte din
moneda Romei republicane şi imperiale din prima jumătate a secolului I a rămas
în circulaţie şi în a doua j umătate a secolului I, precum şi în primele decenii ale
secolului a.I IT-lea.
Dacă materialul documentar păstrat şi amintit de noi mai sus ne permite să
urmărim circulaţia monedei romane în lumea geto-dacă din regiunea Munteniei de
mai tîrziu, începînd de pe la sfîrşitul secolului al II-iea î.e.n. şi pînă la începutul
secolului al II-lea e.n. , apoi acelaşi material monetar ne mai îngăduie o precizare
a acestei circulaţii în timp. Faptul acesta ni se pare de o deosebită importanţă
istorică, fiindcă el poate fi pus în legătură cu unele izvoare literare antice, care
menţionează anumite evenimente istorice şi pe care documentele monetare, credem
noi, le fixează topografic. Dar mai întîi să vedem ce spun monedele. Potrivit
datelor sintetizate în tabela nr. 1, frecvenţa monedei romane republicane pe teritoriul
ce formează obiectul cercetării noastre scade vertiginos in a doua jumătate a seco
lului I î.e.n. Dacă totuşi pentru această etapă, materialul documentar strins de
noi a putut oferi un procent oarecare ( 4,83 %), apoi datele de care dispunem noi
astăzi, referitor la acelaşi teritoriu, dar pentru prima jumătate a secolului I e.n.,
sînt ca şi inexistente 2•
1 Denarii <lin aceste ll'zaure se distribuie pc lmpăraţi in felul urmi'ttor : Vitellius, 1 ; Titus Caesar,
1 ; Domiţian, 2 ; Traian, 5.
2 Am putea cita deocamdată o monedă de bronz găsilă ln castrul de la Drajna de Sus şi care,
după identificarea lui Gh. Ştefan (Dacia, X I - X I I (1945- 47), p. 138, nr. 5), ar fi fost bătută de Claudiu I,
ln anul 41.
In acelaşi sens mai poate fi citată o monedă de bronz descoperită de R. şi E. Vulpe ln săpăturile
de la Tinosul (Dacia, I (1924), p. 213), precizată de M. Macrea ca fiind un sesterţ al împăratului Claudiu ,
bătut ln memoria Agrippinci senior, ln 41 (Cf. Apulum, I, p. 199, nota 30).
Problema diminuării progresive a denarilor din a doua jumătate a secolului I l.e.n., precum şi din
prima j umătate a secolului I e.n. a fost sezisată şi de M. l\lacrea. Acest cercetător oferă următoarea expli
caţie :
. . o slăbire a raporturilor comerciale dintre daci şi romani ln epoca de după Caesar şi după
Burebisla, care să t1 p1·ovorn.t o încetinire a exodului ele denari mai rec•mţi spre Daci1;1, este posibilă, nu
„
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Diminuarea progresivă în tezaurele noastre din Dacia a numărului denarilor
romani emişi în a doua jumătate a secolului I î.e.n. a fost observată de unii cerce
tători, care au încercat să găsească şi explicaţia. Astfel, M. Macrea crede că avem
de-a face cu o „slăbire" a schimburilor comerciale dintre daci şi romani în epoca
de după Caesar şi Burebista. Cauza care a dus la această situaţie este pusă pe
seama fărîmiţării, a luptelor şi frămîntărilor interne ce au urmat după moartea
m.arelui conducător. Într-un studiu recent, O. Floca îşi însuşeşte această explicaţie.
Fără îndoială că principala cauză care a dus la slăbirea schimbului între daci
şi romani a fost just sezisată. Credem însă că în al doilea rînd trebuie să facem
loc şi unor cauze externe. Un rol în slăbirea relaţiilor de schimb revine şi luptelor
dintre populaţiile ilirice şi romani tocmai în această vreme. E probabil că într-o
anumită măsură ostilităţ.ile acestea au împiedicat desfăşurarea normală a comerţului
între daci şi romani.
Activitatea negustorilor romani la nord de Dunăre a fost împiedicată şi de
luptele dintre daci şi romani, atît în timpul lui Augustus, cît şi în epoca următoare.
Unele ciocniri n-au rămas fără urmări. Într-adevăr, pentru această vreme, izvoarele
istorice au consemnat un episod tragic pentru geto-daci. Este vorba de o expe
diţie în nordul Dunării a unei armate a lui Augustus, pusă sub conducerea lui Sex.
Aelius Catus, care a reuşit să înfrîngă triburile getice 1, iar epilogul a fost prinderea
şi mutarea cu de-a sila în dreapta Dunării a 50.000 de daco-geţi. Evenimentul
a avut loc, după V. Pârvan, în anul 6 e.n. , şi, după acelaşi cercetător, „expediţia
a avut loc fără îndoială în Ţara Romînească, iar transplantarea de Daci în teritoriul
de la Oescus, Utus, Asamus şi Iaterus" 2•
Fără a-i exagera proporţiile, nu putem să nu reţinem totuşi faptul că trans
plantarea a 50.000 de geto-daci înseamnă o puternică lovitură suferită de populaţia
localnică, care, jefuită şi mutată, nu a mai putut să producă pentru schimb, în
măsura în care a produs în etapa anterioară. Va trebui să aşteptăm să mai treacă
cîteva decenii, pînă cînd geto-dacii răriţi vor reuşi să se refacă de pe urma loviturii
primite. Credem că şi prin aceasta trebuie să explicăm raritatea monedei rom!J,ne
din Muntenia în prima jumătate a secolului I e.n.
Materialul cu care operăm noi, mai întîi moneda Romei republicane, iai.· mai
apoi cea a imperiului de început, este un instrument de schimb ce va ocupa un
loc tot mai larg, mai întîi în regiunile limitrofe statului roman, iar după aceea
atit din cauza unor violente conflicte care să fi aşezat Intre cele două popoare o barieră despărţitoare,
ci mai ales din pricina fărlmiţării in patru sau mai multe părţi a statului dac după moartea lui Burebista
şi a frămlntărilor şi luptelor interne. Oricum, epoca de după moartea marelui rege este pentru Dacia o
perioadă de mai puţină strălucire politică şi economică. Prin urmare e posibil ca in anii apropiaţi de
lnceputul erii creştine, capitalul curent ln Dacia să fi fost alcătuit ln majoritate din denari romani ante
riori morţii lui Caesar" (M. Macrea şi I . Berciu, Două tezaure de monede republicane romane din Dacia
superioară, ln Apulum, I (1939 - 42)
p. 1 93 - 194).
1 Suetonius, Aug. 21,1 „coercuil el Dacorum incursiones, lribus eorum ducibus cum magna copia
caesis" (apud V. Pârvan, Getica, p. 95) ; cf. V. Pârvan, Dacia. Civilizaţiile străvechi, trad. R. Vulpe, Bucu
reşti, 1937, p. 1 73.
2 , V Pârvan, Getica, p. 94.,

.
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şi in altele mai îndepărtate, tinzînd, tocmai din această vreme, să devină o monedă
universală.
Se pune întrebarea ce realităţi istorice ascund tezaurele monetare. Cu alte
cuvinte, ce semnificaţie istorică mai profundă trebuie să acordăm acestor docu
mente istorice. Ar fi interesant de precizat dacă ele au influenţat, şi anume în
ce măsură, dezvoltarea forţelor de producţie ale geto-dacilor şi, în consecinţă, şi
relaţiile lor de producţie. Pusă astfel problema, materialul cu care operăm noi
capătă o deosebită valoare. Dar trebuie să precizăm că el singur nu poate aduce
soluţia, deoarece el reprezintă numai o categorie de documente, la care trebuie
adăugate şi altele, de natură arheologică, ce nu au fost încă urmărite. Totuşi
sugestiile pe care ni le oferă chiar şi numai materialul numismatic, aşa parţiale cum
sînt, le reţinem, urmind ca ele să fie coroborate de datele documentelor arheologice,
atunci cînd ele vor fi studiate.
Pentru a încerca să soluţionăm problema ridicată mai sus, trebuie, în prealabil,
să ne precizăm atitudinea faţă de materialul numismatic : a fost adusă moneda
romană în Dacia de negitstori romani sau ea a fost vehiculată prin intermemari, care
pot face parte, în primul rînd, din populaţiile iliro-celte sau greco-iliro-celte. În
pri.ma ipoteză, explicaţia prezenţei monedei romane în Dacia are o valoare, iar în
al doilea caz, o altă valoare. Fără a zăbovi prea mult, în parte am făcut-o cu alt
prilej 1, credem că monedele romane au fost aduse în Dacia de negustorii romani,
poate chiar de pe la sfîrşitul secolului al II-lea î.e.n., dar sigur în j urul anului 100 î.e.n.
Ne sprijinim în susţinerea părerii noastre pe o situaţie analogă din Gallia.
Într-adevăr, Cicero, în discursul său Pro Fonteio, 5, 11, referindu-se la Gallia din
jurul anului 69, spune : „referta Gallia negotiatorum est, plena civium romanorum,

nemo Gallorum sine cive romano quicquam negoW gerit, nummus in Gallia m"llus
sine civium romanorum tabulis commovetur" 2•

Prezenţa negustorilor romani în oraşele greceşti ale Peninsulei balcanice,
precum şi în orientul elenistic a fost urmărită cu multă atenţie încă din 1923 3•
Socotim că este suficient să amintim că, cu prilejul masacrelor ordonate de Mitri
date în anul 88, în Orientul elenistic au fost ucişi 80.000 - 150.000 cetăţeni romani,
care făceau negoţ în acele regiuni 4• Pe baza acestor fapte, noi socotim că negustorii
romani, o dată pătrunşi în Peninsula balcanică, nu se limitau să activeze numai
în oraşele greceşti, acolo unde-i surprindem în documente epigrafice sau literare,
ci ei pătrundeau ad.inc in „barbaricum", la lumea iliro-traco-dacă. Activitatea lor
la aceste populaţii este multiplă şi variată, dar a trebuit să privească în primul
rînd cumpărarea unor bunuri produse de localnici, în schimbul cărora ei ofereau
desigur şi mărfuri aduse de ei ( nestudiate încă), diferenţa plătind-o în numerar,
1 B. Mitrea, Penetrazione, ln ED, X (1945), p. 121 şi urm.

2

V. Pârvan, Dacia. Civilizaţiile strduechi, trad. R. Vulpe, Bucureşti, 1937, p. 154. Cf. şi B. Mitrea.
Penelrazione, ln ED, X (1945) p. 121 - 122, unde acelaşi pasaj este comentat pe larg.
a J. Hatzfeld, Les trafiquants italiilm dans !'Orient helMnitllique, Paris, 1923.
�

18.
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lbid., p. 44 -45.
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�i anume în llenad. Abia în al doilea rînd puteau fi avute în vedere alte servicii,
pe care aceşti negustori erau gata să le facă la curtea şefilor de triburi barbare 1•

Fără a admite primul aspeet al activităţii negustorilor romani în Dacia, ne-ar
rămîne neexplicată imensa maRă de tezaure monetare romane găsite pe teritoriul
g<'to-dacic.
Pentru concluzii, mai trebuie să lămurim felul în care interpretăm prezenţa
tpzaurelor monetare romane în Dacia. Vasile Pârvan era de părere că tezaurele
d l' monede romane republicane descoperite în Dacia reprezintă capitalul negusto 1·ilor romani, cu care ei au venit în ţinuturile noastre şi pe care l-au îngropat sub
imperiul unei primejdii �. Încă din anul l 933 am arătat însă că această interpretarl:'
1 1 11 se poate susţ.ine şi am explicat tezaurele monetare ca aparţinînd localnicilor,
a�a cum reiese şi din faptul că a.lături de numerar se aflau de multe ori şi obiecte
tlf po(loabă Rpecific geto-dacfre 3•
*

Deseoperirile monetare amintite de noi sînt strîns legate de cîteva probleme
majore ale istoriei vechi a Daciei : structura social-economică şi problema statului
în secolul I î.e.n. Se pune întrebarea ce contribuţie aduce materialul numismatic la
lămurirea acestor probleme neRoluţionate ale istoriei noastre vechi sau ale căror
Roluţii propuse sînt încă discutabile.
Considerăm valabilă observaţia lui T. D. Zlatkovskaia 4 că dezvoltarea pro
llucţiei, care a luat un adevărat avînt în secolele III-I î.e.n. , a trebuit să ducă la
descompunerea continuă a orînduirii gentilice şi, o dată cu aceasta, la creşterea
prestigiului economic şi politic al aristocraţiei gentilice. în acest timp, în cadrul
Rocietăţii gentilice, generează , pe de o parte, un proces de diferenţiere după avere,
proces început cu mult mai înainte, dar care acum ia forme tot mai accentuate,
iar pe de altă parte, ca urmare a acestei situaţii, creşte prestigiul economic şi
}lolitic al aristrocraţ,iei gentilice a tribului, care începe să fie din ce în ce mai
puternică, atît economic, cît şi politic. Şi cercetătoarea citată, în urma unei analize
aprofundate, ajunge la concluzia că la sfîrşitul acestei etape, începutul secolului
1 î.e.n., triburile getice treceau prin această fază de descompunere a orînduirii
eomunei primitive, după care urmează perioada de formare a societăţii împărţite
pe clase şi statul 5 .
--------·------

1 \". P:\rnm. in Dacia. Civilirn/iile străvechi (p. 155), ne dă o imagine sugestivă a acestui aspect
al in<lclclnkirii ncguslorilor romani : „ . . . nu la simpli negustori trebuie să ne gln<lim clnd e vorba de

p:ilrunderea romană în ţările danubiene : principii şi regii celţi, illyri şi daci aveau nevoie de numeroşi
meşteri pentru a Ic zidi cetăţi, a le fabrica maşini ele r:'\zboi, a le bate monede. . . apoi existau pe atunci,
ca şi astăzi diferiţi „brasseurs d'affaires" a căror întrebuinţare era enciclopedică : de la negocierile diplo
matice plnă la vinderea prizonierilor ca sclavi" (Dacia. Civilizaţiile străvechi, p. 1 55).
2 V. Pârvan, Getica, p. 612 şi p . . 797 a rezumatului francez.
. 3 B . . Mitrra,. Notă asupra unor tezaure de monede romane descoperile
ln Dacia, ln RIR, V ( 1 035),
'
Jl. 285 - 294.
c T. D. Zlatkovskaia,
' Plemennoi soiuz getov pod - rukavodstvom Rirebisli, in V])l, 2, 1 955, p. 78 fi urm.
5 lbid„ p . 82.
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Pe de altă parte, C. Daicoviciu face două observaţii de care trebuie să ţinem
seamă în această ordine de idei. Conducătorul săpăturilor de la cetăţile dacice face
<>onstatarea că marile lucrări de apărare şi sistemul savant de organizare a acestei
regiuni într-un formidabil reduit încă din timpul lui Burebista ne lasă să între
vedem posibilitatea unei faze de pregătire şi consolidare a puterii regale chiar
înainte de Burebista 1• Din faptul că Acornion din Dionysopolis a fost la tatăl lui
Rurebista se trage concluzia, şi acest fapt ne interesează pentru moment pe noi,
că trebuie „să datăm apariţia puterii regale consolidate, precizează C. Daicoviciu,
cel puţin de la începutul secolului ° I î.e.n." 2•
Din punctul de vedere al structurii societăţii getice, puternicele elemente
ale aristocraţiei gentilice pe ultima ei treaptă de descompunere, ajunse puternice
atît economic cit şi politic, pot explica acumularea acestor tezaure monetare. Chiar
dacă în soluţionarea problemei st atului care este pe punctul de a se naşte, aceste tezaure
nu aduc o contribuţie decisivă, totuşi ele dovedesc existenţ,a unei puternice baze
economice, începînd din primii ani ai secolului I î.e.n. Şi, după părerea noastră,
în aceasta constă importanţa materialului numismatic : el dovedeşte că ascensiunea
geţilor sub Burebista a avut o perioadă premergătoare, aşa cum observă C. Daico
viciu, şi pe care materialul monetar prezentat de noi mai sus o dovedeşte cu priso 
sinţă. Faptul acesta este cu atît mai interesant, cu cit arheologii constată că în
jurul anului 100 î.e.n. cultura materială de pe întreg teritoriul dacic prezintă trăsă
turile ei caracteristice. În felul acesta, cele două categorii de documente se comple
tează reciproc.
Dar descoperirile monetare romane din timpul republicii aflate pe teritoriul
Munteniei ne mai îngăduie şi o altă concluzie. Pînă acum se asociau doi factori,
care păreau caracteristici · pentru regiunea transilvană a Daciei - cetăţi dacice
puternice şi baza materială corespunzătoare (văzută prin descoperirile monetare) pentru a se afirma că în această regiune am avea de-a face cu o dezvoltare econo
mică superioară celei din sudul şi estul Carpaţilor. Descoperirile monetare din Mun
tenia, menţionate de noi mai sus, dovedesc că şi regiunea geto-dacă de la sud de
Carpaţi avea, pe la începutul secolului I î.e.n., aceeaşi dezvoltare economică ca şi
cea de la nord de Carpaţi ; societatea geto-dacică de pe ambii versanţi ai Carpa
ţilor are aceeaşi evoluţie şi lasă impresia unui tot unitar şi perfect închegat.
*

La capătul acestui studiu, care, prin însăşi natura materialului documentar
şi în raport cu dezvoltarea cercetărilor de la noi în acest domeniu, mai mult a schiţat
decît a putut să le rezolve, putem totuşi considera cîteva poziţii definitiv cîştigate.
·- ·-----

--- -

1

c. Daicoviciu, Le probl�me de l'etal el de la cullure des Daces a lu /umiere des nouvel/es recherches,
ln Nouvelles iludes d'hisloire presentees au X• - Congres des sciences hi.�loriques, Rome, 1 955, Bucurc�t i ,
1955, p . . 135. .
2 lbld., p. 1 36 .
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Privit prin masa de tezaure şi aflări izolate de monede, ţinutul geto-dacic
al Munteniei de mai tîrziu nu este cu nimic mai prejos, in ceea ce priveşte canti
tatea descoperirilor, faţă de celelalte ţinuturi ale Daciei libere. Din acest punct
de vedere, rezervele făcute de Vasile Pârvan in unele din lucrările sale, amintite
de noi mai sus şi însuşite parţfal şi de alţi cercetători mai noi 1, nu se mai dovedesc
j ustificate . .
Acelaşi ţinut geto-dacic cuprins între stînga Oltului, Carpaţi şi Dunăre atestă
în cultura sa materială o prosperitate şi o bogăţie nebănuită, mai cu seamă in
prima jumătate a secolului I î.e.n. Etapa cea mai prosperă pare a fi primul sfert
al veacului I î.e.n. şi sub acest aspect geţii de la sud de Carpaţi sînt la acelaşi
nivel de dezvoltare cu cei din Transilvania, unde acelaşi material monetar ne dă
aceeaşi indicaţie.
Cultural şi economic, geto-dacii au atins încă de la începutul secolului I
î.e.n. o mare dezvoltare economică ce le îngăduie să producă pentru schimb. în
primul rînd, se interesează de producţia şi produsele geto-dacilor negustorii romani.
Pe ei îi găsim în mare număr in Dacia. Cu siguranţă că nu sînt singurii. Pe lingă
Pi, şi de o tradiţie mai veche decit a lor, trebuie să fie şi negustorii greci. Dar,
foarte probabil, în număr mai mic sau deocamdată mai greu de identificat.
Din punct de vedere cultural, în sensul larg al noţiunii, geto-dacii au trebuit
să se îmbogăţească cu o serie de elemente noi, pe care studiul arheologic al mate
rialelor descoperite sau ce se vor descoperi ni-l va releva în viitor. Prin aceste
influenţe primite şi asimilate, cultura geto-dacă s-a întărit ; ea s-a pus la curent
cu cea mai dezvoltată cultură a vremii şi s-a pregătit să înfrunte primejdia
romană.
După cît ni se pare nouă, prezenţa şi activitatea negustorilor romani în
Dacia grăbesc destrămarea comunei primitive, prin faptul că relaţiile de producţie
ale celei dintîi orînduiri sociale se dovedesc acum depăşite, tinzîndu-se spre instau
rarea unor relaţii de producţie sclavagiste, care singure ar putea mări producţia,
cerută şi urmărită de negustorii străini pe pămîntul Daciei.

l I. Winkler, E:r:pClIIB iunta l'COllomică a Romei ln Dacia, 1n Studii fi referate privind i&loria Romlniel.
.
I, Bucureşti, 1954, p. 155.

196

https://biblioteca-digitala.ro

3

6

•
12

13

16

•
19

PL.ANSA

I.

-

14

i7

20

Denari _romani din timpul republicii descoperiţi la Str1mba, r. Ttrgovişte.

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

23

25

•

30

•
„

33

PLANŞA

I r.

-

Denari romani din timpul republicii descoperiţi la Strlmba, r. Tlrgovişte.

1 99

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

41

•
43

46

48

51

PLANŞA

III.

-

lt9

52

53

Den.ari romani din timpul republicii descoperiţi la Strlmba, r. TtrgoVişte.

201

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

•
57

58

61

62

64„,

.C'

67

69

73
PI.ANŞA IV.

-

Denari romani din timpul republicii descoperiţi la Strlmba, r. Tlrgovişte.

203

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

76

75

81

8't

86

88

90
PLANŞA

V.

-

91

92

Denari romani clin timpul republicii descoperiţi la Strlmba, r . Tlrgoviipte.

205

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

94

97

96

1 00

1 0 1+

102

••

•

105

107

•
109

PLAJ'.{·$.i. VI

-

101

11 0

Denari romani d i n t impul republicii descoperi ţ i la Sti:tmba, r. Tlrgovlşle.

20 7

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

114

115

116

••

118

117

1 19

122

1 21

123

1 2 't

1 27
PLANŞA
1'.

-

V I I.

-

•
128

Denari romani din timpul republicii descoperiţi I a Strîmba, r . Tlrgovişte.

c. 10'1

209
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

1 30

•

133

•
134

• ••
,.

•

138

•

•

•• • • •

1 39

1 43

145

PLANŞA V I I I.

-

14t

Denari romani din timpul republicii descoperiţi la Strlmba, r. Tlrgovlştc.

2il

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

147

1 50

153

155

156

r·

IS 9

1 62
PLANŞA

IX.

-

160

163

1 61

164

Penari ro!llani din timpul republicii descoperiţi l a Strlmba, r . Tlrgovişte.

2 13

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

167

166

165

•
169

171

•
174

1 77

•
160

PLANŞA

X.

-

172

175

•
1 78

•
181

�

1 70

1 73

•
1 76

•
1 79

•
179

Denl\ri romani din timpul republicii descoperiţi l a Strtmba, r. Tlrgovişte.

215

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

185

184

1 86

1 89

• •
190

192

195

1 88

1 87

•
1 9 1t

1 93

„
•
-. •
1 96

1 97

•

198
PLANŞA

X I.

-

1 99

•

•

•

2 00

Denari romani din timpul republicii descoperiţi la Strlmba, r. Tlrgovişte.

217

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Z11

213
PLANM

X I I.

-

214

•
215

Denari romani din timpul republicii descoperiţi la Strtmba, r. Ttrgovişte.

219

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

8

•
PLANŞA X I I I.

-

Denari romani din timpul republicii găsiţi în împrejurimile Alexandriei.

221

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

U:CATURI COMERCIALE ALE GETO-DACILOR DIN MUNTENIA

OTPAlliE Htl1E B MO H ET H bIX HAXO,l:i; HAX TO PI' OB bJ X O T H OIII E H l1 11
rETO-,lJ;A HOB 11 3 BAJIAXIB1 C PHMC HOll P E CTIVEJi l1 1\ 0 ll
HPATIWE COAEPIKAH lil E

To o 6cTOHTCJlbCTBO, 'ITO ttaXO AIHI MOHe T Ha TeppHTOpHH TpaHclf.JlbBamrn 6hlmt
nepBbIMH aaperHCTpHpOBaHHhIMH H AOBe]l;eHHhIMH AO CBe;a;eHHH y 'IeHoro MHpa eIIţe
np1:16J1H8HTe.JlbHO B cepe;a;HHe npOIIIJIOro C TOJleTHH, npHBeJIO K MHeHHIO, cor.JlaCHO
KO TopoMy ;a;aKH, HaceJIHBrnHe HaprraTcKyro Ayry ( EaHaT H TpaHcHJ1bBam110) , Haxo
;a;u.JIHCL B OTHOIIleHHHX TOprouoro o 6MeHa c PHMCKHJ\I rocy;a;apCTBOM, Ha'IHI-IaH y me c
nepBhIX ;a;ecHTHJleTHif I BeKa ;a;o 1r.B . , B TO BpeMH KaK Te me reTo- ;a;aKHilCKlfe nJ1eMeHa,
mHBrnne K rory li K BOC TOKY oT HaprraT ( 0.JITeHHH, MyHTettHH H HhIHe'rIIHHH Mo.J1;a;0Ba) ,
aaBH3aJIH ToprOBhle CHOIIleHHH c TeM me PHMCKHM rocy;a;apcTBOM eABa Jll'IIIlb CTOJieTHe
cnycTH, H 'ITO 3Tll CH01IleHHH HOCHJIII 60J1ee orpaHH'IeHHbrtî: xapaKTep (BacHJie IlbipBaH,
„ Getica" , cTp. 797).
11MeH B BH;a;y no;a;roTOBKY o 6o6IIţaIOIIţero Tpy;a;a OTHOCHTe.JlbHO BCeil: 0 6.JlaCTH,
ttace.JleHHOif reTo- ;a;aKaMH, li y'IHTbIBaa TO, 'ITO Haxo;a;KH B TpaHCHJlbBaHHH 6hl.JIH J1Y'I'rne
H8BeCTHbI, aBTOp orry 6J1HKOBaJ1 B 1 945 ro;a;y HCCJleAOBaHHe, Kacaro'n\eecH 3TOif KaTeropHH
HCTopH'IeCKlfX naMHTHHKOB, naif;a;ettnhlx Ha TeppH TopllH 0.JITeHllH (Dacia, I X-X,
1 941-19414, c Tp. 359-405). H axo;a;Ka K.Jla;a;a B CTpbIM6e ;a;aeT aBTopy noBo;a; npo;a;oJl
maTb llCCJle;a;oBamrn MaTepHa.JloB TaKoro me po;a;a, naif;a;eHHbIX Ha TeppHTopm1 MyH
TeHHH ; ocTaeTcH HB'y 'IHTb aTOT Bonpoc B 6J1Hmaif11IeM 6yl(ym;eM u ;a;JIH Mo.ll ;a; OBbI.
*

B aaMeTKe, noHBHBrneifca B „Revue Numismatique" 19·30, cTp. 261 ) , <fipam�yacKHif
y'IeHhlit A;a;pHeH BJ1aHme ;a;oBo ;a;nT ;a;o cBe;a;eHHH llCCJ1e;a;oBaTeJ1eif, 'ITO B PyKape, 6.JIHB
R'.b1Mny.J1yttra, B PyMhIHHH, 6hIJI Haiî;a;eH 11,eHHhlif K.Jla;a; puMCKHx MOHeT BpeMeH pecrry6mrnH u nepBoro pHMCKoro HMnepaTopa 0KTaBHaHa ABrycTa. OcHOBhIBaHcb Ha npH
cJiaHHhIX eMy cl>o Torpaqnrnx, aBTOp ony 6JIHKOBaJI H HeKOTOpbie AaHHhie B CBH3H c
3 THM KJia;a;oM.
Ha ocHoBaHHH q,oTorpaqm:if, xpattHIIţHxca 'IaCTH'IHO B HyMHBMaTH'IecKoM Ka6H
HeTe AKa;a;eMHn (aKa;a;. HoHcTaHTHH MoHcHJI) Jt 'IaCTH'IHO B HyMHaMaTH'IeCKOM Ka6H
tteTe EyxapecTCKoro Hau,HoHaJibHoro Myaea 1weBHOCTeif, a TaKme Ha ocHoBaHHH npe;a;
npHHHTLIX Ha MecTe HCCJie;a;oBaHHif, aBTop ;a;aHHoro TPYAa BHOCHT HOBhle YTO'IHeHHH
B 3TOT Bonpoc. TaK, OH ycTaHaBJIHBaeT, 'ITO MOHeTHhlif KJia;a; 6bIJI Haif;a;eH B 1 929 rOAY
Ha TeppHTopHH ceJia CTpLIM6a, ce.JlbCKaH o 6 IIţHHa IlHeTpapH, paifoH TL1proBH11ITe ,
IlJIOellITCKOif o 6JiaCTH.
Ha O CHOBa1um coxpaHliBIIll:IXCH cl>oTorpaq,wt, K KO TOpbIM 6blJIH ]J;06aBJiettbl 6
MOHeT, aa;a;ep·maHH;hIX H coxpaHeH;HhIX IlOCJie;a;Hl:IM BJia;a;eJibU,eM, aBTOp COCTaBUJI Il u 
;a;po 6Hhlif xpoHOJIOrl:l'IeCKOit l:II:tBeHTapb Bcex MOI:teT, HaXOAHBIIIH XCH B 3 TOM KJia;a;e.
Y 'IliThIBaH, 'ITO IIO 'ITH Bce MOHeThl Ha aToro KJiaAa, aa HCKJIJO 'IeHl:leM 10 aKaeMrrJiap oB,
6bIJIH npo;a;aHhl H o TnpaBJieHhl B npollIJIOM aa rpaau:u,y, aBTop C 'IeJI ay mahIM rrpe;a;cTa
BHTL cl>oTOrpaq,HH Bcex MOHeT no Mepe Toro, KaK Ol(H Gbl.Jll:l HAel(TH4>H�l1pOBaHhl 1:1 KJiac
cH«I>m�1:1poBal(hl B xpoHOJIOrH'leCKOl\I nopHAKe ( ;a;JIH o CJier 'lel(HH l(OMep a, no;a; KO TOpbIM
MOHeTbl 4>11rypHpy'.K>T B on1:1caau:11, coxpaHHlO TCH M tta Ta6JIHQax) .
11a 215 MOHeT 2 1 2 - pMMCKMe ;a;eHap1:111 M 3 - BapBapCKHe IlOApa maHU:H (J\&J\& 213,
214 u 215). H aTl:IM MOHeTaM 11p1:16aBJIHe TcH em;e o ;a;MH aKaeMnJiap, He;a;aBHo noc Ty1111B
rnHtt B ThlproBllllITCKutt pattol(Hbl.if Myae:tî:. CJie;a;yeT KpaTKMtt ayMHaMaTH'leCKMil: ROM223
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MeaTapaif. 3 TOH Haxoi:vrn B npe i:ieJiax, AOIIYC TUMIJX aaXO ):l.FIIIVIMllC.FI B pacnop.FiateHllll
aBTopa cl>oTorpacl>u.FIMll. B a To:tt rJiaBe O TMe tJ:eHM H HeKoTopnre BapuaHThl no cpaBHeHlflO
c UMeIOIIlllMCfl Ma Teptt:aJioM ( rpro 6ep, Ca:tt i:ieH:XeM H MaTTllHrJiu). TaKn;M o 6pa3oM,
na ocHoBaHllll Toro, 'ITO Ha ACHap1rn, onucaaHoM aBTopoM no.n; J\& 204 (cp. Ta6JI. X I I ,
204), roJioBa uMnepaTopa noBepl!yTa BJieBo, a Ta MOHeTa npe).{cTaBJI.FieT co 6o:tt cepe6pmrnif. BapuarlT Tuna V, BapuaHT 6 ITO KJiaccucl>uKa'Quu rpro 6epa ( T . I I , CTp. 24) ; 3 TO T
Tllll 6LIJI ll3BeCTeH rpro 6epy JIHIIIh B BH):le 30JIO TOH MOHeThl. TotJ:HO B TaKOM me ITOJIO
meauu Haxo ):ltt:TC.FI H i:ipyro:H i:ieHapu:tt tJeKar-i;Ku BpeMeH Toro me uMnepaTopa (J\& 2 1 1 ) ;
aTOT THIT 6blJI AO ClJX nop 3aperucTpHpoBaH llCKJI'IO '!HTeJlhHO B Bll):le 30JIOTOH MOHeThl
(rp10 6ep, T. li , c Tp. 437). K a ToMy npH6aBJIR:e Tc.FI Terreph u BMrrycK cepe 6pHHMx MoHe T.
MHTepecHhIM BKJiaAOM .FIBJIHeTc.FI u onucaHHMH aBTopoM i:iei�apuif., Haxo i:iHm;niicn
B ThlproBHIIITCKOM paiîoHHOM My3ee. BcJieACTBHe Toro, 'ITO Tio 6ei:ia JieTIIT JIHQOM
Bnepei:i, i:iepma o 6eIIMH pyKaMH ID;HT c [CLV] , a Ha):\ IlOCJie):\HllM HaXO):\HTC.FI JlereH):la
SPQR, aK3eMITJI.Fip R:BJl.FieTCH pei:iKuM, Mo meT 6hlTh, i:1ame yHuKaJihHhlM (p11c . 1 ) . Bhlme
ynoMHHY Thle DK3eMITJlHpb1 IlOITOJIH.FilOT HeKO TOP IJMH BapuaHTaMH li pe):IKHMH o 6pa3Q3MH MOHCTHhle BnrnycKH 0K TaBuaaa ABrycTa.
H eKo Topnre i:ieHap1rn Ha A<IeKaHeanr pa3JIH 'IHhlMll Hace<IKaMH (puc. 2).
KaK npaBHJio, B 6oJihIIIHacTBe cJiyqaeB a TH Ha):ltJeKaHKH c i:ieJiaHnr Ha JIHQeBoif. cTopoHe
(54 CJiyqaa) ; Ha):ltJeKaHKlJ Ha o 6opoTHOH C TOpOHe MO iKHO y1rn3aTh JlHIIIh B ITHTH cJiy
'Iaflx. 0 THOCM;TeJihHO Ha):ltJeKaaoK aa i:ieHapu.Fix 113 KJiai:ia, ua:tt ):leHHoro B CTpIJM 6e,
MOiKHO c i:ieJiaTh u i:ipyrue 3aMe'IaHua, HMerom;ue TaK me Bamaoe 3Ha'Iemrn. PetJh HAeT
o KOJlll'IeCTBe Ha):l'IeKaHOK Ha O AHOii MOHCTe. c 3TOH TO 'IKll apeHlllI, aBTOP YTO 'IHIIe T,
'ITO aa O ):\HHX :rn3eMITJI1Ipax HaXOAHTCH no O ):ll(OH Ha):ltJeKaa1rn, Ha i:ipyrux - no ):\Be
HJIH Aame Tpu. Bo Bcex cJiy qaax, Kori:ia aa OAHOH u TOH me MOHeTe ecTh ABe HJIH TPH
rro i:io 6aMe HaA'!eKaHKH, OHll Bceri:ia pa3JIH'!HOH cl>opMM. ABTop AYMaeT, tJTo 3 ):lech HAeT
petJh o i:ipyroM nyaHcoHe, u C 'IH TaeT npaBHJihHhlM npei:inoJio mem1e, 'ITO a TH HaA'Ie
KaHKH .FIBJl.FIIO TC.FI pe3yJihTa TOM IlOCJIC):\OBa TeJihHhlX npoBepoK MeTa.rma, 113 KO Toporo
ci:ieJiaHa MoHeTa. OcTaeTc.FI yc TanoBHTh apeMH, a TaKme yTo tJIUlTh B 6yi:iym;eM TO,
'ITO KacaeTCH QeHTpOB HJIH o 6JiacTeii, JIHQ llJIH yqpemi:1em1tl:, 3aHltMaBIIIHXC.FI a Toii
orrepaQueiî:.
E cJiu BhlCKa3 aHHOe npei:i110JiomeHHe npaBHJihHO, TO u3ytJeHue pa3JIHtJHhlX KJia):lOB
puMCKllX MOHeT BpeMea pecny 6JIHKH li paHHeH HMnepuu, Haii):leJ:tHhlX B QeJIOCTH li
OTHOCHIIţHXC.FI xpoHOJIOrHtJeCKH K pa3ml tJHhlM a TarraM, i:iac T B03MOiKHOC Th npocJie):\HTh
II'yTeM cpaBIIeH;H.FI li ycTaH;OBHTh ):IOC Ta TO'IHO TO 'Il(O, KO TOpble 113 aace tJeK 6oJiee i:ipeB
nero npoucxo mi:ieaua M. KO Topnre H3 nux noaBHJIHCh no3 me. Mo meT 6MT'b, oKameTCH
B03MO iKHhlM ycTaHOBH Th rpaHHQhl peruoHaJihHhlX cl>opM. MoHeTHhle HJiaAhl xoporneii:
coxpaH;HOC TH, AOIIIe):\IIIHe AO aarnux ):\Refi, Mory T OHaaa Th B 3 TOM O TI:tOIIIeI:tliH QeaH.yIO
IlOMOIQh.
MecTHble noi:ipa maaua i:ieHapmi pecny6J111KaHcHoro PaMa aaxo):l.FITCH o 6bl'IHO
B Moae THhlx HJiai:iax ,D;aKUH. B uccJie):lyeMoM cJiytJae, B KJiaAe H3 C TpMM6hl H3BeC THhl
3 noi:io 6aMx aK3eMnJiapa (J\&J\& 213, 214 u 21 5).
MccJie):loBaaue cl>oTorpacl>utt rro3BO.iIHJio aBTOpy ci:ieJiaTh aeKo TopMe Ha6mo
.n;ea1rn O THOCllTeJihHO Toro, B KaHOH CTeneau MOl\eThl C TepThl. M3 Toro, 'ITO Ha aeKO
TOpbIX MOHeTaX 'IeKaHKH li BeKa HCT CJie):\OB C TllpaaHII (Harrp11Mep, J\& 18) , Tori:ia KaK
ua i:ipyrux, o Ta·o cam;uxca K BeChMa 6mrnKoMy a Tarry (J\&J\& 22, 25 u T. A·) BHAHhl .FIBHhle
CJIC ):lhl CTHpaHllH, aBTOp BhlBO ):\HT 3aKJIIO'IeHHe, 'ITO ae BCe MOl:leTLI HaXO ):\HJIHCh BCe
BpeM.FI B o 6pam;eauu : aeKO TOphle H3 llHX 6b1JIU BpeMel\H,O H 3�HThl H3 o 6pam;eHHH,
3aTeM BHOBh rrym;eHhl B o 6pam;eHlle li, HaKOHeQ, IIOCJie HC TetJeHHH U3BeCT1lOro nepu:oi:ia
BpeMeHu, 6m111 Te3aBpupoBaa1 a.
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BecbMa HaTepecito npocJ1eAHTh, HacROJlhRO co·xpaitHJUICh MOHe TI.(caMoro II03 ,[\Hero
npOIICXO m,[\eHHJI ll, oco 6eitHO, B KaKoit C Teneall ORII C TepThl. Pe tib H,[\eT o MOHeTax ,
onHcaitHhlx IIO A .M.M 204-2 1 1 , KO Top1>1e O THOC.RTC.R R 1'4-9 rr. AO H. a. ( Ta 6JI. X I I ,
204 -2 1 1 ) . EoJII>IIIllHC TBO H a Hllx, no-BHAitMoMy, „fleur de coin" (Hanp11Mep, .M 209).
Bce me 'ita aKaeMIIJIHpe .M 2 1 1 , 60.Jiee noa,[\itero npo11cxo m,[\eHHH, KaK 6y ATO aaMeTHhl
cJia61>1e cJie,[\hl C Tllpait1111 ( Ta 6JI. X I I , 2 1 1 ). 8T11 cJia61>1e cJie Ahl cTHpamJ;H Mo mao o 6'b
HCHllTb H II3HOCOM MOHeTaoro IIITaMna.
RJia)1 H3 CTphlM6hl npe11ocTaBHJI aBTopy cJiyqafi co opa Th noe ,[\llH;O BCe MOite Thl
P11McKoit pecny 6JIHKl1l H paitaero nepH011a HMnep1rn , itait 11eHithie ita Tepp11Top1u1 Hhl
ueIIIHeit MyHTeHJlH. ABTOP nepe tIHCJIHeT oc TaJII>Hhle MoiteTHhle KJiaAhl H OT,[\eJihHhle
aax0)1KH TaKHX me MOHeT Ha TeppHTOpHH MyHTeHHH (nopHAOBKOBhlit HOMep B OITH
ca}lHll COOTBeTCTByeT HOMepy I�a Kap Te, p11c. 6).
RpoMe CTp1>1M61>1, KJia11hl p11McK11x MoiteT npeMeH pecny 6mrnH 61>1.JIH Hait)1eHhI
n cJ1eAy10trţnx MeC TltOCTHx : B oKpecTHOCTHX AJieKcaH11pun .:N� 2 ; B EanJieIIITH .M 4 ; B
oKp ecTHOCTHX Ey'xapecTa .M 6 ; n oKpecTHOC THX Eyaay .M 7 ; B yea11e Eyaay .M 8 ; B
oKpecTHOC T.RX Ryp TH- Ae-Ap11meIII .M 1 0 ; n )l,aeIIITH .M 1 1 ; n )l,apaIIITH .M 13 ; n ct>yH11eH11
M 1 7 ; B JlnKyp11qy .M 1 8 ; n M11epe .M 1 9 ; n H nKoJiae EaJitiecny .M 21 ; B Poupone .M 25 ;
n PoaTe .M 29 ; B Camme .M 30 ; B CnHHQeIIITn .M 32 ; n C TaHKyQe .M 35 ; n RJiotIH'Qn .M 40 ;
H Henanec THoit Mec.TH;OCTH .M.M 42 n 43 ; B oKpecTHOCTHX IlJioeIIITH .M 44. M:rnec THhl
Ho110 6n1>1e me MOHeTI>I PuMcKoit pecrry 6mrnn, Haxo )1HMhie noc ToHHito Ha a Toii me reo
rpa.PHtiecKoit Tepp11TopHH, HO y me B BH)1e 0 ,[\HHll t{HbIX 3K30MIIJIHpOB, B CJie)1yIOIQHX
MeC TltOC THX : B oKpec THOC THx AJieKcaHAPHH .M 3 ; B EaIIIeIIITH .M 5 ; B oKpecTHOCTHx
EyxapecTa .M 6 ; B Ra mite .M 9; B )l,anQe .M 1 2 ; B )l,paraHeIIITH .M 1 4 ; n )l,pamHe- 11e-Cyc
.M 1 5 ; B <l>hlH ThlHeJie .M 16 ; n Mepee .M 20 ; n 0.JITeHH .M 22 ; B Ilne TpoaceJle .M 23 ; n Ilo
neIIITH .M 24 ; B yea11e PhrMHuKy-CapaT .M.M 26 H 27 ; n PaanaAy- 11e- JKoc .M 28 ; n
Capa:Q.RHKe .M 3 1 ; B CuHae .M 33 ; n CHarone .M 34 ; B Cyp11yJieIIITH .M 36 ; n Cyxae
.M 3 7 ; B TypHy-MarypeJ1e .M 38 ; n 3Hl\tHH'le .M 39 ; B RoHQeIIITU .M 4 1 .
B HC TOpHtieCKOM IIJiaHe MeCTH;oro xapaTepa Hayqeune 3 Tuit KaTeropHn: HCTOq
llHKOB MomeT JIBllTbCfl 113BeC TlthlM BKJia)10M B 60.Jiee np aBHJlhHOe, 60.Jiee rJiy6oKoe
u 60.Jiee )10KyMeHTaJihitOe 03HaKOMJieHlle c llC TOpHeH reTO- ,[\aKHitCKHX IIJieMeH H <I TOH
MeC TltOC Tll, a TaK me H c HeKOTOphlMll C TopouaMH HX co'QHaJihH0-8KOHOMHtieCKOit C TpyK
Typhl. 0 11HaKo cne11emut, KOTOphle 11aeT Hay qemxe MaTepuaJia MOHeT P11McKoit pecny6.JIHKH, B oco 6eitHOCTH )1.JIJl a To ro a Tana H )1.JIH <I TOH MeCTHOCTII , npuo6pa TaIO T eIQe
60.Jiee Bamaoe aitatieHue, 6Jiaro11ap11 cneQu.P11Ke aToit KaTeropHH ucTo qmrnon, Aa
IOIQeit BOaMo mHOCTb 11a THpona Tb MOHCTHhlit Ma Tep11a.JI. CJie11ona Te.JII>Ho , co61>1THH
H .PaKThl, O TpameHHhle B MOHeTHhlX HaXO,[\Kax, MoryT 6'b!Tb O TaeceHhl K cpaBHHTe.JlhHO
opraituqeHHoMy nepHO):(y H YTOt{HeHhl c xpOHOJIOrH qecKOM TOt{KH apeHHH. rJiaBHaH Macca
MOHeT npHHa)1JiemHT nepnoit IIOJIOBHae I BeKa 110 H. a . , a CJie,[\uBaTeJihHO, O Tpa meHHhle
B aeit HCTopn:q ecKHe co 6hlTUfl li COQHaJibHhie ycJlOBllH O THOCHTCJI K <I TOMY me nepHOAY
npeMeH;H. XoTH 11 HMeIO TCH HeKOTOphle cBe11eH1111, KacaroIQ11ec11 nocJie]J,HIIX ,[\eCHTHJieT11it
nepBoit noJIOBHithl I neKa AO a. a . , n oco 6eattocTH B cn11a11 c nepHOAOM En:pe 6Hc ThI ,
BCe me HMeIOIQeHCH B pacnopa meHlllI llCCJie)10BaTeJieii ,[\OKyMeHTaQUH ,[\aJieKO HC
r1ocTaTO 'IHO , 11.Jl.R Toro qT061>1 aHaTh ocHOBHhle npo 6JieMhl a Toro nepH011a. Hanp11Mep ,
; nan, npe11IIIec TBYIOIQHit EHpe6HcTe, conepIIIe HHO He ,[\oKyMeHTHponaH. HeKO TOphle
aJreMeHThl, Bhl.RBJIHIOIQHec.R Ha aeAaBHHx HccJie110Bau11it aKa11. RoHcTaHTHHa )l,aitKo
nuq11y (SCIV, V I , 1955, C Tp. 49 CJIJi j Nouvelles etudes d'histoire, EyxapecT, 1 955 ,
CTp. 135 CJIJI) yKa3hIBaro T, B KaK'yIO C TOpOHY )10Jl iKHhl 6î.1Th Hanpan.Tl eHhl ycnJIHfI IIC
('Jle,[\OBa TNieii, a TaKme uaMeqarollJ.Heca nepcneKTHBhI.
15
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Ho ecTb H 11pyr1te, ne Menee Ba mtthle C TopoahI Bonpoca, 11.JIR KO TOpblx meJI8:TeJI1>Ho
IIOJiyqMTb IIOJieaHhle }13H!ibl0 Ma MOHCTHJ,IX HaXOAOK : TOBapHoe np oM3B0}1CTBO, BOIIpoc
o nJieMettu;oM coroae Bo BpeMeHa BMpe 6McTbl H 11po 6Jie1me a Toro coroaa nocJie y 6Htî:CTBa
ero Bemrnoro coa11aTeJIR. Bo Bce <> TU BonpochI, Ha� u B PRl1 11pyrux, HayqeHue MOHeT
HhIX H;aX0 }10K MomeT BH;CC TH CBOH BK.11a11.
O ;r:vi;aRo MotteTilhle BKJia }1hI 11a me Tor11a, Ror11a OHH M npHHa}1Jiemami: reTo-11am1ti:
cR0My Hace.rrm•Hro, B 60Jl1>IHH«C TBe cJiyqaeB 6hIJIH aaBeaeHhl pnMCKHMH KYII.QaMn.
npu6blBIHHMH na pa60BJi a 11eJl h 'IeC1wro PttMCRoro rocy11apcTBa. B o 6Mea Ha HaJlHq
H;hle 11eH1>ru Ryllr(hl noJiyqam1 OT Mec THhl'x mnTe.Jieil: TOBaphl. TamrM o 6paaoM aBTop
rrpuX0 }1HT K o 6 n(eMy Bonpor:y ;1penHeii HC TOpHU o ToprOBJie PHMCI>Oro rocy11apcTBa
e aapy6e maLIMH cB06011ahlMn Hapo11al\rn . B aToM cJiyqae MOHeThl npe11c TaBJIR10T co 6ot:i.
}10KyMeiţTa.Tl'bH;bIC 11aatthie, li.11.;J IOCTPHPYIOIIlHC o 6MeH, npOHCX0 }1HBIHHti: Me m11y 11BYMH
MHpaMH, naX0}1HBIHHMHCH u;a paa.JIH 'IHbIX CTa}1HHX 3BOJIIOtl,HH, ::moHOMHqeCKHe IlO Tpe 6IIOCTll KOTopi.rx naaHMHO 11onoJCHH10TCH. H o , uecoMu;eauo, MOHeThl u;e e11ll«CTBeH
Hoe 110Kaaa Te.'IhC TBO o 6Meaa, cylllcCTnoBaBmero Me-m11y reTo- 11aRniîcKllM o fo.QecTnoM
n pHMCKllM pa60BJia11cJli.qecKHM rocy11ap c TBOM. MoHe Ti.1 npe11c TaBJIR10T co 6otî: JlHnn,
qacTb 3KBHBaJieaTa, B HaJinqubl'X 11ea1>rax, KOTOphle PHMCKHe Kynqbl OCTaBJIHJIH li
,il;aRHH BaaMeH noJiyqacMhlX Tonapos. B TopaR qacTh, o 6'heM u pog KO Topoit ocTaeTcH
ycTaHOBHTb B 6y11yIQeM , no-BHAHMOMy, cocTo R.r:ca ua pHMCKHX ToBapoB. 8ToT paa11e.1c
o pHMCKOM BBoae B CB0 6011Hy'IO JJ:aKHIO Cll(C ae aanncaH. hOHeqHo, 3TOT BB03 Hrpa.JC
poJib B pa3BH TH1'I H CTHMy.rr 11poBaHHH npOH3B0}1HTCJÎbHblX CH.11 B ,'.[l;a:irnn JI B TO me BpeMH
oRaaaJI BJIHHHne aa rrponano 11c Tseaflhle o TaomennR. PaccMa TPHBaeMhle no11 a TUM
yrJioM apeaHR, MoaeTM pecrry 6.;nrnaneKoro PnMa n nepH0 11a paaHetî: HMnep1ui: HBJIH
IO TCH pnMcKnM ToBapoM. ABTop c qnTaeT, qTo 6poHaOBhle cocy11hl 11a HaMnanntt, ony6mrn0Baa„1>10 M. BepaepoM, - Jmmi. cKpoMHoe iţa qa,110, TaK KaK 1�e rrp11Ha}1Jiema T
K KaTeropllH aau 60J1ee BamiţhIX o o'b eKTOB.
Bce a To yKaahIBaeT aa aria qeaHe n poJ11> MOHeTH;blX HaxogoK KaK n ucTopHH reTo11aKoB, TaK H B o 6 ll(eiî 11pesaeli: llCTOpHH.
,I(.rrn Toro qTo6bl HCCJIC)WBaTeJill MOrJIH HMCTb B CBOCM pacnopH meHllH MaTepn 
aJihl, RacafillllnecH MoaeT, HaH:geHH;hIX na Tepp1I TopllH MyHTeHHH, aBTop c qeJl He0 6x o11HMhlM, B rrepsyio o tiepe11i., nx ony6mrnosaTI>, qTo oH u c geJiaJI B nepso:l:t qac Tll
csoero Tpy11a. 3arwaqllB aToT a Tan u HMen B BHAY BhlBecTH aeKo Tophle aaKJIIOtieHllfl
HYMHaMaTH 'leCKoro HJIH HC TOpHqeeKoro xapaKTepa, aBTOP C'leJI noJieaahlM COCTaBHTl.
CBO AHYIO Ta 6JIH.QY Bcex 1�axo110K, KJla}10B H OT}1eJihao aat:i.11eaH;blX 3K30MIIJIRpoB,
n Ko Topoii MOHeThl pacrrpe11eJ1enhI qac.rr e «HO no Haxo 11KaM u no nepao11aM qeKamrn.
RoMMeaTHpyn 11aaa1.re, co11ep man(Hecn B Ta6JIH.Qe, aBTOP aaMetiaeT, qTo cyllleCT
ByeT Bcero 4:6 C0061Ilel(Hit, aaK.1110 qa101IllIX 6oJiee llJIH MeHee IlOJIHhle CBe11eHHfl O THO
CH TeJibH;O TaKoro me KOJIHqecTBa I(aXO AOK. 22 aa 3 TU X HaX0}10K - MoaeTahle KJia}1hl,
a o cTaJibH;ble 24 - HaXO AKH oT geJlhHhIX arrneMrrJinpoB. Ma o 6ll(ero KOJinqecTsa 22
MOHCTHhlX KJia}10B OC TaJIOCb 'l'OJlbKO 5 KJia}10B, co11ep maane KO TOpbIX HeHaBeCTHO,
TaK KaK Mone Thl 6hlm1 yTepHI(hI. To, 'I TO B HaCTOHIIlee BpeMH HMelOTCH no11po 6ni.rc
CBe }1eHHH O THOCH TCJlbHO CBhlllle 3/4 Bcex MOHC'l'lţhIX KJia}10B, H;aH}1eH;H;bIX B My«TeH;HH
( 77,28 %), 11aeT aBTopy npaso C 'IHTaTb, 'ITO oa MOif\eT BblBeCTll npaBHJibHble aaKJIIO
qeunH. Ma crrHrKa pacrroJ1o meHahlx n xpo11;0Jior11qecKoM rrop1111Ke MoneT cJ1e11yeT,
'ITO 110 I(. a. 6hlJIH u11eHTmf>HI(HpoBaHhl TOJihKO 4 MOHeThl I I I BeKa, tITO npew:TaB
.rrne T 0,67 % BCeit MaCChl MOHeT. l.J:11c.T10 3K3eMIIJIHpOB CJie 11yioIQero BeKa }10CTHraeT
81, To ecTi. 13,50 % scex MoH;eT. Hy m1w o 6paTHTb BaHMa«ae Ha To, qTo 60JI1>IHHHcTno
<> TllX MOHeT OTHOCH TCH KO B Topoii noJioBuae I I BeKa. BoJ11>mnacTBO MoHeTHoro Ma
TepHaJia O THOCHTCfl K uenocpencTBeH;HO CJie 11y101IlllM TpeM 11ecnTHJICTHfll\1 (102.-73 rr.
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;:\O li;. a . ) : 408 a1rneMIIJIHpOB (n:a o 6ru;ero KOJIH 'leCTBa 600 3K3eMIIJIHpOB), 'ITO 11p eA
C TaBJIHeT 68 % BCeX H ):{CHTHqlHIJ;HpOBaHHhlX MOHeT. rJiaBHaH Macca MOHeTHOrO MaTe
pHaJia O THOCHTCH K 11epnoi1 11eTnepTn: I neKa AO u . a . C Ta TM;C THKa pern:cTpn:pyeT Bcero
JU:lIIIh 78 3K3eMrnIHpon /11epn:o,[{a 72-44 rr., 'ITO 11peACTanm1eT 1 3 % o6rqero qn:c.rr a
MOHCT. Ilo 3 TOH me C TaTHCTHKe C ,[{Ba MO iRHO aaperHCTpn:ponaTh 29 3K3eMIIJI RpOB (4,83 %)
TIOCJIC AIIHX 40 Jie T (43-4 rr. ) .
H a OCHOBaHHl'.l C TaTHCTH 'ICCIUIX ,[{aUHhlX aBTOP CKJIOHHeTCH K TOMy, 'ITOObl IIpH3Ha T h , 'ITO ua 11aJio Topronoro o6MeHa Me IBAY reTo- AaKaMH n PHMCKHM rocyAapc TBOM
lWJl iKHO 6bITb O THCCCHO K TIOCJIC AHilM ACCHTHJieTHHM I I BeKa, a 11epHOA MaKCHMaJib
Horo paanaTHH < noro o 6Mena - K nepnhIM TpeM ;n;ecHTHJieTU:HM I neKa AO n . a .
Mo mno 11pe;n;110JIOiRHTb, 'I T O IIOC TCIICH;HOe OCJiaOJICI-IHe 3 THX CBH3Cii: 11pon:ao'n.IJ10 II
I neKe ; OHO o 6o c TpHJioch rrocJie cMep TH H. IOmrn Qeaapn AO npeMen 0K TaBHana An
ryc Ta .
B rroJihay llO ):{o ouoro aaKJIIO 'leilHH ronopuT H TO, '! TO B neKoTophlx Mone THhtX
KJia,[{ax, ACIIIe):{IIIHX B u;eJioc TH AO HaIIIHx Aueil, KaK ua11pHMep n 1ma):{e Ha Ccl>M:111�ernTH, MOHeTa na11 60Jiee UOBOH 'leKaHKH - MOHCTa 72 roga AO H· a. ::ho 03Ha'lae T ,
'ITO KJtag 6blJI aapbIT O 'ICHL CKopo IIOCJIC 3 TOM ;a;aTbl . Ho n TUKOM m e IlOJlO IBCHIIH naXO,[{HTCH
H ApyrHe MOHe THbie K.lla,[{hl , ,[{OIIIC AIIIHe, 11panga, AO HaIIIHX ;n;uef1 B paapoaueHHO!ll
BH,[{e ; BCe me HX aua 'leHHe nemrno, TaR l\aK 60.JiblllHUC TBO MOHeT MOrJllI 6hlTb HCCJIC,[{O
nanhl. An Top c 1111 TaeT B Bblcrneli: c Te11eun: rroKaaa TeJihHhlMH cne ):{en1111, KO TOpbie ;a;ae T
·ra6Jrnu;a 2, r,[{e B llOCJIC AHCH Ko;IOHHC cl>Hrypupy'IOT MOUCTbl uaH OOJiee UOBOH 'leKaHKH.
Ou o 6paru;aeT BHHMa1rne na TO, 'I TO B KJia):{e Ha A.1eKcau ;a;p11n: (oKpec Tno c TH), 60.Jih
llllitt;CTBo MOUeT KO Toporo 6LIJIH H ,[{CH TH'IJHl'IJ;Mp oBaHhl, HaH OOJiee HOBOH 'leKaHKH HBJIH
C TCH MOHeTa 75 ro,[{a ;n;o H. a. K 3 TOMY ,[{0 6aBJIHC TCH O ,[{Ha IIO ):{po 6noc Th, a HMeHHO,
'ITO aHa1111TeJihHaH 11acTh KJiap,on pHMCKHX !IIOHeT 6b1Jia aaKoIIaHa B 11epnoiî: 110.JioBn:nc
I BeKa AO H. a. IIJIM; BCKop e IIOCJle 3 Toro 11epHo):{a.
H ;a;annhIM o THOCII TeJihHO !IIOHeT an Top 11pHcoe.[{1IUHe T cne):{enaH ll;Hu;epoua :
Pro Fonteio, 5. 1 1 , Kacaro ru;1IeCH IIOJIOIBCHHH n raJimrn B neplIO A OKOJIO 69 ro,[{a AO
u . a. ( „referta Gallia negotiatorum est, plena civium Romanorum, nemo Gallorum

sine cive romano quiquam negoiti gerit, nummus in Gallia nullus sine civium
Romanoru,m tabulis commovetur"), 'I TO ):{aeT aBTopy oeHoBaHHe 11pe ):{IIOJiara_Th, 'I TO

IIOJI0 1RClllIC B ,IJ;amIH ae 6blJIO IIHhlM1 'ICM B raJIJIHH.
,IJ;pyrlIM Bonp ocoM, KO TOpbIH paccMaTplIBaCT aBTOp, HBJIHCTCH BOllpOC o rryTHX,
no KO TOphIM 11pom;xo):{HJI 0 6Me1:1; Me mAy reTo- ;a;aHaMH II pHMJIHHaMH. B 11aeec THhliî:
MOMCUT BacnJie Ilhlpeau 11p11rneJI H aaKJI1o 11eu11'Io , 'ITO aTo 6hm nyTh, Ha1111naro·ru;Hi"icH B
AKBHJiee II 11poxo ):{HIIJ;HH 11epea H ae11op T , Cn:c'u;11ro u ;n; oJIHHY CaB'hl AO ee BIIa/WHHH
B )l;yuai"i. BoJiee II03AHHB 11ccJie.[{0BaHHH Y. HaprnTe Ta ;n;oKaaa.rm, 'ITO a TO T rryTh cJiy mn :r
AJUI rrepeABH meHHJI JIHlllh ua'IHUaH co npeMeH AerycTa. AeTop aa):{aeTcH u;eJihID Hali: Tn:
Apyroi"i rryTh. ,IJ;JIH KOHIJ;a I I 11 il/IJI I neKa AO H. a . , B rrepeyro O 'Iepe):{h, cJie):{yeT y''ieCTb
KOH;THHeHTaJihllhIH nyTh, KO TOphli"i na11H1�aJicH ua rro 6epe mhe AApHaTH'IecKoro MOpH
n , rrpoxo):{H 11epea ropoA JlHc, rne.rr 110 aarrpaeJienM:'lo H: AOJIHne peKH Mapra, llhlHernaeu
l\lopaehl, a aaTeM B AOJih Te 11e1-1;11JI nou peKH AO ,[(yttaH, B 0 6.JiaCTh B11M11uau;n:11. 0 TCIDAa
)ţyHai"i OhIJI rJiaenoi"i HOMMYHH Kau;uouuoi"i apTepnei"i AO ceoero yc ThH, a BAOJlh AOJIHH
ero rJiaBllhIX rrpHTOHOB MOiKHO 6hl.JIO rrpOHHHHYTh no BHYTPh c TpaHhl u ):{a me nrJ1y6h
rop. ,D;oHa3aTeJibCTBOM B aTOM CMblCJie HBJIJICTCJI o 6napy meHllC pHMCHllX MOHCT BpeMeH
pecny 6JillKH B rJiaBHhIX Topron'hlx rr'yHHTax 11 rropTax na ,IJ;yHae, n aaceJieHHOM reTo
/ţaKaMH Hpae (e 6yAytu;ei1 MHHTeHaH) ; TaKOBhl uaxO AKH B Typ1-1;y-MarypeJie, Cyxae,
3uMml'11e, HaJiapaurn. AnTop ):{onycKaeT BOBMo mHO CTh u Apyroro rryTH, KOTOpb1ti
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11,a qm1,aJICR OT 8reiic1wro l\lOP fl li we�I BO BHYTPh C TpaHbI HO JţOJIHHe re opa, O TKY llU
nrpexo.n;1m B ;::i:o mrny 8c1rn, .n;oxo,n;R i::\O ,[I;y«aR npo TIIB Cy11HAaBhl.
Ma pacno.11omeHHR Mo11,eT11hrx H;axo ,n;oK Ha KapTe (puc. 6) BhlTeKaeT, 'ITO «a Bce:fi
reTo- AaKllHCKoiî TeppHTopm1 H rory OT KapnaT H, B MeHhrnef1 c Tenem1, B qacTH Bapa
raHcKoiI c Tem1, aaKJiroi:reH;H;ofi Me mAy l{II IBHHM Te'leHit:eM peK Ap.n;merna H Byaay,
o o hI'IH;O miXO A1IT pHMCKHe MOHeThI 11 'ITO oHH ohUllI rJiaBHhIM cpeAC TBOM o 6MeHa u
TO T nepHO[I BpeMeH;II R <lTOif MCC THOCTH . H eMH;Oro'IHCJleH;Hhie 'l'y1KeaeMH;hle MOH;eT'hl ,
KaK- TO TeTpaApaxMhI ropoAa <Dacoca, MOH;eTiroro Anopa Macedonia Prima HJIH ax noA
pa mamrn, RBJIRlO TCR llJUI e u1e pauee Te3aBpHpOBaHHhIMH MOHeTaMH, HJlll OCTaTKaMH ,
JlhlTeCH;eHHhlMH Ha 0 6paU1eHIIR [leH;apHeM pUMCKOii pecny 6mrnn.
BoJihmoe pacnpoc Tpatt:enne p1IMCKOii: MOHeThI O T ,[I;yHaR Bn.n:o Th .n;o ropH;oil: :\IeCT
llOCTH MomeT HMeTh 6oJiee rJiy 6oKoe HCTOpli i:recKoe aH;a i:reHIIe. ,[I;eHapHH pecny 6m1HaH;cKoro P11Ma, npaBeaeHHhle n ,[I;aKHIO pHMCKHMII KynQaMH, nepe'rnJIH qacT1I'l 110
K Mec THhIM Kym�aM H 'laCTH'IHO n pyKH BepxylllKII MeC THoii m1eMem1,oil: apHcT0KpaT11 11 .
M aBeCTHOe 1wml'lecTBO aToii AeHe mH;oii: HaJCII'IH;OC TH ohlJIO TeaaBpHpoBaHo Bhlrneyno
MRHYThIMH ABYMR Ka TeropHRMH JCIOAeii:, H aTH KJia AhI 11 «a'xo,n;RT B «acTORU1ee BpeMR.
Ho al{a'IHTeJihI{aR 'laCTh ohma 11yu1ena B 0 6paU1eHHe AJifl TeKyU1ero o 6MeHa. 8TnM 1 1
o o'hRCH,ReT aBTop crropa[llI"lecHoe Ham1q11r. B MHoro qnc.n:eHHhIX MeC THOCTRX 0Tr1e�Ib1 1h1X 11e60JihlllHX KOJlll'IeCTB MOHCT pHMCKOfi pecrry omrnn:, KaK B AaKIIHCKIIX rroce:1e
IUIRX, TaK II B HX OKpecTI{OC TRX. Ma <>TOI'O IIOJIO IBeHHR CJieAye T, 'ITO pHMCKaR MOI�CTU
BhIIIOJif{RJia B ,[I;aKHII «liYHKI\HlO MeCTHOro cpe,n;cTBa o 6Me:H;a.
BoJihIIIoe KOJIII'leCTBO MoneT PHMCKOii: pecrry6JIII'KH, Haxo.n;RUllIXCR H;a reTo-r1aK11ii
eHoil: TeppIITOpHn, He Mor.ilo HC IIOB,1URTb Ha ,n;eRTe,-ihHOCTh MeCTHhIX MOH;eTHhlX AilO
p o B . Cor.n:acHo AaHH;hlM, KOTOpb1MH pacrroJiaraeT aBTop n norrpeKH 60J1ee c Tap1.i1M
"rneHHRM, J\IO IBHO npeAIIOJiaraTh, 'ITO B I BeKe AO H. :=i .n;am1ficKne MOHeTHhle ABOph1
noo 6U1e np eKpaTHJIH cBoto [ICRTeJihHOC Th . Ecm1 6yAyU11Ie rroApo 6Hlde nccJieAOBamrn
G OHapy maT MOHCThl, KO TOpbie B03MO IBHO 6yAeT OTH;eCTH K a THM rrepHO AaM H K <lTllM
MeCTH;OCTRM, TO OKa me TCR, 'ITO OHH O'ICHh HeMHOI'O 'IHCJICH;H;hl H Tepp11Top1rn, r;:ţe OHII
HMeJIH 'xo mAett;He, orpaHH'IeHa. l\1ecTHhle 'ICKaHirn npeKpa THJIIICh n OhlJIH aaMeHeH.hl
JHIMCKoii MOHeToif, HMCIOU1eiî: TeH AeI{QllIO c TaT1> yH;HBepcaJILH;oil:.
3aTeM aBTOp paa 6llpaeT CBR3b Me?ftAY pa3JIH'IH;bIMH HaXOAKaMII II I'CTO- AaKHifCKil
MU rroceJieHHRMH B llCCJie,n;oBa1rnoii: MeCTHOCTH. Boo6U1e «aAo npe .n;noJiaraTi., 'ITO MeIBAY
MOHeTHblMll HaXO AKaMH II IIOCCJieH,IIHMH MCC THbIX 11\II TeJieii cyU1eCTBye T TecHaR CBR3b ;
rroceJteHHR pacrroJio meHhI HHOrAa Talii me, r.n;e 6bIJIII Hail:Aea'hl MoHeThl, a B .n;pyru x
cJiy'IaRx Hx H;aAo llcKaTh no omrnocTn. Crroco6, KO TOphIM 6'1.tlJIII noJiy11eHhl cBeJwmrn n
CBR3H c pa3.T{II 'IH;hlMII l\10H;eTH;hlMII HaXO AKaMH, nperrHTCTByeT HCCJie,n;oBaHllRM B ;:)TOM
11anpaBJieHHH. Bce me B 6yAyn�eM oKameTCR noaMo mtthlM npoBeplIT'h CBR3b MeIBAY
11oce.'leH;HRMH li Haxo AKaMll, KorAa Bhlii: AeT B cBeT „Repertoriul Arheologic al Republicii
Populare Romîne" (ApxeoJioru qecKHii: KaTa.'lor PyMhIHCKOH · H apO AHOii Pecrry6mrnn),
Mo mHo 6yAeT npocJieAIITh cnRah MCIBAY reTCKHMH rroceJieH;HRMH li MOl{eTl{hIMH na
xor1Ka1"nc. Torr1a B03Mo mHo 6y,n;eT rroJiy'IHTb II AOKaaaTeJihCTBO ::>Toi!: cBRan, KO TopaR
y me naMe 'laeTcfl li ceii:'lac. ,D;ei1:cTBIITeJihHO, B 6oJihIIIHHCTBe cJiyi:r aeB, Kor.n;a uccJie 
noBaJI11ci. ua Mec Tax ycJIOBHR, n HOTOphlx 6bIJI Hail:AeH; MOH;eTHhlii KJia,n;, 0 6Hapym1I
naJI1ICb B aTo M nyHKTe II BOKpyr uero paa 6pocaHH;hle Ha rronepxHOCTll o 6JioMKH caMana
li
'lepenKH KepaMIIKll. Tioc�re r1uue BCerAa OTHOCHJIHCh K reTo- ,n;aKHifCKOii JiaTeHCKOii
Hyai.Type.
OrrucaHHhiîi an Topol\1 Mo11eTHh1ii MaTepuaJI Mo meT 6b1Th 11ay 'IeH n c TO 'IKH apc
HHR ero XO IBACH;Hfl l{a llCCJie;:ţyeMOH TeppIITOplllI. 0 ,n;HaKO Kap TIIH;a 'IaCTll 'IH;a, TaK
HaK, COI'JtaCHO TCMe AaHHOii pa60 ThI, Y 'Ill TbIBaJllICb JIHllib HaXOAKH pHMCKHX MOHeT Bpe•

·
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Mel\ pecny 6muni: n pal\Hero nep n o .n;a HMnepnn. Oc Ta."Im. : h Heaattecei�HWMH n a r o T Ka Ta
,"lor

l\âXO)l;KH re To- .n;aKHÎÎCl\H X , IlOHTHÎÎCl\HX H 10 arn:o- .n;yttaiicm1x MOHe T ; OHH )l;OJl il\HbI

6 y l(yT COC TaBHTb npe.n;MeT oco 6f)I'O HCCJie .n;oaamrn. JIH:lllb HOC.Jle TO I'O HaK 6yneT aap e 
l'HC TpHpoBaH H a T o T MaTepu;aJI, Mo mHo 6y.n;eT l\anucaTh nnoJIHe o 6 oCI� OBal\H:O pan .n;e,1 ,
HacaIOIIJ,HÎÎ CH T(eHe il\HOI'O o 6palQeHHH B
JHI Topm1. TioHa

B

1 1 -1

BB . ):\O H . 3 . n a HH Tepecy101Qe:fi Hac Tep

an Top J10BOJib C TByeTcH y T O 'Il\eHHeM, 'ITO no

II

ae1rn

.n;o

H; . ::i .

O hlJia

o 6palll,e IIHH MOHeTa, 'IeKaHeH;HaR reTo- .n;aHHitCHHMH n.ileMeHaMH , THila MOHe TbI , 11aii

/\CHHOÎÎ B HJra.n;e B BhlpTe my 6.JIHa ByxapecTa u mrnec THoit cpe1� u Ml\oroqucJiel\Hbix

11axo 110H

B

MyuTeHUH.

H.

a Toiî

MOl\eTc

npu 6aBJIRIO T n t

Macedonia Prima. H.

Tr Tpa.n;paxM ropo11a <l>acoca u

aHa'IHTCJibHhle

a ToMy me uepno 11y

KOJI H qec TBa

110.Ji mH;o

61>1 T i.

0 T1 1 eceuo n o HBjteHHC 11paxM r op o .n;o n AnomIOl\IUI u ,IJ;app a x u n na HJI.TIHpnitcKOM n o 6 e 
p c iRhe A .n;p1rnTH '!ecKoro M O p H . E c.JIH iw oaBHTh MOl\eTbI rp e qecKHx HOJionuti u a JienoM
no 6 epe mhe TiottTa oBKCHHCHoro, n a 'IHHaR c ropo.n;on H'.aJIJiaTlrn , O .n;eccoca H Mecce 6pnu ,
TO 6y l('yT ynoMHl\YThl rJiaBl\hIC MOHC Tbl ' H;aXO ,f\llBlITHCCR

1 1 -1

o oJracTH BO

BB . .n;o u. a .

H.

KOH�Y

II

li

o 6paII\CHHll B HCCJre .n;yeMoii

BeKa .n;o u . ::i . t ro .n; a uaqnuaeT npol-(nKaTh M c 

u c T a pecrry 6mrnattcKoro Pu;Ma, a B TC'!eH;ue

I

J10MHH;npyeT,

neHa l\O l\ . a . 01\a y me

BhI TeCHHH ua o 6 paIIJ,eHnn MeC Tl\YIO MOHeTy mrn .n;eJiaR 6e crroJieal\oiî ee 'IeKaH;Ky. TeM
He MeH;ee,

KOe-KaKHe aana.n;HOIIOH TllHCKHe MOH;e TbI npo110Jima'.IOT

IIORBJl R T h C R B reT

Cl\llX rroceJieH;HRX B MyttTeH;I�H . Ma o c TaBIIIH XCR MoueT, xo m.n;eH;ne KO Tophlx 11po.n;oJr
maJio c h H B

I

BeKe .n;o

H;.

a . , l(apHAY c .n;euapHRMH pecny 6JIHKaHCHoro PHMa, anTop

ynoMHHae T, B rrepayro o qepe.n;h, TeTpa.n;paXMhl ropo.n;a <l>acoca,
meii Mepe, TeTpa.n;paxMhl

Macedonia Prima.

B 00.JlhIII e M KOJlH'IeC TBe B MOH;eTH;hIX KJia.n;ax rrepBOH IIOJlOBlll\bl
n

KJia.n;a x ,

aaxopoH;eHHhIX

pecny 6JIHKH

no

11eneHHhIX B ,IJ; p a mHa- .n;e-Cyc ,

II

rro.'IOBHH;e

o c Tanamxch B o 6paIQenun

uepuo .n;a PHMCKOÎÎ :U:Mnepn n ;
u a 'IaJCa

B Topoiî

B e H a H . a.

KaK

B

no

Toro

me

B MCHb

I

li

BeKa

B MeHbIIIeM

-

BeKa. ,IJ;euapuu PnMcKoii

reTCHHX o 6Jiac THx K rory O T

BhITeKaeT H3

llX M0 1Kl\O

a aa TeM ,

0 6e KaTeropnu TeTpa.n;paxM rroHBJIHIOTCR

HCCJlC)10Bal\HH

r.

HaprraT .n;o

III T ecflaua,

npoHa-

l\UÎÎTH B rcTCKHX H PIIMCKHX rroc eJleHlI R X

MoHeTHhie KJCa.n;hl np1-ma.n;JCemamt H;eKo TophIM MeC THhlM mu Te•"I RM, n o nceiî nepo

H TH;O C TH ,

BepxyIII1-rn

MCCTUOÎÎ

reTo- .n;aKHÎÎCKOÎÎ

apHC TOHpaTHH,

KO TOpaH,

B

nepnyro

o qepe.n;h , H3BJleKaJla Il0Jlh3Y H3 o 6Meaa TOBapoB M e m .n; y .n;aKaMH H pHMJlRH;aMH .

no

MH;eHHW aBTopa, rrpHCYTCTBHe p:U:MCKHX KYilQOB B ,IJ;aKHH

)l;CHTCJlhl\OCTh
TOMy,

ycKopHIOT

paaJCo meHHe

rrepno 6hITH;O - O O lQHH;l\Oro

'ITO rrpOU3BO )l;C TBel\l{hle O THO III e mrn rrepaoro

ll paaBH TaH lll\111

C TpOH,

0 61QeCTBea1wro

6Jiaro.n;apH

C TpOH OKa3hlBa

IOTCH y me O TC T aJlhIMH li IIOHBJIRC TCH C Tp eMJieH;He K p a 6oa.11a .n;e:X b '!CCKHM npOH3BOŢ(
C TBCHl{hIM OTl\OIIICH;UHM, e .n;HH;CTBCH;HbIM, KO TOphle MOI'JIH 6'b1 o 6ecne'IH T h B 8 TH X ycJCo
Bil RX
oT

.n;aJihl\eiîIIIee

paaBHTUe

npoH3B 0 )1C TBa,

Tpe 6yeMoro

qy meaeMHhIMH

C TO 'IKH apeairn KYJib TYPl\OH H 3KOHOMH 'Iec Koii , reTo- 11aK11,
Hap na T , .n;ocTHrJCH eIQe B H a qa.rre

I

K)'II'.IW!\U! .

munyIQne K IDry

BeKa .n;o a . 3 . 601IhIII o ro aKoHOMH'!ecKoro paa

BII TII R , n o MeHhll.IeÎÎ Mepe paBI{Oro aKOHOMH 'IeCKOMY paaBU THIO , H a l\OTOpOM HaX0 )1llJIU C L
reTo- .n;a1m, uaceJIHBIIIHe TpaammhBaH;HIO u Baaa T,

'ITO n

AaBaJlo HM

aoaMo mH;ocTL

1 1 p o n a BoACTBa .n;JIH o 6Mena. AaTop H C C 'IHTac T 11p o c Toiî cJCy 'IaiîH;oC TbIO To, qTo pnM1·Hnc

KYIIQhI npoHBJIRIOT uaH 6 0JihIIIY IO

:JKOHOMHHY B IIOJIHOM paaBH TlUC u

.n;eHTeJibHOCTh

0 611\e C TBO

B

HBl\O

n

,IJ;aKUH :
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OBbHC HEHME

Ta6Jim-1a
Ta6JIH1.la
Ta6mm;a
Ta6JI1111a
Ta6JI1111a
Ta6m111a

Ta6JI1111a
Tb1p r oB11 1II Te .
Ta6JI1111a
roB111IITe.

PMCYH ROB

I . P1rnc1me 1-1enapn11 BpeMen pecrryo mnm , 11att1-1ennhle B CTpbIM6e, pailon TblproBHIIITc.
I I . P11Mc1me 1-1enapHH npeMen pecrryoJimrn:, ·natt1-1ennhle B CTpb1M6e, pail:on TbipronHIIITe.
I I I . PnMc1me nenapnH npeMen pecrryoJIHHH, nail: ;:i;ennhle n CTphrM 6e, p atiou TL1 pro n n 1II Te .
I V. PnMcKne ii;enapn11 BpeMen pecrry 6mnm, n att 1-1 emm e B CTphIM oe, pail:on Tb1proB1IIIITe.
V. P1rnc1me nenap1111 BpeMen pecny oJimm, n att 1-1e n nbl e n CTpLrMoe, patton T b1 p ro B 1I 1II Te .
V I . Pm1c1me 1-1e11apn11 BpeMen p ecrry omurn , nail:;:i;ennh1e B CrphlMoe, pailon ThlproBHIIITe.
V I I . P 111u c 1rn e µ;e nap1111 Bp eM en p e crryu JI 111rn , 1 1 aJl:ii;e1111ble B CTpwMoe, pail:o11
VII I .
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I X . P11Mc1rne ii;enap1111 BpeMeH pecny 6JI111n1, n ail 1-1enn hle B CTpLJMoe, pail:on ThlproB11mre•
Ta6JI1111a X. P11Mc1>11e 1-1enap1111 npeMeu pe crr y 6 mum , nail,IJ,ennhle B CTpLIMoe, pail:on Thlpron11111 r e·
Ta6Jim1a X I . PnMcH11e ,IJ,eHapn11 npeMen pc crry omnrn, 1 1ail: ,IJ,e n 1 1h1c n CTpbIM oe, p ail: o n Tbrp-

Ta 6JI1111a

roa11111 Te.

Ta6JI1111a X I I .

roa11111Te.

P11Mc1rne

Ta6JI1111a XI I T .

Hc a1 1 ,I1,p1111 .

,IJ,cnapm1

P1rnc1me
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pecrry 6mrn 11, n a il 1-1e 1 1 11 bi e

BpeMeH

n

CTpblMoe,

pecrry 6JI11HH, 11ail1-1e1111ble n

palton Thlp

oKpecTHOCTRX

AJie-

P11c. 1 . - )];enap11tt na 1maii;a, natt ii;emw ro B CTpb1M 6e.
P11c. 2. - H ace q KH Ha JJ;enapnRX na CTpblM OhI.
Pnc. 3. - B ap Bapnao n aim an reTpa;:i;paxMa Macu lonia Pri ma, n ail: JJ;ennan B ceJie H 11KoJiae
B:.i Jiq ecKy , pail:on Typ ny-Ma ry p eJie.
P11c. �- - llM11Ta1111R JJ;enapnR M. IOmrn CnJianyca 11 H. HypTJrn, nail:JJ;ennan B ceJie Illl e Tpoa

ceJie, pail:on MnanJI.
Pnc. 5. - llM11Ta111111 p11Mc1>11x 1-1enap11ea. 06opOTHaR cropona - llMHTallHfl JJ;enap11R M. An
TOHllR.
P11c. 6. - RapTa c naceJJeHHbIMH rrynHTaM11 M yn Te n 1111, rJJ;e ohIJill nattii;enhl KJiaJJ;bl p11McK11x MOHeT
apeMen pecrry 6JI11H11 11 p an nero rrep1101-1a nMnep1111. 1 - CTpbI M oa, p. T hlp ro B H III Te , 2 - AJieJ\CalmpnR
(01<pecrnocT11) , p. A Ji eHc an i'.l pllR , 3 - AJieHcan1-1p11R (0HpecTnocT11 ) , p. AJi e Hc an ,I1,p 11 11 , 4 - BaJianemTu, p ,
CJiaTuna, 5 - Becelll T H, p . )];par::ntelllTll-OJIT, 6 - ByxapecT (0HpecT11ocT11 ) , 7 - Byaay, (0 HpecTnocr11),
p. Byaay, 8 - Byaay ( obIB11111il: ye:JA) , 9 - H'.<JT1111a, p. Y 11cm1y, 10 - HypTR- JJ;e-ApJJ;meru (0HpeCTHOCT11).
1 1 - )];aelll T H, p. P hl MH ll Hy-B hlJi q a , 12 - )];am1a, p . )];myp1-1my, 1 3 - )];apalIITH, p . B11,I1,pa, 1 4 - )];pa
rauelIITH, p. PomttopH-;'l;e-BeJJ;e, 15 - )]; p amu a-ne - Cyc, p. T eJI 11 Hi e11 , 16 - <l>hillThIHeJie, p. M m.111JI ,
1 7 - <l>yn1-1em1, p. ByxapecT, 1 8 - J111Kyp11qy, p. 0JITem1, 19 - M11ep11, p. Byaay, 20 - Mepeil:, p.
Byaay, 21 - HnKo Jiae B:JJiqecHy, p. TypHy-1farypeJie, 22 - 0JITeHH, p . 0JITem1, 23 - IlnerpoaceJie,
p. M11aHJI, 24 - Ilorrem TI1, p. )];oMHelIITH, 25 - Pwfl oB , p. IlJioeUITll, 26 - 27 - PLI MHll Hy-Capa T
( 6b1Bm11il: yeaJJ;), 2 8 - PeaBa)l;y-JJ;e-/Roc, p. Thrp ron111IITe, 29 - Po aTa, p. B111-1eJie, 30 - CaJJ;11Ha, p.
BttJJ;eJie, 3 1 - Ca pa11R n H a, p . Byaay, 32 - C4J11n11emTH, p . Po11mop11-,IJ,e-BeAe, 33 - C11na11, 34- C na ron ,
p . ByxapecT, 3 5 - C mn i; y11a, p. lfaJIMa11yfi, 4 6 - Cy p JJ;yJieUITll , p. RocTelIITH, 3 7 - Cyxa11, p. 311M
n11 q a, 38 - Typny-MarypeJie, 39 - 311M1111qa, 40 - H'.JIO'JHlla, p. Be q e n11, 41 - Hon11emT11, p. 311M
llH'Ia, 4 2 - 43 - H e113necTnoro rrpo11cxo>nJJ;e111rn , 44 - IlJioeUITll (oi<pecTHOCTH) .

L E S RELATIONS COMMERCIALES D E S GETO-DACES D E LA VALACHIE
AVEC LA REPUBLI QUE ROMAINE, TELLES QU'ELLE S RE SSORTENT
DES DECOUVERTES MONETAIRE S
RE SUME

Le fait que Ies decouvertes monetaires faites sur le territoire de la Transyl
vanie aient ete enregistrees Ies premieres et portees a la connaissance du monde
savant des le milieu du siecle dernier a accredite l'opinion que les Daces de l'arc
carpatique (Banat et Transylvanie) echangeaient deja des marchandises avec l'Etat
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romain pendant les premieres dizaines d'annees du 1°' siecle avant notre ere, tandis
que les memes tribus geto-daces, situees au sud et a l'est des Carpates (Oltenie,
Valachie et Moldavie actuelles) n'ont entretenu des relations commerciales avec ce
meme Etat romain qu'un siecle plus tard et cela dans une mesure plus reduite
(Vasile Pârvan, Getica, p. 797).
Dans l'intention de preparer un travail de synthese portant sur l'ensemble
du territoire geto-dace, et tenant compte de la cireonstance que les decouverteR
faites en Transylvanie sont mieux connues, l'auteur a publie cn 1945 une etude
rnlative a cette categorie de doeuments trouves sur le territoire de l'Oltenie (Dacia,
LX -X, 1941 - 1944, p. 359 - 405). La decouvcrte du trcsor de Strîmba lui a fourni
l'occasion de continuer a etudier les materiaux du meme genre decouverts sur le
territoire de la Valachie, en attendant que, dans un avenir proche, il aborde l'aspect
que revet ce probleme en Moldavie.
*

Dans une no.te parue dans la Revue Nu11â:m1 atique ( 1930, p. 261), le savant
franc;ais Adrien Blanchet a fait connaître aux erudits qu'a Rucăr, en Roumanie,
ib proximite de Oîmpulung, on avait decouvert un important tresor renfermant des
monnaies romaines republicaines et d'autres d'Octave Auguste, le premier empereur
romain. Grâce aux photographies qui lui avaient ete adressees, le venerable numis
mate a egalement pu fournir quelques donnees au sujet de ce tresor.
Les photographies conservees en partie au Cabinet numismatique de l'Aca1lemie ( signalees a l'auteur par le professeur C. Moisil) et en partie au Cabinet numis
matique du Musee National des Antiquites de Bucarest, ainsi que des investiga
tions sur place, ont permis a l'auteur de la presente etude d'apporter de nouvelles
precisions sur ce probleme. C'est ainsi qu'il a etabli que ce tresor a ete decouvert
cn 1929 sur le territoire du village de Strîrnba ( commune de Pietrari, district de
'l'îrgovişte, region de Ploieşti).
Se fondant sur les photographies existantes, auxquelles sont venues s'ajouter
:;ix pieces retenues et conservees par le dernier proprietaire, l'auteur a etabJi Ull
inventaire chronologique detaille de toutes les pieces de ce tresor. Mais conside
rant que presque toutes les pieces de ce depOt monetaire avaient ete vendues et
avaient franchi la frontiere, a l'exception de dix, l'auteur a estime qu'il etait utile
de fournir les photographies de toutes les pieces dans la mesure ou elles ont ete
identifiees et classees chronologiquement (pour plus de facilite le numero sous lequel
Ies monnaies figurent dans la description a ete conserve sur chaque planche).
Sur les 215 pieces, 212 sont des deniers romains, auxquels s'ajoutent aussi
trois imitations ou contrefagons barbares ( n°" 213, 21 4 et 215), ainsi qu'un exem
plaire recemment entre dans les collections du lVIusee du district de Tîrgovişte.
�uit, dans la mesure permise par les photographies disponibles, un court commen
taire numismatique de cette decouverte. Da.ns ce chapitre sont notees certaineR
rariantes des materiaux disponibles ( Grueber, Sydenham et Mattingly) . Ainsi, le
<lenier decrit par l'auteur sous le n° 204 ( cf. pl. XII, 204) represente, parce que
l 1 tete de l'empereur est tournee vers la gau.che, une variante en argent du type V,
la variante b de la classification de Grueber (t. II, p. 24) que cet auteur ne connaît
qu'en or. C'est exactement le cas d'un autre denier ( n° 211), emis pendant le
r�gne du meme empereur, dont le type n'a ete enregistre, jusqu'a present, qu'en
or ( Grueber, t. II, p. 43 7 ) . II s'y ajoute maintenant l'emission en argent.
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Une autre contribution dans le meme sens est apportee pal' le denier parvenu
au Musee du district de Tîrgovişte et decrit par l'auteur. Etant donne que la
Victoire vole de face et tient des deux maina le bouclier [ CLV] au-dessus duquel
se trouve la legende SPQR, cet exemplaire represente une rarete et peut-etre meme
une nouveaute (fig. 1 ) . Les exemplaires cites completent de vari:mtes ou de raretes
Ies emissions monetaires d'Auguste.
Certains deniers presentent des contremarques faites de diverses incisions
(fig. 2 ) . Dans la maj orite des cas, ces incisions ont ete pratiquees a l'avers (54 cas),
tandis que pour le revers on peut a peine signaler cinq cas. En ce qui concerne
Ies contremarques incisees sur Ies deniers du tresor de Strîmba, on peut encore
se livrer a d'autres observations qui ont, elles aussi, leur importance. Il s'agit du
uombre d'incisions imprimees sur une monnaie. A ce propos, l'auteur signale que
sur certaines pil'ces ii n'apparaît qu'une seule contremarque, deux sur d'autres
ou parfois meme trois. Chaque fois qu'apparaissent sur la meme piece deux ou trois
contremarques de ce genre, sa forme est toujours differente. Cela denote, selon l'auteur,
qu'il s'agit d'un aiitre poin9on et justifierait l'hypothese de verifications successives
du metal dont est faite la piece. La determination de l'epoque de cette operation
n'a pas encore ete faite. L'avenir apportera des precisions au sujet des centres ou
des regions ou etait effectuee cette operation, ainsi qu'en ce qui concerne Ies person
nes ou Ies institutions qui en etaient chargees.
Si l'hypothese formulee est valable, l'etude des differents tresors monetaires
romains de l'epoque de la Republique et de la premiere periode de l'Empire rendra
possible de suivre par comparaison et d'etablir avec assez de precision quelles sont
Ies incisions Ies plus anciennes et celles qui ont ete faites ulterieurement. Une aide
precieuse pourrait etre fournie par Ies tresors de monnaies parvenus intacta
jusqu'a nous.
On trouve generalement dans Ies tresors monetaires de la Dacie des imita
tions locales du denier romain de la Republique, et le tresor de Strîmba en a livre
trois exemplaires (n°" 213, 214 et 215 ).
L'examen des photographies a permis a l'auteur de faire des observations
au sujet du degre d'usure des pieces, dont la signification doit retenir l'attention.
Etant donne que certaines pieces frappees au ne siecle sont exemptes de traces
d'usure (par exemple le n° 18), tandis que d'autres, plus recentes (n09 22, 25, etc. )
n'en sont pas depourvues, l'auteur conclut que Ies pieces ne se sont pas toutes
trouvees en meme temps en circulation : certaines sont restees quelque temps sans
circuler, puis on ete remises en circulation, pour etre thesaurisees quelque temps apres.
II est tres interessant d'observer l'etat de conservation et surtout le degre
d'usure des pieces Ies plus recentes. Il s'agit des monnaies decrites aux n°• 204 - 211,
que l'on date des annees 14 - 9 avant notre ere (pl. XII, 204 - 211). La plupart
semblent etre ce qu'on appelle des « fleurs de coin » (par exemple le n° 209). Toute
fois, l'exemplaire n° 211, qui est le plus recent, presente ega]ement de faibles traces
d'usure (pl. XII, 211 ), qui ponrraient etre expliquees aussi par l'usiire du coin
monetaire.
Le tresor de Strîmba a fourni a l'auteur l'occasion de reunir toutes Ies decou
vertes de monnaies romaines, republicaines et de la premiere periode imperiale,
trouvees a travers la Valachie actuelle ; ii enumere aussi Ies autres tresors mone
ta.ires et les trouvailles isolees appartenant au meme genre de monnaies, deceles
sur ce meme territoire (le numero d'ordre de la description correspond a celui de
la carte, fig. 6 ) .
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En dehors de Strîmba, on a trouve des tresors de monnaies romaines du
temps de Ja Republique, a A lexandria (aux environs de la ville), n° 2 ; Bălăneşti,
n° 4 ; Bucarest (dans Ies environs), n° 6 ; Buzăit (dans Ies environs de cette ville) ,
n ° 7 ; Buzău (dans l'anc�en departement), n ° 8 ; Curtea de Argeş (aux environs d e la
viile), n° 10 ; Dăeşti, n° 11 ; Dărăşti, n° 13 ; J!l1tnde-ni, n° 17 ; Licuriciu, n° 18 ;
Jft'.erea, n° 19 ; Nicolae Bălcesc1t, n° 21 ; Rîfov, n° 25 ; Roata, n° 29 ; Sadina, n° 30 ;
Sfinţe11ti, n° 32 ; Stăncuţa, n° 33 ; Clociţi, n° 40 ; localite incon·1 mc, n•• 42 et -13 et a
Ploieşti ( aux environs ), n° 44 .
Les memes monnaies romaines de la Republique, continuellement decouvertes
sur le meme territorie geographique, mais cette fois isolement, ont ete trouvees
dans Ies localites suivantes : environs d'Ale:ra11dria, n° 3 ; Băseşti, n° r> ; environs
de Bncarest, n° 6 ; Catina, n° 9 ; Dăiţa, n° 12 ; Drăgăneşt-i, n° 14 ; Drajua de Sus,
n° 15 ; Fîntînele, n° 16, �l'Ierei, n° 20 ; Olteni, n° 22 ; Pietroasele, n° 23 ; Popeşti, n° 24 ;
Rîmnicu Sărat (dans l'ancien departement), n° 26 et 2 7 ; Răzvadu de Jos, n° 28 ;
Sărăţeanca, n° 31 ; Sinaia, n° 33 ; Snagov, n° 34 ; Sttrduleşti, n° 36 ; Suhaia, n° 37 ;
Turnit li-I ăg1trele, n° 38 ; Zimnicea, n° 39 ; Conţeşt-i, n° 41 ;
Au point de vue de l'histoire locale, l'etude de cette categorie de sources
peut apporter certaines contributions a la connaissance plus exacte, plus appro
fondie et mieux documentee de l'histoire des tribus geto-daces de cette region,
ainsi que de certains aspects de la struct.ure economique et sociale de la meme
population. Mais Ies informations offertes par l'etude des materiaux republicains
romains - et plus particulierement pour cette etape et cette region - acquierent
une importance encore plus grande du fait, propre a cette categorie de sources,
que ces materiaux peuvent etre dates . Nous avons par consequent la possibilite de
rapporter Ies evenements et les faits refletes par Ies decouvertes monetaires, a une
periode relativement restreinte et precise du point de vue chronologique. La majeure
partie des monnaies est datable de la premiere moitie du rer siecle avant notre
ere. Par consequent, Ies evenements historiques et l'etat social qu'elles refletent
appartiennent a la meme epoque. Bien que l'on dispose, pour Ies dernieres dizaines
d'annees de la premiere moitie du r•r siecle avant notre ere, de quelques informa
tions, relatives surtout a l'epoque de Burebista, on est pourtant encore loin de
posseder la document ation necessaire a la connaissance des problemes primordiaux
de cette epoque. C'est ainsi que !'etape qui a precede l'epoque de ce roi dace nous
echappe completement. Des elements qui se detachent des recentes etudes de Constan
tin Daicoviciu (SCIV, VI, 1955, p. 49 sqq ; et Nouvelles etudes d'histoire, Bucarest,
1955, p. 135 sqq), indiquent dans queJJe direction on doit diriger l'effort de la
recherche, ainsi que Ies perspectives qu'on entrevoit deja.
Mais il y a encore d'autres aspects , non moins importants, de la question, qui
attendent de tirer quelques avantages des decouvertes monetaires : il s'agit de la
production des marchandises, du probleme de l'union des tribus a l'epoque de
Burebista et de la desagregation de cette union apres l'assassinat de son auteur.
Dans ces problemes, comme aussi dans bien d'autres, l'etude des decouvertes mone
taires peut apporter du nouveau.
Mais Ies pieces des depots monetairel:! , meme si elles ont appartenu en dernierc
instance aux populations geto-daces, ont ete le plus souvent apportees par des
rnarchands romains, arrives de l'Etat esclavagiste romain. En echange du nume
raire, ces marchands recevaient des marchandises fournies par Ies autochtones. De
cette fa9on, on arrive a un probleme general de l'histoire ancienne : le commerce
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des Romains avec les populations independantes vivant a l'exterieur des frontiereR
romaines. IJa monnaie represente, dans ce cas, l'un des documents illustrant un
(�change qui se produisait entre deux mondes dont le stadc d'evolution etait diffe
rent et dont les besoins e.conomiques etaient complementaires. ::\fais, sans aucun
donte, les monnaies ne sont pas les seuls temoignages des echanges qui i;'effectu
aient entre le monde geto-dace et l'Etat romain. Elles ne repnîsentent qu'une parth•
de l'equivalent laisse par les connnert;>.ants romains en D.1cie en echange des marchan
dises regues. Une autre partie, dont le volume et la, naturc seront dans une largl'
mesurc determines a l'avenir, a df1 comprendre des marchanilises romaines. C'est 111
un chapitre qui n'a pas encore et(� t.� crit, celui de Z' importation romaine <la·n.<1 l<t
Dacic inde71e11dante. Cette importation a certainement j oue un ro) e dans le develop
pcment et la stimulation des forces de prodnction de la Dacie et a, en menw
temps, influence la production. Comiderees sous cet aspect, les monnaies republi1·.aines de R ome et celles de la premiere periode de l'E mpire representent une mar
chandise romaine. I...1 ' auteur croit que certains vases campaniens en bronze, publieH
par J. Werner, ne sont qu'un modeste rl.ehut et n' appartienncnt pas a la categorie
des marchandises les plus importantes.
Tont cela montre l'importance des decouvertes IllOIH�taires et le role qu'ellt.·i'i
peuvent jouer, tant en ce qui concerne l'histoire des Da,co-G etes qne l'histoirl'
ancienne en general.
Afin de mcttre a la disposition des chercheurs des indicatious relatives aux
materiaux monetaires tronves sur le territoire de la Yalachie, l'auteur a estime
qu'il devait d'abord les Miter. C' est ce qn'il a fait dans la premiere partie de son
travail. Cette etape une fois franchie, ce dernier, cherchant a tirer des concln
sions d'ordre numismatique ou historique, a trouve utile de dresser un tableau
Hynthetique de toutes les deconvertes, tresors et trouvailles isoles, comprcnant les
rnonnaies reparties numcriqnemcnt par dcconvertcs et par pcriode d'emission.
Commentant les donnees de ce tableau, l'auteur remarque qu'il existe en
tont 46 informations rcnfermant des indications plus ou moins completes, rclatives
a un memc nombre de decouvertes. Parmi ces dernieres, 22 sont des tresors mone
taires et 24, des decouvertes isolees. Du total de 22 tresors monctaires, cinq seule
ment ont un contenu inconnu, car Ies picces cn qne;;tion ont cte perdues avani
d'avoir pu etre ctudiees. Le fait qu'il existe aujourd'hui des informations detaillees
au sujet de plus des 3/4 ( 7 7 ,28 % ) du total des tresors monetaires decouverts en
Yalachie autorise l'auteur �t penser q u'il peut en tirer des conclusions valables.
11 ressort de la suite chronologique des monnaies, que quatre deniers seulement
remontent au nre siecle avant notre (\re, soit 0,67 % de la totalite des monnaies.
Pour le siecle suivant, le nombre des pieccs atteint 81 (13,1)0 % du total). Et il
ne faut pas perdre rl.e vue que la majorite d'entre ellcs datent de la seconde moitit•
du ne siecle . La plus grande partie des monnaies provient des annees 102 - 7 ;�
avant notre ere, soit 408 pieccs sur un total de 600, c'est-a-dire 68 % de l'ensemble
des pieces identifiees. La majeure partie des monnaies provient du premier quart
du pr siccle avant notre ere. En echange, pour la periode qui va de 72 a 44-, la
statistique n'enregistre que 78 exemplaires, ce qui represente 13 % du total. Pour
Ies quarante dernicres a.nnees ( 43 - 4 ) , cette meme stat.istique peut a pcine fairt>
etat de 29 pieces ( 4-,83 % ) .
L'auteur, se fondant sur les donnees d e sa statistique, penche a admettrP
que le debut des cchanges commerciaux entre les Geto-Daces ct l'Etat romain doit
Hre place dans les dernieres dccennies du ne sit'•cle et l'epoque du plus grand essor
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de ces echanges, dans les trois premieres dizaines d'annees du 1•r siecle avant notrr
fre. On doit supposer un affaiblissement croissant de ces rapports, pendant le pr
siecle, diminution qui s'accentua depuis la mort de Cesar jusqu'a l'epoque d'Auguste.
En faveur de cette conclusion plaident egalement certains tresors monetaires,
qui nous sont integralement parvenus, tel celui de Sfinţeşti, dont la monnaie la plus
r�rente est de l'an 72 avant notre ere. Cela signifie que ce tresor a ete enterr<'
tres tot aprcs cette date. Dans la meme situation se trouvent encore d'autres tresors
monet.aires, qui, il est vrai, nous sont parvenus incomplets, mais ont cependant
de l'importance car la majorite de leur pieces ont pu etre etudiees. L'auteur consi
d(�re particulierement suggestives les informations fournies par le tableau n° 2,
dont la derniere colonne contient la date de la monnaie la plus recente. 11 retient
le fait que la monnaie la plus recente du tresor trouve aux environs d'Alexandria,
et dont la plupart des picces ont ete identifiees, est de l'an 7i> avant notre ere.
A cela s'aj oute aussi ce detail qu'une bonne partie des tresors monetaires romainH
ont ete enfouis pendant la premiere muitie du pr siecle avant notre ere ou peu
de temps apres cette periode.
Aux donnees monetaires, l'auteur ajoute l'information de Ciceron (Pro Fonteio,
i>, 1 1 ) concernant la situation de la Gaule aux alentours de l'an 69 avant notre
ere (<( referta Gallia negotiatorum est, plena civium Romanorwm , nemo Gallorum sine
<'ive Romano quicquam negoti-i gerit, ninnmus in Gallia nullus sine civium Romanorum
tabulis commovetur » ), information qui le fait croire qu'en Dacie la situation ne
devait pas etre differente de celle indiquee par Ciceron pour la Gaule.
Un autre probleme egalement aborde par l'auteur est celui des routes suivies
par les echanges entre Ies Geto-Daces et Ies Romains. Vasile Pârvan a cru a un
moment donne que la route en etait celle qui, partant d'Aquilee, passait par Nau
portus, Siscia et la vallee de la Save, jusqu'a son confluent avec le Danube. Le:-;
recherches ulterieures d'U. Kahrstedt ont prouve que cette route ne fut prati
cable qu'a partir d'Auguste, et l'auteur se propose d'en rechercher une autre. Il
est tres probable que pour la fin du II" siecle et pour le pr siecle avant notre ere,
il faiile songer en premier lien a une route continentale qui partait de la cote de
l'Adriatique, passait par la viile de Lissus, se dirigeait vers la vallce du Margus, la.
Morava d'aujourd'hui, et continuait ensuite, le long de ce cours d'eau, j usqu'au
Danube, dans la region de Yiminacium. A partir de la, le Danube etait l'artcre
principale de communication j usqu'a la mer, tandis qu'on penetrait a l'interieur
du pays, et j usqu'au plus profond des montagnes, par leg vallees de ses principaux
affluents. Une preuve en est constituee par la dCcouYerte de monnaies romaines
ele la Republique autour des principaux gues et dans Ies ports du Danube, en terri
toire geto-dace (la Valachie d'aujourd'hui), telles Ies decouvertes de Turnu-Măgurele,
de Suhaia, de Zimnicea et de Călăraşi. L'auteur entrevoit encore comme possible
une seconde route, qui partait de la mer Egee, avarn;ait vers l'interieur par la vallee
de l'Hebre d'ou elle passait dans celle de l'Oescus, et parvenait au Danube a hau
teur de la viile de Sucidava.
n ressort de la repartition des trouvaiiles monetaires sur la carte (fig. 6) que
l'ensemble du territoire geto-dace du sud des Carpates - moins une partie de la
steppe du Bărăgan, comprise entre le cours inferieur de l'Argeş et celui du Buzău
recele couramment de la monnaie romaine et que celle-ci jouait a cette epoque et
dans cette region le role d'instrument principal d'echange. Les peu nombreuses
monnaies etrangeres, comme Ies tetradrachmes de la viile de Thasos et de Mace
donia Prima, ou leurs imitations, representent soit des pieces thesaurisees aupara-·
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vant, soit des vestiges de monnaies que le denier republicain ronrn.in a elimine de
la circulation.
La grande expansion connue par les pieces romaines, du Danube jusque dans
la region des montagnes, peut avoir une signification plus profonde. IJe denier de
la Rome republicaine, apportc en Dacie par des marchands romains, a ete repris
en partie par des marchands autochtones et en partie par les chefs de l'aristo
cratie des tribus locales. Chacune de ces categories eu a thesaurise une certainc
quantite, et c'est celle que l'on decouvre aujourd'hui. Mais une bonne partie eu a
ete mise en circulation pour Ies echanges courants. C'est de cette maniere que l'auteur
explique la presence sporadique et isolee, dans de nombreuses localites, d'un petit
nombre de monnaies republicaincs romaines, que ce soit dans des stations daceH
ou dans leur voisinage. Il ressort de cette situation que la monnaie romaine remplis
sait en Dacic la fonction de moyen d'echange local.
JJa grande quantite de nionnaies romaines de la Republique presentes sur le
territoire geto-dace a du avoir influence l'activite des ateliers monetaires locaux.
Il semblerait, a en juger d'apres Ies donnces dont dispose l'auteur, et contraire
ment a des opinions plus anciennes, que Ies ateliers monetaires daces ont en genera.I
cesse leur activite au premier siecle avant notre ere. Si de futures recherches de
detail parviennent a trouver des pieces pouvant etre reportees a ces epoques et
a ces regions, ces pieces seront quantitativement tres peu nombreuses et limitees
en tant qu'espace de circulation. Les emissions locales ont cesse et ont ete rempla
cees par la monnaie romaine, qui tendait a devenir universelle.
L'auteur s'occupe ensuite du rapport des differentes decouvertes et des etablis
sements geto-daces de la region etudiee. On doit supposer qu'en general les trou
vailles monetaires sont en etroit rapport avec Ies etablissements des autochtones,
etablissements qui se trouvent parfois au meme endroit que les decouvertes ou
parfois a proximite. La maniere dont nous sont parvenues les informations concer
nant Ies differentes decouvertes monetaires empeche Ies recherches dans cette direc
tion. A l'avenir, on pourra cependant verifier le rapport existant entre Ies etablis
sements et les decouvertes. Lorsque sera publie le Repertoire archeologique de la
Republique Populaire Rou111a-ine, on pourra se rendre compte du rapport existant
entre les etablissements des Getes et Ies decouvertes monetaires, et on pourra alors
acquerir la preuve de ce rapport que l'on entrevoit d'ores et deja.
En effet, quand on examine sur place les conditions de la decouverte d'un
tresor monetaire, on s'apergoit le plus souvent qu'en cet endroit et tout autour
il existe a la surface du sol des restes de bousillage ainsi que des tessons cerami
qnes. Ces derniers s'integrent toujours dans la civilisation du Latene daco-gete.
Le materie! monetaire presente par l'auteur peut egalement etre etudie au
point de vue de sa circulation dans Ies limites du territoire etudie. Mais son imagc
sera partielle, car, conformement au sujet, on n'a tenu compte que des decouvertes
de monnaies romaines datant de la Rcpublique et de la premiere periode de l'Em
pire. Ce repertoire n'a pas enregistre Ies decouvertes de monnaies geto-daces, ponti
ques et sud-danubiennes, qui doivent faire l'objet de recherches speciales. Ce n'est
qu'apres avoir egalement enregistre ce materiei que l'on pourra ecrire, en toute
connaissance de cause, le chapitre de la circulat.ion monetaire aux n· et pr siecles
avant notre ere, dans la region consideree. Pour le moment, l'auteur se borne
a preciser qu'au ne siecle avant notre ere, la monnaie qui etait en circulation etait
celle frappee par les tribus geto-daces, du t.ype de la piece decouverte dans le
tresor de Vhteju, a proxirnite de BucaHst, c onnu pa.r de nornbreuses decou236
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vertes faites en Valachie. A cette monnaie est venue s'ajouter une importante
quantite de tetradrachmes de la ville de Thasos et de Macedonia Prima. C'est
encore a cette epoque qu'ont du faire aussi leur apparition Ies drachmes des villes
d'ApoJlonie et de Dyrrachium, situees sur la cote illyrienne de l'Adriatique. Si on
y ajoute Ies monnaies grecques de la cote occidentale du Pont, en commen<�ant
par les villes de Callatis, d'Odessos et de Mesembrie, on peut affirmer qu'on a men
tfonne les principales monnaies qui ont circule pendant Ies II• - Jer siecles dans la
region etudiee. Vers la fin du II• siecle avant notre ere, on voit surgir la monnaie
republicaine de Rome. C'est elle qui dominera imperieusement durant tout le 1•r
siecle avant notre ere et qui finira par faire sortir de la circulation la monnaie locale,
ou en rendre inutile l'emission ; malgre cela, des monnaies du Pont occidental conti
nuent a se montrer dans les etablissements getes de Valachie. Du reste des pieces
qui continueront encore a circuler, au p r siede avant notre ere, a cote des deniers
republicains de Rome, l'auteur mentionne en premier lien Ies tetradrachmes de
la viile de Thasos et ensuite ceux de Macedonia Prima qui etaient en plus petit
nombre. Ces deux categories de tetradrachmes apparaîtront en grand nombre dans les
aepots enfouis pendant la premi(·re moitie du ier siecle et seront moins nombreuses
dans ceux enterres durant la seconde moitie du meme siecle. Les deniers romains
republicains resteront en circulation dans Ies territoires getes du sud des Carpates
jusqu'a l'epoque imperiale romaine, quand on les trouve dans Ies stations getes
et romaines du debut du II• siecle de notre ere, ainsi qu'il appert des rechercheR
effectuees a Drajna de Sus par Gh. Ştefan. Les tresors monetaires ont appartenu
a des autochtones, tres probablement a des chefs de l'aristocratie geto-dace locale,
qui etaient les premiers a beneficier des echanges de marchandises entre Daces
et Romains.
La presence des marchands romains en Dacie et l'activite developpee sur place
par ces derniers ont precipite, selon l'auteur, la desorganisation de la structure
de la •commune primitive, car les relations de production de la premiere organi
sation sociale ont ete depassees, tendant a l'instauration de relations de production
esclavagistes, qui etaient, dans ces conditions, les seules capables d'augmenter la
production reclamee par les marchands etrangers.
Au point de vue culturel et economique, Ies Geto-Daces du sud des Carpates
a,vaieont atteint, des le debut du J•r siecle avant notre ere, un grand developpement
economique, d'un niveau tout au moins egal a celui des Geto-Daces de Tran
sylvanie et du Banat, fait qui leur permettait de produire des marchandises
d'echange. L'auteur ne pense pas qu'il s'agisse d'un caprfoe du hasard si les mar
chands romains ont eu une activite si intense en Dacie : ils y ont trouve une
economie en plein essor et une societe en train de se differencier d'une fa9on sensible.

EXPLICATIO� DES FIGURES
I.
Dcnicrs romains clalant de la Republiquc decouverts a Strîrnb a, district de Tlrgovişt<'.
II.
Denicrs rornains datant de la Republiquc d e couvcrts a Strlrnba, district de Tlrgovişte.
Planchc I I I.
Deniers rornains datant de la Republiquc decouverts a Strlrnb a district de Tlrgovişte.
Planchc IV. - Dcnicrs rom ains datant de la Rcpublique decouverts a Strlmb a , district de Tlrgovişlc.
Planche V. - Deniers rornains datant ele la R cpubliqu c decouverts a Strlrnba, d istrict de Tlrgovlştc.
Planrhe V I.
Denicrs romai ns datant de la Reoubliquc d e co u vert s a Strlmba, district de Tlrgovlştc.
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Planche VII. - Deniers romalns datant de la Republique decouverts a Strlmba, district de Tlrgovişte.
Planche VIII. - Deniers romains datant de la Republique decouverts a S trlmba, district de Ttrgovişte.
Planche IX. - Deniers romains datant de la Republique decouverts a Strlmba, district de Tirgovişte.
Planche X. - Deniers romains datant de la Republique decouverts a Strlmba, district de Tîrgovişte.
PÎanche X I. - Deniers romains datant de la Republique decouverts a Strlmba, district de Tirgovişl c .
Planche X II. - Deniers romains datant d e la Rcpublique decouverts a Strlmba, district de Tirgovişlc.
Planche X III.
Dcniers romains datant de la Republique decouverts dans Ies environs d' Alexandria.
-

Fig. 1 . - Denier du tresor de Strlmba.
Fig. 2.
Contremarques des deniers de Strlmba.
Fig. 3.
Tetradrachme barbarisee de Macedonia Prima, trouvee dans la commune Nicolae Bălcescu ,
district de Turnu-Măgurele.
Fig. 4.
Imitation du denier de M. Junius Silanus et Q. Curtius, trouvee dans la commune de
Pietroasele, district de Mizil.
Fig. 5. - lmitation de deniers romains. Le revers est imite d'apres le denier de Marc Antoine.
Fig. 6.
Carte des localites de Valachie ou ont ete decouverts des tresors de monnaies romaines
r{·publicaines et des pieces de la premiere periode de l'Empire.
1. Slrimba, distr:ct de Tirgovjşte ; 2. Alexandr:a (envirom), dis tr:ct d'Alexandr:a ; 3. Alexandr:a
(environs) ; 4. B:ilăneşti, distr:ct de Slatina ; 5. Bâseşti, district ele D răgăneşti-Olt ; 6. Bucarest
(environs) 7. Buzău (environs), distr:ct de Buzău ; 8. Buzău (dan s · J',rncien departament) ; 9. Cătina,
distr:ct ele Cislău ; 10. Curtea-de-Argeş (env:rons) ; 1 1 . D1eşti, distr:ct de R lmnicu Vilcea ; 12. Dăiţa .
district de Giurgiu ; 13. Dărăşti , distr:ct de Vidra ; 1 4. Drăgăneşti, district ele R oşiorii de V�de ; J .; ,
Drajna de Sus , district de Teleajen ; 16. Fintinele, district de Mizil ; 1 7. Fundeni , Bucarest ;
1 8. Licuriciu, district d'Olteni ; 19. Mierea , distJ ict de Buzău ; 20. Merei, distr:ct ele Buzău ; 21. Nicolae
Balcescu , dhtrict de Turnu Măgurele ; 22. Olteni . district d'Olteni ; 23. Pietroasele, district de Mizil ;
U. Popeşti, district de Domneşti ; 25. Rifov , district ele Ploieşt; ; 26, 2 7, Rimnicu-Sărat (l'ancien depJr
tement) ; 28. Răzvadu de Jos, district de Tlrgovişte ; 29. Roata , district de Vielele ; 30. Sadina, district
de Videle ; 3 1. Sărăţeanca, district de Buzău ; 32. Sfinţeşti, district ele Roşiorii de Vede ; 3 3-.. Sinaia ;
.14. Snagov, Bucarest ; 35. Sti'm cuţa, district de Căimăţui ; 36. Surduleşti, distr:ct de Costeşti ; 37. Suhaia ,
district de Zimnic�a ; 38. Turnu-Măgurele ; 39. Zimnicea ; 40 . Clociţi , district de Beceni ; 4 1 . Con\eşti ,
clistr:ct d e Z' mnicea ; 42 - 43. provenance inconnue ; U . Ploieşti (environs).
-

-
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-
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A S UPRA DESCOPERI RI I MONETA RE
DE LA STĂNCUŢA (Reg. G A LAŢI)
DE

CON STANTIN PH.BDA

Descoperirile monetare efectuate pe teritoriul ţării noastre, sporite simţitor
în ultimii ani, au început să facă obiectul unei analize care depăşeşte limitele uneia
pur numismatice şi care încearcă să privească aceste descoperiri ca fiind expresia
unor fenomene mai generale de ordin economic şi istoric. Î n acest fel s-a dovedit
că descoperirile monetare, pe lîngă importanţa lor pentru datarea complexelor arheo
logice în care sînt găsite, pot ajuta la soluţionarea multor probleme de istorie veche
a ţării noastre.
Studiile numismatice apărute la noi în ultima vreme dovedesc, prin concluziile
la care au ajuns, j usteţea acestui punct de vedere nou. Ele au arătat cu destulă
probabilitate că descoperirile de monede antice pot explica anumite fenomene de
ordin economic, cum ar

fi, de pildă, schimbul de mărfuri şi circulaţia monetară într-o
prin care au

anumită etapă, precum şi unele transformări de ordin social-economic,

trecut triburile geto-dacice în evoluţia lor istorică 1• De asemenea, unele dintre
aceste studii au. subliniat l egă.tura. care există intre anumite evenimente de ordin
social-politic

şi procesul ascunderii de tezaure.

Plecînd de la acest punct de vedere, cu ajutorul unor descoperiri monetare
recente, ţinînd seama şi de celelalte informaţii de ordin arheologic şi literar, s-a ajuns
la identificarea şi explicarea, de multe ori cu destule amănunte, a unor migraţii şi
1 Em. Condurachi, in Bui. Şliin/i/ic al Acad. R.P.R„ seria istorie, I I, I (1950), p. 13 - 26 ; B.

M i trea,

ln Studii şi referate privind istoria Romlniei, I, 1 954, p. 290- 302 ; V. Canarache, in aceeaşi publicaţie,
p. 1 81 - 1 93 ; D. Tudor, ln SC/aşi, V, 3 - 4, 1 954,

p. 379 - 390.
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lupte interne, răscoale, care au avut loc în Dacia în secolek ll - III e.n. 1. Alteori,
descoperirile monetare, prin conţinutul lor specific, ne dau indicaţii privitoare la alte
aspecte din viaţa economică a populaţiei geto-dace, în înţelegerea cărora ele se dove
desc a fi atît de utile.
Printre descoperirile care se integrează în această ultimă categorie, se numără
şi depozitul de monede asupra căruia ne-am propus să stăruim. Este vorba de tezaurul
găsit în comuna Stăncuţ.a (r. Călmăţui, reg. Galaţi), localitate situată pe malul stîng
al Dunării, la aproximativ 40 km sud de Brăila.
Primele informaţii despre această. descoperire ni le-a furnizat în decembrie 1954
unul din locuitorii comunei, care adusese spre identificare, la Muzeul naţional de anti
chităţi, citeva piese din cuprinsul tezaurului. În cursul aceleiaşi luni, ne-am deplasat
la faţa locului, pentru a stabili împrejurările în care s-·a făcut descoperirea şi să
achiziţionăm monedele, care se aflau în posesia descoperitorilor. Cu acest prilej am
stabilit următoarele : Ţăranu] Franz Buci şi fiul său din comuna Stăncuţa, în toamna
anului 1953, luau parte la lucrările de ridicare a unui dig, ce se construia în partea
de NV a satului, la o depărtare de circa 3 km. Pe cînd săpau, în imediata apropiere a
cantonului de pază al digului, atenţia le-a fost atrasă de cîteva monede, pe care le
scoseseră cu hîrleţul. Dîndu-şi seama că este vorba de ceva puţin obişnuit, cei doi
ţărani au săpat mai cu atenţ,ie şi la adîncimea de 0,50 m au dat peste un vas de argint ,
eonţinînd un număr însemnat de monede. Cei doi ţărani pretind că, o dată ridicat
din locul descoperirii, recipientul în care se păstra tezaurul s-a rupt în bucăţi foarte
mici, iar resturile lui au fost aruncate. La locul indicat nu am ma i aflat nici o urmă
pe baza că.reia să se poată verifica această informaţie, ceea ce ne face să credem că
mai degrabă vasul a fost ascuns şi reţinut de descoperitori. Împreună cu monedele
se aflau şi două bare de argint. Ambele bare au fost rupte în două de către ţăranii
amintiţi, care au procedat la fel şi cu unele monede, pe care le avem în stare fragmen
tară, ca să cunoască calitatea şi valoarea metalului din care erau lucrate.
Animaţi de multă înţelegere şi bunăvoinţă, cei doi descoperitori au cedat
Muzeului naţional de antichităţi din Bucureşti atît monedele, cît şi cele două bare
de argint. Numărul total al monedelor se ridică la cifra de 87, dintre care 34 denari
din vremea republicii romane şi 53 tetradrahme ale oraşului Thasos.
Tot cu prilejul deplasării noastre, am cercetat la suprafaţă terenul din preajma
locului unde avusese loc descoperirea şi nu s-au putut identifica urme de aşezare
contemporană cu tezaurul. În schimb, acolo au fost sezisate urme de viaţă
clin epoca feudală, aparţinînd unei aşezări din secolele XVII - XVIII. Semnalăm
de asemenea, în acest punct, existenţa cîtorva mGvile antice, dintre care una
a fost distrusă în parte, cu prilejul ridicării cantonului de pază al digului, con
struit deasupra ei.
1 B. Mitrea, ln SCIV, 3 - 4, 1 953, p . 61 1 - 640 ; de acelaşi autor, ln SC/V, 3 - 4 , 1 954, p. 467, 486 ;
M. Macrea şi D. Protase, ln SCC/uj, 3 - 4 , 1 954, p. 495 - 559 ; C. Preda, ln SCN, I (1957), p. 1 1 3 - 131 .
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Asupra importanţei şi semnificaţiei acestei descoperiri, vom reveni după ce mai
întîi vom face descrierea celor două categorii de monede, ţinînd seama, pe cît posibil,
de ordinea lor cronologică.
·

I. MONEDE ROMANE REPUBLICANE
1. C. Valerius C.f. Flaccus
Capul Romei cu coif înaripat spre dr. ;
înapoia capului, X.

Rv. Victorie ln bigă, cu caii ln galop
spre dr. ; ţine ln mina dr. biciul, iar in st .
hăţurile. Sub cai, C. VAL.C. [F.] (ln liga
tură) ; deasupra, F (LAC), iar ln exergă
ROM [A].
AR. Greut. 3,77 g. Diam. 18,40 mm.
Grueber, Roma, 879. Anul 1 50 - 1 25
i.e.n.
2. Cn. Gellius
Ca mai sus, dar totul într-o coroană de
lauri.
Rv. l\larte cu coif, ln cvadrigă spre dr. ;
ţine ln st. scutul, iar cu dr. susţine pe zeiţa
Nerio ; sub cai, CN. G [EL], iar ln exergă,
R [OMA].
AR. Greut. 3,54 g. Diam. 18,60 mm.
Grueber, Roma, 918. Anul 1 5 0 - 125
l.e.n.
3. M. Papirius Carbo
Ca mai sus, dar X sub bărbir, iar !napoia
capului o ramură de lauri.
.
Rv. Jupiter ln cvadrigă, cu caii ln
galop spre dr. ; ţine ln dr. fulgerul, iar
ln st. sceptrul şi hăţurile. Sub cai,
M. CAR [BO], iar ln exergă, [ROMA].
AR. Greul. 3,77 g. Diam. 1 9,80 mm.
Grul'her, Italia, 472. Anul
1 50 - 1 25
l.e.n.
4. Acelaşi magistrat
Capul Romei, ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar M. CARBO şi
ROMA.
AR. Greut .3,80 g. ·Diam. 18,60 mm.
Grueber, - Italia, 472. Anul 1 50 - 1 25
l.e.n.
5. L. Minucius
.•

Ca . mai sus, d�r · . lnapoia eaPQlui

18

-

I* l·

Rv. J up i t er cu manlia pc l..iraţul sllng,
ln cvadrigă, cu caii ln galop spre dr. ;
ţine ln dr. fulgerul, iar ln st. hăţurile şi
sceptrul. Sub picioarele cailor, ROM (A ] .
iar l n exergă, [L. M INVCI].
AR. Greut. 2,90 g. Diam. 1 7,75 mm.
Grueber, Roma, 963. Anul 124 - 103
l.e.n.

6. L. Antestius Gragulus
Ca mai sus, dar !napoia capului, GRAG,
iar * vizibil.
Rv. Jupiter, ca mai sus, dar sub picioa
rele cailor, L. ANTES (ln ligatură), iar
ln exergă, ROM [A).
AR. Greut. 3,81 g. Diam. 20,25 mm.
Grueber, Roma,
976. Anul 124 - 1 03
l.e.n.
7. M. Porcius Laeca
Ca mai sus, dar [ * ], iar !napoia capului,
LAECA.

Rv. Libertas lncununată de o Victorie,
ln bigă, cu caii ln galop spre dr. ; ţine ln
st. sceptrul şi hăţurile. Sub .picioarele
cailor, M. PO [RC], iar ln exergă ROM (A] .
AR. Greul. 3,31 g. Diam. 18,50 mm.
Grueber, Roma, 1023. Anul 124 - 103
l.e.n.
8. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar efigia bătută dr.
Rv. Ca mai sus, dar M. POR [C] şi
ROMA.
AR. Grcut. 3,83 g. Diam. 18 mm.
Grueber, Roma, 1023. Anul 1 24 - 103
l.e.n.
9. C. Cassius
Ca mai sus, dar !napoia capului * şi un
vas de cult.
Rv. Libertas, ca mai sus, dar ln cvadrigă
spre dr. .; sub picioarele cailor, C. CAS S I,
. iar ln exergă, ROMA . .

c. 104.1.
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AR. Greut. 3,70 g. Diam. 18,50 mm.
Grueber, Roma, 1032. Anul 124 - 103
t.e.n.
10. C. Fabius, L. Roscius, Q. Marcius

Capul Romei ca mai sus, dar !napoia
capului numai * ·
Rv. Victorie drapată, ln cvadrigă, cu
caii ln galop spre dr. ; ţine ln dr. întinsă
o coroană, iar ln st., sceptrul. Sub pi
cioarele cailor, ROM (A], iar în exergă,
Q. MAR.C.F. [L.R]. (în ligatură).
AR. Greul. 3,44 g. Diam. 19,50 mm.
Grueber, Italia, 480. Anul 124 - 103
l.e.n.
1 1 . M. Vargunleius

Capul Romei, ca mai sus, dar !napoia
lui, M. VARG (ln ligatură), iar sub
bărb:e *·
Rv. Jupiter în cvadrigă spre dr. ;
ţine ln dr. o ramură, iar în st. fulgerul şi
hăţurile ; ln exergă, ROMA.
AR. Greut. 3,85 g. Diam. 19,80 m m .
Grueber, Roma, 1068. Anul 102 1.e.n.

12. M. Tullius

Capul Romei, ca mai sus, dar !napoia lui,
ROMA.
Rv. Victorie drapată, ln cvadrigă, cu
caii ln galop spre dr. ; ţine ln dr. o ramură
de palmier, iar în st. hăţurile ; deasupra
cailor, o cunună ; sub cai, X, iar ln exergă,
M. TVLLI.
AR. Greut. 3, 79 g. Diam. 20,50 mm.
Grueber, Italia, 502. Anul 102 - 100
t.e.n.
13. M. Sergius Silus

Ca mai sus, dar înaintea capului,
EX S [C], iar !napoia lui, ROMA şi *·
Rv. Călăreţ purtlnd coif şi scut, cu
calul ln galop spre st. ; ţine ln st. spada şi
capul unui „barbar". Sub picioarele calului,
Q şi M. SERGI, iar ln exergă, SILVS.
AR. Greut. 3,69 g. Diam. 19 mm.
Grucber, Italia, 512. Anul 99 - 94 i.e.n.
H. Q. Fabius Maximus

Ca mai sus, dar înaintea capului, [ Q MAX ] ,
înapoia lui ROMA, iar sub bărbie, X .
Rv. Cornucopie p e fulgere încrucişate.
AR. Greut. 3,78 g. Diam. 17,50 mm.
Gruebec, Roma, 1157. Anul 94 l.e.n.

15. T. Velurius Barrus

Bustul lui Marte cu coif spre dr. ; !napoia
lui, X şi [TI VE] (ln ligatură).
Rv. Un tlnăr ln genunchi Intre doi
luptători, care-l străpung cu săbiile lor ; cel
din stlnga poartă o suliţă.Deasupra,ROMA.
AR. Greut. 3,19 g. Diam. 18 mm.
Grueber, Italia, 550. Anul 93 - 92 1.e.n.
16. L. Cosconius

Capul Romei ca mai sus, dar lmprejurul
capului, de la dr. spre st., L. C ( O SC]
O MF şi X.
Rv. Luptător nud, Bituitus, ln bigă,
cu caii ln galop spre dr. Cu mina dr.
aruncă suliţa, iar ln st. poartă scutul ;
sub cai, SCAVRI (ln ligatură), iar în exergii ,
L.LIC.CN. [DOM].
AR. Greut. 3,74 g. Diam. 1 9 mm.
Grueber, Roma, 1 1 89. Anul 92 l.c.n.

17. L. Pomponius Cn. /.

Ca mai sus, dar lmprejurul capului, L.
POM(PO]NI CNF (ln ligatură) şi X .
Rv. C a mai sus, d ar fără legendă suh
cai, iar ln exergă, L.LIC.CN.DOM.
AR. Greut. 3,73 g. Diam. 20 mm.
Gruebcr, Roma, 1 191. Anul 92 l.e.n.
18. Appius Claudius, T. Mallius, Q. Urbani

Ca mai sus, dar !napoia capului, un semn
de formă pătrată.
Ro. Victorie ln trigă, cu caii ln galop
spre dr. ; ln exergă, AP. CL. T MAL
[ Q. VR]. (ln ligatură).
AR. Greut. 3,73 g. Diam. 19,60 mm.
Grueber, Roma, 1290. Anul 91 l.e.n .
1 9 . Aceiaşi magistraţi
Ca mai sus, dar efigia mai puţin clară.
Rv. Ca mal sus, dar [A]P.CL. T.
MAL Q (VR] (ln ligatură).
AR. Greut. 3,70 g. Diam. 19,50 mm.
Grueber, Roma, 1290. Anul 91 l.e.n .

20. Cn. Cornelius Blusio

Capul lui Scipio Africanul cu coil spre dr. ;
sus *• !napoia capului, caduceu, Iar
înaintea capului, (GN.BLASIO) GN.F.
Ru. Jupiter ln picioare, văzut din faţă,
Intre Juno şi Minerva ; Jupiter poartă
sceptru şi fulger, Juno sceptru, iar Minerva
în st. sceptru, iar cu dr. aşază o cunună
pe capul lui Jupiter ; ln exergă, ROMA.
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Greul.

AR.

3,74

g.

Diam.

19,70 mm.

Grueber, Italia, 620. Anul 91 l.e.n.
21. L. Memmius
Cap bărbătesc, cu cunună de stejar, spre
dr. ; sub bărbie, [X].

Rv. Dioscurii ln picioare, văzuţi din

Ca mai sus, dar lnaintea capului, A.PV ;
lnapoia lui, SABIN, iar sub bărbie probabil
o ramură de palmier.

Rv. Tarpeia despletită, văzută din faţă,
barează cu mlinile loviturile a dol soldaţi ;
ţine un scut ;

faţă, Intre caii lor ; poartă fiecare cite o

fiecare soldat

suliţă ; deasupra capetelor au cite o stea ;
ln exergă, [L.ME]MM (I).

semilună şi o stea.

AR. Greut. 3,84 g. Diam. 21 ,50 mm.
Grueber, Italia, 643. Anul 90 l.e.n.

deasupra,

AR. Greut. 3,8G g. Diam. 19,30 mm.
Grueber, Roma, 2326. Anul 87 l.e.n.
28. L. Rubrius Dossenus

cu

Capul lui Juno diademat spre dr. ; lnapoia
lui, sceptru şi [DOS].

Rv. Q. TITI, pe o tabletă, de pc care

Rv. Car triumfal tras de patru cal spre
dr„ lmpodobit cu un vultur, care stă p e

:.!2. Quintus Titii us
bărbătesc

Cap

(Mutinus

Titinus ?),

barbă ascuţită, spre dr.
sare Pegasus spre dr.
AR. Greul. 3,86 g. Diam. 20 mm.
Grueber, Roma, 2220. Anul 87 l.c. n .
23. C. Vibius Pansa
C apul lui Apollon laureat spre dr. ; !napoia

Rv. Minerva ln cvadrigă spre dr. ;
poartă un trofeu şi o suliţă ; ln exergă ,
C. V IB IVS. [C.F. ] .
AR. Greut. 3,75 g . Diam. 18,60 mm.
Grueber, Roma, 2244, tip gen. Anul 117 l.e.n.
24. Acelaşi magistrat
Ca mai sus, dar efigia mai clară.

Rv. Ca mai sus, dar C. VIBIVS.C. [F).
AR. Greut. 3,75 g. Diam. 19,50 mm.
Grueber, Roma, 2244, tip gen. Anul 87 1.e. n.

25. Acel\).şi magistrat

Ca .mai sus, dar efigia bătută, dr.
Rv. Ca mai sus, dar (C]. V IBIV [ S

C.F).
AR. Greut. 3,85 g.

Diam. 19,30 mm.

Grueber, Roma, 2244, tip gen. Anul 87
l.e.n.

L. Tilurius Sabin11s

Capul, cu barbă, al regelui sabin Tatius,
spre dr. ; lnaintea lui, [TA) (ln ligatură),
iar înapoia lui, (SAB IN].

Rv. Doi soldaţi, unul cu faţa la celălalt,
fiecare poartă pe braţe cite o femeie sabină.
în exergă, L. TITVR I.
AR. Greut. 3,86 g. Diam. 18,60 mm.
Grueber, Roma, 2322, tip gen. Anul 87
l.e.ri .
·

fulger.
AR. Greut. 3,57 g. Diam. 19,20 mm.
Grueber, Roma, 2 1 52. Anul 86 l.e.n.

29. C. Licinius Macer
Bustul tlnăr al lui Vejovis, diademat
spre st.

lui, PANSA.

26.

27. Acelaşi magistrat

Rv. Minerva cu suliţă şi scut, ln cva ·
drigă, cu caii ln galop spre dr. ; ln exergă,
C.LICINIV [ S L.F. )MAC [ER).
AR. Greul. 3,55 g. Diam. 21 mm.
Grueber, Roma, 2467. Anul 85 l.e.n.
30. L. M. Censorinus, P. Crepusius, C . .Man

lius Limetanus

Bustul lui Venus cu diad�mă şi ·văl spre
dr. ; !napoia lui, L. CENSOR [ IN).
Rv. Venus ln bigă, c u ca:ii l n galop
spre dr. ; sub

cai,

P.

CREP.(V S] , iar

ln exergă C.LIME [TAN] ; deasupra numă
rul I III.
AR. Greul. 3,70 g . Diam. 20 mm.
Grueber, Roma, 2634 (var. ?). Anul 83 l.e.n.
31 . C. Poblir.ius
Bustul Romei drapat �1 cu coif spre dr. ;
!napoia capului, ROMA, iar deasupra,
litera N.
Rv. (C.PO]BLICI Q.F. . Hercule nud
spre st., sugrumlnd leul din Nemeea ;
în partea st. se află arcul cu săgeţi ln tolbă,
iar deasupra, litera N.
AR. Moneda fragmentară. Diam. 19,80 mm.
Grueber, Roma, 2907. Anul 81 l.e.n.
32. L. Papius
Capul lui Juno Sospita, cu piele de ţap ,
spre dr. ; tnapoia lui, un vas.
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Rv. Grifon ln galop spre dr. ; sub el
ca simbol, o căldăruşă ( ?). Jn exergă,
L. PAP I.
AR. Greut. 3,88 g. Diam. 18,40 mm.
Grueber, Roma, 3084. Anul 80 l.e.n.
33. C. Calpurnius Piso Frugi
Capul lui Apollon, cu părul ln bucle, spre
dr. ; lnapoia Iul, un caduceu.
Rv. Călăreţ cu calul ln galop spre dr. ;
poartă o ramură de palmier deasupra umă
rului ; sub cal,
[ C Pl)SO L.FRV şi
deasupra semnul, [ l ) .

PREDA

AR. Greut. 3,69 g. Diam. 17,50 mm.
Grueber, Roma, 3727. Anul 64 l.e.n.
34. L. Cassius Longinus
Capul zeiţei Vesta, dlademat şi voalat
spre st. ; !napoia lui, un vas (kylix), iar
ln faţă, L.
Rv. Figură masculină, togată, spre st.,
pune ln urnă votul pe care se află V ;
!napoia figurii, LONG IN IIIV.
AR. Greut. 3,78 g. Diam. 21,30 mm.
Grueber, Roma, 3931. Anul 52 l.e.n.

II. MONEDE THASIENE
35 - 36. Capul Unăr al lui Dionysos spre dreapta,
poartă o cunună de iederă cu şase frunze,
dintre care trei frunze slnt îndreptate ln
sus, iar celelalte trei ln jos ; deasupra
frunţii slnt două rozete ; părul li poartă
ln bucle, două se lasă pc spate, iar alta
răsucită, este ridicată la spate ln form:'\
de coc.
Rv.

HPAKAEOl' I:

I:!lTHPOI:

0AI:I!lN. Herakles nud, ln picioare, văzut
din faţă, cu capul lntors spre st., ţine
pe braţul stlng pielea de leu, iar cu dreapta
se sprijină ln măciucă. In clmpul dintre
măciucă şi piciorul drept se află sigla M·
cere este uneori barat.

37 - 77. Capul lui Dionysos ca mai sus, dar cununa
d e iederă are cinci frunze, dintre care dom'\

indrl'ptatc cu vlrful ln jos, iar cC'IC'lnlk
trei ln sus.
Rv. Ca mai sus, dar diverse stanţe.
78 - 84. Ca mai sus, dar cununa de iederă arc palru
frunze, lndreptlndu-se două ln sus şi dou:i
ln jos.
Rv. Ca mai sus.
85. Capul lui Dionysos, avind cununa de iedcr:i
cu cinci frunze ; ln rest, ca mat sus.
Rv. Ca mai sus, dar [HP)AKAEOl' �
:i !lTHPOI: [0 ]AI: I!lN şi sigla [M).
86. Ca mal sus.
Rv. Ca mal sus, dar legenda HPAKAEO l' l:
I:!lTPHO I: 0A I: I!lN, iar sigla M, cu
bară.
87. Ca mai sus.
Rv. Ca mai sus, dar legenda
[HP) AKAEOl" I: I:l' THEOA I: 04M !l [ N )
şi sigla [M].

Î n descrierea de mai sus, am prezentat mai întîi monedele romane republicane,
<•.are se pretează la o clasificare cronologică sigură, şi după aceea am înregistrat cate
goria tetradrahmelor thasiene, pentru care n-am avut un criteriu special de clasificare,
deoarece este vorba de un singur tip monetar, care se repetă de fiecare dată, dar în
eadrul căruia am ţinut seama totuşi de anumite elemente tehnice de amănunt sau
de unele excepţii, asupra cărora vom referi la timp în expunerea noastră.
Î ntrucît în acest tezaur avem de-a. face cu două categorii de monede, net distincte
!ntre ele, ne vom opri pe rînd la fiecare în parte şi vom încerca să tragem unele con
cluzii, în măsura în care ele ne îngăduie s-o facem.
Î n ceea ce priveşte monedele romane republicane, ob servăJ?l că ele acoperă
_
.
nn interval de timp .destul de mare , cuprins intre anii 150 şi 52 î.e.11. Luînd
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de bază datarea lui Grueber, ele se grupează pe epoci de emisiuni, în felul
următor :
Perioada

150- 125
124- 103

l.c.n.

4 buc.

6
1
6

102

102 - 92
9 1 - 89
88 - 86
85 - 82
81 - 73
72 - 50

"

t

. 7
2
. 2
Total .

. 2

„

"
„

. . 34 buc .

Î nşiruirea pe o etapă atît de mare a �nui grup atît de mic de monede nu con
i;t.ituie o particularitate a tezaurului nostru, ci o trăsătură generală care se întîlneşte
la toate descoperirile monetare de acest fel. S-ar părea că acumularea tezaurului s-a
făcut treptat în decurs de aproape 100 de ani, ceea ce e greu de crezut. Mai plauzibilă
este ipoteza că monedele din primele emisiuni au circulat mai multă VTeme şi acumu
larea a avut loc în ultimele decenii înainte de data ascunderii lor. Î m sprijinul acestei
ipoteze vine şi faptul că moneda romană începe să pătrundă şi să circule în mod abun
dent pe teritoriul Daciei nu mult după anul 100 î.e.n.
Observăm de asemenea că toate monedele din această categorie sînt bătute de
atelierele din Roma şi Italia. Nici unul din exemplarele noastre nu aparţine unui
atelier din partea de răsărit a imperiului, deşi ar fi fost de aşteptat, ţinînd seama că
aria lor de circulaţie şi de acumulare a fost în părţile de jos ale Dunării.
Sta.rea de conservare a monedelor nu este dintre cele mai bune. Î n timpul zăcerii
în păm.int, monedele s-au oxidat, căpătînd o uşoară crustă de culoare vînăt-negri
cioasă, care in multe cazuri a cedat foarte greu la curăţire şi a îngreuiat uneori identi
ficarea pieselor. După curăţire, s-a observat că toate piesele sînt tocite, unele chiar
destul de mult, ceea ce nu poate fi decît rezultatul unei îndelungate circulaţii. Lucrul
este confirmat de altfel şi de greutatea fiecărei monede în parte. Se ştie, de pildă,
că moneda romană din timpul republicii, în cursul secolului I, îşi păstrează în general
greutatea, care oscilează în jurul a 3,9 g. Deşi denarii din tezaurul nostru păstrează
încă urmele crustei de oxizi, nici unul nu atinge greutatea normală. Cel mai uşor
denar cîntăreşte 2,9 g, prin urmare cu l g mai puţin decît greutatea obişnuită, iar cel
mai greu denar ajunge la 3,88 g. Desigur că oscilaţiile şi diferenţele acestea de greutate
provin in parte din timpul procesului de batere, dar ele se datorează în bună măsură.
şi intensei circulaţii la care au fost supuse monedele înainte de a fi tezaurizate.
Î n tezaurele cu monede romane republicane descoperite pe teritoriul ţării
noastre, se întîlnesc de obicei monede pe care sînt aplicate o serie de semne de diferite
forme şi mărimi, interpretate şi cunoscute sub numele de contramărci 1• Semnificaţia
1 .B. Mitrea, ln Materiale arheologice, I, 1953,

p. 581 .
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lor nu se cunoaşte cu certitudine, dar se presupune că ele erau aplicate în scopul de
a se controla calitatea metalului, deşi aceste aşa-numite contramărci nu sînt decit
nişte uşoare incizii la suprafaţa monedei, de multe ori abia perceptibile, care nu pătrund
mult în miezul monedei, cum ar fi fost de aşteptat, dacă s-ar fi urmărit verificarea
calităţii metalului. Aceste semne se prezintă în tezaurul de faţă sub diferite forme de
linii drepte, unghiuri ascuţite, virgule, în formă de semicerc, puncte etc. şi le întilnim
pe un număr de 13 monede (nr. 5, 7 , 10, 1 2 , 13, 14, 15, 16, 1 7 , 18, 20, 28 şi 29).
Ele sint aplicate numai pe aversul monedelor, repartizate în cîmpul monedei sau pe
efigie. De cele mai multe ori întîlnim două sau chiar mai multe asemenea contramărci
aplicate pe o singură piesă.
Cea de-a doua parte a depozitului monetar de la Stăncuţa o formează monedele
thasiene, care, aşa după cum reiese din cele precedente, depăşesc ca număr pe cele
romane republicane.
Se ştie că tetradrahmele oraşului Thasos, emise către jumătatea secolului al
II-lea î.e.n. , au avut o largă răspîndire în regiunile noastre. Ele au continuat să rămină
însă în circulaţie mult timp după încetarea emisiunii lor. De aceea, le întilnim frecvent
în tot cursul secolului I î.e.n., de nenumărate ori însoţite de monede romane republi�
cane, din Apollonia şi Dyrrhachium, precum şi de imitaţii locale. Datorită circulaţiei
lor frecvente, tetradrahmele thasiene sînt mult imitate de pop�aţiile din preajma
Dunării. Nu ştim în ce măsură acest tip monetar a fost imitat şi de triburile geto-dace
şi în ce măsură aceste imitaţii sînt venite pe calea comerţului, atît de intens, cu popu
laţiile din dreapta Dunării. Constatăm numai că pe teritoriul ţării noastre s-au desco
perit numeroase monede din Thasos, printre care imitaţiile sînt nelipsite. Acest fapt
ar putea fi singurul indiciu în privinţa procesului de contrafacere la noi, care este
demn de luat in seamă, fără a fi însă argumentul hotărîtor. Nu vom stărui asupra
acestui aspect al problemei, care cere un studiu special, cu atît mai mult cu cît în
multe cazuri nu se poate preciza dacă avem de-a face cu imitaţii sau originale. Vom
căuta numai să scoatem în evidenţă monedele din tezaurul de faţă care prezintă urme
evidente de contrafacere.
Din observaţiile făcute asupra întregului grup de monede thasiene, am constatat
că avem de-a face cu exemplare la care nu întilnim nici un element de „barbarizare",
iar altele, care formează majoritatea, au literele legendelor de pe revers redate în
întregime prin puncte, sau numai cu capetele globulate, fără însă ca sensul legendei
şi literele să fie modificate. În a treia categorie se înscriu monedele care pot, pe bună
dreptate, să fie considerate contrafaceri după originale (nr. 85, 86, 87). în cazul pri
mului exemplar, 2:: iniţial al cuvintului 2:: .QTHPO 2:: şi cel din 0A 2::1 .QN sînt bătute
invers ( :! ) (pl. I, 1 ) . La a doua piesă, literele aceluiaşi cuvint sînt corect scrise, dar cu
o metateză, astfel că în loc de 2:: .QTHPO 2:: , pe monedă apare 2:: .QTPHO 2:: (pl. I, 2 ). Pe
ultima monedă, dintre cele care ne-au reţinut atenţia, legenda apare aproape în între
gime greşit scrisă. IDtimele două cuvinte ale legendei nu numai că au literele schimbate
şi deformate, dar întreg sensul lor nu mai poate fi reconstituit. în loc de �OTHPO 2::
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0A l:H lN, ceea ce 1.ntllnim în mod normal pe toate tetradrahmele thasiene, apare
în cazul de faţă o înşiruire de litere fără nici un fel de înţeles, cele mai multe dintre
ele fiind mai degrabă nişte semne, în executarea cărora se vede clar o încercare nereu
şită a unui meşter de a copia un scris ale cărui litere nu le cunoştea ( l:YTHEOA l:
0.1\lHl [N]) (pl. I, 3). Grafia greşită a literelor, care face ca legendele să apară fără
nici un sens, este unul din principalele criterii cu ajutorul cărora cercetătorii reuşesc
să deosebească originalul de o imitaţie.
Î n comparaţie cu denarii romani republicani, unde am observat urme evidente
de tocire, tetradrahmele thasiene sînt ceva mai bine conservate din acest punct de
vedere, ceea cc înseamnă că ele au avut o durată de circulaţie mai redusă.
în ceea ce priveşte data îngropării tP�aurului, avem în vedere faptul îndeobşte
cunoscut şi admis că ultima monedă dintr-un depozit monetar, respectiv cea mai
nouă, ne indică data aproximativă, cînd s-au ascuns monedele respective. În cazul
de faţă ne conducem numai după monedele romane republicane, deoarece cele thasiene
nu ne oferă posibilităţi de datare mai exactă. Cea mai recentă monedă din cuprinsul
descoperirii cercetate este un denar roman republican, care se datează în
anul 52 i.e.n. Pe baza acestei monede putem spune că întreg depozitul a fost ascuns
fie în cursul anului 52 î.e.n., fie la o dată nu mult ulterioară acestui an.
Cauzele sau împrejurările care au determinat ascunderea acestei comori, în
vremea la care ne-am referit, nu pot fi stabilite deocamdată. Dacă este vorba de
vreun eveniment politic extern sau de un altul intern, pc care documentele vremii
nu l-au consemnat, nu putem preciza în stadiul actual al cunoştinţelor noastre.
Am menţionat în introducere că, alături de monede, au fost găsite şi două bare
de argint. Una dintre ele are o formă dreaptă, cu secţiunea trapezoidală. Cealaltă
are forma unei potcoave, cu secţiune semicirculară (pl. I, 4). Cîntărite, ele au o
greutate de 312 g, ceea ce reprezintă mai mult de o treime din greutatea totală a
monedelor. Dacă raportăm această greutate la cea medie a unui denar din cuprinsul
tezaurului, care este de 3,6 g, s-ar obţine un număr de 86 de piese, iar la greutatea
unei tetradrahme care cîntăreşte în medie 13, 78 g, s-ar putea obţine cifra de 22 mo
nede de acest tip.
Asupra importanţei şi semnificaţiei pe care ar fi putut să le aibă aceste două
bare de argint, am stăruit mai pe larg într-un studiu anterior 1• Am arătat cu acel
prilej că barele amintite nu ar putea fi considerate simple lingouri folosite ca mijloc
de schimb şi, cu atît mai puţin, ele nu reprezintă, cum ar părea la prima vedere,
materia primă necesară unui proces de contrafacere monetară. Î mpotriva ultimei
interpretări pledează faptul că monedele romane republicane sînt originale, iar pentru
baterea celor thasiene, chiar atunci cînd avem de-a face cu imitaţii, s-au folosit nume
roase stanţe, care nu puteau fi în posesia unui singur meşter. La aceasta se mai adaugă
l Contribuţii la problema provenienţei argintului din tezaurele dacice, tn lumina descoperirii monetare
ele la Stdncuţa, ln SC/ V, V I I I, 1 - 4 (1957), p. 113- 122.
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amănuntul că monedele respective prezintă urme de tocim, ceea ce înseamnă punerea
lcr mai intîi in circulaţie, iar apoi stringerea şi tezaurizarea lor.
Explicaţia asupra căreia ne-am oprit, considerind-o cea mai verosimilă, este
a ceea că barele de argip.t fac parte dintr-un proces de transforma1·e al monedelor în

4
PLANŞA I. - I m it aţ i i după tetradrahmele oraşului Thasos (nr. 1 - 3)

şi bare de argint (nr. 4 )

obiecte şi podoabe dacice, ele reprezentînd o fază intermediară intr-o astfel de operaţie.
O . atare ipoteză ne-a fost sugerată de G. Teglas 1 şi V. Pârvan 2, uxmaţi apoi de
D . Popescu 3, care văd in monedele aflate in circulaţie in Dacia in secolele ]I - I î.e.n.,
im important izvor de materie primă pentru confecţionarea .obiectelor de podoabă
şi a vaselor de argint dacice din această vreme. Pentru a putea verifica presupunerea
noastră, barele, ca şi monedele, au fost supuse unor analize spectroscopice, care au
1 .AE, 1892, p. 408

şi

urm.

2 Getica, Bucureşti, 1 926, p. 560.

3 Dacia, V I I - V I I I (1937 - 1 940), p. 1 97 ..
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arătat cu destulă probabilitate că cele două bucăţi de argint sînt rezultatul topirii
unei părţi din cele două categorii de monede.
Admisă această explicaţie pentru cele două bare de argint din depozitul de la
Stăncuţa, apare într-o lumină mai clară problema prelucrării pe loc a bijuteriilor şi
obiectelor de argint dacice şi totodată existenţa unor meşteri locali pricepuţi în arta
prelucrării a1·gintului în Dacia. O asemenea posibilitate îngăduie să vorbim la geto
daci, în secolele I î.e.n.
I e.n., de o cunoaştere a artei prelucrării argintului, precum
şi de existenţa unei producţii de mărfuri corespunzătoare nivelului de dezvoltare
al societăţii geto-dace din epoca la. care ne referim.
Descoperirea monetară de la Stăncuţa, prin conţinutul ei, se alătură numeroa
selor descoperiri arheologice de pe malul stîng al Dunării care dovedesc existenţa
unor relaţii de schimb intense între geto-daci şi lumea de la sudul Dunării. Aceste
relaţii, care se înfiripă pe vremea regilor macedoneni, se dezvoltă ulterior treptat şi
temeinic, pentru a ajunge la înflorire în secolele II - I î.e.n. în tot acest timp, Dunărea
se dovedeşte, nu o barieră, ci una din cele mai importante căi de comunicaţie, care a
servit deopotrivă populaţiilor de pe ambele ei maluri. Monedele din tezaurul nostru,
care nu sînt decît expresia acestor relaţii, au fost achiziţionate de populaţia băştinaşă
de la Dunărea de Jos, în schimbul unor însemnate cantităţi de produse agricole şi
animale, atît de căutate pe pieţele sclavagiste din Sud.
-

K B O il POCY O M O H ET H Ofl H AXO,Il,KE B CT 8 H KYQE
(rAJIAQ RA.R OBJIACTb)
HPATHOE CO)J;EPiKAH H E

K 10ry O T BpaHcihI, Ha pacc TOHHHH npu 6mrnnTeJihHO 40 101, na TeppHTOpmr ceJia
CwaKyQa (raJiaQKOiî o 6JiaCTH) B 1 953 rogy, npn npoBegemm pa6oT no aanpy
m1rnaau10, 6bIJI Hail:gea MOHe THhiiî K.il ag. Oa cc.c TOH T ua 34 pUMCKHX ;::(e JiapueB
apeMeH pecny 6JIHKH , 53 TeTpa.r:1pan1 ropo ;w ©acoca n ;ţByx cepe6pHHhIX 6pycK011
(puc. 1 ) . Cpegu 4fiacoccK11x MoaeT yc·raHOB.ileno «ec1w:chKO UMHTa1v1u, BhIAeJiel{HbI X
aB TOpOM.
BaaupyHch Ha puMcKo:li MOHeTe BpeMen pecny oanKu ·Han 6oJiee I(OBoii qeKallKH,
aBTop c qu TaeT, q To KJiag 6hIJI aaxopoueH Betrnpe noc.'le 52 ror1a go H. a . npn o 6c ToH
TeJihC TBax, KO TOpbie TPYAHO yc TaitoBH Th.
H oBhIM H Ba iKHhIM B a Toiî: naXO ;::( Ke HB�IRe TCJI namc que ;ţByx cepe 6pmclLIX 6pycKoB,
naiîgeitHhIX BMec Te c MOlleTaMH. BpycKll BeCHT 3 1 2 r , qTo npegc TaB.'IHe T 6oJihllle TpeTH
0611\ero Beca l\IOHeT. 8 TH Me Tamrn qecmre 6pycmc ae HBJIRIOTcH, KaK KaaaJIOCh 6bl Ha
nepBhliî Bar.ilHA, ueo 6pa6o TallHhIM Ma TepuaJioM g.i-rn qeKaHKn nogpa maau:li, TaK KaK
JHl MCKHe MOHCThl BpeMeH pecny 6JIHKll IlO):\JIHllHhle, a 4fiacoccK11e, 1-(0CHil\lle c.11eghl
C TllpaHHH 113-3a cpaBHH TeJih}(O ,L\JIHTeJihHOro XO iK):\el{llH, - MOHe Thl, npo:UCXO ):\Hll\lle
:ua paaJIH'IHhlx MacTep cmrx. KpoMe Toro, cneKTpocKon:u qecK:u:li a«aJiua goKaaaJI,
'ITO 8 Tll ):\Ba cep e 6pH}(hlX 6pycKa - peayJihTaT nJiaBJie}(HH qac Tll MO}(eT TO:li me Ka
Terop1rn, qTo u aa:li ge«ahle B KJtage.
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0:6'LJiCHe1Ufe <lToro .flBJieHH.fl IIO AC:Ka3hIBaeTC.fl O AHHM ll3 rJiaBHhIX acneK TOB,
KO Tophltt npuaa�aeT reTo- gaKuitcKaH KYJihTypa I Be:Ka go H . a . Pet.Jh u ge T o
MHoro qucJieHHhIX HJiagax c cepe6pmi;hll\iu npegMeTaMu u yKpallleH;HHMH, o-6ttapy mea
lihIX lia TeppHTOpHH ,IJ;amrn ; B 6oJihllIHHCTBe cJiyri:aeB, BMeCTe c HllMll 6hlml aaiigeHhl
n: cI>acoccKue MoaeThl, aKaeMmrnphl H3 ArroJIJIOH:HH u ,IJ;uppaxuR , Macedonia Prima
u MoaeThl pHMCKoit qeKaH;KH BpeMeu pecrry6.'luKH. Mcxo]"(R, BepoRTHo, H3 a Toro,
r. TerJiac, B. IlhlpBaH li ,r:i; . norrecKy rrpu gep muBaIOTC.fl Toro MH;€HllR, qTo AJI.fl noJiy
'IeH;HR Ta1rnro 6oJihDioro 1rnJiuqecTBa rrpe]];MeToB yno Tpe 6JIRJIH cepe 6po TOfi me KaTe
ropaH, ri:To Jr yrroMRH;YThle MOH€Thl, HaX0 )1HBJllHeCR B TO Bp€!\1.fl B o 6palll; e HHH ua TeppH
TOpHll ,IJ;a1rnu.
,Il;Ba c ep e 6p.RHhlX 6pycKa na BhlweyKaaatt:Hoii 1�axo11K11 u CT mrn y J.\ e JIBJJ;JIIOTcII
rro gTBep mgettueM a Toro MH;eHHR. Oan: rrpe11c TaBJIR JO T co 6oii nepexo gtty 10 c Tyrreuh H
npon;ecce rrpeBpalll; e auR MoueT B cepe6p11uhle rrpe]];MeThl ; oco 6eHa o , e cm1 y qecTb, l.JTO
co 11ep muMoe gaauoro KJiaga 6hrn:o cnphITO B cepe 6pmi;oM cocyge, aagepmaHuoM TeMH ,
K TO aarneJI KJiag.
l.J:To KacaeTc11 Bonpoca rrpoacxo mgeHuR cep e 6 a B reTo- gaKaitcmn 1u1ap,ax, To
e.'IegyeT YTO l.Jllll Th, l.JTO chlphe, aeo 6xogHMoe AJIH rrpol.\ecca rrep epa 6 o TnH, p,o 6hlBUJIOCh,
B rrepBy'IO o qepcAh , B PYAHHKax B o 6JiacTu 3arrap,ahlx rop, a y m aa TeM rrpu6eram1
K MoaeTaM. Bce me, B03MO iKllo, l.J TO npu n:aBec Tahlx o 6 c TO RTeJihCTBax u B uaBecTHhlx
o 6JiaCTRx, rge a e M o m e T 6h1Th pe qlf o PYAliHKax, MOHe'l'hl MorJ111 npe]];cTaBJIRTh rJiaB
H;hlit H C TO qHHK Me TaJIJia AJUI uaro TOBJieH;H.fl cepe 6p.RHhIX npep,MeTOB II yKpamemlii .
BJiarogap11 a THM ABYM cepe 6pHahlM 6pycKaM n mrnge ua CwaKYJ.\hl c TaBHTCR
Bonpoc o 1 vpep a 6 0 TKe na MecTax 11aKufi:cKux KJia goB I BeKa go a. a . , cocToHm.ax ua
rrp e gMeTOB, ll o npl1CYTCTBHH B a THX o 6aaC T.flX MeCTHbIX MaC TepoB, aaaTOKOB HCKyc
C TBa no o 6p a 6 o TKe cepe6pa.

OB'bRCHEHHE PHCYHHOB
Ta6JIH1\a 1 .- IIoApa)f{aHHH TeTpaApaxMa.M ropo)la <I>acoca (.MM 1-3) H cepe6pmn.ie 6pyc1rn {.M 4).

�

PROPOS DE LA DE COUVERTE MONE TAIRE
DE ST ĂNCUŢA (Region de GALATZ)
RE SUME

A environ 40 km au sud de Brăila, sur le territoire de la commune de Stăncuţa
(region de Galatz), on a decouvert en 1953, a l'occasion de l'edification d'une digue,
un tresor monetaire (v. la carte a la fin du volume). Ce tresor comprenait 34 deniers
romains republicains, 53 tetradrachmes de la viile de Thasos et deux barres d'argent
(pi. I). Parmi Ies monnaies de Thasos figurent quelques imitations mises en evidence
par l'auteur.
A en juger d'apres la picce romaine republicai.ne la plus recente que renfermait
ce tresor, son enfouissement a du avoir lieu peu de temps apres l'an 52 avant notre
ere, dans des circonstances difficiles a etablir.
L'aspect nouveau et important de cette trouvaille est constitue par les deux
b arres d'argent trouvees a cote des monnaies. Elles pesent 312 g, soit plus du, tiers
250
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du poids total des pieces de monnaies. Ces barres de metal ne representent pas,
comme il semblerait a premiere vue, une matieres premiere destinee a une contrefa9on
monetaire. En effet, les picces romaines republicaines sont veritables, et Ies thasiennes,
qui presentent des traces d'usure par suite d'une circulation relativement longue,
proviennent d'ateliers differents. De plus l'analyse spectroscopique a prouve que Ies
deux barres proviennent de la fonte de pieces de monnaies appartenant a la categorie
de celles trouvees dans le tresor.
L'explication de ce fait pourrait etre suggeree par l'un des principaux aspects
de la civilisation des Geto-Daces au ier siecle avant notre ere. 11 s'agit des nombreux
tresors contenant des parures et des objets d'argent, decouverts en Dacie, et a cote
desquels on a rencontre, dans la plupart des cas, des monnaies de Thasos, d'Apollonie,
de Dyrrhachium et de Macedonia Prima, ainsi que des pieces romaines republicaines.
C'est probablement en partant de cette constatation que G. Teglas, V. Pârvan et
D. Popescu ont pense que pour obtenir un si grand nombre d'objets on a du utiliser
l'argent des categories de monnaies mentionnees ci-dessus et qui circulaient a cette
epoque-la sur le territoire de la Dacie.
Les deux barres en argent de la decouverte de Stăncuţa viennent confirmer
ce point de vue. Elles representent une phase intermediaire du processus de transfor
mation des monnaies en objets d'argent, surtout si l'on tient egalement compte du
fait que l'ensemble du tresor etait cache dans un vase d'argent, reste en la possession
des decouvreurs.
Quant au probleme de la provenance du metal precieux des tresors geto-daces,
il faut preciser que la matiere premiere necessaire a ete fournie d'abord par Ies mines
d'argent des Monts Apuseni (Carpates occidentales) et ce n'est qu'ensuite qu'on a eu
recours aux monnaies. 11 est cependant probable que dans certaines circonstances et
dans certaines regions - ou il ne saurait etre question de mines .- Ies monnaies ont
du representer la principale source de metal necessaire a la production des objets
et parures en argent.
Grâce a ces deux barres d'argent, le tresor de Stăncuţa souleve le probleme de la
transformation sur place des tresors d'objets daces au ier siecle avant notre ere, ainsi
que celui de la presence dans cette region d'artisans locaux verses dans l'art de
l'orfevrerie.
EXPLICATION DES FIGURES
Planche I. - Imltations de t�tradrachmes de la viile de Thasos ( 1 - 3) et barres d'argent (-t).
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A. NUMISMA'fICĂ

TEZAU RIZAREA ANTONI NI AN ULUI ÎN DACIA
DE

D . PROTASB

Urmărirea procesului de tezaurizare a antoninianului în Dacia, neîncercată

pînă acum în literatura numismatică de la noi 1, îşi găseşte importanţa, pe de o p arte,

în

faptul că scoate în evidenţă unele aspecte ignorate ale circulaţiei monedei de argint

în secolul al III-lea pe cuprinsul provinciei întemeiate de Traian, iar pe de altă parte

l'ă oferă indicii asupra gradului de încredere sau neîncredere faţă de această monedă

în relaţiile comerciale dintre particulari. Acumularea antoninianului în tezaurele de
monede din Dacia prezintă cu atît mai mult interes, cu cît ea coincide cronolog'ic cu
perioada în care imperiul roman, cu întreg modul de producţie sclavagist, începe
să alunece pe pant a inevitabilă a crizei economice şi monetare din prima j umătate a

secolului al III-lea, criză care se va agrava în deceniile imediat următoare 2• Dar

urmărirea prezenţei sau absenţei antoninianului în numeroasele tezaure care sfîrşesc
cu monede ale împăraţilor de după Caracalla pînă în preajma părăsirii Daciei de către

romani este mult îngreuiată şi sensibil limitată de faptul că la majoritatea depozitelor•
monetare publicate în secolul trecut şi chiar în primele necenii ale secolului nostru
1 tn studiul nostru asupra tezaurului de monede imperiale de la

Geomal (SCCluj, V, 3 - 4 (1954),

p . 541 - 543), ca şi în cel asupra tezaurului de la Nireş (SCN, I, 1 956, p. 143 şi urm.), am atins numai
în

treacăt această problemă.
2 Pentru criza economkă şi monetară din secolul al I i i-lea în imperiul roman, vezi N. A. Maşkin,
Istoria Romei antice, Bucureşti, 1 951, p. 388 - 389 ; E. M. Stacrman, Problema cdderii ortnduirii sclavagiste,
in VDI, 1 953, nr. 2, p. 49 - 79 ; A. P. Kajdan, Asupra unor probleme discutabile din istoria formdrii rela
ţiilor feudale ln imperiul roman, ibid., 1 953, nr. 3, p. 7 7 - 106 ; M. I. Siuziumov, Contribu/ii la problema pro
cesului de feudalizare a .imperiului roman, în Analele romtno-sovietice, seria istorie, 1 955,. nr. 3, p. 87- 1 04 ;
}I. Rostov:iev, Storici economica . e sociale dell'impei-o rom ano, Florenţa, 1 933, p. 543 - 587 ; A. Segre, Metro
logia e circolazione monetaria degli an/ichi, Bologna, 1 928, p. 355 - 378 ; Fr. Heichelheim, Zur Wlihrungskrisis
des romisţhen . !filperiums im 3. Jahrhundert n. Chr. , în Klio, XXVI (1933), p. 96 - 1 14 ; W. Glesecke,
Anlikes· Geldi11esen, L eipzig; 19.38, p. 1 1 7 şi '! r f!!-: " : . .

2ă_3:
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nu se face descrierea pieselor sau trimiterea, atît de necesară, la tipurile de monede
corespunzătoare din repertoriile numismatice. Din această cauză, dintre zecile de
tezaure monetare din Dacia, care cuprind răstimpul dintre Caracalla şi Gallienus
ori Aurelian, numai un număr relativ redus pot fi puse la contribuţie în proble;ma
cercetată, celelalte răminînd inutilizabile pentru investigaţia noastră 1•
1 Dintre acestea amintim următoarele :

1. Alba Iulio., tezaur descoperit ln săpăturile clin 1907 şi alcătuit din 235 monede de argint, emise
de la Septimiu Sever plnă la Aurelian inclusiv (B. Cserni, Alsofehtrm. tort., reg. es term. egylet evk.,
X IV, 1908, p. 44).
2. Afel (r. Mediaş), tezaur cu 375 monede de la Elagabal plnă la Gordian al I i i-lea şi alte
podoabe de argint (fibule, inele, un colier împletit) din epoca romană (V. Pârvan, Getica, p. 553 ;
G. Severeanu, ln Bucureştii, II, 1935, p. 209 ; K. Horedt, ln Mitt. B. Bruckenthalischen Museum,
IX-X, 1944, p. 110 ; M. Macrea şi D. Protase, Tezaurul de monede imperiale de la Geomal şi invazia
carpilor din anul 242, ln SCCluj, V, 3 - 4 (1954), p. 551. Incliiderea tezaurului ln vremea lui Gordian
al I II-iea rezultă din inventarul vechi al muzeului din Sibiu, unde se află înregistrat lnlreg tezaurul.
Din· păcate lnsă, verificarea determinărilor şi repartiţia monedelor pe lmpăraţi nu se pot face,
fiindcă toate monedele din tezaur au fost amestecate in stocul mare al colecţiei de monede a
muzeului (informaţia lui N. Lupu, directorul muzeului din Sibiu). Astfel, importante date pe
care le-ar fi putut oferi descoperirea monetară de la Aţei rămln pierdute pentru totdeauna.
3. Băile Herculane, al doilea tezaur, ieşit la lumină ln anul 1866, era compus din aproape 900
monede. Cele determinate se eşalonează Intre anii 77 şi 267 ( I. Berkeszi, Delmagyarorszag eremleletei,
Timişoara, 1907, p. 20 - 21).
4. Belcinu (r. Segarcea, reg. Craiova), tezaur format din clteva bare de aur, un capac de argint
şi 1 000 monede romane de argint, emise plnă la Filip Arabul (D. Tudor, Oltenia romanii, Bucureşti,
1 942, p. 60).
5. Biled (r. Timişoara), tezaur, descoperit ln 1847, cu circa 2000 monede de aur, argint şi
aramă de la Traian, Hadrian, Caracalla, Gordian al I II-iea, Claudiu al I I-iea Goticul şi Constantin I
(J. G. Seidl, ln Oesterr. Bliitter f. Lil. u. Kunst, IV, 1847, p. 969).
6. Blrca (r. Segarcea, reg. Craiova), tezaur ce cuprindea 67 piese de bronz (? I) de la Elagabal
plnă la Filip Arabul (D. Tudor, op. cil., p. 59).
7. Bocşa Romtnil (r. Reşiţa), tezaur format din 1 1 9 monede romane din anii 70- 251 (J. G. Seidl,
op. cit., p. 59 ; I. Berkeszi, op. cit., p. 4 şi 10).
8. · Borlova (r. Caransebeş), tezaur de clteva sute monede de argint. Cele clteva piese cunoscute
datează de la Caracalla, Maximin Tracul, Filip Arabul şi un bronz mic de la Constantius al I I-iea
(I. Berkeszi, op. cit., p. 4 şi 10).
9. Bozovici (r. Almaş), două tezaure, unul descoperit ln 1883, compus din circa 2000 pie��. şi
altul descoperit cu şase ani mai tlrziu, conţinind cinci kg monede. Primul tezaur se opreşte la
Gordian al I ii-lea, iar al doilea la Filip Arabul (I.Berkeszi, op. cit., p. 4 şi 11).
10. Brildiceni (r. Tg. Jiu), tezaur alcătuit din 815 monede lnşiruite cronologic de la Julia
Domna plnă Ia Filip Arabul (D. Tudor, op. cit., p. 60).
1 1 . Dobridor (r. Calafat), tezaur cu 32 monede de argint datlnd de la Commodus plnă la Gordian
al I II-iea (C. S. Nicolăescu-Plopşor, Vechimea creştinismului tn Oltenia, extras din Renaşterea, X I I
(1933), nr. 3 , p . 1 5 ; D . Tudor, op. cil., p . 1 63).
12. Gililu (r. Cluj), mare tezaur monetar cu 1 170 piese de argint de la Marc Aureliu plnă la
Filip Arabul (W. l{ubitschek, ln Jahrbuch /. Altertumskunde, I I I (1909), p. 1 23 - 1 25).
13. Gorj (fostul j udeţ), tezaur cu monede republicane şi imperiale romane de la Domlţian plnă
la Filip Arabul (D. Tudor, op. cit., p. 60).
14. Jeledin/i (r. Orăştie), tezaur compus din vreo 58 monede republicane şi imperiale romane
de la Vespasian plnă la Gordian al I II-iea (B. Jăn6, ln NK, X I I (1913), p. 1 1 4 - 115).
15. Moşna (r. Mediaş), tezaur alcătuit din circa 300 monede de argint de la Nero plnă la Al. Se.ver
(C. G. Windisch, Geographie des Grossfiirstentums Siebenbiirgen, Pressburg, 1790, p. 162 ; C. Gooss,
Chrotiik, p. 92).
1-6. Ocna Sibiului (r. Sibiu), tezaur cu 381 monede de argint de la Commodus plnă la Gordian
-al I II-Ilia (J. G. Seidl, op. cil., I I I, 1846, p. 148 ; J. F. Neigebaur, Dacien, p. 192 ; C. Gooss, op.
cit., p. 1 0 5 - 106).
17; Orşova (r. Almaş), tezaur cu vreo 50 de monede datlnd de la Jumătatea secolului l l.e.ij.
plnă le Jumătatea secolului � I I I-iea e.n. (l. Perkeni, op. cit., p. 3Q).
·

·

·

.

·

c
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Antoninianul, caracterizat sub raport tipologic prin coroana de raze ce împo
dobea efigia împăraţilor şi prin diadema în formă de semilună ce orna figura împără
teselor, iar din punct de vedere metrologic fiind mai mare şi mai greu decît denarul,
a fost emis pentru prima oară, în anul 215, sub domnia împăratului (M. Aurelius
Severus .Antoninus) Caracalla, ca o monedă de concurenţă faţă de denar 1• Emiterea
antoninianului pe vremea lui Caracalla a fost determinată de mărirea soldelor, de la
:>00 la 750 denari, pentru soldaţii din legiuni 2 şi avea ca scop plătirea stipendiului
majorat în antoniniani, operaţie foarte convenabilă pentru stat, denarii rămînind
rezervaţi pentru alte plăţi 3• Prin introducerea noii monede, Caracalla a. urmărit,
şi in bună parte a reuşit, să retragă din circulaţie denarii mai vechi, cu un conţinut
mai mare de argint, care urmau să fie topiţi şi remonetizaţi în antoniniani ori chiar
în denari cu un procentaj de argint mai scăzut. Această speculaţie monetară, rentabilă
pentru fiscul imperial, dar păgubitoare pentru deţinătorii particulari de valori mone
tare, era posibilă, datorită faptului că sub domnia lui Caracalla circulau două categorii
de denari, unii cu un conţinut de argint de 80 - 70 % din timpul Antoninilor, iar alţii,
cu un titlu mai redus (60 - 50 %), din vremea lui Septimiu Sever. Astfel, reforma lui
Oaracalla urmărea numai denarii pînă la Commodus, mai bogaţi în argint, iar denarii
de la Septimiu Sever, neprezentînd rentabilitatea topirii şi remonetizării lor, au
fost lăsaţi mai departe în circulaţie 4•
Împăraţii romani de după Caracalla pină la Constantin I inclusiv, cu excepţia
lui Alexandru Sever şi Maximin Tracul, care renunţă complet la baterea de antoni
niani, emiţînd timp de aproape un deceniu şi jumătate (222 - 235) numai denari 6,
au continuat să se folosească de această inovaţie monetară, bătînd serii mai mult
18. Ramna (r. Reşiţa), tezaur compus din 120 monede de argint şi ctteva de aur de la Traian,
Geta, Gordian al I II-iea şi Diocleţian (I. Berkeszi, op. cit., p. 35).
19. Recaş (r. Timişoara), depozit monetar format din circa 90 - 100 monede care lncep cu Elagabal
şi se sftrşesc la Decius (A E, X I I (1892), p. 191).
20. Reşca (r. Caracal), mare tezaur alcătuit, după clt se afirmă, din circa 7000 piese care datează
de la Commodus plnă la Elagabal (D. Tudor, op. cit., p. 58).
21. Siseşti (r. Turnu Severin), tezaur cu 1 52 monede eşalonate ln timp de la Septimiu Sever
plnă la Volusian (D. Tudor, op. cit., p. 58).
22. Slobozia (r. Tg. Jiu), tezaur mare, conţinlnd afirmativ 3000 de monede, care tn cea mai
mare parte s-au risipit. Cele cunoscute datează de la Septimiu Sever plnă la Filip Arabul (D. Tudor,
op. cit., p. 60).
23. Turnişor (r. Sibiu), tezaur cu monede care începeau cu Septimiu Sever şi se terminau cu
Filip Arabul (C. Gooss, op. cit., p. 95).
·
1 Problema raportului valoric dintre antoninlan şi denar este controversată ln literatura de specialiLate. Unii cercetători susţin că antoninianul a valorat iniţial cit un denar şi jumătate, iar alţii ridică
valoarea antoninianului la doi denari. Vezi discuţiile la J. Hammer, ln ZfN, XXVI (1907), p. 100 şi urm. ;
M. Bernhart, Zur Milnzkunde der romischen Kaiserzeit, Halle (Saale), 1926, p. 2 1 ; A. Segre, op. cit., p. 367
şi urm. Cf. ,V. Giesecke, op. cit., p. 168 şi urm., care, ca şi Th. Mommsen, Geschichte des romischen MiJnz
u•esens, Berlin. 1860, p. 700, crede că antoninianul echivala cu doi denari.
8 Daremberg-Saglio, s.v. stipendium.
3 W. Giesecke, op. cit., p. 170.
4 Cf. M Macrea şi D. Protase, op. cit., p. 545 -546.
6 A. Segre, op. cit„ p. 369 şi M. Bernhart, op. cil., p. 2 1 , nota 2.
Titlul de restitutor ntonelae,
despre care ne informează Vita Alea::andri Severi, 39 (cf. A. Segre, op. cit„ p. 366) ln legătură cu. o even
Luală reformă monetară încercată de Alexandru Sever, se pare că se referă mai degrabă la abolirea baterii
de antoni.nlanl � la revenirea, ln ceea ce priveşte mopeda de argint, Ia monetizarea exclu.&ivă a denarului.
-

-
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sau mai puţin bogate, însă neîntrerupte, de antoniniani 1• Dar şansele noului nominal
în tranzacţiile comerciale dintre particulari erau destul de reduse, deoarece antoni
nianul apare chiar de la început ca o monedă fiduciară, cum era în bună parte şi denarul
din acea vreme, cu un curs oficial mai mare decit valoarea lui intrinsecă. Î ntrucît
această monedă a fost emisă încă pe vremea lui Caracalla cu un titlu aproximatiY de
numai 60 - fi O % argint, ea se prezenta chiar din momentul apariţiei sale ca un nominal
supraeva.luat, cu un curs forţat. Conţinutul de metal fin al antoninianului scade
treptat, paralel cu cel al denarului, pînă pe la anul 259, în vremea lui Gallienus, dP
cind cantitatea argintului se reduce vert.iginos, pentru ca sub domnia lui Claudiu
al II-lea Goticul (268 - 2 70) media de argint a antoninianului să cc.boare între 20 :; %,
iar după reforma lui Aurelian ea să atingă abia 5% 2• Concomitent cu diminuarPa
eonţ.inutului de argint, scade şi greutatea antoninianului de la circa 5 g, cît era î n
timpul lui Caracalla, la 4,54 g în medie, sub domnia lui Gordian al III-lea, iar sub
Decius şi Gallienus ea coboară pînă la 3 ,3 g 3, greutate care era doar cu 1 gram mai
mare decît a denarului vremii (2,27 g) şi aproape egală cu a denarului dinainte <fo
anul 238 (3,41 g) �. De altfel, însuşi Caracalla, care a introdus noul nominal, şi urmaşii
săi imediaţi, l\facrinus şi Elagabal, care folosesc inovaţia monetară a predecesorul ni
lor, emit mai mulţi denari decît antoniniani, iar Alexandru Sever şi Maximin Tral'nl
-- după cum am spus - monetizează numai denari. Un puternic reviriment al baterii
de antoniniani are loc începînd cu domnia lui Gordian al III-lea, cînd experimentul
încercat de Caracalla este reluat sub formă mai durabilă şi pe scară mai întinsă,
datorită crizei economice din imperiu şi nevoii tot mai stringente de numerar pentru
acoperirea cheltuielilor militare. Astfel, începînd din anul 238 se emit serii atît de
bogate de antoniniani, încît, sub Valerianus I şi apoi sub domnia mai lungă a lui
Gallienus (253 - 268 ) , antoninianul devine, în afară de Egipt 5, specia monetară
cea mai frecventă pe piaţa romană, în detrimentul denarului, care se bate în cantită.ţi
foarte reduse, dar care rămîne, totuşi, moneda de calcul pînă la Diocleţian 6•
După ce am arătat pe scurt particularităţile calitative şi ponderale, monetizarea
şi unele aspecte ale circulaţiei antoninianului sub împăraţii romani, începînd cu
Caracalla, urmează să vedem valoarea subiectivă, arbitrară, acordată acestei monede
de particularii înstăriţi, comercianţi, proprietari de pămînt şi de sclavi, meseriaşi ete.
Această valoare rezultă în bună parte din ocolirea sau preferinţa acestora de a
acumula antoninianul în comorile lor, formate şi ascunse în pămîntul Daciei stăpînite
de romani. Pentru stabilirea timpului şi proporţiei în care această monedă a intrat
în tezaure, vom examina numai depozitele monetare care conţin piese cu nominalul
-

1

G. Elmcr, \!erzeiclmis der rumischen Reich.�prăgungen von A ugustus bis A nastasius, Viena, 1!l:J:l,

p. 9 - 17.
2 A. Scgre, op. cil., p. 373.
3 lbidrm.
4 Cf. M. Bernhart, op .. cit, p. · 20 şi urm. ; A. Segre, op. cil., p. 377 şi G. Elmcr, op. cil„ p. 25.
6 Antoninianul a fost introdus
op. cil., p. 423, 434 şi urm.)
.. �. /t.. Segi;/:, .op. cit., p. 369 ; M.

.

ln Egipt abia pe vremea Iul Claudiu al I i-lea Goticul (cf. A. Segri" ,
�l!rnh11rt, op. cil. , p. 21, !Jp�a .2 şi .W . .Glesecke, op. cil.. , p . 169 ,şl„unu,
.
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precizat ori posibil de precizat, de la Caracalla pînă la Gallienus sau Aurelian. Cu tot
numărul mare al tezaurelor care provin clin această perioadă de timp, din pricina
felului necorespunzător în care au fost publicate sau numai semnalate în trecut,
sîntem nevoiţi să ne limităm la tezaurele prezentate mai jos, relativ puţine la număr,
în care nominalul monedelor a fost stabilit ori a putut fi stabilit ulterior publicării
lor, în urma unei examinări mai atente şi a controlării descrierii pieselor sau a trimi
terilor la cele două ediţii ale operei lui H. Cohen.
1 . Tezaurul de la .Apoldul Mic 1 (r. Sebeş, reg. Hunedoara), descoperit puţin
înainte de anul 1909, era format din 206 monede de argint, emise de la Septimiu Sever
pînă la Gordian al III-iea inclusiv. Situaţia nominalelor din tezaur, începînd dela
Caracalla, se prezintă în felul următor : Caracalla (2 den.), Geta (4 den. ), Macrinus
(1 den.), Elagabal (24 den. şi 6 ant. : Cohen 1, 66, Cohen 2, 116 : 5 ex. ), Julia Paula
(2 ant. : Cohen 2, 2,9), Julia Soemias (6 den. ), Julia Maesa (15 den.), Alexandru Sever
şi familia (121 den.), Maximin Tracul ( 4 den.) , Gordian al III-iea (3 den. ). Relevăm
faptul că deşi de la Gordian al III-iea figurează în tezaur doar trei monede, totuşi
acestea sînt nu antoniniani, ci denari (Cohen 1, 75, 165 şi Cohen 2, 243).

2. Tezaurul de la Band 2 (r. Tg. Mureş), ieşit la iveală în anul 1872, era compus
dintr-o cantitate de monede de argint ce ne-a rămas necunoscută. Î ntre cele 20 de
piese salvate (Elagabal : 1, Gordian al !Ii-lea : 15 şi Filip Arabul : 4), alături de
doi denari se găseau şi 18 antoninian·i, dintre care 14 de la Gordian al III-iea (Cohen 1,
9, 40, 4 7 : 3 ex. , 69 : 2 ex., 117, 125, 144-, 156, 160, 166 : 2 ex.), iar patru din timpul
lui Filip Arabul (Cohen 1, 15, 38, 45, 97).
3. Tezaurul de la Geomal 3 (r. Alba, reg. Hunedoara), găsit în 1951 şi achizi
ţionat în întregime de Muzeul din Alba Iulia, cuprindea în total 216 mo.nede de argint,
eşalonate cronologic de la Commodus pînă la Gordian al III-iea. Cît priveşte nominalul,
toate piesele sînt denari, cu excepţia ultimei şi singurei monede din vremea lui Gordian
al !Ii-lea, care este un antoninianus (Cohen 2, 319 ) .

4. Tezaurul de la Gîrbou 4 (r. Jibou, reg. Cluj ), ieşit la lumină în 1877 într-un
vas de lut, era alcătuit din numeroase monede romane de argint, din care numai
2 7 de piese au putut fi achiziţionate pentru Muzeul din Cluj, iar restul s-au risipit, fără
să fi fost văzute şi identificate. Monedele salvate datează din perioada de timp de la.
Vespasian pînă la Elagabal. Caracalla este reprezentat în tezaur cu patru, Geta cu
una şi Elagabal cu două piese, toat(ţ denari.
1 O. Gohl, în NK, V III, 1909, p. 138. - Bazlndu-ne pe afirmaţia lui O . Gohl, care a publicat
tezaurul, am afirmat şi noi în mod eronat că acest depozit monetar ar conţine numai . enari (SCCluj,
3 - 4 (1954), p. 542, 551). Dar făclnd acum un control amănunţit al nominalelor, am constatat şi
antoninlanii amintiţi, ignoraţi de cunoscutul numismat maghiar.
1 J. H. [ ampel], în AE, V I I (1873), p. 26- 27.
8 M . Macrea şi D. Protase, op. cit., p. 495 - 566.
' C. Torma, A limes Dacicus felso resze, Budapesta, 1880, p. 90 - 91.
·

17

-
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5. Tezaurul de la Hunedoara 11 format din 1117 piese - între care cinci drahme
din Apollonia şi 20 din Dyrrhachium, 1033 denari de la cei anonimi pînă la sfîrşitul
secolului I î.e.n., 74 monede de argint de la Nero pină la Salonina, două monede
mici de cupru de la Consta.ns - conţinea şi cîţiva antoniniani, emişi sub Gordian al
III-iea, Filip Arabul şi Volusian. Sf"lrşitu' seriei monedelor din tezaur se prezintă
astfel : Caracalla (1 den.), Elagabal (1 den.), Plautilla (1 den.), Geta (3 den.), Alexandru
Sever (6 den.), Maximin Tracul (1 den.), Gordian al Iii-lea (3 ant. : Cohen 1, 25, 155,
165), Filip Arabul (2 ant. : Cohen 1, 73 ; av. Cohen 1, 41, rv. Cohen 1, 39 : hibrid şi o
monedă tocită), Etruscilla (1 monedă tocită), Volusian (1 ant . : Cohen 1, 17 şi 21
piese tocite), Salonina (1 den.).
6. Tezaurul de la Ighişul Nou 2 (r. Mediaş, reg. Stalin), ieşit la iveală în anul
1875 într-un vas mic de lut, cuprindea aproximativ 156 monede, toate antoniniani 3,

datînd de la Gordian al III-iea, Filip Arabul şi Filip al II-iea. Nu se cunoaşte numărul
de piese ce revin fiecărui tmpărat.
7. Tezaurul de la Nireş 4 (r. Dej, reg. Cluj ), descoperit în 1953, era compus din
circa 150 monede de argint, printre care se aflau şi monede mici de bronz. Din conţi
nutul tezaurului au fost salvate şi cumpărate pe seama Muzeului raional din Dej
doar 30 piese, care se înşiruie în timp de la Nero pină la Constantius al Ii-lea, de la
care se păstrează o singură monedă de bronz (pecunia maiorina ). Restul monedelor
au fost vîndute în mai multe rînduri de către descoperitor pe la diferiţ.i ceasornicari
şi bijutieri din Dej, Gherla şi Cluj . În seria celor 30 de monede aflătoare acum în Muzeul
din Dej se constată un hiatus mai mare de un secol, între domnia lui Alexandru Sever
şi Constantius al Ii-lea. Î ntre monedele achiziţionate nu există antoniniani. Sfîrşitul
seriei monedelor salvate se înfăţ.işează după cum urmează : Caracalla (3 den. ), Geta
(2 den. ), Aquilia Severa, a doua soţie a lui Blagabal (1 den.), Sever Alexandru (1 den. ),
Constantius al Ii-lea (1 br. mic).

8. Tezaurul de la Ruşi 5 (r. Sibiu, reg. Stalin), s-a găsit în anul 1946 sau 1947
şi din el au putut fi achiziţionate pentru Muzeul naţional de antichităţ.i 138 de monede
de argint, care aparţin împăraţilor de la Septimiu Sever pină la Filip II. Repartiţia nu
mărului de monede pe împăraţi, începînd cu Caracalla, este următoarea : Caracalla ( 5 ),
Elagabal (11), Julia Maesa (2), Sever Alexandru (10), Orbia.na (1), Julia Mamaea ( 7 ) ,
Maximin Tracul ( 1 ) , Balbinus ( 1 ) , Gordian al III-lea (62 ) , Filip Arabul (15),
Otacilia Severa (4), Filip II (5). Î n tezaur se găsesc, alături de denari, un antoninianu.<?
de la Caracalla (nr. 19 din descriere) şi patru de la Elagabal (nr. 20 - 23 din descriere).
Î ncepind de la Gordian al III-iea şi pînă la Filip al Ii-lea s-au acumulat exclusiv
1 O. Gohl, ln N K, V (1906), p. 137 - 139. Şi aici, ca şi ln tezaurul de la A polci ul Mic, O. Gohl n-a
sezisat prezenţa ln tezaur a antoninianilor de la împăraţii menţionaţi.
2 Programm Mediasch, 1874 - 1875, p. 62 - 63 ; C. Gooss, Chronik, p. 72.
3 Stabilirea nominalului c făcută de B. Mitrea ln SCIV, IV, nr. 3 - 4 (1953), p. 616.
4 D. Protase, Tezaurul de monede imperiale romane de la Nireş (Def), ln SCN, I (1957), p. 143 şi urm.
5 B. Mitrea, tn SCIV, IV, 3 - 4 (1 953), p. 611 - 640.
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antoniniani, 86 la număr, cifră care reprezintă aproape două treimi din totalul mone
delor achiziţionate.
9. Tezaurul de la Băleşti 1 (r. Tg. Jiu, reg. Craiova), descoperit în 1930, cuprinde
288 denari şi 60 antoninia.ni. Monedele datează de la Vespasian pînă la Gordian al
III-lea. Iată compoziţia lui, începînd cu soţia lui Septimiu Sever, Julia Domna
(14 den. şi 1 ant. ), Caracalla (11 den. şi 1 ant. ), Geta Caesar (4 den.), Macrinus (1 ant.),
Elagabal (55 den. şi 1 ant. ), Julia Paula (4 den.), Julia Soemias ( 5 den. ), Julia Maesa
(19 den. şi 1 ant.), Sever Alexandru (107 den. ), Julia Mamaea (13 den.), Maximin
Tracul şi familia (13 den.), Balbinus (1 ant.), Pupienus (1 den. ) şi Gordian al III-lea
(4 den. şi 54 ant. ).
1 0. Tezaurul de la Celei 2 (r. Corabia, reg. Craiova), descoperit în 1923 chiar
în vatra satului, era alcătuit aproximativ din 4000 de piese, dintre care au fost cumpă
rate de Georgescu-Corabia numai 400 de monede, toate antoniniani, emise sub domnia lui
Pupienus, Gordian al III-lea şi Filip Arabul. Nu se cunoaşte numărul de piese ce revin
fiecărui împărat.
1 1 . Tezaurul de la Moţăţei 3 (r. Calafat, reg. Craiova), compus-din 100 de piese,
conţinea între cele 80 de monede salvate, eşalonate cronologic de la Commodus pînă
la Filip Arabul, şi cinci antoniniani, patru din vremea lui Gordian al III-iea (Cohen 2 ,
1 09 : 2 ex. , 314, 403) şi unul de la Filip Arabul (Cohen 2, 109). Subliniem faptul că
din cinci monede ale lui Gordian al III-lea patru sînt antoniniani şi că unica monedă
a lui Filip Arabul, cu care se încheie seria monedelor păstrate din tezaur, este şi ea
un antoninianus.
1 2. Tezaurul de la Săpata de Jos 4 (r. Costeşti, reg. Piteşti), găsit în timpul
săpăturilor arheologice efectuate de V. Christescu, în interiorul unui castellum, cu
prindea 44 monede de argint, aparţinînd împăraţilor de la Septimiu Sever pînă la
Gordian al III-lea, care e reprezentat în tezaur cu 2 7 de piese. Monedele de la împăraţii
anteriori lui Gordian al III-lea sînt toate denari, iar intre cele bătute în timpul acestui
ultim împărat figurează numai un singur denar, alături de 26 antoniniani.
1 Informaţiile asupra acestui tezaur, păstrat la Muzeul naţional de antichităţi, ne-au fost date,
cu multă bunăvoinţă, de B. Mitrea, căruia li mulţumim şi cu acest prilej.
2 D. Tudor, ln CNA, X IV (1939), p. 1 59 ; XVI (1942), p. 29 ; de acelaşi autor, Oltenia romană,
p. 59. Cf. B. Mitrea, tn SCIV, IV, 3 - 4 (1 953), p. 616.
a O. Iliescu, ln Oltenia, II (1941), p. 160 - 169. Cf. D. Tudor, op. cit„ p. 59 şi B. Mitrea, ln SCIV,
IV, 3 - 4 (1953), p. 617, nr. 24. O. Iliescu, publictnd cele 80 de monede de argint din tezaurul de la
Moţăţei, fără menţionarea greutăţii şi mai ales fără specificarea nominalului lor, descrie greşit efigia
lui Gordian al I II-iea de pe cele patru monede amintite. Din confruntarea descrierii dată de autor
cu cea a lui Cohen, rezultă limpede că lmpăratul are bustul nu „laureat", cum susţine O. Iliescu, ci
„cu coroană de raze" (radif), ceea ce lnseamnă că monedele nu sint denari, ci antoniniani, fapt confirmat
şi de diametrul lor mai mare (21 - 22 mm) declt al denarilor.
' V. Christescu, tn lslros, I, 1934, p. 73- 80.
Existenţa ln tezaur a antoninianilor din vremea
lui Gordian al I I \-lea nu a fost sezisată de autor, care considera că micul depozit monetar era format
numai din denari (cf. M. Macrea şi D. Protase, op. cil., p. 542, nota 60 şi p. 551).
-
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13. Tezaurul de la Seliştea 1 (r. Baia de Aramă, reg. Craiova). i>J.n acest mic
depozit monetar au putut fi salvate, în două rînduri, de către D . Tudor doar puţine
monede, care erau toate antoniniani de la Gordian al III-lea (Cohen 2, 66 : cîteva
exemplare) şi Filip Arabul (Cohen 2, 106 şi 205).
1 4. Tezaurul de la Vî1 topu 2 (r. Pleniţ.a, reg. Craiova), ieşit la lumină în anul
1931, era format din cîteva sute de monede, din care s-au achiziţionat pentru Muzeul
din Craiova numai 53 de piese, care cuprind perioada de timp de la Traian pînă la
Gordian aJ III-lea. Repartiţia monedelor pe împăraţi, de la Caracalla şi urmaşii săi
pînă la Gordian al !Ii-lea, se prezintă astfel : Caracalla (2), Elagabal (11), Julia Paula
(1), Julia Soemias (1), Julia Maesa (4), Sever Alexandru (17), Julia Mamaea (3),
Orbiana ( 1 ), Gordian aJ III-lea (2). Între monedele păstrate şi determinate există
şi trei antoniniani : unul de la Caracalla (nr. 13 din descrierea lui O. Iliescu), altul de la
ElagabaJ (Cohen 2, 243) şi al treilea de la Gordian III (Cohen 2, 199). Restul monedelor
sînt denari.
15. Tezaurul de la Cîineni- Călineşti

(r. Loviştea, reg. Piteşti), descoperit nu
cu mult înainte de anul 1890, la ieşirea spre sud din pasul Turnu Roşu, între Cîineni
şi Călineşti, era alcătuit, după cîte a putut constata H. Milller, din 235 monede de
argint, relativ bine conservate, care erau emise de la Hadrian pînă la Filip Arabul.
Seria monedelor, începînd de la Caracalla, se repartizează astfel pe împăraţi : Cara
calla (91 den.), Elagabal (34 den. şi 1 ant. : nr. 41
Cohen 1, 80), Julia Maesa (10 den.),
Julia Paula (1 den.), Julia Soemias (12 den.), Sever Alexandru (78 den.), Orbiana
(1 den.) , Julia Mamaea (17 den. ), Maximin Tracul (5 den.), Balbinus (1 den.), Gordian
al III-lea (31 ant. şi 7 den. : nr. 119, 124, 133, 140, 141 : 3 ex.
Cohen 1, 28, 52, 102,
140, 150 : 3 ex.), Filip Arabul (4 ant.), Otacilia (1 ant. ) . Deci, începînd cu Caracalla,
alături de cei 169 denari, în tezaur figurează 37 antoniniani, aproape toţi emişi înce
pînd cu domnia lui Gordian al III-lea.
3

=

=

1 6. Tezaurul de la Oiorăşti ' (corn. Şirineasa, r. Băbeni-Bistriţa, reg. Piteşti),
descoperit în 1955 într-un vas de lut, conţinea cîteva sute de monede imperiale romane
de argint, din care au putut fi salvate în două rînduri un număr de 467 de piese, emise
de la Nero pînă la Elagabal. ffitima monedă din tezaur datează din anul 219. Deşi
multe piese au fost bătute după reforma lui Caracalla, totuşi în tezaur nu există
antoniniani, ci numai denari.
1 D. Tudor, in CNA, X IV (1939), nr. 1 13 - 1 1 4, p. 1 57 - 1 58 ; de acelaşi autor, Oltenia romanu,
p. 58 ; Cf. B. Mitrea, in SC/V, IV, 3 - 4 (1953), p. 617. �·
z D. Tudor, in CNA, XIV (1939), nr. 1 1 5 - 1 1 6 , p. 1 58, nr. 5 ; O. Iliescu, in Oltenia, I (1940),
nr. 8, p. 122- 127. - După O. Iliescu, tezaurul ar conţine numai denari, fapt contrazis de prezenţa
antoninianilor menţionaţi.
8 H(einrich) M(iiller), Ein neuer Fund romischer Silberdenare, ln Korrespondenzblatt des Vereins fiir
Siebenbiirqische Landeskunde, XIII, 1890, p. 37 - 42.
' Informaţiile asupra tezaurului, care se păstrează la Muzeul naţional de antichităţi (47 p·ese)
şi la Muzeul din Sibiu (420 piese), ne-au fost puse la dispoziţie de N. Lupu şi C. Preda, care pregătesc
pentru publicare acest depozit monetar.
_
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17. Tezaurul de la Băile Herculane 1 (r . .A.Imaş), descoperit în anul 1864, cuprin
dea peste 2000 de monede. Dintre acestea au fost determinate aproximativ 640 de
piese, care datează de la Antonin Piu! pînă la anul 230, în vremea lui Sever
Alexandru. Repartizarea lor pe împăraţi, socotind de la Caracalla, se prezintă după cum
urmează : Macrinus (1), Diadumenianus (2), Elagabal (114), Julia Paula (4), Julia
Aquilia (1), Julia Soemias (13), Julia Maesa. (21 ), Sever .Alexandru (143), Julia
Mamaea (28). Cît priveşte nominalul, toate monedele sînt denari, cu excepţia
unui singtir antoniniatms, emis în timpul lui Elagabal.
*

Din prezentarea celor 17 tezaure, rezultă că în perioada de timp dintre Caracalla
şi începutul domniei lui Gordian al III-iea, majoritatea covîrşitoare a monedelor
tezaurizate o formează denarii, pe cită vreme antoninianul este acumulat numai în
mod sporadic. Începînd însă cu anul 238, situaţia, sub raportul nominalelor, în
tezaurele monetare din Dacia se inversează : antoninianul se tezaurizează aproape cu
exclusivitate, iar denarul foarte rar.
Pentru a scoate mai bine în evidenţă acest fenomen, am întocmit tabloul
sinoptic al tezaurizării antoninianului în Dacia, din care se desprind limpede o serie
de constatări. Mai intîi, sub domnia lui Caracalla şi Macrinus 2 se observă o slabă
acumulare de numerar în toate tezaurele : 285 denari şi cinci antoniniani. În vremea
lui Elagabal însă, procesul de tezaurizare se intensifică sensibil, mai ales în depozitele
de la Băieşti, Geomal, Apoldul Mic şi Cîineni-Călineşti, cele 1 7 comori monetare fiind
sporite, în decurs de numai patru ani, cu 459 denari şi 17 antoniniani. Cu toate acestea,
numărul de antoniniani, deşi ceva mai mare decit sub domnia lui Caracalla şi Macrinus,
continuă să rămînă redus faţă de cel al denarilor. Trecînd peste domnia lui Sever
Alexandru şi Maximin Tracul, cînd, timp de 16 ani, monetizarea antoninianului a încetat
- antoninianii emişi de Caracalla, Macrinus şi Elagabal putînd însă intra în tezaure
şi în acest timp ca monede rămase şi existente în circulaţie - ajungem la perioada
de domnie a lui Gordian al III-iea, de cînd antoninianului i se deschide hotărît şi
definitiv calea spre tezaurizare. În cei şase ani de domnie ai acestui împărat (238 - 244 ),
în depozitele monetare analizate intră numai 21 denari, faţă de aproximativ 400
antoniniani. Începînd cu Filip Arabul, denarii nu mai apar în tezaurele din Dacia
nici în proporţia redusă din vremea lui Gordian al III-iea, ci se acumulează numai
antoniniani. Din datele tabloului mai rezultă, în al doilea rînd, că din totalul de 1413
monede tezaurizate în depozitele examinate, de la Caracalla 3 şi pînă la începutul
domniei lui Gordian al III-iea, într-un răstimp de circa 23 de ani, avem 1391 denari
1 Fr. Kenner, ln Archiv fiir Kunde Oeslerr. Geschichlsquellen, XXXV I I I, 1867, p. 310 - 31 7.

2 Considerăm, ln general, monedele emise sub domnia unui anumit împărat ca fiind tezaurizate ln

timpul lui, fără a ignora lnsă ori a lnlătura putinţa intrării lor ln tezaure şi sub lmpăraţii imediat următori.
3 Datarea lnainte sau după anul 215 a denarilor lui Caracalla nefiind totdeauna posibilă, am luat
ln considerare toţi denarii cu numele acestui împărat şi al membrilor familid sale, de unde nu rezultă,
totuşi, declt o eroare neglijabilă in stal>ilirea proporţiei numerice dintre cele două nominale tezaurizate.
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şi numai 22 antoniniani. 1n schimb, între anii 238 şi 249, 1ntr-un interval cu mult mai
scurt, se acumulează, faţă de 21 denari, un număr de 796 antouiniani, adică aproape
de 40 de ori mai mult decît in perioada de la Caracalla pînă la Gordian al III-iea.
Din tabloul sinoptic 1 se mai desprinde constatarea că foarte multe tezaure din Dacia
nu trec peste domnia lui Gordian al III-lea sau Filip Arabul şi numai în puţine din
ele procesul de acumulare continuă pînă la Gallienus ori Aurelian, fapt care nu poate
fi lipsit de anumite cauze de ordin economic şi social-politic. De asemenea, numărul
total de 2230 monede intrate în cele 17 tezaure din Dacia este foarte mic, raportat la
perioada de timp relativ mare de la Caracalla pînă în jurul anului 250, aceasta ar
putea oferi un indiciu în plus că o bună parte din aceste tezaure, dat fiind că sînt
mici, au aparţ.inut nu unor mari proprietari de pămint şi de sclavi, ci unor proprietari
localnici mici şi mijlocii 2•

Din cele expuse rezultă concluzia că înainte de Gordian al III-lea în tezaurele
din Dacia s-au acumulat, faţă de un număr foarte mare de denari, extrem de puţini
antoniniani, pentru ca începînd cu domnia acestui împărat procesul tezaurizării să
se desfăşoare exact invers. Acest fapt nu este o simplă întîmplare, fără semnificaţie,
ci el reprezintă un aspect specific al baterii şi circulaţiei monedei de argint din întreg
imperiul roman în perioada crizei economice şi monetare din prima jumătate a seco
lului al III-iea. Explicaţia acestui fenomen rezidă, întii de toate, în monetizarea unor
serii mari de denari şi în emiterea unui număr comparativ redus de antoniniani
înainte de anul 238, iar apoi in faptul că antoninianul, fiind o monedă fiduciară şi cu
un curs forţat, a fost în mare măsură înlăturat de la tezaurizare, atîta vreme cît
existau în circulaţie serii considerabile de denari, care se bucurau de o veche încredere
printre particulari şi, deci, de prioritate în tezaurizare. Preferinţa accentuată pentru
acumularea de denari în tezaure apare pe deplin justificată, dacă luăm în considerare
că procentajul real de argint al denarului înainte de Gordian al III-lea era aproape
egal cu cel al antoninianului (50 - 40 %) şi dacă nu pierdem din vedere că totuşi
valoarea u,nui antoninian echivala oficial cu unul şi jumătate sau doi denari.
Abundenţa antoninianilor şi puţinătatea denarilor în tezaurele din Dacia după
anul 238 apare, în schimb, numai ca un rezultat direct al raportului dintre cantitatea
celor două nominale monetizate şi existente în cir cu,laţie, şi nu ca o preferinţă
pentru denar ori antoninian din partea deţinătorilor de comori monetare. În urma
emiterii aproape exclusiT"e de antoniniani şi a prevalării covîrşitoare a acestora
în numeralul circulant, nu mai era posibilă o alegere a monedei de argint pentru
tezaurizare. Cu alte cuvinte, posesorii de comori, neavî.nd de unde să-şi procure
denari, întrucît aceştia erau puţini în circulaţie, fapt confirmat întru totul şi de
descoperirile de monede izolat� din cu.prinsul Daciei 3, au fost siliţi de însăşi rea1

Vezi şi p. 254 nota 1 .
3 Cf. M. Macrea şi D. Protase, op. cit„ p. 548.
3 în acest sens, cităm următoarele trei localităţi din Dacia carpatică, din care provin ln total peste
400 de monede, descoperite izolat, colecţionate cu grijă şi determinate :
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litatea circulaţiei monetare să acumuleze numai antoniniani. Astfel, după anu.I
238 există foarte mulţi antoni i fani în tezaure, datorită baterii in serii foarte mari
şi frecvenţei lor in circulaţie, iar denarii sînt puţini, întrucît se monetizează acum
în emisiuni restrinse.
Dată fiind constatarea că înlăturarea antoninianului de la tezaurizare înainte
de anul 238 şi acumularea lui aproape exclusivă după această dată în depozitele de
monede din Dacia este în realitate un fapt de circulaţie monetară, se impune de la
sine analizarea, sub raportul nominalelor, a citorva tezaure descoperite şi în alte
provincii romane, pentru a vedea dacă procesul tezaurizării antoninianului în pro
vincia noastră prezintă in adevăr anumite particularităţi ori este în fond analog
celui din restul imperiului. În acest scop, vom examina patru tezaure din Pannonia
(Csapo, Korong, Nagyberki, Szakcs), unul din Noricum (Apetlon), unul din Germania
Superior (Cattenes) şi altul din Dalmatia (Dugopolje), despre care dispunem de infor
maţii mai complete.
1 . Tezaurul de la Osap6 (Zala) 1, compus din 108 monede de argint de la Antonin
Piul pînă la Maximin Tracul, deşi conţine patru piese de la Caracalla şi 41 de la
Elagabal, cuprinde totuşi exclusiv denari. Aici este şi mai evidentă înlăturarea anto
ninianului de la tezaurizare înainte de Gordian al III-iea. Situaţia este asemănătoare
şi în micul tezaur de 50 de monede de argint emise de la Titus pînă la Saloninus, desco
perit tot în această localitate (0. Gohl, în NK, VII (1908), p. 119). În tezaur figurează
nouă denari dinainte de anul 238 şi 41 antoniniani de la Gordian al III-lea pînă
la SaJoninus.
Ilişua (r. Beclean, reg. Cluj). Între cele 1 1 6 monede găsite izolat ln castrul roman şi ln apro
pierea lui Intre anii 1 851 şi 1862, eşalonate cronologic de la Vespasian plnă la Filip Arabul (toate deter
minate la Cabinetul numismatic din Cluj de către H. Finăly), figurează 25 piese de la lmpăraţil care
emit antoniniani (Caracalla, Elagabal, Gordian al I I I-iea, Filip Arabul). Din acestea, 20 monede slnt ante
rioare lui Gordian al I ii-lea şi Intre ele există un singur antoninian de la Elagabal (nr. 95= Cohen1, 17),
iar restul de 5 piese slnt denari. Gordian al I i i-lea este reprezentat prin trei monede, toate antoniniani
(inclusiv nr. 1 1 2 = Cohenl, 25, greşit determinat ca denar de H. Finăly), iar Filip Arabul cu un antoni
nian şi o monedă de bronz (dupondius).
Aceste monede, publicate de C. Toma ln Erdelyi Muzeumegylet t!vkiinyvei, I I I (1866), p. 31 - 34, nu
au format un tezaur, cum greşit s-a considerat (B. M itrea, ln SCIV, IV, 3 - 4, 1953, p. 615).
Porolissum (Moigrad). Intre cele 36 monede răzleţe găsite aici şi publicate de C. Toma (A limes
Dacicus felsii rt!sze, p. 85, nota 2) există patru monede republicane şi 32 imperiale romane de la Augustus
plnă la Filip Arabul. Caracalla este reprezentat cu trei piese, toate denari, Gordian al I II-iea cu un denar
şi un antoninian, iar Filip Arabul cu o singură piesă şi aceea tot anloninianus.
Apulum (Alba Iulia). B. Csernl publică (Alsofeherm. tiirt, rt!g. es termeszellud. tarsu/al evk., X II, 1903,
p. 103 - 136) un lot de circa 370 monede de argint şi de bronz, descoperite răzleţ pe teritoriul unde s-au
desfăşurat săpături arheologice la Alba Iulia. Seria monedelor începe cu Domiţian şi se sflrşeşte cu Galllenus.
Din cele aproximativ 370 piese , un număr de 52 slnt anterioare Iul Caracalla, iar restul datează de la
acest împărat plnă la Gallienus. Sever Alexandru şi Maximin Tracul au laolaltă 19 monede (13 denari şi
6 de bronz). Rămîn deci pentru perioada ln care se emit antoniniani circa 300 monede. Dintre acestea,
19 datează de la Caracalla plnă la Elagabal, iar Intre ele se găseşte un singur antonlnlan (nr. 58), celelalte
piese fiind denari. De la Gordian al I I I-iea plnă la Gallienus inclusiv avem 17 monede de bronz, trei denari
(nr. 107, 120, 188), iar un număr de aproximativ 260 piese slnt antonlniani.
1 0. Gohl, ln NK, X I I I (1914), p. 70.
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2. fezaurul de la Korong (Vas) 1, format din circa 2240 monede de argint de la
Commodus pînă la Valerianus iunior (mort în 268), conţine 144 denari şi 2098 anto
niniani, dintre care 12.5 denari şi 10 antoniniani datează dinainte de 238, iar restul
sînt emişi după această dată. De la G ordian şi pînă la Valerianus iunior au intrat în
tezaur numai 19 denari, faţă de 2067 antoniniani.
3. Tezaurul de la Nagyberki ( Somogy) 2 cîntărea 9270 g şi era compus din
2611 monede de argint, eşalonate între Vespasian şi Claudiu al II-iea Goticul. Înainte
de Gordian al III-iea se acumulează numai denari (65 piese) şi nici un antoninian,
iar restul de aproximativ 2546 monede emise după anul 238, exceptînd cei 30 denari
din vremea Jui Gordian al III-lea, sînt toate antoniniani.
4. Tezaurul de la Szakcs (Tolna) 3, alcătuit din circa 900 monede de argint,
eşalonate cronologic între Elagabal şi Valerianus iunior (cu un hia.tus între Elagabal
şi Gordian al III-iea), conţine numai 12 denari (10 de la Gordian şi 2 de la Volusian),
celelalte piese determinate (circa 856) sînt antoniniani.
5. Tezaurul de la Apetlon (distr. Neusiedl am See, Austria) ' se compune din
349 monede de argint (3 denari şi 346 antoniniani), eşalonate în timp de la Elagabal
pînă la Valerianus. Deşi nu se dă repartiţia monedelor pe împăraţi, trebuie să presu
punem cu maximun1 de probabilitate că cei trei denari sînt anteriori lui Gordian al
III-iea şi că toţi sau aproape toţi antoninianii au intrat în tezaur numai începînd
cu domnia. acestui împărat.
6. fezaurul de la Cattenes (distr. Kreis Mayen, ţfoutul Cob1enz, Germania
Superior) 6, descoperit în 1878 nu departe de Cattenes, se compunea din· circa 40 kg

monede de argint romane, emise de la Valerianus pînă la Aurelian. Din totalul de circa
12 OOO monede, numai 28 piese au rămas nedeterminate, iar restul, datorită conser
vării bune, au putut fi precis identificate. Cu excepţia monedelor lui Aurelian, în total
14, exclusiv denari, şi, în afară de cele 28 piese rămase nedeterminate, toate monedele
din acest mare tezaur sînt antoniniani 6•

7. Tezaurul de la Dugop olje (Dalmatia) 7, ieşit la lumină cu cîţ.iva ani înainte
de 1950, se compune din 148 antoniniani, depuşi într-o ulcică de pămînt. Monedele
se înşiră cronologic de la Etruscilla (soţia lui Tr. Decius) pînă la SaJoninus. Aproxi
mativ 7 7 % din totalul monedelor aparţin lui Gallienus. Tezaurul nu cuprinde nici
un denar. Faptul că monedele din tezaur au fost emise într-o perioadă de timp relativ
1 G (ohl] - [0dii]n, în NK, I I (1903), p. 39- 43.
2 0. Gohl, ln NK, X I I (1913), p. 1 04 - 108.
3 0. Gohl, ln NK, X I I I (1914), p. 17 şi P. Kerekes, ibid., p. 145- 146.

' R. Giibl, ln Pro Austria Romana, IV, 1954, p. 1 0 - 1 1 . Cf. şi Archeologicke rozhledy, VIII, 1 956,

p. 128 - 1 29.
6

Adolf Erman, ln ZfN, V I I, 1 880, p. 315 - 346.
Precizarea nominalului ne aparţine.
7 Rendic-Mlol'.:evic Duje, tn Bulletin d'archeologie el d'hisloire dalmate. L I I (1935 - 1949), Split, 1950,
p. 266 - 278, 32S şi pi. X IX.
8
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scurtă. dovedeşte că ele au intrat în tezaur sub domnia împăraţilor respectivi şi nu
după aceea, ca monede rămase în circulaţie.
Din comparaţia fă.cută între structura tezaurelor monetare din Dacia şi cea a
tezaurelor din provinciile· romane citate, rezultă. că, din punct de vedere al nomina
lelor, tezaurizarea se desfăşoară în mod identic atît în provincia noastră, cit şi în alte
părţi ale lumii romane : pînă la Gordian al III-lea există. în tezaure aproape exclusiv
denari, iar începind cu domnia acestui împărat, aproape exclusiv antoniniani. Aşa.dar,
caracterul acumulării în tezaure a acestei specii monetare în Dacia poate fi generalizată
şi pentru alte provincii, dacă nu chiar pentru întreg imperiul. Constatarea că. modul
cum se tezaurizează. antoninianul în raport cu denarul nu este un fenomen specific
Daciei, ci unul general roman, apare cit se poate de firesc, dacă ţinem seama de faptul
că procesul de acumulare a monedei de argint în general şi a antoninianului, în special,
este strict şi direct determinat de cantitatea şi calitatea monedelor bătute şi existente
în circulaţie în în.treg irnperinl din acea vreme 1 •

TE3ABPAQI1 R M O H ET AHTOH I1 H O B B ,Il;A KI1l1
•

HPATHOE

CO�EPJKAHHE

B HacTORil\eM HCCJieAoBamrn aBTopy yAaJioc1> HcrroJI1>aoBaT1> AaHH;hle o 17 KJiaAax
Tex H0CROJI:bHIIX ):\eCRTHOB M0ll0 TH'.b!X HJia goB B ,Il;amrn , KO TOphle OXBaThIBaIOT rrepHO,[I
OT KapaHaJIJihl AO raJimieHa HJill ABpemrnHa ; llOMHH;aJihl MOH;eT H3 3THX HJiagoB 6hIJIH
yc TallOBJiellhl rrpH orry6JillIKOBamm aTHX rrocJiegl:lllIX llIJIH me YTO 'llleHhl rroame.
Ha OCHOBaHllil-l COO TllOIDeH;llIH Me mgy HOJIJII qecTBOM gel:lapHeB H HOJIH'leCTBOM
MOlleT AHTOllllillOB, ttaxog11nţnxca B paccMo TpellllhlX HJiagax, aBTop rrp!II X OAHT H BhIBogy,
'ITO AO ropgHaH;a I I I rro gaBJIITTO il\ee 60JihIIIlU J;CTBO MOHeT B HJia):\ax COCTaBJIRlO T geaa
pan, a HaHorrJiel:lllie MOHeT AliTOHHH;OB HOCllIJIO Jil'lIII h crropa,[IH 'lecHHfi xapaKTep, ae
cMop11 aa TO qTo OllH 6hIJIH B o 6paiqeH;Hl'l eiqe co BpeMell KapaKaJIJ1hl (21 5 r.). O gHaKo,
H;a'IHllaH c rrpaBJiell;HH ropgHaHa I I I (238 r.) IIOJIO meHHe MeH;He TcH ; COO TllOIII e mte
Me mgy 3 Tl'J;MllI ABYMH BH):\aMl'l MOHeT CTallOBllITCH o 6paTH;hIM B TOM CMhICJie, 'ITO B HJiagax
,Il;aHHH :e;aKOIIJIHIO TCR rroqTl'l HCKJIIO 'Il'lTeJihllO MOlleThl AilTOHHHOB, a gel:lapntt IIOHBJIR
e TCH BeCbMa pe gKo.
Ilo MHeH;HIO aBTopa, rrpH'IH;H;a aToro HBJiellllH o 6'l>HCllH0TCH, DO-II€pBhIX, caMHM
.r:1eae mH;hIM o 6paiqeHHeM : IIOCJie BBege:H;He HOBOfi MOH;eThl KapaHaJIJIOfi H AO H;a'laJia rrpa
BJieHHH rop guaHa I I I qeHaHHTCH ll HaXO;l\HTCH B o 6paiqeH;MH KPYIIllhle cepHH geHapuen,
Torga RaK MOHeT AllTOllMllOB B o 6paiqeHMH 0 '!0Hh HeMHOro, TaK KaK 'leKaH;Ka 3TMX MOHeT
npouaBOAHTCH B orpallH'lellHOM KOJIH'leCTBe. TaKMM o 6paaoM, 6oJihIIIe e mm MCllhIIIe e
•mcJio geHapHeB MJIH MoaeT AilTOUMllOB B HJiagax ,Il;aKl'lH :aaxoguTcH B cTporofi aaBHCM
MOCTH OT q:e;cJia 3TllX gsy:x llOMHHaJICB B HaXO AHil\eficH B o 6paiqeH;HH HaJiuqHOCTH.
Bo-BTOpLix, TeM, qTQ AO ropgHaHa I I I MOHeThl AHTOlllillOB Teaaspn:pyIOTCJI pegKo ,
'ITO o 6':bJICllJl0TCH ycJIOBHLIM xapaHTepoM C TOHMOCTH 3 TOH HOBOH MOH0Thl c caMoro

11;3

1 Mulţumesc şi aici profesorilor mei, C. Daicoviciu şi M. Macrea, pentru tndrumările şi sugestiile
pe care mi le-au dat ln timpul alcătuirii acestei lucrări.
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TEZAURIZAREA ANTONINIANULUJ IN DACIA
M0Me1na no11BJ1emrn, BcJ1e.r:1cTBHe 'Iero coBepmeaao 6hIJia npeKpa11ţeaa TeaaapaqH11
noKa B o 6pameaHH Haxo .r:111Jlc11 .r:1eHapttiî, HMeBmHit 6om,myro i:1eiîc TBHTem,ayro i:1eaearnyro
CTOllMOCTb H Il0Jlb30BaBIIlHÎÎC.fl c ]:laBHHX nop ]:IOBepHeM 'IaCTH:hIX JIHq, a CJie ]:loBa'>'eJibHO,
u npHop HTeToM npu TeaaBpaQHH. ABTop C 1IHTaeT, 1ITO o 6HJIHe MoaeT AllTOHHH:OB H
He6oJibmoe nom1qecTBO ]:leHap:ueB B RJia]:lax ,I(a1rn:u nocJie 238 roi:1a .flBJI11eTc11 Jill:IIlb
CJie):IC TBlleM COO TlJ;OIIleHH.fl Me mgy 3THMH ABYM1l BH ):laMH MOHeT ,
aaXO):IHBIIlHXCH B
0 6pa11ţeHHH ; BJia):leJibQhl MOUeTHhIX KJia):IOB y me ue MoryT OK83hIBaTb npe):III0 1I Teuae
):leHap11ro HJlll MOlleTaM AHTOl{HHOB, TaK RaK Terrepb qeKallHTCH li HaXO]:l1ITCH B o 6pa
ll�eHHll no 1ITH HCRJIJ01IHTeJibH:O MOHeThl AaTOHHHOB.
3aTeM aBTop cpaaHH BaeT co i:1ep maaHe RJia]:IOB ,I(aRlilH c co i:1ep maaHeM 7 n o J] o 6 llhIX me :KJia]:IOB, aaii ):leH;HhIX B Ilaaaomtu, H opaKe, repMallHH H ,I(aJI!VIaQllH. Oa ROHCTa
THpyeT, 1ITO c T0 1IKH apemrn HOMllllaJIOB rrpoqecc TeaaBpaQHH npoTeKaeT H ]:leHTll'IHO
BO Bcex npOBHll'l\H1IX. 0 6'1>HC1J;eaue a Toro 1IBJielJ;H1l ' O ):IHOpoi:1aoro H B i:1pyr11x npoBHH
Ql.J;RX pHMCRoro MHpa, aaKJIJO qaeTCH B TOM, 1ITO HaRODJieHHe cep e 6p HHOH MOlleTbI,
aoo611ţe, 11 MOHeT AitToauuoB , B tiaCTHOCTH, aenocpe):ICTBeaHo 0 6ycJioBJIHBaeTc11 1 )
Ka'leCTBOM H 2) ROJIH1IeCTBOM O T 'leKaaeaahlx H rry11ţelJ;IJ;blX B 0 6pa11ţeHHe MOHeT B O
B c eil: HMnepHH T Or o BpeMeHH .

LA THE SA UR.JSATION DES ANTONINIANI EN DACIE
RE SUME

Des quelques dizaines de depots monetaires de Dacie, qui comprennent des
pieces couvrant la periode qui va de Caracalla a Gallien et meme a Aurelien, l'auteur
a reussi a en utiliser 17' pour lesquels la valeur nominale des pieces a ete etablie au
moment de leur publication ou a pu etre precisee ulterieurement.
Le rapport existant entre le nombre des deniers et des antoniniani, trouves dans
Ies tresors mis a contribution, permet a l'auteur d'arriver a la conclusion qu'avant
Gordien III la grande majorite des pieces des tresors etait representee par des deniers,
tandis que l'antoninianus n'est accumule que sporadiquement, bien qu'etant en circu
lation des l'epoque de Caracalla (an 215). Mais a partir du regne de Gordien III
(an 238), la situation du rapport des deux monnaies se renverse en ce sens que, dans Ies
tresors daces, l'antoninianus est accumule presque exclusivement, tandis que le denier
apparait tres rarement.
Selon l'auteur, la cause de ce phenomene est un fait de circulation monetaire :
a partir de l'inauguration de la nouvelle monnaie par Caracalla, jusqu'au commence
ment du regne de Gordien III, on emet et il circule de tres grandes series de deniers,
tandis qu'il y a peu d'antoniniani en circulation, ces derniers etant frappes en nombre
restreint. Ainsi, le plus ou moins grand nombre de deniers ou d'antoniniani trouves
dans Ies tresors de Dacie depend etroitement de la quantite de ces deux monnaies
existant dans le numeraire en circulation. En second lien, la rarete, avant Gordien III,
des antoniniani dans Ies tresors s'explique par le fait que cette nouvelle monnaie,
qui avait, au moment meme de son apparition, un caractere fiduciaire, a ete presque
entierement exclue de la tMsaurisation aussi longtemps qu'il y eut en circulation
des deniers d'une valeur intrinseque plus grande et qui, jouissant de longue date de la
confiance des particuliers, etaient par consequent, tMsaurises, de preference. L'abon-
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PROTASE

dance des antoniniani et la penurie nes deniers, apres l'annee 238, dans les tresors
de Dacie ne sont considerees par l'auteur que comme une consequence du rapport
entre les quantites des deux especes monetaires mises en circulation, car Ies posses
seurs de tresors ne pouvaient plus manifester leur preference en faveur du denier ou
de l'antoninianus car, alors, on emettait et il circulait presque exclusivement des
antoniniani.
L'auteur compare ensuite la composition des tresors de Dacie a celle de sept
tresors similaires decouverts en Pannonie, dans le Norique, en Allemagne et en
Dalmatie. Il constate qu'au point de vue de la valeur nominale le processus de thesau
I'isation s'est developpe de la meme fagon dans toutes Ies pro1'inces. L'explication
de ce phenomene, uniforme encore dans d'autres parties du monde romain, reside
dans le fait que l'accumulation de la monnaie d'argent, en general, et de l'antoninianus,
en particulier, est directement determinee par la qualite et la q11,antite de pieces frappees
et mises en circulation sur tout le territoire de l'empire a cette epoque.
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A. NUMISMATICA

CI RCULAŢI A MONETARĂ ÎN TRANSILVANIA
SECOLELOR XI-XIIJ, ÎN LUMINA
IZVOARELOR NUMISMATICE
DE

ION SABĂU
Monedele din veacurile XI - XIII descoperite pe teritoriul Transilvaniei consti
tuie un mijloc important pentru cunoaşterea circulaţiei monetare în Transilvania în
perioada feudalismului timpuriu. Ca să ne dăm seama mai bine de importanţa pe care
o prezintă ele sub acest aspect, trebuie să analizăm, întîi, pe scurt, şi celelalte izvoare
privind circulaţia monetară pe teritoriul Transilvaniei în epoca cercetată. În ordinea
cronologică a apariţiei lor, aceste izvoare se împart în trei categorii : 1. descoperirile
monetare, adică monedele vremii găsite pe teritoriul Transilvaniei ; 2 . izvoarele
narative, cronicile ; 3. izvoarele documentare. Dacă considerăm însă aceste surse de
informare din punctul de vedere al importanţei lor pentru cunoaşterea problemei
noastre, în locul întîi trebuie să aşezăm izvoarele documentare. Referindu-se la cazuri
concrete de vinzări, cumpărări, plăţi, dări etc., actele scrise de diferite autorităţi
cuprind ştirile cele mai clare referitoare la întrebuinţarea, funcţia şi circulaţia banilor
în perioada din care ele provin.
O constatare se impune însă de la început. Informaţiile documentare contempo
rane privitoare la circulaţia monetară pe teritoriul Transilvaniei în veacurile XI - XII
sînt extrem de rare. Nu există nici una din veacul al XI-lea. Din a doua jumătate a
veacului al XII-iea avem cîteva. Numărul lor creşte abia în veacul al XIII-lea. Cît
priveşte ştirile cuprinse în izvoarele narative, ele de asemenea sînt foarte puţine şi
cu totul nesatisfăcătoare. În consecinţă, pentru cercetarea circulaţiei monetare în
primele două veacuri din perioada de care ne ocupăm, trebuie să ne mărginim aproape
exclusiv la datele pe care ni le pot furniza descoperirile monetare.
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La rîndul lor însă, descoperirile monetare nu reflectă nici pe departe situa.ţfa
reală. Tabloul pe ca.re ni-l dau ele este incomplet. De aceea, trebuie să-l întregim
cu informaţii documentare din secolul al XIII-lea., ma.i ales din prima jumătate a
acestui veac. Situaţia. economică şi socială pe care o reflectă ştirile documentare de la
începutul secolului al XIII-iea., de pildă, Registrul de judecată de la Oradea
din 1208 - 1235, apare mai dezvoltată şi mai complexă decît aceea pe care ne-o înfă
ţişează descoperirile monetare şi puţinele informaţii documentare din veacurile al
Xi-lea şi al Xii-lea. Această situaţie nu s-a creat dintr- o dată, la începutul acelui
veac. Premisele ei urcă mult înapoi, în orice caz cel puţin pînă în veacul al XII-lea .
.A stfel, deosebirile care apar la prima vedere între situaţia economică din veacurile
al Xi-lea şi al XII-lea, pe de o parte, şi cea din veacul al XIII-iea, pe de alta, se ate
nuează mult şi trebuie să le atribuim, în parte măcar, lipsei de informaţii.
Cît priveşte izvoarele narative, cronicile din veacurile al Xii-lea., al XIII-iea
şi al XIV-lea sînt foarte sărace în date privitoare la viaţa economică şi cu deosebire
la problemele monetare. În general, ele insistă mai mult asupra evenimentelor politice
şi a. vicisitudinilor prin care au trecut biserica şi clerul, din rîndul căruia făceau parte
autorii cronicilor. Face cu adevărat excepţie „Cîntecul de jale" al magistrului Rogeriu
din Oradea, de pildă, care descrie viu, ca martor ocular, suferinţele şi frămîntările
pe care le-a. provocat, în toate păturile soeietăţii din Transilvania., marea invazie a.
tătarilor de la. 1241.
De altă parte, multe din ştirile relatate de cronicari sînt vagi şi puţ,in sigure.
Mijloacele lor de informare pentru epocile vechi erau foarte imperfecte. De aceea,
inexactităţile şi anacronismele inundă de obicei palida amintire a faptelor istorice,
povestite în scrierile lor pe baza unor informaţii indirecte, pe care, chiar dacă ar fi
voit, nu le-ar fi putut verifica.
Astfel, primul cronicar, Anonymus, foloseşte curent marca drept mijloc de
apreciere a valorilor. În seria anacronismelor semnalate pînă acum de cercetători în
cronica lui Anonymus, trebuie să adăugăm şi pe acela că cronicarul întrebuinţează
termenul de „marcă", în uz pe vremea lui, deci în a doua jumătate a secolului al
XII-lea, pentru a preţui valorile într-o epocă în care marca nu era încă cunoscută
şi folosită 1•
1 Cf. Emericus Szentpetery, Scriplores rerum hungaricarum lempore ducum regumque slirpis arpadianae
geslurum, I, Budapesta, 1937, p. 45 şi 47. Intrebuinţarea mărcii ca mijloc de preţuire a valorilor de
către Anonymus constituie, fără îndoială, un element de datare care nu poate fi trecut cu vederea. ' In
altă ordine de idei, precizăm, ln treacăt, că magistrul P. nu şi-a putut scrie cronica lnainte de epoca răspln
dirii mărcii ca unitate monetară curentă ln Ungaria şi Transilvahia, care a fost mijlocul veacului al X I I-iea.
Cf. şi prefaţa lui Ac. Jakubovich Ia cronica Anonymi (P. magistri) Gesla Hungarorum, ln Em. Szent
petery, op. cil„ I, p. 22 - 26.
Rolul întrebuinţării mărcii de către Anonymus pentru datarea cronicii sale a fost relevat şi de Lorand
Szilâgyi, ln studiul Az Anonyymus kirdes reoizioja (Reconsiderarea problemei lui Anonymus) din Szazadok,
LXXI, nr. 1 - 3 (1937), p. 22- 27. Cf. şi articolul aceluiaşi De aelale el persona P. magislri, Anonymi
Belae regis notarii, ln Em. Szentpetery, op. cil„ II, p. 632.
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Î n cronica sa, scrisă spre sfîrşitul secolului al XIII-iea, Simion de Keza are
cîteva ştiri referitoare la echivalarea monedelor ungureşti cu solizii de aur bizantini
în timpul regelui Bela I (1060 -1063) 1• Informaţiile acestea le repetă aproape
textual, la 1358, desigur pe baza izvorului comun, autorul Cronicii pictate
de la Viena 2.
În „Carmen miserabile", scris pe la 1244 de magistrul Rogeriu, care a suferit
de pe urma invaziei tătarilor de la 1241, se află cîteva ştiri în legătură cu situaţia din
Transilvania. Cînd au devastat Oradea şi împrejurimile acestui oraş, tătarii au ucis
pe servitorii lui Rogeriu, care fugiseră din ascunziş cu banii pe care îi avea acesta
(cum pecuri:ia quam habebam) 3• Cucerind localitatea Pergu, situată la apus de Arad,
tătarii au scos afară pe locuitori, le-au luat banii, armele, hainele şi alte bunuri pe care
le aveau (pecunia1 armis, vestibu.s et aliis bonis receptis ab eis) 4, ucigîndu-i aproape
pe toţi. Acestea sînt singurele ştiri precise din cronicile timpului cu privire la între
buinţarea banilor pe teritoriul Transilvaniei din veacul al XI-iea pînă în veacul
al XIII-iea.
În consecinţă, pentru studierea circulaţiei monetare în această epocă, sîntem
nevoiţi să ne mărginim aproape exclusiv la informaţiile pe care ni le oferă tezaurele
monetare şi documentele epocii. Trebuie să observăm însă de la început că, din cauza
numărului redus de documente din veacurile al XI-iea şi al XII-iea, ajunse pînă la
noi, cele cîteva date pe care le cuprind ele sînt de minimă importanţă pentru lămurirea
problemelor cercetate. De aceea, pentru studierea circulaţiei monetare, cu deosebire
în aceste două veacuri, trebuie să ne bizuim, in primul rînd, pe informaţiile pe ca,re
ni le pot oferi monedele vremii, descoperite în Transilvania.
Dezvoltarea foiţelor de producţie, a p10ducţiei şi schimbului de mărfuri pe teri
toriul Transilvaniei în veacurile XI - XIII a impus întrebuinţarea pe o scară din ce
în ce mai mare a banilor în cadrul economiei naturale, care caracterizează această
perioadă.
Ţinînd seamă de ordinea cronologică a apariţiei lor, monedele a căror circulaţie
e atestată pe teritoriul Transilvaniei din veacul al XI-iea pînă în veacul al XIII-iea,
se împart în patru categorii : 1) monede sud-dunărene : bizantine în veacurile al
XI-lea şi al XII-lea, iar sîrbeşti în veacul al XIII-iea ; 2 ) monede ungureşti ;
:3 ) monede apusene, în cea mai mare parte germane şi, într-un număr relativ mic,
monede din Boemia, Italia, Franţa şi Anglia ; 4) monede orientale, tătăreşti.
Monede din perioada cercetată s-au găsit pe teritoriul Transilvaniei în 63 loca
lităţi, şi anume monede izolate în 34 localităţi şi tezaure monetare în 29 localităţ;i.
:N'umăruJ total al monedelor găsite este de 21 499 + x monede. Prin litera x indicăm
1 Em. Szentpetery, op. cil„ I, p. 1 80.

2

G. Popa-Lisseanu, 1z„011rele Istoriei romlnilor, X J. Cronica p ictată
p. 5 1 - 52.
a Em. Szentpetery, op. cil„ I I, p . 5i9.
4 lbid„ p. 582.

de

la

Viena,

Bucureşti, 1 93i,
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aici, ca şi pretutindeni în această lucrare, descoperirile de monede al căror număr
nu se cunoaşte exact. Monede sud-dunărene, bizantine, s-au găsit în 12 localităţi,
sîrbcşti în 6, monede ungureşti în 51, monede apusene în 17 localităţi. Monede orien
tale, determinate cu precizie, nu s-au găsit decît într-o singură localitate.
Datorită relaţiilor economice, politice şi religioase pe care le-au avut ţinuturile
locuite de romîni cu imperiul bizantin, monedele cele mai obişnuite care au circolat
în aceste ţinuturi, de la părăsirea Daciei de către romani pînă în veacul al X-lea, şi,
precum vom vedea, într-o măsură considerabilă şi după aceea, au fost monedele
bizantine. Aceasta cu atît mai mult cu cît nici unul din statele care s-au constituit în
evul mediu în vecinătatea teritoriului Romîniei - Bulgaria, Serbia, Ungaria şi
Polonia - n-au bătut monede proprii decît după anul 1000 1• „ în istoria noastră
monetară, arată prof. Const. Moisil, avem o lungă epocă de şase veacuri, în care
monedele împăraţilor dela Constantinopol au fost singurele cunoscute şi întrebuinţate
de poporul romînesc" 2•
Deşi pe teritoriul patriei noastre s-au găsit monede izolate şi din veacul al
X-lea 3, chiar şi din veacul al !X-lea 4 şi, prin urmare, existenţa şi întrebuinţarea lor
este confirmată, numărul lor mic nu ne îngăduie totuşi să urmărim mai de aproape
circulaţia monetară în Transilvania în acele veacuri. Pe de altă parte, numărul restrîns
al monedelor dovedeşte o circulaţie monetară limitată şi o viaţă economică de nivel
scăzut, în care, evident, schimbul, mai ales cel intern, se făcea într-o proporţie covîr1 Const. Moisil, Istoria monedei tn Romlnia. 2. Epoca bizantinii, ln CNA, I (1920), p. 35, I, 1 920 , p. 35 .
lbid., p. 36. Cf. şi Irimia Dimian, Cile1•a descoperiri monetare bizantine pe teritoriul R.P.R., ln
SCN, I (1957), p. 189 şi 203. De fapt, monedele regilor carolingieni Ludovic al I I I-iea şi Carloman din
veacul al IX-iea, descoperite ln 1 S 59 la Jamu Mare (r. Gătaia, reg. Timişoara), constituie o excepţie.
8 La Orşova (r. Orşova, reg. Timişoara), s-a găsit cite o monedă de aur a lmpăraţilor bizantini
Roman (959- 963), Nicefor al I I-iea (963- 969) şi Vasile al I I-iea (976 - 1025). Cf. Berkeszi Istvan,
Delmagyarorszdg eremleletei (Descoperirile monetare din Ungaria de Sud), Timişoara, 1907, p. 30. Monede
bizantine din veacul al X-lea s-au descoperit şi la Gaiu Mic (r. Deta, reg. Timişoara). Cf. Leonhard
Bohm, Geschichte des Temeser Banats, I I, Leipzig, 1861, p. 320 ; Miksa Gyorgy, Magyar liirtenelmi emlekek.
Kiiliiniis lekintellel az egykori Erdelyre (Monumente istorice maghiare. Cu privire specială asupra Transil
vaniei de altă dată), Cluj, 1868, p. 47.
' La Orşova, s-a găsit o monedă de aur a lmpăratului Vasile I (867- 886), v. Berkeszi, op. cil., p. 30.
Se mai menţionează că ln Transilvania (nu se indică localitatea) s-a găsit 1 solid de aur al lmpăraţilor
Vasile I şi Constantin al VII I-lea (869- 870), aparţinător unui tip de monedă care nu figurează ln Descrip
lion generale des monnaies byzanlines a lui Sabatier. Cf. NK, X I I I (1914), p. 22. La Deta (r. Ciacova, reg.
Timişoara) s-a găsit, după cum se spune, lntr-un mormlnt, o monedă de aramă a lmpăratului Leon al
V I-lea Inţeleptul (886 -911) ( ibid), p. 1 5. La acestea mai putem adăuga monedele regilor carolingieni Ludovic
al I i i-lea (879 - 8 82) şi Carloman (879- 884), găsite ln 1859 pe malul unui plrău lingă satul Jamu Mare
(r. Gătaia, reg. Timişoara). Cf. Ipolyi Arnold, Magyar regeszeli kr6nika (Cronica arheologică maghiară) ln
Arheologiai kiizlemenyek a hazai miiemlekek ismeretenek eliimozditdsar61 (Comunicări arheologice pentru promo
varea cunoaşterii monumentelor naţionale), Budapesta, 1861, p. 303. Cf. şi B. Clmpina, Le probUme de
l'apparition des etats feodau::r: roumains, ln Nouvelles eludes d'histoire, Bucureşti, 1955, p. 203 ; Em. Condu
rachi, Les tresors monetaires de la region carpalho-danubienne el leur importance pour l'histoire des roumains,
ln Balcania, V I I, 1 (1944), p. 38 ; I. Dimian, op. cil., p. 204, 206 - 2 1 1 .
2
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şitoare, dacă nu chiar exclusiv, în natură.. Pentru veacul al XI-lea însă, atît descope
ririle monetare mai numeroase cît şi informaţiile documentare, dacă nu chiar contem
porane, măcar dintr-o vreme apropiată, ne permit să urmărim cu mai multă siguranţă
atît dezvoltarea vieţii economice, în general, cît şi pe aceea a circulaţiei băneşti, în
special. De aceea, vom cerceta mai amănunţit numai descoperirile monetare începînd
cu veacul al XI-lea.
Descoperirile de monede bizantine din veacul al XI-lea şi al XII-lea, pe teritoriul
Transilvaniei, deşi destul de puţine, abia 12, confirmă importanţa monedei bizantine
în primele două veacuri cercetate. Î n total sînt 201 monede, la care trebuie să adăugăm
cîteva piese descoperite izolat sau în tezaure al căror număr nu se cunoaşte ori nu se
indică precis, şi pe care le însemnăm, şi în acest caz, cu x. Sînt 8 descoperiri de monede
izolate cu numai 8 monede şi 4 tezaure care cuprind un număr mai mare de monede,
în total 193 + x monede . Tezaurul de la Teremia Mare numără 130 monede, iar cel
de la Făgăraş, 60. Dintre acestea, 4 descoperiri cu 3 + x monede datează din veacul
al XI-lea. Din veacul al XII-lea avem 8 descoperiri cu 198 monede : 5 descoperiri de
monede izolate cu 7 monede şi 3 tezaure, în total cu 191 monede.
Monedele bizantine au continuat să circule în Transilvania, de altfel ca şi în
Ungaria, şi după introducerea emisiunilor maghiare. O dovadă în acest sens este
tezaurul de la Sîntandrei (r. Oradea), alcătuit din 171 monede din timpul regelui
Ladislau I (107 7 - 1095) şi o monedă a împăratului Constantin al IX-lea Monomahul
(1042 - 1054).
Primele monede bizantine din perioada de care ne ocupăm descoperite pe teri
toriul Transilvaniei sînt de la împăratul Vasile al II-lea Bulgaroctonul (976- 1025).
Ultimele şi cele mai numeroase piese provin din vremea Comnenilor, de la sfîrşitul
secolului al XI-lea pînă la sfîrşitul secolului al XII-lea şi în special de la împăraţii
Ioan al II-lea (1118 - 1143) şi Manuel Comnenul (1143 - 1180). Prin urmare, dintr-o
epocă în care împăratul Manuel Comnenul a făcut repetate încercări de a-şi întinde
stăpînirea asupra Ungariei şi spre Europa Centrală, atît în regiunea Dunării de mijloc,
cit şi dinspre Carpaţii Orientali şi Meridionali, prin Transilvania. Î n 1166, o armată
bizantină, ajutată de trupe de romîni şi de cumani, a pătruns în Transilvania sub
comanda lui Leo Vatatzes şi Ioan Ducas, prin trecătorile Carpaţilor Meridionali
şi Orientali 1•
Că bizantinii au avut cu aceste regiuni legături mai statornice, o dovedesc şi
monedele lor găsite în sudul Transilvaniei. Tezaurele descoperite în Ţara Făgăraşului
(între Streja-Cîrţişoara şi Scoreiu, Făgăraş) atestă influenţa bizantină, precum şi
relaţiile culturale şi eventual politice ale acestui ţ.inut cu regiunile de la sud. Situaţia
Ţării Făgăraşului ca feudă a domnilor romîni din veacurile următoare „n-ar putea să
fie decît reflexul şi perpetuarea unor stări de Jucruri existente în secolul al XII-lea" 2 •
1 H6man Bâlint, Magyar tiirtt!net ( Istoria Ungariei), Budapesta, 1935, I, p. 382.

z K. Horedt, Voievodatul de la B6.lgrad-Alba Iulia, în SCIV, V (1954), p. 509, precum şi, de acelaşi

autor, Etapele de tnr6.d6.cinare a feudalismului ungar ln Transilvania (în manuscris).
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După căderea imperiului bizantin la 1204 şi apariţia Imperiului latin de răsărit,
comerţul oriental a încetat a mai fi un apanaj al grecilor, fiind dominat de oraşele
italiene, în primul rînd Veneţia şi Genova. Veneţienii, care au avut un rol hotăritor
în formarea Imperiului latin de răsărit, urmăreau să acapareze întregul comerţ din
această parte a lumii. Concurenţii lor cei mai indirjiţi au fost genovezii, care au ajutat
pe Paleologi să reinstaureze în 1261 Imperiul bizantin şi i-a înlăturat pe veneţieni
din Marea Neagră 1•
De fapt, nu cunoaştem nici o descoperire de monede bizantine din veacul al
XIII-lea pe teritoriul Transilvaniei. Dimpotrivă, circulaţia monedelor veneţiene este
confirmată de tezaurul descoperit în 1883 la Cenadu Nemţesc (reg. Timişoara), care
cu.prindea, intre altele, 3 monede veneţiene din seco1ul a1 XIII-lea, din timpul dogilor
Dandolo şi Tiepolo. Monedele menţionate nu sînt determinate 2• Este vorba, sigur,
de monede ale unuia din membrii familiei Dandolo, care a dat Veneţiei mai mulţi
dogi în veacul al XIII-lea, şi de monede ale unuia din cei doi Tiepolo, care au deţinut
această demnitate : Jacoppo (1229 - 1249) şi Lorenzo (1268 -1275).
De asemenea, la Amnaş (r. Sibiu, reg. Stalin), într-un tezaur mixt, s-au desco
perit mai mulţi groşi veneţieni din timpul dogelui Jacoppo Contarini (127 5 - 1279) .
•
Ca şi în celelalte ţări, apariţia şi dezvoltarea economiei băneşti proprii pe teritoriul Ungariei şi al Transilvaniei în perioada feudalismului timpuriu au avut loc in
condiţiile dominării economiei naturale, care nu excludea totuşi orice schimb de măr
furi şi circulaţia unor monede străine 3•
Cei mai mulţi dintre istmici sînt de acord că, in perioada organizării statului
feudal maghiar, în prima jumătate a veacului al XI-lea, cînd s-a început şi baterea
1µonedelor proprii, dar şi mai tîrziu pînă la sfîrşitul veacului al XII-lea, nivelul vieţii
economice a ţinuturilor cercetate n-a întrecut pe acela pe care l-au avut ţările din
apusul Europei în epoca merovingiană din veacurile al VII-iea şi al VIII-lea 4• Viaţ.a
economică din veacul următor, al XIII-lea, ar fi fost, se spune, la un nivel asemănător
celui din Apus în epoca regilor carolingieni din veacurile IX şi X 5•
În orice caz, în condiţii asemănătoare de predominare a economiei naturale,
a început să bată monede regele Ştefan I (1001 - 1038), întemeietorul statului feudal
1 Const. Moisil, Istoria monedei tn Rominia.
3. Epoca dinarilor banali, ln CNA, I (1920), p. 44.
Cf. şi Condurachi, op. cil., p. 41 -42.
2 Berkeszi, op. cil., p. 13.
3 F. I. Mihalevski, Ocerki po istorii deneg i denejnego obraşceniia. I. Denghi v /eodalinom lwziaisll!e,
Moscova, Gosfinizdat, 1948, p. 14.
4 H6man B.,
A magyar kirdlysdg pinziigyei es gazdasdgpolilikdja Kdroly Robert kordbw1 (Problemele
financiare şi politica economică a regatului ungar ln epoca lui Carol Robert), Budapesta, 192 1 , p. 45, n. 4 ;
Molnăr Erik, A magyar 16.rsadalom tortt!nete az 6skort61 az 6.rpddkorig ( Istoria societăţii maghiare din epoca
străveche plnă la Arpadieni), Budapesta, 1949, p. 200 şi 212 ; B. Clmplna, Apparition des etats feodaux
roumains, p. 205 etc.
6 H6man B., op. cil., p. 45, n. 4 ; Molnăr E., op. cit., p. 212.
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maghiar. Monedele bătute de el sînt primele emisiuni locale medievale, a căror circu
laţie e atestată de descoperiri arheologice şi în multe părţi ale Transilvaniei.
în această primă perioadă însă, baterea monedelor nu a fost dictată numai de
considerente de ordin economic, deşi se simţea deja nevoia unor mijloace de schimb
mai potrivite (dovadă folosirea unor monede străine), ci şi de dorinţa suveranului de
a-şi exercita toate prerogativele, inclusiv dreptul de a bate monedă 1, şi de dorinţa de
a-şi spori veniturile regaie 2•
Lista descoperirilor monetare din veacul al XI-lea pînă în veacul al XIII-lea
-- probabil incompletă, urmînd a fi întregită cu cîteva descoperiri mai vechi, pe care
nu am reuşit să le cunoaştem pînă acum, precum şi eu descoperiri noi - arată că în
Transilvania au circulat monedele aproape ale tuturor regilor arpadieni, a căror
domnie (1001 -- 1301) corespunde în întregime cu epoca de care ne ocupăm în lucrarea
de faţă.
Monedele ungureşti au urmat cele două mari căi de penetraţie economică ş
politică în Transilvania, valea Mureşului, de-a lungul căreia s-au găsit monede ungu
reşti la Hunedoara, Lancrăm, Alba Iulia, Moreşti şi, mai departe, la. Sînpaul ; şi valea
Someşului, după cum atestă monedele din veacul al XI-lea descoperite la Cluj. Î n
regiunea unde cele două rîuri se apropie mai mult unul de altul, într-un punct aproape
echidistant faţă de ele, la Moldoveneşti (Varfalău), s-au găsit de asemenea cîteva.
monede maghiare din epoca cercetată. Aşezarea de la Varfalău a fost în legătură,
desigur, cu exploatarea sării de la Turda.
Monede ungureşti s-au descoperit în 51 localităţi. În total 7968 + x monede :
33 descoperiri izolate cu 17 5 + x monede şi 18 tezaure, dintre acestea 10 mixte, cu
7 793 + x monede. Monede din veacu] al XI-lea s-au găsit în 17 localităţi. Î n tota.I
281 + x monede : 13 descoperiri izolate cu 68 monede şi 4 tezaure. Tezaurul de la
Lancrăm cu 1 + x monede, iar cel de la Sîntandrei (r. Oradea) cu 171 monede de pe
vremea regelui Ladislau I, plus 1 monedă bizantină. Din veacul al XII-lea. sînt 19
descoperiri cu 1557 + x monede : 15 descoperiri de monede izolate cu 89 + x monede
şi 4 tezaure cu 1468 + x monede. Numărul descoperirilor monetare din veacul a.I
XIII-lea este de 27 cu 6130 + x monede ; din care 14 descoperiri izolate, cu abia
18 + x monede şi 13 tezaure cu 6112 + x monede.
În afară de monedele bizantine şi ungureşti, din veacul al XI-lea pînă în al
XIII-lea au circulat pe teritoriul Transilvaniei diverse alte monede. Cele mai multe
erau apusene, iar un număr relativ mic erau balcanice, şi anume sîrbeşti. Î n tezaUl'ul
de la Deta (reg. Timişoara), în afară de dinarii de Friesach, care au format majoritatea,
s-au constatat peste 109 specii de monede apusene diferite.
Dintre monedele apusene, cele mai răspîndite în Transilvania au fost dinarii
de l<'riesach. Sub acest nume erau cunoscute monedele bătute în secolele XII şi XIII
1 H6man Bâlint, Magyar penztiirtenet 1000 - 1 325 ( Istoria monetară a Ungariei 1000 - 1 325), Buda
pesta, 1916, p. 169- 1 70.
2 Molnâr, op. cit., p. 202.
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de arhiepiscopul de Salzburg în oraşul l!'riesach din Carintia şi în alte localităţi, precum
şi monedele bătute de principii de Carintia şi de alţi feudali laici şi bisericeşti din
Austria de Sud, după modelul dinarilor de Friesach 1• Pătrunderea lor în Ungaria
şi Transilvania 2 coincide cu sfîrşitul secolului al XII-lea şi prima jumătate a secolului
al XIII-lea, epocă de depreciere a monedelor locale ungureşti.
În a doua jumătate a secolului al XIII-lea, din motive economice similare, au
pătruns în Ungaria şi în Transilvania dinarii vienezi, bătuţi la Viena, de către ducii
de Austria, începînd de la sfîrşitul secolului al XII-lea 3•
Avem o singură monedă apuseană din veacul al XI-lea, aceea a regelui Wilhelm
al II-iea al Angliei (1087 - 1100), găsită. într-un tezaur mixt de mai tîrziu, compus
din monede din veacul al XII-iea şi al XIII-iea, descoperit la Gaiu Mic (reg. Timi
şoara). Tezaurul mixt de la Ştei (reg. Oradea) cuprinde 2 monede din timpul regelui
Henric al II-iea (1154 - 1189). Monede engleze din veacul al XIII-lea s-au găsit în 3
tezaure mixte din acest veac : la Ştei, 1 monedă a regelui Ioan fără Ţară (1199 -1216 ),
iar la Cenad 10 monede, la G aiu mic 23, la Ştei 8 de la regele Henric al III-lea (121G 1 272). Fiind găsite în tezaure mixte din veacul al XIII-iea, în care predominau mone
dele de Friesach şi alte piese apusene, este probabil că şi aceste cîteva monede engleze
au ajuns in ţinuturile noastre prin mijlocirea unor negustori străini sau localnici care
aveau relaţii cu străinătatea, mai ales cu ţă.rile şi oraşele comerciale germane.
J.... a Jimbolia (reg. Timişoara) s-a descoperit 1 tezaur compus din 11 + x dinari
de Friesach din secolul al XII-iea ; iar la Tomnatic, într-un tezaur mixt, au fost 107
dinari de Friesach din veacurile al XII-iea şi al XIII-iea. Din veacul al XIII-iea
avem 7 tezaure descoperite la Cenad, Deta, Gaiu Mic (reg. Timişoara), Nojorid,
Sărmăşag şi Ştei (reg. Oradea), Slimnic (reg. Sibiu) şi Sudurău (reg. Baia Mare).
Cea mai mare parte a tezaurului de la Deta, compus din vreo 10 OOO monede, au fost
dinari de Friesach. Acesta este cel mai bogat tezaur descoperit pe teritoriul Transil
vaniei din epoca de care ne ocupăm. Cele 7 tezaure de dinari de Friesach cuprindeau
în total 13 022 de monede. Numărul dinarilor de Friesach găsiţi la Sărmăşag şi Sighi
şoara nu se cunoaşte. O singură monedă de Friesach s-a descoperit la Slimnic
(reg. Stalin).
La acestea trebuie să adăugăm 45 dinari nedeterminaţi, înrudiţj cu dinarii de
l!"'riesach, găsiţi la Cenad.
1 Cf. Laszlo J6zsef. Nyugali penzr.emek haztinkban a XIII sztizadban I. A. frisa/icusok (Specii de
monede apusene în patria noastră ln secolul al X i i i-lea. I. Frisaticii), ln Torteneli szemle, IV, I (1915),
p. 233, 236 şi urm.
2 Dinarii de Friesach au pătruns şi mai departe, ln Ţara Romlnească, după cum arată tezaurele
ele la Craiova şi Turnu Severin. Cf. Em. Condurachi, op. cil., p. 42 (inclusiv nota 3) şi Octavian Iliescu,
O mărturie numismatică din tndepărlalul ev mediu romlnesc, ln BSNR, XXXVII (1943), p. 39 - 62 : de acelaşi
autor, Monede vechi romlneşli, ln Studii şi cercetări de istorie medie, I (1950), p. 1 21.
8 Cf. Lâszl6 J 6szef, Nyugati penznemek haztinkban a XI II sztizadban. II. A. becsi fi llerek (Specii de
Dinarii vienezi), ln Torteneli szemle, IV,
monede apusene ln patria noastră, ln secuiul al X I I I-iea. _ I I.
I (191 5), p. 356.
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Dinari vienezi din veacul al Xlll-lea au fost găsiţi în 4 localităţi : la Gaiu Mic
( reg. Timişoara), într-un tezaur mixt, 8 monede, la Ştei 3 şi la Moigrad, tot într-un
tezaur mixt, o singură monedă. Nu se cunoaşte numărul d inarilor vienezi găsiţi la
Yalea lui Mihai.
Monede ale Imperiului german din veacul al Xii-lea au fost găsite în două
1.ezaure mixte de mai tîrziu, din veacul al XllI-lea : la Deta cîteva, iar la Gaiu Mic
(reg. Timişoara), o monedă a împăratului Frederic Barharosa (1152 - 1190 ) .
Î n tezaurul mixt d e l a Deta di n veacul al XllI-lea au fost găsite monede ale
arhiepiscopului Hit olf de Colonia (1076 - 1079) şi ale arhiepiscopului Adolf din aceeaşi
localitate (1193 - 1205), precum şi de ale lui Givardo, arhiepiscop de Triest ( 123 4 1 236), ş i monede ale episcopului d e Metz, monede de Babenberg, Strassburg, Passau,
Reichenhall, Freising, monede bavareze etc. În tezaurul mixt de la Tomnatic s-au
găsit 3 monede ale arhiepiscopiei de Colonia din veacul al XIll-lea. La acestea trebuia
să adăugăm cele 30 monede găsite în tezaurul mixt de la Cenad, nedeterminate, care
ţinînd seama însă, de celelalte piese cu care au fost găsite împreună, par a fi din
veacul al Xiii-lea şi de provenienţă germană.
Bani de Boemia au fost găsiţi in 4 tezaure mixte : Cenad, Deta şi Obad (reg.
Timişoara) şi Şoimeni (reg. Cluj ) . în total 14 + x monede boeme. Nu se cunoaşte
precis numărul monedelor aflate la Deta.
Din tezaurul mixt de la Amnaş (r. Sibiu, reg. Stalin), s-au păstrat (au fost
probabil mai mulţi) 4 groşi de Tours din timpul regelui Filip al IV-lea cel Frumos
(1285 - 1314). A ceste monede franceze s-au bucurat de o mare răspîndire după 1266
în lumea negustorilor din Europa 1•
Totalizînd, din veacul al Xi-lea aYem o monedă engleză şi un număr x, nede
terminat, de monede, probabil numai cîteva, de la arhiepiscopia de Colonia.
Din veacul al Xii-lea avem 5 tezaure, din care 4 mixte, cu un total de 19 + x
monede apusene.
Din veacul al XIIl-lea, în 16 tezaure, cele mai multe mixte, s-au găsit 13 212 + x
monede apusene, la care trebuie să adăugăm 1 dinar vienez găsit izolat, la Moigrad,
i:;i eventual 22 + x monede nedeterminate, găsite în aceleaşi tezaure. Obţ.inem astfel
13 235 + x monede apusene, originare în majoritate ; în total 13 172 + x piese din
ţările germane, adică 99,37 % din totalul pieselor apusene.
Dintre monedele sud-dunărene din -veacul al XIII-lea, au circulat la noi mone
dele sîrbeşti. Ele constituie desigur o dovadă a legăturilor economice, comerciale, ale
ţ.inuturilor noastre cu Peninsula Balcanică. De fapt, monedele balcanice găsite pe
teritoriul 'l'ransilvaniei sînt puţine. La Obad (reg. Timişoara), într-un tezaur mixt,
compus din monede maghiare, dinari banali de Slavonia şi monede de Boemia, s-au
găsit şi 12 monede ale regilOT Ştefan Uroş şi Ştefan Dragutin din veacul al XllI-lea.

nr.

1 Richard Weissklrcher, Geld/und in Ham/esch,
3, p. 230-231.

ln

Siebenbiirgische

Vierteljahrsschrifl,

58 ( 1935),
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La Săsarm (reg. Cluj ), de asemenea într-un tezaur mixt, compus din dinari ai banilor
Slavoniei din veacul al XIIl-lea şi din monede maghiare din veacul al XIV-lea, s-au
găsit şi monede sîrbeşti ale regelui Ştefan Dragutin. Totodată, în tezaurul mixt de l a
Şoimeni (reg. Cluj ), compus în mare parte din monede ungureşti, d e Boemia şi sîrbcşti
din veacul al XIV-lea, s-a găsit şi o monedă a regelui Ştefan I Uroş (1243 -1276).
Un număr de 7 monede din timpul Jui Ştefan I Uroş cuprinde şi tezaurul de la Sebi�.
în tezaurul mixt de la Slimnic (reg. Stalin) s-a găsit o monedă de la regele Ştefan
Milutin al II-iea Uroş şi groşi ai regelui Ştefan Dragutin.. În total sînt 21 + x monede
sîrbeşti găsite in 4 tezaure mixte. La acestea putem adăuga 51 monede sîrbeşti nedeter
minate, găsite într-un tezaur din secolul al Xiii-lea la Cenad. Obţinem astfel 72 + x
monede sîrbeşti.
Relaţiile Transilvaniei cu ţinuturile stăpînite de tătari după retragerea lor diu
Europa Centrală sînt confirmate de cele 3 monede tătăreşti din a doua jumătate a
secolului al XIII-lea găsite la Obad (r. Ciacova, reg. Timişoara). La Alba Iulia s-au
descoperit de asemenea 4 monede, care par imitaţii ale unor monede orientale, aduse
şi folosite de tătari .
Repartizînd pe secole şi calculînd numai descoperirile monetare al căror număr
se cunoaşte cu precizie, inclusiv monedele găsite în tezaure din veacul al XIV-iea,
cum sînt cele de la Obad şi Şoimeni etc., care au circulat desigur şi în perioada emiterii
lor - proporţ.ia dintre diferitele categorii de monede este următoarea : din veacul al
Xi-lea avem 285 + x monede : 3 bizantine, 281 ungureşti, 1 monedă apuseană
(engleză), plus o cantitate nedeterminată de monede, al căror număr nu-l cunoaştem
cu precizie. Monedele bizantine din veacul al Xi-lea reprezintă 1,05 % din totalul
monedelor descoperite din acest veac ; monedele ungureşti 98,60 % ; monedele apu
sene 0,35 %.
De remarcat că, potrivit şi descoperirilor de monede din cele trei veacuri pe care
le cercetăm, circulaţia monetară a fost mai mică in veacul al XI-iea. Circulaţia
monetară era foarte redusă în acest secol în care predomina economia naturală.
Necesităţile reduse ale schimbului şi plăţilor erau deservite de moneda locală, maghiară ,
care formează un tezaur destul de important de 1 71 piese la Sîntandrei (r. Oradea),
precum şi de moneda bizantină.
Monedele sud-dunărene şi apusene descoperite sînt foarte rare, abia 4. Aceasta
este o dovadă că schimbul cu străinătatea era redus şi că schimbul intern, şi el foarte
modest încă, era acoperit, în bună parte, pe lingă schimbul în natură, de emisiunile
locale maghiare, măcar în partea apuseană a Transilvaniei, de unde provine şi tezaurul
de la Sîntandrei. Monedele ungureşti (obolii şi dinarii) din acest veac au fost apreciate
şi dincolo de graniţele Ungariei, în Polonia şi ţinuturile baltice etc. 1• Greutatea medie
a obolilor, adică a jumătăţilor de dinari ai regelui Ştefan I, era de O , 76 g. Greutatea
i Cf. Gumowski Marian, A magyar penz szereplcse Lengyelorszagban a XI. szazadban
(Rolul mone delor maghiare în Polonia tn secolnl ni X I-iea), tn NK,IV (1 905), p. 86 - 90 ; H6man, Magyar penzli:irtenel, p. 213 .
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medie a monedelor bătute după el a fost de 0,69 1 • Greutatea dinarilor ungureşti
bătuţi prima oară de Ladislau I se ridica pînă la 1 -1 ,12 g.
Din veacul al XII-iea provin 1774 + x monede : 198 monede bizantine, 1557
ungureşti, 19 apusene, plus la fiecare categorie, o cantitate de piese, al căror număr
nu se cunoaşte cu precizie. Monedele bizantine reprezintă 11,16 % din totalul monedelor
descoperite în acest secol ; monedele ungureşti 87,7 6 % , iar monedele apusene 1,07 % .
După cum vedem, c u toată devalorizarea şi stricarea monedelor ungureşti în
veacul al XII-lea, ele predomină, potrivit şi mărturiilor ce le oferă descoperirile
monetare, în circulaţia monetară a acestui veac pe teritoriul Transilvaniei. Spre sfîr
şitul secolului al XII-lea însă, apar în Ungaria şi Transilvania primele monede străin(•
în cantităţi mai mari, care vor înlocui, într-o măsură considerabilă, atît în schimbul
extern, cît şi în cel intern, monedele locale ungureşti stricate, care abia mai cîntăreau
0,14 g. Cele mai importante din monedele care au pătruns şi în ţinuturile noastre an
fost, după cum am mai spus, dinarii de Friesach. Într-adevăr, tezaurele de la Deta
şi Jimbolia (reg. Timişoara) cuprind dinari de Friesach de la sfîrşitul secolului al
XII-lea. Dinari de Friesach din această epocă se află şi în tezaurul de la Tomnatic.
La început, dinarii de Friesach aveau o greutate de 1,19728 g, iar mai tîrziu
0,97737 g. Prin urmare, erau monede deosebit de valoroase în comparaţie cu monedele
ungureşti depreciate din această vreme. 5 dinari de Friesach făceau un pond, iar 48
ponduri echivalau cu o marcă de Friesach de 240 dinari.
Avem dovezi şi despre întrebuinţarea ca mijloc de plată a metalului nobil
nemonetizat în această vreme, cînd devalorizarea monedei a impus în toată Ungaria
folosirea metalului brut, a lingourilor, ca mijloc de plată. Tezaurul descoperit între
Streja-Cîrţişoara şi Scoreiu (r. Sibiu, reg. Stalin) cuprinde, alături de podoabe de
argint de tip diademă bizantină, 5 monede de argint şi o monedă a împăratului
bizantin Ioan al II-lea Comnenul, şi o mulţime de bucăţi mici tăiate din turte de
argint, cîntărind în total 895 g. Ele au fost întrebuinţate, desigur, ca mijloc de plată
de populaţ.ia locală, sub influenţa slavilor, la care a existat acest obicei de a folosi
bucăţile de argint ca mijloc de plată 2• Argint tocat s-a mai găsit, tot în partea sudică a
Transilvaniei, în tezaurul de la Amnaş (r. Sibiu, reg. Stalin) : 60 bucăţi, de greutate
variată, între 1,5 şi 91,1 g, în greutate totală de peste 500 g.
Din veacul al XIII-lea avem în total 19 440 + x monede. Dintre monedele care
au circulat pînă acum, lipsesc cele bizantine. În locul lor, dinspre Balcani, au pătruns
monede sîrbeşti, din care s-au găsit pe teritoriul Transilvaniei 72 + x piese.
Din totalul monedelor găsite din acest veac, 72 au fost monede sîrbeşti, 6130
ungureşti, 13 235 apusene, iar 3 orientale, tătăreşti. Monedele sîrbeşti reprezintii
0,37 % din totalul monedelor descoperite din acest veac ; monedele ungureşt.i 31 ,53 % ,
monedele apusene 68,08 %, iar monedele tătăreşti 0,01 %----- ---

1 H6man, Magyar penztortenet, p. 212.
2 K. Horedt, Voievodatql de la Bdlqrad- Alba /qlia, p. 508,
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Prima jumătate a secolului al XIII-lea este epoca în care predomină în Ungaria
dinarii de Friesach, care, după cum vedem, apar şi in Transilvania. La mijlocul
veacului al XIII-iea, monedele acestea dispar din circulaţie, fiind înlăturate de
emisiunile locale, mai bune, ale regelui Bela al IV-1ea. În a doua jumătate a acestui
veac au apărut însă alte monede străine, e adevărat într-un număr mai mic, şi anume
dinarii vienezi. Cîteva din aceste monede, (12 + x), s-au găsit în 4 localităţi din Tran
silvania, la Gaiu Mic (reg. Timişoara), Valea lui Mihai şi Ştei (reg. Oradea) şi la
Moigrad (reg. Cluj ).
Tot în această epocă se intensifică la noi circulaţia monedelor de Boemia, despre
care avem urme în tezaurele descoperite la Cenad, Deta şi Obad (reg. Timişoara)
şi la Şoimeni (reg. Cluj ).
în total, din veacurile al XI-lea, al Xii-lea şi al XIII-lea s-au găsit pe teritoriul
Transilvaniei :
201 + x monede
72 + X
7 968 + X
13 255 + X
3 + X
Total : 21 499

+

bizantine
slrbeşti
ungureşti
apusene
tătăreşti

x monede

Repartiţia procentuală a acestor categorii de monede este următoarea : monedele
bizantine reprezintă 0,93 % din totalul monedelor descoperite ; monedele balcanice,
sîrbeşti
0,33 % ; monedele ungureşti
37 ,06 % ; monedele apusene
61,65 %,
majoritatea lor covîrşitoare de 13 189 piese (99,42 % din totalul de 13 255) fiind de
provenienţă germană. Monedele orientale, tătăreşti, reprezintă 0,01 %.
Nu trebuie să exagerăm totuşi importanţa acestor calcule statistice. Ele arată
doar raporturile cifrice dintre diferitele categorii de monede în proporţia în care au
fost găsite în descoperirile monetare. în realitate, cantitatea monedelor în circulaţie
a fost cu mult mai mare. Stabilirea raportului dintre întreaga cantitate a diferitelor
specii de monede: a cărei circulaţie se atestă în veacul al XIII-lea pe baza informaţiilor
documentare 1, ar putea modifica mult procentajul stabilit pe baza descoperirilor
monetare.
Fie că socotim pe întreaga perioadă analizată, fie pe perioade mai mici, se
constată că circulaţia monetară a fost mai intensă în actualele regiuni Timişoara şi
Oradea. Mai rar apar monede în Transilvania istorică propriu-zisă, deşi aflăm şi
acolo toate speciile de monede care circulau în partea ei de apus dinspre cîmpia Tisei.
În regiunile Timişoara şi Oradea se găsesc 39 din localităţile, respectiv 2 7 şi 12, unde
s-au găsit monede din epoca studiată ; în restul Transilvaniei sînt localizate numai 24
-

-

-

1 Cf. Registrul d e judecată d e l a Oradea din 1208 - 1235, l n Documente privind istoria Romlniei.

Trans il vania, veacul X I, X l l şi Xlll, p.43 - 45, 4 7 - 48, 52 - 53, 56 - 57, 59 - 6 1 , 66- 68, 70- 73, 74 - 76,

78, 79, 85 - 89, 92 - 95, 97 - 98, 1 00 - 106, 108 - 1 10, 1 12, 1 1 5, 1 17, 120- 122, 126, 128, 129 - 130, 132,
139 etc.
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descoperiri . Aceste cifre dovedesc că viaţa economică, schimbul de mărfuri şi circulaţia
banilor, au fost mai dezvoltate în partea de apus a Transilvaniei, ceea ce atestă de
altfel şi celelalte izvoare ale epocii.
Monedele descoperite, majoritatea lor covîrşitoare fiind din categoria dinarilor
de argint, nu reprezintă o valoare mare. Ţinînd seama că o marcă de Friesach avea
240 dinari, cel mai mare din tezaurele găsite, cel de la Deta, care cuprindea peste
10 OOO monede, în mare parte dinari de Friesach , echivala cu 41,66 mărci de argint,
preţul a două moşii mijlocii sau a 8 - 10 cai buni de luptă.
Descoperirile monetare analizate pe scurt aici şi care pot fi urmărite amănunţit
cu ajutorul listei generale a descoperirilor, al celor trei tablouri de monede şi al hărţii
localităţilor in care s-au făcut descoperiri, anexate la această lucrare, ilustrează
circulaţia unui mare număr de monede locale şi străine pe teritoriul Transilvaniei
în veacurile al XI-iea, al XII-Jea şi al XIII-iea. Rolul acestor descoperiri monetare
e hotărîtor în determinarea şi descrierea numismatică a diferitelor categorii de monede
şi pentru cunoaşterea evoluţiei sistemelor monetare. În schimb, ele dau foarte puţine
indieaţii cu privire la funcţiile pe care le-au îndeplinit banii în viaţa economică a
timpului. Nu se cunoaşte adesea nici locul precis, nici împrejurările în care au fost
descoperite anumite monede. S-a întocmit doar o listă a acestor monede 1•
Trebuie să ţinem seama de faptul că mai ales veacurile al XI-lea şi al XII-lea
reprezintă una din perioadele cele mai puţin cunoscute - nu face excepţie in această
privinţă nici Transilvania - din trecutul patriei noastre. Izvoarele de informare
analizate de noi în acest studiu, descoperirile de monede izolate şi tezaurele monetare
din secolele XI - XIII pot contribui la lămurirea numai a unora din problemele
puţin cunoscute din perioada feudalismului timpuriu în Transilvania, anume a pro
blemelor în legătură cu schimbul de mărfuri, relaţiile marfă-bani� circulaţ.ia monetară
în general.
Se cunoaşte precis rolul monedelor găsite în morminte ; e cazul celor mai multe
din descoperirile de piese ungureşti izolate. În aceste condiţii, prezenţa unei monede
sau două 2, de obicei în gura morţilor, este în legătură cu cultul funerar, care voia să
asigure celor morţi un mijloc de plată pentru presupusele lor nevoi de după moarte.
Avem dovezi şi pentru întrebuinţarea monedelor ca podoabă, deci tot în scop
nelucrativ. Cu ocazia săpăturilor făcute în 1911 în cimitirul medieval de pe dealul
„Comoara" din Hunedoara, în mormîntul unui copil s-a găsit o podoabă confecţionată
dintr-o monedă bizantină găurită 3• În mormintele din cimitirul medieval de la
1 Aceasta este situaţia celor mai multe din numeroasele depozite monetare inventariate, lnceplncl
cu anul 1892, la Cabinetul numismatic al Muzeului ardelean şi, mai tlrziu, la Cabinetul numismatic al
Muzeului arheologic din Cluj, ca şi al diferitelor depozite monetare din celelalte muzee din provincie.
1 Roska Mârton, Â rpadkori temeio V arfalvan (Cimitir din epoca arpadiană la Moldoveneşti),
ln
Dolg Cluj, V (1914), p. 147.
8 Roska Mârton, Â rpddkori temeio Vajdahunyadon (Cimitir tlin epoca arpadiană la Hunedoara), ln
Dolg Cluj, IV (1913), p. 179 şi 1 82.
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Moldoveneşti (Varfalău) (r. Turda, reg. Cluj ), tot Marton Roska a găsit mai mulţi
dinari de argint găuriţi de la primii regi maghiari 1•
Problema e însă, cum ajungeau oamenii în posesia banilor şi la ce îi foloseau
în viaţa lor de toate zilele.
Deşi în condiţiile feudalismului timpuriu, funcţia banilor ca mijloc de schimb,
de circulaţie a mărfurilor, a fost foarte redusă, totuşi ei au îndeplinit încă de atunci
această funcţie, permiţînd ca în schimbul lor să se obţ,ină anumite bunuri. Legiuirile
regilor maghiari din veacurile al XI-lea şi ai XII-lea cuprind chiar norme privitoare
la reglementarea tîrgurilor.
Este adevărat că gospodăria feudală avea un caracter natural, închis şi izolat.
Î n cadrul ei se produceau nu numai cele necesare hranei şi îmbrăcămintei, ci şi obiecte
de lemn, vase etc. Nu se puteau produce articole de metal, care se extrăgea în puţine
locuri. De asemenea, sarea, foarte importantă atît pentru hrana de toate zilele, cît şi
pentru conservarea alimentelor, în multe locuri trebuia procurată de la mari depăr
tări, prin schimb şi, de la un moment dat cu ajutorul banilor : „Metalul şi sarea acestea sînt primele două gheare, pe care piaţa le înfige în gospodăria ţărănească 2•
Erik l\folnar, de exemplu, pune în legătură prezenţa monedelor ungureşti din veacul
al Xi-lea la Hunedoara cu exploatarea şi prelucrarea de acolo a fierului 3•
Pe de altă parte păturile de sus ale societăţii laice căutau să-şi procure de peste
graniţă obiecte mai bine executate decît cele pe care le produceau meşteşugarii din
gospodăriile lor : arme mai bune, ţesături mai fine, podoabe de aur şi argint etc.
Aceasta a stimulat legăturile comerciale cu străinătatea.
De remarcat că la început relaţiile bani-marfă „se desfăşoară de s ·us în jos " 4•
Ele au fost promovate de păturile de sus ale societăţii feudale, de unde pătrundeau
în jos, pe măsura creşterii producţiei şi a schimbului de mărfuri şi a tendinţei lor de a
transforma renta în natură în rentă în bani.
Deşi diviziunea muncii era puţin dezvoltată, şi, ca urmare, şi schimbul de măr
furi, totuşi relaţiile de schimb au permis ca funcţia de mijloc de circulaţie a banilor
să se poată dezvolta într-o oarecare măsură. Cu toate acestea, în prima parte a peri
oadei de care ne ocupăm, în veacul al Xi-lea şi al XII-iea, predomină acele funcţii
care nu sînt în legătură directă cu circulaţia mărfurilor, anume funcţia de măsură a
valorii, plăţile unilaterale, amenzi, dări, dijme etc. Funcţiile acestea vor juca rol
important şi în veacul următor, cînd ele se pot urmări mai de aproape cu ajutorul
informaţiilor documentare.
1 In mormlntul nr. 24 : 1 dinar de argint al regelui Ştefan I ; ln mormintul nr. 28 : 2 dinari de
argint de la acelaşi rege ;1 dinar de la regele Andrei I şi 1 dinar probabil de la regele Petru, iar în
mormlntul nr. 22 : 1 dinar de la regele Andrei. Cf. Roska Marton, Ârpddkori temetlJ Varfalvan, în
DolgCluj, V (1914), p. 133- 137.
2 F. I. Mihalevski, op. cit., p. 1 8.
8 E. Molnâr, op. cit. p. 205 - 206.
' F. I. Mihalevski, op. cil„ p. 1 9.
,
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Ca mijloc de etalon, de măsură a valorii, banii erau folosiţi şi atunci cînd plăţil e
nu se făceau efectiv în numerar, ci în natură.
Feudalii laici şi bisericeşti foloseau banii pentru extinderea moşiilor, fie prin
cumpărare directă, fie în urma unor împrumuturi neachitate de debitori, care tre
buiau să cedeze de cele mai multe ori moşiile zălogite. În documentele de la începutu
secolului al XIII-lea, se menţionează numeroase cazuri de achiziţii de pămînt, care
aveau drept rezultat, pe de o parte, fărîmiţarea proprietăţii obşteşti, şi acapararea
micilor moşii, iar pe de altă parte, dezvoltarea proprietăţii feudale şi a feudalismulua
însuşi.
Primele menţiuni documentare din a doua jumătate a secolului al XII-lei
privitoare la întrebuinţarea banilor în Transilvania se referă la folosirea numerarulu ,
ca mijloc de plată, în legătură directă cu circulaţia mărţurilor. În Transilvani a
„dinarul", în sensul generic de bani, e amintit documentar pentru prima oară în 116;'.")
într-un act regal, prin care regele Ştefan al III -iea a dăruit mănăstirii Sf. Margareta
din munţii Meseşului vama sării de la Poarta Meseşului
un bolovan de sare de
fiecare car, îngăduind mănăstirii să ia vama în numerar, dacă în loc de sare s-ar
plăti bani : „ Si vero contingerit, quod aliquando pro salibus predictis denarios in partem.
regis acceperint, de singulis curribus unius lapidis pretiiim de parte regis predicto m�ma.�
ter·io semper solvatur" 1•
-·

Renta în bani e menţionată documentar întîia oară pe teritoriul fostului judeţ
Satu Mare dinspre R .P. Ungară, aproape de frontiera noastră. La 1181, o moşie a
mănăstirii Sf. Maria din Czegeny, întemeiată de comitele Kolcsey, lingă Someş,
aproape de hotarul de astăzi dintre R .P. Romînă şi R.P. Ungară, era datoare să
dea în fiecare an bisericii un bou de trei ani, un porc de un an, o găleată de miere,
fiecare casă cîte douăzeci de dinari (quelibet domus XX denarios), o vadră de bere ,
o găleată de grîne, o găină, două pîini 2 •
În continuare, funcţia banilor se poate urmări mai amănunţit cu ajutorul
informaţ,iilor documentare din prima jumătate a secolului al XIII-lea. Cu ajutorul
lor, se vor putea lămuri şi unele probleme în legătură cu dezvoltarea circulaţiei mone
tare în Transilvania în prima jumătate a veacului al XII-iea şi chiar din veacul
al XI-lea.
Din analiza monedelor şi a tezaurelor monetare din veacmile XI - XIII desco
perite pe teritoriul Transilvaniei, se pot trage cîteva concluzii de ordin mai general.
Predominarea economiei naturale în perioada feudalismului timpuriu nu a
însemnat lipsa oricărui schimb de mărfuri şi a oricăror relaţii băneşti. Relaţiile băneşti
au continuat, este adevărat, în forme foarte modeste, şi s-au dezvoltat treptat în cadrul
orînduirii feudale, contribuind iniţial la dezvoltarea şi întărirea ei.
1 Documente privind
2 lbid., p. 8 şi 359.

istoria Romlniei. Trarisilvania, veacul XI, XII şi XIII,

voi. I, p. 356.
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Primele necesităţi de schimb şi relaţii băneşti pe teritoriul Transilvaniei, ca şi
în celelalte ţ.inuturi din sud-estul Europei, au fost acoperite de monede străine, în
primul rînd şi aproape exclusiv de monede bizantine. O dată cu organizarea statului
feudal maghiar, s-au bătut primele monede locale, ungureşti, care au pătruns de la
început, treptat, şi în Transilvania.
Una din trăsăturile caracteristice ale circulaţiei monetare în orînduirea feudală
a fost aceea că monedele locale nu excludeau folosirea şi circulaţia unor monede
i,;trăine. Această trăsătură se explică prin faptul că valoarea şi puterea de circulaţie a
banilor depindea în primul rînd de valoarea lor intrinsecă, de conţinutul de metal
preţios ( aur, sau, în epoca cercetată, aproape exclusiv argint), nu de garanţia sau
prestigiul emitenţilor. Monedele bune, cu titlu ridicat, înlăturau monedele devalo
rizate, stricate, cu conţinut de metal nobil redus. Toată lumea, nu numai particularii,
ci şi suveranii preferau monedele bune, fie chiar şi străine. Aceasta explică predomi
narea monedelor străine, a dinarilor de Friesach , în prima jumătate a secolului al
XIII-lea, în Transilvania.
Cele patru categorii de monede analizate, monedele sud-dunărene şi orientale,
monedele maghiare şi apusene, descoperite pe teritoriul Transilvaniei, atestă legă
turile economice, comerciale, ale ţinuturilor noastre în veacurile XI - XIII nu numai
cu ţările vecine, ci şi cu regiuni mai îndepărtate.
Se observă de asemenea, începînd din veacul al XI-iea pî.nă în veacul al XIII-iea,
o sporire a descoperirilor monetare în general şi a tezaurelor în special. Oricît ar fi de
întîmplătoare aceste descoperiri, creşterea numărului lor concordă cu legea dezvoltă.rii
treptate a forţelor de producţie şi a schimbului în cursul celor trei veacuri. Creşterea
numărului descoperirilor de tezaure clin veacul al XIII-iea - care indică nu numai
sporirea monedelor, ci şi posibilitatea folosirii unor sume mai mari de bani în scop
economic - în comparaţie cu numărul relativ mare al descoperirilor de monede
izolate din veacul al Xi-lea şi al XII-lea, găsite mai ales în morminte, deci scoase din
ciFculaţie şi folosite în scopuri nelucrative, este de asemenea un indiciu al creşterii
rolului banilor ca mijloc de schimb şi de plată în ultimul din cele trei veacuri de care
ne ocupăm. Informaţiile documentare din veacul al XIII-iea confirmă pînă la evi
denţă acest fenomen.
LISTA DESCOPERIRILOR DE MONEDE DIN SECOLUL AL XI-LEA
PÎNĂ ÎN SECOLUI1 AL XIII-LEA ÎN TRANSILVANIA

1. Alba-Iulia (r. Alba, rcg. Hunedoara.).
Cu ocazia săpăturilor executate în 1953, în mormintele din cimitirul de lingă
catedrala romano-catolică, s-au descoperit următoarele 5 monede ungureşti :
1 obol din timpul regelui Ştefan al II-lea (1116 - 1131) ( Rethy Laszlo, Corpus
Nummorum Hungariae, voi. I. .1.rptidhaz kiralyok kora ( Epoca regilor arpadieni) ,
Budapesta, 1899, nr. 54. Prescurtat în continuare : CNH) ; 1 obol din timpul
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Tabloul monedelor ungureşti din
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--- --- ---
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I\. -Iea
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. . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . .
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--- --- --- --- --- ---

9

72 + x

1

--- --- --- --- --- ---

72 + x

III. Monede orientale
3

Monede tătăreşti din sec. X I I I
* Moneda bizantină irll•itA ia Conmd (r. Odorhel. Regiunea Autonomf.

Maghiam>. clta!Ade mal mulţi autori dupf. menţiunea lui J. F. Nellre
bauer din 1851 (cf. J. F. Neigebauer,

Dacim aua d81I Ueberlridllen,

des klaasischen .<IUerltJms, mii besondertr Rflckslthl atJI Siebenbflroen
Braşov, 1851, p,

292),

nu fl1r11reazt. ln acest tablou,

deolU'eoe

ea face

Parte. dupf. toate probabiUtAUle. din marele tezaur de monede bflran·

o. 10'1

tine descoperite ln 1831 ia Flrtuşu (comuna Pf.uleni, r. Odorhel,
Regiunea Autonomf. Maghfam>
Pentru

tezaurul

şi

datlnd din veacurile

V - VII .

de ia Flrtuşu, vezi Alex. Ferenczl, Der Firloscher

Fund b11Z1Jntinischer Goldmflnzen, ln Slebellbilrllische Vierleliahrschri/t,

62

3

3

(1939), p, 89 - 78. Cu privire la monedele

Nemteaacf. (R.P.F. Iugoeiavia) ,

bizantine de la Cerna

vezi 0. Gohi,

NK,
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VIII

(1909),

p.

C. Molali, BSNB, XV 1 1920), p. 80 ; de

209 ; Em. Condurachl, Lu lreaors

acelaşi autor, Sur lu
BSH, XI ( 19Hl.
monetaires dana la •'Iii"" caff)atho

1/f,.,;lul

fn baza mo

144 ;

monnaiu bvzantine.1 lrou'*8 en
p.

Roumanie,

ln

danubienne, p. 39, nota 1 ; I. ll{Juea. lnlltltflla bizantind
cari>ato-dundreand ,,Cnd la

aecolului al XII-iea,

Cn

retliunea

nedelor r1s1l«ndile, ln BSNR, XXVII -XXVIII (1933 - 1984), p, 109.
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Tabloul monedelor apusene din secolele XI - XIII deseoperite pc teritoriul Transilvaniei
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lui Bela al II-lea (1131 -1141 ) ( CNH, I, nr. 75) ; 1 monedă a lui Ştefan al IV-lea
(1163 -1165) ( CNH, I, nr. 101 - 102 ) ; 1 obol de la Bela al III-lea (1173 -1196 )
puţin probabil de la Emeric (1196 -1204) ( CNH, I, nr. 164) ; 1 obol din timpul
regelui Emeric (1196 - 1205) ( CNH, I, nr. 133). (D. Protase, Cercetările arheologice
din 1 953 în Cetatea de la Alba Iulia, în SCCluj, VII, nr. 1 - 4 (1956), p. 32 -33 .
f1f . ş i K. Horedt, Voievodatul d e la Bălgrad - Alba Ju,lia, p. 504, inclusiv nota 1 ) .
L a Alba Iulia s - a mai găsit, mai d e mult, 1 monedă, imitaţie î n bronz a unei
monede arabe, datînd probabil din timpul regelui Ştefan al IV-lea (D. Protase,
op . cit., p. 36).
Cu ocazia săpăturilor făcute în luna martie 1887 pentru lărgirea clădirii inter
natului de băieţi de pe lingă fostul gimnaziu superior din Alba Iulia, în mormintele
aşezate la o adîncime de 2 -2,5 m, s -au găsit 4 monede. Profesorul Ioan Temes
vâry de la numitul gimnaziu, care a urmărit săpăturile făcute de lucrători, a
trimis o monedă la Muzeul naţional din Budapesta pentru a fi determinată, cu
observaţia că, deoarece tătarii au pustiit în repetate rînduri Alba Iulia, o consideră
„monedă tătărească". într-o notă publicată în A E , .Josif Hampel, redactorul revistei
n-a împărtăşit părerea lui Temesvary, ci a susţinut că moneda aparţine unei cate
gorii de monede bătute în Ungaria ulterior invaziei tătarilor, după modelul mone
delor din prima jumătate a secolului al XIII-lea ale hanilor de Turkestan aduse în
Ungaria de tătari cu ocazia invaziei lor. (Dr. Temesvary Janos, Gy,ulafehervari
leletekrol (Despre descoperirile de la Alba Iulia), în A E , VII, 2 (1887), p. 268 -269,
inclusiv nota redacţională a lui Josif Hampel. Of. şi A E, X (1876), p. 89 - 91 ) .

2 . Almaş (r. Huedin, reg. Cluj ).
În primăvara anului 1955, cu ocazia săpării unui mormînt nou în cimitirul
actual al satului s-a găsit 1 monedă din timpul regelui Ştefan al IV-lea (1163 -1165 )
( CNH, I, nr. 101, 103). (Cabinetul numismatic al Muzeului arheologic din Cluj ,
Determinări, nr. 4 - 1955).
3 . Amnaş (r. Sibiu, reg. Stalin) .
în 1934, s - a găsit într-o oală u n bogat tezaur mixt d e monede d e argint
străine, din care nu s-a păstrat însă decît o parte, anume :
groşi veneţieni de la dogele Jacoppo Contarini (1275 -1279) ;
1 monedă de la regele Ştefan Milutin al II-lea Uroş (1282 -1321) ; groşi ai
regelui Serbiei, Ştefan Dragutin (1276 -1316 ) ;
4 groşi francezi ( de tipul groşilor de Tours) din timpul regelui Filip al
IV-lea cel Frumos (1285 - 1314) ; 3 dinari de argint ai lui Richard de
Cornwall ca rege al Germaniei (1257 -1271).
în afară de o brăţară de argint, tezaurul mai cuprindea 60 bucăţi de argint
tocat de forme şi greutate variată, între 1,5 - 91,1 g, în greutate totală de peste
500 g ( R . Weisskircher, op. cit., p. 229 -237).
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4. Beba Veche (r. Sînnicolau Mare, reg. Timişoara).
Se menţionează monede ungureşti de aramă, de la regele Ladislau al IV-lea
(1272 -1290) (NK, XI, 1912, p. 10).

5. Biharea (r. Oradea, reg. Oradea).
În 1901, cu ocazia săpăturilor făcute în cetate de către J. Karacsonyi şi
P. Cseplo, s-au găsit „monede arpadiene" , al căror număr şi determinare nu sînt
precizate de către descoperitorii lor (Cf. CseplO Peter, Regeszeti tisattisokr6l Bihar
vtirban (Despre săpăturile arheologice în cetatea Biharea), în A E , XXI (1901), p. 72 ;
Dr. Karacsonyi J anos, Âsattisok a bihari foldvtirban ( Săpături în cetatea de pămînt
de la Biharea), ibid. , p. 73 - 74).
Cu ocazia săpăturilor executate în 1924 de către M. Roska, în mormintele din
cimitirul aşezat la marginea de răsărit a satului, s-au găsit următoarele monede :

2 monede din timpul regelui Andrei I (1047 - 1060) ( ONH, I, nr. 12) ;
7 monede din timpul lui Ladislau I (107 7 -1095) (ONH, I, nr. 28, 30, 31, 33) (2 buc. ),
36 (2 buc. ) ; 1 monedă ruptă, care n-a putut fi determinată cu precizie, probabil
din aceeaşi epocă ( ONH, I, nr. 26) ; 1 monedă nedeterminată, probabil din aceeaşi
perioadă ; 1 monedă probabil din ultimul sfert al veacului al XI-lea ; 1 monedă
probabil din perioada de la Ladislau I pînă la Geza al II-lea (1041 -1161) ; 6 monede
din timpul regelui Coloman (1095 -1116) (ONH, I, nr. 38, 42, 46) (3. buc.) ; 5 monede
din perioada de la Coloman pînă la Geza al II-lea (1041 -1161) ( ONH, I, nr. 75
(2 buc. ), 83, 87 (2 buc. ) ; 2 monede din timpul lui Bela al II-lea (1131 - 1141)
(ONH, I, nr. 5 7 ) ; 12 monede din perioada de la Bela al III-lea (1172 - 1196) pînă
la Andrei al II-lea (1205 -1235) ( ONH, I, nr. 118 (2 buc.), 119, 129, 131 (2 buc.),
143, 145 (2 buc. ), 146„ 157 169) ; 1 monedă probabil din timpul lui Andrei al
III-lea (1290 -1301) ; 1 monedă ruptă, care n-a putut fi determinată.
în 1925, cu ocazia săpăturilor făcute în cimitirul de la Biharea, M. Roska a mai
găsit următoarele 9 monede.

1 monedă din timpul regelui Solomon (1063 -1074) ( ONH, I, nr. 19) ; 1 monedă
din timpul regelui Coloman ( ONH, I, nr. 4 7 ) ; 1 monedă de tipul obişnuit în epoca
de la Coloman pînă la Geza al II-lea (1141 - 1161) ( ONH, I, nr. 88) ; 5 monede din
perioada de la B ela al III-lea (1172 -1196) pînă la Andrei al II-lea (1205 -1235)
(ONH, I, nr. 119, 132, 146, 157, şi Apendicele la vol. I, 26 (125 B ) ; 1 monedă
uzată din secolul al XII-lea, care n-a putut fi determinată.
în total, prin urmare, 49 + x monede (Cabinetul numismatic al Muzeului
arheologic din Cluj, Inventar monetar nr. 6 şi 9, 1924, şi 11, 1925).

6 . Bogodinţ (r. Oraviţa, reg. Timişoara) .
La 1870, s - a găsit într-o oală un tezaur compus din vreo 700 monede, din care
378 dinari ai banilor Slavoniei, iar 197 monede ungureşti bătute după modelul
celor dintîi (Rupp Jakab, Magyarorsztig ekkorig ismeretes penzei (Monedele Ungariei
cunoscute pînă acum), Buda, 1841, species XXXV, tab. X , 268 ; Berkeszi1 op. cit.,
p. 11 ; A E, V (1871), p. 64 - 65).
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7 . Bucovăţ (r. Făget, reg. Timişoara).
Cu ocazia unor săpături arheologice s-a găsit 1 monedă din timpul regelui Bela
al !V-lea (1235 -1270) (Berkeszi, op. cit., p. 12).
8. Budacu de Jos (Budacu săsesc, r. Bistriţa, reg. Cluj ).
Pe locul numit „Ochsenverbot" s-au găsit 2 dinari de argint din timpul regelui
Emeric (1196 -1205 ) (Programm des ev. Ob ergymnasium s in Bistritz, Bistriţa, 1908,
p. 51 . Informaţia K. Horedt).
9. Caransebeş (r. Caransebeş, reg. Timişoara).
S-a găsit 1 solid al împăratului Roman al Iii-lea Argiros (1028 -1034) (NK,
XIII (1914), p. 26).
10. Cenad (r. Sînnicolau Mare, reg. Timişoara) .
î n 1883 s-au găsit aici următoarele monede :
7 6 monede slavone ;
51 monede sîrbeşti mai vechi ;
3 monede veneţiene din timpul dogilorJ Tiepolo (au fost doi dogi cu acest
nume Jacoppo, 1229 -1249, şi Lorenzo, 1268 -1275) şi Dandolo (au fost mai mulţi
cu acest nume, incepînd cu Enrico D . (1192 -1205), în secolul al XIII-lea şi al
XIV-lea). (AE , II (1882 ), p. 155 ; Berkeszi, op. cit., p . 13, unde numele primului

din dogii amintiţi are forma de Teuplo ) .
În 1905 s - a descoperit u n tezaur mixt, compus din 1970 monede d e argint,
din care 745 monede maghiare din timpul regilor Andrei al Ii-lea (1205 -1235),
Bela al IV-lea (1235 -1270), Ştefan al V-lea (1270 -1272), Ladislau al IV-lea (1272 - 1290) şi Andrei al Iii-lea (1290 -1301). Restul tezaurului a fost compus din 251
dinari banali slavoni şi din monede străine : 886 dinari de Friesach (probabil din
secolul al XIII-lea) şi alţi 45 dinari înrudiţi cu aceştia ; 30 dinari de Colonia ; 10
dinari englezi din timpul regelui Henric al III-lea (1216 -1272) ; 1 monedă cehă
din timpul lui Otocar Przemysl al Ii-lea (1253 -1278) ; 12 monede străine felurite.
(NK, V (1906), p. 140. Cf. şi Berkeszi, op. cit., p. 13, care, deşi citează după NK,
indică 887 de dinari de Friesach, ca de altfel şi B. H6man, care urmează pe Berke
szi. Cf. ll:lagyar penztortenet, p. 291, n. 1) .

11. Chidea (r. Cluj , reg. Cluj ).
Într-un cimitir din secolul al XII-lea s-au găsit monede ungureşti din timpul
regilor Bela al Ii-lea (1131 -1141) şi Ladislau al Ii-lea (1162 -1163) (Meri Istvan,
Erdelyi Jfuzeum, 49 (1944), p. 89 - 10 7 . Informaţie St. Ferenczi) .

12. Cluj (r. Cluj , reg. Cluj ).
Sînt menţionate monede din timpul regilor Ştefan I (1001 -1038) şi l1adislau I
la Cabinetul numismatic al Muzeului naţional maghiar (56/1896).
(Istvan Kniezsa, Ungarns Volkerschaften im XI Jahrhundert, in Archivum Europae
Oentro-Orientalis, VI, 1 - 4 (1938), p. 409).

(1077 -1095)
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13. Deta (r. Ciacova, reg. Timişoara) .
L a 3 0 noiembrie 1880, s-a descoperit î n hotarul comunei u n tezaur mixt foarte
bogat, compus din vreo 109 specii deosebite din perioada de la 1076 pînă la 1246,
între care 10 OOO dinari de Friesach, majoritatea de la începutul secolului al XIII-lea.
Numărul dinarilor de Friesach e greşit indicat de Berkeszi (op. cit., p. 14 -15) şi
H6aian (-11:fagyar penztortenet, p. 291, n. 1), care ştiu numai de 6000 de piese. în
schimb, A. Luschin-Ebengreuth a arătat că, în realitate, tezaurul avea cel puţin 10 OOO
monede de Friesach. (Cf. Arnold Luschin-Ebengreuth, Friesacher Pfennige. Beitrăge
zu ihrer ltfiinzgeschichte un<l zur Kenntnis ihrer Geprăge, în NZ, 15/55 (1922), p. 96).
Tezaurul mai cuprindea monede de la împăratul Frederic Barbarosa (1152 1190), Volfker, patriarhul Aquileei (1200 -1218), Girnrdo, arhiepiscop de Triest
( 1234 -1236), Hitolf, arhiepiscop de Colonia (1076 -1079), Adolf, arhiepiscop al
aceleiaşi localităţi (1193 -1205), precum şi monede ale episcopiei de Metz etc.
Mai multe specii n-au fost identificate cu precizie. Par a fi între ele monede
de Babenberg, Strassburg, Passau, Reichenhall, Freising, precum şi bani boemi,
bavarezi etc.
Tezaurul cuprindea de asemenea mai multe monede maghiare din timpul regelui
Andrei al II-lea (1205 -1235). (Berkeszi, op. cit., p. 14 -15. Cf. şi Tortenelmi es
regeszeti ertesito, VI (1891 ) , p. 62 - 63 ) .
14. Făgăraş (r. Făgăraş, reg. Stalin).
Cu ocazia aratului, s-a descoperit într-un vas circa 60 monede bizantine de
cupru şi bilion. Tezaurul nu s-a păstrat în întregime. 1 7 monede au ajuns în Muzeul
Brukenthal din Sibiu. Ele sînt din timpul împăraţilor Alexie I Comnenul (1081 -1118 )
şi Ioan al Ii-lea Comnenul (1118 -1143). ( K . Horedt, Voievodatul de la Bălgra<l
Alba It1,lia, p. 509).
15. Frumuşeni (r. Arad, reg. Timişoara).
Cu ocazia săpăturilor făcute în septembrie 1948, s-au descoperit 3 monede
bizantine de bronz din secolul al Xii-lea. ( Cf. revista Studii, 2 , 1 (1949), p. 92).
16. Gaiu Mic (r. Ciacova, reg. Timişoara).
În 1903, s-a descoperit un tezaur de monede de argint compus din mai multe
sute de monede. 613 bucăţi au fost trimise Muzeului naţional din Budapesta. Cele
mai multe au fost dinari de Friesach. În total 366 buc. Tezaurul mai cuprindea :
7 monede ungureşti din timpul regelui Bela al IV-iea (1235 -1270). ( ONH,
I, nr. 2 71, nr. 272 - 2 74 (3 bu c.) 1, nr. 280 -281 (2 buc.) şi nr. 263 ) ;
8 dinari vienezi ;
1 Ni se pare o simplă greşeală de tipar numărul 21 1 , care se indică la această specie de monede.
Altfel nu ar corespunde numărului total de 7.
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1 monedă a regelui Wilhelm al Ii-lea (1087 -1100) ;
23 monede ale regelui Henric al III-lea al Angliei (1216 -1272 ) ;
1 monedă a împăratului Frederic I Barbarosa (1159 -1190). Mai multe monede
au fost deteriorate sau neidentificabile. (NK, II (1903), p. 106 ; Berkeszi, op. cit.,
p. 19. Cf. şi Cabinetul numismatic al Muzeului arheologic din Cluj . Inventar monetar
nr. 16, 1904).
17. Hunedoara (r. Hunedoara, reg. Hunedoara) .
În 1911, î n mormintele din cimitirul medieval descoperit î n viile d e p e dealul
„Comoara", s-au găsit următoarele monede maghiare :
4 dinari de argint din timpul regelui Ştefan I (1001 -1038) ( ONH, I, nr. 1) ;
1 dinar din timpul regelui Andrei I (1046 -1061) ( ONH, I, nr. 12) ; 1 dinar din timpul
regelui Bela I (1060 -1063) ( ONH, I, nr. 15) ; 2 dinari din timpul regelui Solomon
(1063 -1073) ( ONH, I, nr. 19) ;
1 dinar de argint sfărîmat, care n-a putut fi determinat ;
1 monedă bizantină de aramă găurită şi transformată în podoabă ( Kovari
Erno, .Â.rp aakori sirok Vajdahunyadon (Morminte din epoca arpadienilor la Hune
doara), în DolgCluj, II (1911), p. 312 -313 . Cf. şi Cabinetul numismatic al Muzeului
arheologic din Cluj . Inventar monetar nr. 63, 1911. Vezi şi Roska Marton, .Â.rpad
kori temetO Vajdahunyadon ( Cimitir din epoca arpadiană la Hunedoara) , în
DolgOluj, IV (1913), p. 166 -190) .
18. Jac (r. Jibou, reg. Cluj ) .
U n locaJnic a dăruit în 1906 Cabinetului numismatic al Muzeului ardelean
din Cluj 1 obol din timpul regelui Bela al IV-lea ( ONH, I, nr. 241). Cabinetul
numismatic al Muzeului arheologi� din Cluj. Inventar monetar nr. 99 şi 1906.
19. Jimbolia (r. Jimbolia, reg. Timişoara).
Pe la 1870 s-au găsit 11 dinari de Friesach din secolul al XII-lea (Berkeszi
op. cit., p. 49).
20. Lancrăm (r. Sebeş, reg. Hunedoara) .
Dintr-un tezaur mai mare provine 1 monedă d e argint a regelui Petru (1038 1041 şi 1044 - 1047). ( Programm des evangelischen Untergymnasiums in Muhl
bach, 187 7 - 1878, p. 87. Informaţie K. Horedt).
21. Lighet (r. Timişoara, reg. Timişoara).
În 1870, cu ocazia unor săpături, sub craniul unui schelet s-a găsit :
1 monedă maghiară cu inscripţia : Andreas Rex (probabil : Andrei al II-iea
(1205 -1235) sau Andrei al III-lea (1290 - 1301)). (Berkeszi, op. cit., p. 2 7 ).
22. Mehadia (r. Orşova, reg. Timişoara) .
C u ocazia săpăturilor făcµte în 1948 î n cimitirul aşezării - medievale_ situaLe
pe locill aşezării civile din epoca romană, s-a găsit, în gura mortului din mormîntul
19.

-

o.

1041
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nr. 7, o monedă mică de argint, care n-a fost determinată cu precizie ; se poate afirma
totuşi că „ea este un obol al unuia din regii arpadieni care urmează lui Ştefan
cel Sfînt" . (M. Macrea, Silpăt11rile arheologice de la Mehadia (Banat), în revista St11dU,
2 , 1, (1949), p. 140).

23. lfoigrad (Porolissum ) (r. Zalău, reg. Cluj ) .
U u ocazia săpăturilor arheologice executate în vara anului 1914, s-au gă8it
J O monede romane din epoca imperiului şi 11 monede maghiare din epoca regilor arpa
dieni :
3 oboli din timpul regelui Bela al II-iea (1131 -1141 ) ( CNH, I, nr. 57, 59, 61) ;
1 bracteat din timpul aceluiaşi rege sau al regelui Coloman (1095 -1116) ( CNH, I,
nr. 64) ; 2 monede fără numele regilor din perioada de la regele Coloman pînă la
sfirşitul domniei lui Geza al II-lea (J Ul -1161 ) ( CNH, I, nr. 65 şi 68) ; 1 monedă
din timpul regelui Bela al III-lea (1172 - 1196) ( CNH, I, nr. 111) ; 2 monede din
perioada de la regele B ela al III-iea pînă la Andrei al II-lea (1205 -1235) ( CNH,
I, nr. 123 şi 146 ) ; 1 monedă din timpul regelui Emeric ( J196 -120il) ( CNH, I ,
nr . 133) .
C u acelaşi prilej , s-au mai găsit :
1 monedă a banului Slavoniei din timpul regelui Ladislau al IV-lea (1272 -1290) ;
1 dinar vienez. (Buday Arpad, Porolissumb6l, J elentes az 1914 evi munkalatokr61 (Din Porolissum. Raport asupra lucrărilor din anul 1914), în DolgCluj, VI
(1915), p. 70. Of. şi Cabinetul numismatic al Muzeului arheologic din Cluj . Inventarul
monetar nr. 8, 1915) .
La Moigrad s-au mai găsit, î n împrejurări şi la date necunoscute precis :

2 monede din timpul regelui Ştefan al !V-lea (1163 -1165) ( CNH, I, nr. 101 ) ;
monedă a regelui Andrei al II-lea ( CNH, I, nr. 226) ; şi
1 dinar banal din Slavonia. (Weszerle J 6szef, H atrahagyott ermeszeti tablcii
(Tabele numismatice), Budapesta, 1911, ed. a 2 -a, E.l. 3). (Cabinetul numismatie
al Muzeului arheologic din Cluj . Inventar monetar nr. 44, 1914 ; 1 şi 2, 1922).
1

24. Moldova Veche (r. Moldova Nouă, reg. Timişoara) .
S-au găsit 2 dinari din timpul regelui Ladislau I (1077 -109[> ), în apropiere

de nişte oseminte omeneşti şi obiecte de argint.
De asemenea, s-a mai găsit o monedă a regelui Bela al IV-iea (1235 -1270).
( NK, XIII (1914), p. 17 şi Berkeszi, op. cit., p. 28).

25. Moldoveneşti (Varfalău, r. Turda, reg. Cluj ).
Cu ocazia săpăturilor executate în 1912 de A. .J 6sika şi Martin R oska, în
mormintele din cimitirul medieval s-au descoperit 17 monede maghiare :
3 dinari de argint ai regelui Ştefan I (1001 -1038) ( CNH, I, nr. 1) ; 1 dinar
de argint de la acelaşi rege ( CNH, I, nr. 3 ) ; 1 dinar de argint din timpul aceluiaşi
rege, care nu poate fi determinat, fiind foarte oxidat ; 1 dinar de argint probabil
de la regele Petru (1038 -1041 ) ( CNH, I, nr. 9) ; 1 dinar de argint din timpul regelui
Aba Samuel (1041 - 1044 ) ( CNH, I, nr. 10) ; 6 dinari de argint de la Andrei I {1047 -1060) ( CNH, I, nr. 11) ; 1 dinar de argint din timpul aceluiaşi rege ( ONH, I,
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nr. 14) ; 2 dinari de argint din aceeaşi vreme, care nu pot fi determinaţi mai precis
fiind foarte deterioraţi ; 1 dinar de argint foarte oxidat şi rupt al regelui Ladislau I
(107 7 - 1095), care nu poate fi determinat ( J6sika .A.ladar, Arp âilkori sirok Vârfal
v ân (Morminte din epoca arpadiană la Moldoveneşti) în DolgCluj, V (1914), p. 121
şi Roska Marton, Ârpâilkori temetO Y ârfalvân(Cimitir din epoca arpadiană la Moldo
veneşti), ibid., p. 131 -143).
Cu ocazia săpăturilor făcute în 1951, în mormintele descoperite pe strada
spre „Cetate", lingă biserica unitariană, s-au găsit 5 monede ungureşti :

1 monedă din timpul regelui Ladislau I (Weszerle, op. cit., A. VII, nr. 25) ;
monedă de la regele Coloman (1095 - 1116) (Weszerle, op. cit., A. X, nr. 38) ;
2 monede de la Bela al Ii-lea (1131 -1141) (Weszerle, op. cit., A. XI, nr. 29 şi
XII, nr. 26) ; 1 monedă complet sfărîmată, nedeterminabilă. (K. Horedt, în SCIV,
III (1952), p. 318 - 320 şi Cabinetul numismatic al Muzeului arheologic din Cluj ,
Achiziţii, inventar nr. 1, 1952) .
1

2 6 . Moreşti (r. Tîrgu Mureş,

Regiunea Autonomă Maghiară) .
În mormintele din cimitirul aşezat î n jurul unei biserici î n partea numită
„Citfalău" s-au găsit :
1 monedă de la regele Ştefan al Ii-lea (1116 - 1131) ; 1 monedă de la Bela
al Ii-lea (1131 - 1141). (K. Horedt, Şantierul Moreşti, în SCIV, IV (1953), p. 293 ,
şi, de acelaşi, Şantierul arheologic Moreşti, ibia. , VI, 3 - 4 (1956), p. 635).

2 7 . Murani (r. Timişoara, reg. Timişoara).
Pe la 1870, s-au găsit mai multe monede ale regelui Ştefan al IV-lea (1163 - 1165 ), bătute după modelul µnor monede bizantine. (Berkeszi, op. cit., p. 29).
28. Nojorid (r. Oradea, reg. Oradea).
S-au găsit 37 dinari de Friesach (nedeterminate mai precis, evident cel mai
tirziu din prima j umătate a secolului al Xiii-lea). (A E, IX (1875), p. 123).
2 9. Obad (r. Ciacova, reg. Timişoara).
În 1922, s-a descoperit un tezaur compus din 7 4 monede :
18 oboli din perioada de la regele Bela al IV-iea ( 1235 -1270) pînă la Andrei
al Iii-lea (1290 - 1301) ; 29 dinari banali slavoni din timpul regilor maghiari Bela
la IV-lea (2 buc.), Ştefan al V-lea (12 70 -1272) (6 buc.) , Ladislau al IV-lea
(1272 - 1290) (21 buc. ) ;
12 monede sirbeşti de la regii Ştefan Uroş (12-13 - 1276) (1 buc.) şi Ştefan
Dragutin (1276 - 1316) (11 buc. ) ;
12 oboli boemi din a doua j umătate a secolului al XIIl-lea ; precum şi 3 monede
despre care mult timp s-a crezut că sînt mon �de arabe. Încă din 1950 însă, acad. Const.
Moisil a arătat că cele trei piese sînt monede tătăreşti. (Const. l\Ioisil, Cîteva tezam·e
monetare medievale, în Lucrările sesinnU generale din 19.5 0 a Academiei R.P . R . , p. 1558 ).

Ele au fost determinate de către Oct. Iliescu, care a constatat că cele trei monede au
fost emise de către Toktai, hanul Hoardei de Aur (1290 -1312 ) . (Informaţie Oct .
Iliescu. Cf. şi CNA , III, 5 - 6 (1922), . p. 4 7 ) .
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30. Oradea (r. Oradea, reg. Oradea).
S-a găsit 1 monedă de aramă din timpul regelui Bela al IV-iea (A E , IV
(1870), p. 42 ).

31. Oraviţa (r. Oraviţa, reg. Timişoara).
S-a găsit o monedă a regelui Bela al IV-iea (1235 -12 70). (Berkeszi, op .
cit., p. 29) .

Orşova (r. Orşova, reg. Timişoara).
S-au găsit mai multe monede bizantine de aur, între care unele din timpul
împăratului Vasile al Ii-lea (976 -1025).
S-au descoperit de asemenea monede (nu se specifică numărul) de la regii
Coloman (1095 - 1116) şi Bela al II-lea (11 31 - 1 141). (Berkeszi, op. cit., p. 30 --:- 31 ).
32.

33. Pecica (r. Pecica, reg. Timişoara ).
Cu ocazia unor săpături arheologice executate în Yara anului 1900, în eimit.irnl
medieval din localitate s-au descoperit :
1 monedă de aramă din timpul împăratului Ioan al II-lea Comnenul (1118 1143 ) ;
1 monedă maghiară de argint sfă.rîmată, din sec. XII -XIII, nedeterminat.ă.
(Raportul lui Domoti:ir L aszlo despre săpăturile făcute la Pecica în luna augmt
1900, în Arhiva Muzeului raional Arad. Informaţie Mircea Rusu).
34. Pelişor (r. Agnita, reg. Stalin).
în hotarul comunei s-a găsit :

1 monedă de argint din timpul regelui Andrei al Ii-lea (1205 - 1235 ). (Registrul
ele intrare al Muzeului Brukenthal din Sibiu, 1880/62/11. Informaţie K. Horedt).
3 5. Periam (r. Sînnicolau Mare, reg. Timişoara) .
În 1886 s-au găsit într-o oală mai multe monede ( nu s e specifică numărul) din
timpul regilor Bela al Iii-lea (1172 - 1196) şi Andrei al Iii-lea (1290 - 1301). (Berkeszi,
op. cit., p. 33).
36. Satchinez (r. Timişoara, reg. Timişoara) .
În vara anului 1907, cu ocazia construirii căii ferate Timişoara-Variaş, s-a găsit
în hotarul comunei, între oseminte şi obiecte de fier, 1 dinar de argint al regelui
Ştefan al Ii-lea ( ONH, I, nr. 51). (Berkeszi, op. cit., p. 24).
37. Săsarm (r. Beclean, reg. Cluj ).
În 1853, cu ocazia săpării unei fîntîni, s-au găsit următoarele monede :
Aproximativ 600 monede slavone, în mare parte din timpul regelui Ştefan

al V-lea (12 7 0 - 1272). Monedele de pe vremea regilor Emeric (1196 - 1205), Andrei
al Ii-lea (1205 - 1235), Ladislau al IV-lea (1272 -1290) sînt reprezentate- într-o

măsură mai mică, ca şi cele din timpul regelu i Carol R obert (1308 -1342 ).
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Tezaurul cuprindea de asemenea şi monede ale regelui sîrb Ştefan Dragutin
(12 76 - 1316) şi vreo 1600 dinari ai regelui maghiar Ludovic cel Mare. ( Miksa Gyorgy,
_Jfagyar t ortenelmi emlekek. Kiilonos tekintettel az egykori Rrdelyre (Monumente istorice
maghiare. Cu privire specială asupra Transilvaniei de odinioară), Cluj , 1868, p. 3!'i ) .

38. Sebiş (r. Gurahonţ, reg. Oradea) .
În 1917 s-a descoperit u n tezaur compus din mai multe categorii d e monede,
al căror număr nu e dat cu destulă precizie de cel care le-a descris. La începutul
articolului se indică 932 monede ungureşti, 266 slavone şi 12 olandeze. În total 1210
monede. Din totalizarea lor reiese că 929 au fost dinari ungureşti, 266 dinari ai banilol'
Slavoniei, 17 monede apusene şi 7 sîrbeşti.
Monedele ungureşti fac parte din următoarele categorii :
97 monede din timpul regelui Andrei al II-lea (1205 - 1235) ( CNH, I, nr. 21:Hi
(67 buc.), nr. 299 (30 buc. ) ; 359 monede ale regelui Bela al IV-lea (1235 1270) ( CNH, I, nr. 241 (119 buc.), nr. 244 (38 buc.), nr. 246 (108 buc. ), nr. 344
(94 buc. ) ; 285 monede din timpul lui Ştefan al V-lea (1270 - 1272) ( CNH, I, nr. 285
(54 buc. ), nr. 295 (27 buc.), nr. 297 (204 buc. ) ; 87 monede din timpul lui Ladislau
al IV-lea (1272 - 1290) ( CNH, I, nr. 336) ; 102 monede de la Andrei al III-1ea
(1290 -1301) ( CNH, I, nr. 360) ; 265 monede ale banilor Slavoniei din a doua j umă
tate a secolului al XIII-lea ;
17 monede apusene :
1 monedă imperială germană din 1261 ; 9 monede ale arhiepiscopilor de Colo·
nia Conrad (1237 - 1261) şi Engelbert (1261 - 1275) ; 1 obol al episcopului de Liege
Othbert (1092 - 1119) ; 1 dinar al lui Jean d'Enghien ; 3 monede ale episcopului de
Metz Thierry al IV-lea (1173 - 11 79) ; 1 monedă a episcopului de Trient Frederic
(1207 - 1218) ; 1 monedă a arhiepiscopului de Trier Thierry al II-lea (1212 -1242 ) ;
7 monede sud-dunărene :
groşi ai regelui Ştefan I Uroş al Serbiei (1243 -1276) (Dr. Harsânyi Pal ,

A borossebesi (Arad m.) es vask6hsziklasi ( Bihar m . ) arp ddkori eremlelet (Descoperirea

monetară din epoca arpadiană de la Sebiş (jud. Arad) şi Şteiu (jud. Bihor) , în NK,
XXI - XXII, p. 12 -20).

39. Sighişoara (r. Sighişoara, reg. Stalin).
S-au găsit cîţiva dinari de Friesach ( nedeterminaţi mai precis) (H 6man, Magyar
penztortenet, p. 291, n. 1).
De asemenea, în grădina lui S. Roth, lingă scările şcolii din cetate, s-a găsit
o monedă de aramă schifată din timpul regelui Bela al IV-iea (1235 - 1270). (Colec
ţia liceului evanghelic nr. 946. Informaţie K. Horedt) .
40. Sînnicolau Mare (r. Sînnicolau Mare, reg. Timişoara).
Un tezaur de 30 monede, mai multe de la sfîrşitul se<>olului la XIIl-lea ( nu
precizează : ungureşti � ) . (Berkeszi, op . cit., p. 38).

�e
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41. Sinpaul (r. Odorhei, Regiunea Autonomă Maghiară) .

S-au găsit, „în cantitate mare, monede ale lui Coloman, Ladislau şi Bela" .
Cel care le menţionează, Blasiu Orban, nu indică seria celor doi regi din urmă. Probabil că a înţeles pe primii cu aceste nume. · Tot Orban spune că a dus exemplare
din monedele menţionate la Muzeul ardelean din Cluj . (Orban, Balazs, A Szekely
fold leirasa tortenelmi, regeszeti, termeszetrajzi es nepismereti szempontb6l ( Descrierea
pămîntului secuilor din punctul de vedere al istoriei, arheologiei, ştiinţelor naturale
şi etnografiei), Pesta, 1868, I, p. 166, şi nota 2 de la aceeaşi pag. ) .

42 . Sintandrei ( r . Oradea, reg. Oradea).
În 1912, s-a găsit un tezaur mixt, compus din 172 monede, dintre care :

1 71 monede din timpul regelui Ladislau I (1077 - 1095) ( ONH, I, nr. 31) şi
1 monedă de aur a împăratului Constantin al IX-lea Monomahul (1042 -1054).
(NK, XI (1912), p . 141 , şi BSNR, X V (1920), nr. 35 -36, p. 81. Cf. şi H 6man,
Magyar penztortenet, p. 164, nota 1, unde indică 171 monede ungureşti, iar mai
departe, la p. 207 a aceleiaşi lucrări , greşit 172. Cu totul eronat e prezentat acest
tezaur de către I. Minea, care spune despre el că la Sîntandrei „s-a găsit un ban
de aur concav de la împăratul Constantin Monomahul, alături de 171 dinari de la
acelaşi împărat" . Cf. I. Minea, op. cit., p. 112 -113 ).

43. Slntimreu (r. Oradea, reg. Oradea) .
Sînt amintite monede d e l a regele Ştefan I (1001 -1038). ( J. Kniezsa,
op. cit., p. 409).

44. Sîntion (r. Oradea, reg. Oradea) .
Cu ocazia săpăturilor executate i n vara anului 1955, î n unul din mormintele
din cimitirul descoperit, s-a găsit in gura unui mort o monedă de argint foarte dete
riorată din timpul regelui Ladislau I (1077 -1095). (Alexandrina D. Alexandrescu,
Săpăturile de salvare de la Sîntion, în SOIV, VI, nr. 3 -4, (1955), p. 494).

45. Slimnic (r. Sibiu, reg. Stalin).
Dintr-un tezaur in curs de cercetare, care s-ar fi găsit în această comună, s-au
prezentat la Muzeul arheologic din Cluj 18 monede :

1 monedă de argint din timpul regelui Petru (1038 - 1041) ; 1 monedă de argint
a regelui Andrei I (1047 -1060) ; 5 monede probabil ungureşti din secolul al XIII-iea,
nedeterminate mai precis ;
3 monede bracteate apusene ;
1 monedă probabil de Friesach ;
6 monede apusene nedeterminate ;
1 monedă perforată nedeterminată. ( Informaţie K. Horedt).
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46. Streja-Cirţişoara şi Scoreiu (r. Făgăraş, rpg. Stalin).
În 1892, între aceste două localităţi, s-a descoperit o monedă bizantină a împăra
tului Ioan al II-lea Comnenul ( 1 118 -- 1143) (K. Horedt, Voievodatnl de la Bălgrad 
A.lba Iulia, p. 508) 1 •
47. Sudurău (r. Tuşnad, reg. Baia �lare).
S-au găsit 1500 dinari de Friesach ( nedeterminate mai precis) . (H6man, Jiagy<ir
pe11ztortenet, p. 291 , n. 1 ) .
4 8 . Şărmăşag ( r . Şimleu, reg. Oradea).
S-au găsit, nu se precizează data şi împrejurările, 30 monede din timpul regilor
arpadieni, de F1 iesach şi de Colonia ( nedeterminate). (AE, XVIII (1898), nr. 1, p. 179)

·

49. Şoimeni ( r. Cluj , reg. Cluj ) .
Într-o oală d e lut s-a găsit u n tezaur mixt compus din 111 monede d e argint,
în cea mai mare parte (95 buc.) din timpul regelui Carol Robert ; 31 groşi, 25 dinari
�i 38 oboli ; alături de care au mai fost 7 groşi sîrbeşti :
1 gros al regelui Ştefan I Uroş (1243 - 1276) şi
6 groşi din timpul regelui Ştefan Duşan (1351 - 1355) ; precum şi 8 groşi boemi,
din care :
1 din timpul regelui Venceslav al II-lea (1278 - 1305). (Descrierea amănunţită
a tezaurului la Kovats Ede, A solyomkoi eremlelet (Descoperirea monetară de la Şoi
meni), în N K, IV, ( 1 905), p. 12 -15).
50. Ştei - Oi aşul Dr. Petrn Groza (r. Lunca Vaşcăului, reg. Oradea) .
C u prilejul construirii căii ferate industriale dintre Ştei ş i Băiţa, s - a găsit,
î ntr-o oală de lut, un tezaur compus din mai multe categorii de monede, al căror
număr nu e pl'eeizat. La începutul articolului se indică 513 monede ungureşti
64 dinari de Slavonia, 1 monedă de Aquileia, 126 dinari de Friesach, 3 dinari vienezi,
56 alte monede străine, adică în total 763. Totalizîndu-le, obţinem 513 monede ungu
reşti, 64 monede ale banilor Slavon.iei şi 186 monede apusene.
Toate monedele ungureşti sînt din secolul al XIII-lea :
43 monede din timpul i·egelm Andrei al II-iea (1205 - 1235) ( ONH, I, nr. 20 9
(2 bu,c.), nr. 226 (7 buc . ) , nr. 299 (18 buc. ), nr. 308 (2 buc.) , nr. 208 (3 buc.), nr. 216
(1 buc. ), nr. 212 (6 bu,c.), nr . 219 (2 buc. ), m. 223 (2 buc.) ; 301 monede din timpul
l ui Bela. al IV-lea. (1235 - 12 70) ( ONH, I, nr. 229 (14 bu,c. ) şi 1 monedă contem
porană falsă, nr. 231 (1 buc.),_ nr. 234 (21 buc. ) , nr. 237 (4 buc.), nr. 240 (1 buc. ) ,
nr. 241 (28 buc.), nr. 243 (2 buc. ), nr. 2 -!4 (13 buc.), nr . 2 4 6 ( 3 4 buc. ), nr. 248
(4 buc. ) , nr. 251 ( 4 buc.), nr. 253 (133 buc. ), nr. 253 A (Apendice 47) (1 buc.),
nr. 256 (13 buc.), nr . 259 (3 buc. ), nr. 260 (3 buc.), nr. 344 (21 buc. ) ; 79 monede
rlin timp111 lui Ştefan al V-lea (1270 -1272) ( ONH, I, nr. 285 (31 buc.), nr. 288
1 Tot acolo s-au găsit 5 monede de argint care, pierzindu-sc, n-au putut fi determinate. N-ar
fi exclus să fi fost monede ale regilor maghiari din dinastia arpadiană (sec. X I - X I II).
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(2 buc. ) , nr. 295 (20 buc.), nr. 294 (1 buc.), nr. 297 (25 buc.). Am adăugat aici şi
moneda de la nr. 30 ( CNH, I, nr. 295), despre care editorul tezaurului nu arată
unde s-a găsit, la Sebiş, ori la Ştei, dar o descrie imediat după o categorie de monede
gă.site la Ştei. În total deci 80 monede. 54 monede din timpul lui Ladislau al
IV-lea (1272 -1290) ( CNH, I , nr. 310 (1 buc. ), nr. 311 (1 buc. ), nr. 317 (2 buc. ),
nr. 312 (3 buc. ), nr. 328 (2 buc. ), nr. 355 (1 buc. ), nr. 336 (37 buc.), nr. 366 (variantă)
(3 buc.), nr. 324 (1 buc.), nr. 322 (3 buc. ) ; 36 monede din timpul lui Andrei al III-lea
(1290 -1301) ( CNH, I, nr. 368 (5 buc.), nr. 369 (3 buc. ) , nr. 370 (1 buc). , nr. 361
(27 buc. ) ;
67 monede ale banilor Slavoniei din a doua j umătate a secolului al XIIl-lea ;
162 monede apusene :
9 monede ale oraşului Aachen din perioada 1215 -1260 ; 2 monede ale aceluiaşi

oraş, uzate, nedeterminabile ca dată, probabil însă din aceeaşi perioadă ;
11 monede engleze ;
2 monede din timpul regelui Henric al Ii-lea (1154 -1189) ; 1 monedă din
timpul regelui Ioan fără Ţară (1199 -1216) ; 8 monede din vremea lui Henric al
III-lea (1216 - 12 72 ) ;
126 dinari de Friesach din secolele XII - XIII, de 42 de specii ;
3 dinari vienezi din secolul al XIII-lea ;
1 monedă a patriarhului Gottfried de Aquileia (1182 -1194) ;
3 monede ale principilor de Brabant Henric al III-lea (1248 -1261) şi Ioan

(1267 -1294) ;
1 monedă a lui Ioan I de Hennegau (1246 -125 7 ) ;
6 monede ale contelui Florent al IV-lea de Olanda (1223 -1234). (Dr. Har
sanyi Pal, op. cit., p. 12 -20).

51. Teremia Mare (r. Sînnicolau Mare, reg. Timişoara) .
S-au găsit 130 monede bizantine d e aramă, din care numismatul Odon Gohl
a determinat 66 şi a constatat că 37 de bucăţi sînt din timpul impăratului Ioan al
Ii-lea Comnenul (1118 -1143 ), 14 din timpul lui Manuel I Comnenul (1143 -1180 ).
15 sînt tot din epoca Comnenilor, dar n-au putut fi determinate. (NK, VII, 1908,
p. 171).
T o t la Teremia Mare s - a descoperit u n tezaur bogat, compus din 1291 monede
maghiare din a doua j umătate a secolului al XII-lea şi prima jumătate a secolului
al XIII-iea, de la regii Bela al III-lea (1172 -1196), Emeric (119 6 - 1205) şi Andrei
al II-lea (1205 -1235 ) ( CNH, I, Dl'. 125, 126, 132, 133, 145, 160 şi 161) . (NK, V
(1906), p. 139, şi Berkeszi, op. cit., p. 43).

52. Timişoara (r. Timişoara, reg. Timişoara) .
Î n 1869, într-o grădină s-a găsit 1 monedă d e aramă a împăratului Manuel I
Comnenul (1143 -1180).
În 1883, s-a găsit 1 monedă din timpul regelui Bela al III-lea (1172 -1196) .
Î n 1913, c u ocazia unor lucrări d e canalizare, s-a aflat 1 monedă d e aramă
a regelui Ştefan al IV-lea (1163 - 1165) . (Berkeszi, op. cit., p. 41 şi Tortenelmi es
regeszeti ertesito, XXXI, 1 - 4 (1915 ) , p. 112 ) .
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53. Timişoara- Orşova (reg. Timişoara) .
Î n 1875, c u ocazia construirii căii ferate dintre aceste două localităţi s - a găsit
1 monedă de aramă a regelui Bela al !V-lea (1235 -1270). (Berkeszi, op. cit., p. 43).

54. Tomnatic (r. Sînnicolau Mare, reg. Timişoara).
La 4 dec. 1888, s-a găsit într-o oală de lut un bogat tezaur mixt, compus din
aproximativ 2000 monede, în cea mai mare parte monede ungureşti din timpul
regelui Bela al !V-lea. (Rupp, op. cit., nr. 110, 111, 114, 117, 118 şi 119).
Tezaurul mai cuprindea :

107 dinari de Fi'iesach, începînd din a doua j umătate a secolului al XII-lea,
pînă la mijlocul secolului al XIII-lea ; precum şi
3 monede ale arhiepiscopiei de Colonia : 1 din timpul arhiepiscopului Engelbert
(121 6 - 1225) şi 2 din timpul arhiepiscopului Henric (1225-1237). (Berkeszi, op. cit.,
p. 31, ş i Tortenelmi es regeszeti ertesito, Y (1889), p. 115 -116, şi VII (1891 ),
p. 13 -16).
55. Turda (r. Turda, reg. Cluj ) .
Prof. M. Pop Szatmari spune că, î n august 1811, s-au găsit :
2 monede ale banilor Slavoniei nedeterminate ;
1 dinar de la regele Bela al II-lea (1131 - 1141) ; 1 dinar de la Geza al II-lea
(1141 - 1161) şi 39 de oboli şi „semioboli" ( � ) cu coroană şi cruce dublă nedetermi

nate, care ar putea fi monede arpadiene de la sfîrşitul secolului al XII-lea sau
începutul secolului al XIII-lea. (Of. Manuscrisele lui Michael Pop Szatmari, vol.
VII. Numi acquisiti, f. 91, în Biblioteca Universitară din Cluj , secţia de manuscrise,
nr. 419, VII. Informaţie I. Winkler).

În aprilie 1852, cu ocazia construirii unei şosele, s-a găsit un vas mare de lut,
plin de monede. Pe baza unei examinări superficiale, s-a putut constata că tezaurul
se compunea din monede de pe vremea regilor Andrei ( care � ), Carol Robert,
Ludovic I etc. (M. J. Ackner, Decennal-Aufzeichnung der archeologischen Funde in
Siebenburgen vom Jahre 1845 bis 1855, în Mitt. der k.k. Centr.-Comm., I, 1855,
p. 126. Informaţie K . Horedt).
În Muzeul din Turda s e află 1 monedă de aramă de la regele Bela al !V-lea
(1235 -1270), găsită probabil la Turda (Weszerle, op. cit., tabel XVII, 2). (Informaţfo
K. Horedt).

56. Valea lui Mihai (r. Săcuieni, reg. Oradea) .
S-au găsit dinari vienezi din veacul al XIII-lea (H 6man, Mag;11ar penztortenet,
p. 374, nota 2 ) .
5 7 . Variaş (r. Sînnicolau Mare, reg. Timişoara) .
S-a găsit o monedă bizantină d e a ur a împăratului Manuel I Comnenul (1143 1180 ) . Se pare că ar fi fost mai multe monede, chiar un tezaur întreg (Berkeszi,
op. cit., p . 45).
•
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58. Vădaş (corn. Neaua, r. Sîngeorgiu de pădure, Regiunea Autonomă Maghiară).
S-a descoperit un tezaur de monede bizantine, între care şi cite 1 monedă de
argint de la împăraţii Leo al VI-lea Filozoful ( 886 - 912) şi Roman al !V-lea (1068 1070) (AE, XII (1892), p. 188).
59. Văliug (r. Reşiţa, reg. Timişoara).
Pe la 1879, s-a găsit 1 monedă din timpul regelui Ştefan al III-iea (1161 -1172).
( Berkeszi, op. cit., p. 19 ).
60. Vărşand (r. Criş, reg. Oradea).
Cu ocazia săpăturilor executate în 1931, M. Roska a aflat în mormintele descoperite 5 monede :
1 dinar de argint din timpul regelui Ştefan I (1001 - 1038) ( ONH, I, nr. 1 - 4) ;
1 dinar de argint din timpul lui Andrei I (1047 - 1060) ( ONH, I, nr. 13) ;
2 dinari de argint din timpul regelui Ladislau I (1077 -1095) ( ONH, I,
nr. 26, 33 -34) ;
1 dinar de argint deteriorat din aceeaşi vreme, care n-a putut fi determinat.
R osk a Mârton, A Gyulavarsandi (Aradm. ) Laposhalom retegtani viszonyai (Condi
ţiile stratigrafice ale dealului Lăpuş din Vărşand (jud. Arad), în Folia archaeologica,
III -IV (1941), p. 51 - 52. Of. şi Dorin Popescu, Sii,păturile de la Vărşand (1949),
extras din Materiale, II (1956), p. 132 -133, care a descoperit acolo, într-un mormint,
o monedă complet deteriorată, neidentificabilă).
61. Zagon (r. Sf. Gheorghe, Regiunea Autonomă Maghiară).
Cu ocazia exploatării pădurii de pe dealul Lupului, din preajma satului Zagon,
în vara anului 1945, la doborîrea unui brad, au ieşit dintre rădăcinile lui 12 monede
ungureşti de aramă cu ornamentaţie de tip oriental, bizantin, probabil din a doua
jumătate a secolului al XII-lea, din timpul domniei regelui Ştefan al !V-lea (1163 1164). (Constantin Moisil, Oîteva tezaure monetare medievale, în Lucrările sesiunii
generale ştiinţifice din 1950 a Academiei R .P.R., p. 1555 -1557).
62. Zău de Cimpie (r. Sărmaş, reg. Cluj ).
S-au descoperit 203 monede ungureşti :
39 monede de la regele Coloman (109 5 - 1114) ;
109 monede de la Ştefan al II-lea (1116 -1131 ) ;
54 monede din timpul lui Be a al II-lea (1131 -1141) ;
1 monedă de la Geza al II-iea (1141 -1161) (AE, IX (18·7 5), p. 59).
63. Zimandu (r. Arad, reg. Timişoara).
Lîngă această localitate, în mormintele din cimitirul de la „Cetatea de pămînt" ,
s-au găsit 2 monede : 1 de la regele Bela I (1060 -1063 ) şi 1 d e la Ladislau I
(1077 - 1095). (Rethy Lâszl6, Ket arpddkori temeto Arad megyeben (Două cimitire
din epoca arpadiană în judeţul Arad), în A E, 1898, p. 128).
29U
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J,A

CIRCUJ,ATION MONETAIRE EN TRANSYLVANIE AUX XI" -- XIII•
SIECLE S, A LA LUMIERE DES SOURCES NUMISMATI QUE S
RE SUME

L'auteur etudie la circulation monetaire en Transylvanie pendant Ies XI• 
XIII• siecles, en se fondant sur Ies donnees deduites des decouvertes de tresors ou
de monnaies isolees. Dans l'ordre chronologique de leur apparition, Ies monnaies
qui ont circule alors en Transylvanie se divisent en quatre categories : 1° monnaies
du sud du Danube (byzantines, aux xr• - XII" siecles, serbes, au XIII" siecle) ;
�0 monnaies hongroises ; 3° monnaies occidentales ( emises par la Boheme, certains
etats italiens, la France et l'Angleterre) ; 4° monnaies orientales (emissions de la
Horde d'Or).
Les monnaies emises pendant la periode envisagee ont ete trouvees dans 63
localites du territoire de la Transylvanie, 34 localites ayant fourni des pieces isolee8
et le reste, des tresors monetaires. L'auteur examine en detail Ies informations
recueillies au sujet de ces trouvailles et etablit egalement une statistique du nombre
des pieces datant des XI• - XIII• siecles, trouvees en Transylvanie.
L'examen du materiei numismatique presente dans cette etude permet a
l'auteur de tirer quelques conclusions concernant la vie economique en general sur
le territoire de la Transylvanie pendant la periode etudiee. Il cornitate qu'a cette
<�poque initiale du systeme feodal la predominance de !'economie naturelle n'a
pas empeche tout echange de marchandises ni toutes relations d'argent. Ces relations
8e sont developpees petit a petit, sous des formes plus modestes, contribuant, au
debut, au developpement et au renforcement du systeme feodal. Elles ont utilise,
pour commencer, la monnaie etrangere, byzantine en premier lieu. En meme temp8
que s'organisait l'Etat feodal magyar, il a ete procede a l'emission des premieres mon
uaies hongroises locales qui ont penetre ensuite, peu a peu, egalement en Transyl
vanie. Mais, a cote des pieces hongroises, ont egalement circule dans cette province
des monnaies etrangeres contemporaines, principalement des deniers de Friesach
qui, par suite de leur titre metallique eleve, etaient la monnaie forte durant la pre
miere moitie du XIII· siecle.
Les quatre categories de monnaies analysees par l'auteur attestent Ies relations
(�Conomiques que la Transylvanie entretenait aux Xl8-XIIl8 siecles non seulement
itvec Ies pays voisins mais aussi avec des regions plus eloignees.
Enfin, l'auteur constate une augmentation des decouvertes monetaires, surtout
des tresors, laquelle se manifeste en commen9ant avec le XI" siecle et en finissant
avec le XIII", ce qui est, a son avis, un indice de l'accroissement du role de la mon
naie comme moyen d'echanges et de payement au dernier siecle de la periode
eonsideree dans cette etude.
EXPLICATION DES HG URES

Carte des localltes r\e Transylvanie ou ont ete decouvertes des monnaies des X I• - X I I Ie siccles.
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A . N UMISMATICA

EMISIUNI MONETARE ALE ŢĂRI I RO MÎNE ŞTI
DIN SECOLE LE AL XIV-lea Ş I AL XV-lea
DE

OCTAVIAN ILIESC U

Bibliografia privitoare la numismatica Ţării Romîneşti cunoaşte o seamă de
lucrări avînd ca obiect prezentarea variatelor emisiuni monetare muntene din seco
lele al XIV-iea şi al XV-iea. Cercetările mai vechi - caracterizate uneori prin lipsa
lor de exactitate - au fost analizate pe larg de către N. Docan, în cunoscuta sa operă
bibliografică 1• De la apariţia acestei lucrări şi pînă în zilele noastre, un material
numismatic mai bogat a fost descris de către a.cad. Const. l\foisil, în diverse studii 2,
dar mai ales în listele de creşterea colecţiilor Cabinetului numismatic al Bibliotecii
Academiei Republicii Populare Romîne 3• În sfîrşit, monede ale Ţării Romîneşti au
mai fost publicate şi în lucrările altor cercetători, mai vechi sau mai noi.
Cu toate acestea, în colecţiile din ţară se găsesc astăzi numeroase monede
muntene necunoscute încă în cercurile celor ce se preocupă de istoria noastră mone
tară. Ele reprezintă nu numai variante neînsemnate ale unor piese publicate în trecut,
dar chiar şi tipuri sau emisiuni necercetate pînă în clipa de faţă şi care pot aduce

32

1 �. Docan, Studii privitoare la numismatica Ţ,rii Romineşli, I. Dibliografle şi documente, în ARMSI.
(1 909 - 1 910), p. 450 - 567 şi extras, Buc., 1910, 109 p. (partea a I I-a a acestei lucrări nu a mai apărut).

2 Cu titlul de exemplu, cităm : Const. Moisil,

Monede vechi

romineşti

inedite sau puţin cunoscute,
Monedele lui Radu I

loc. cit., 38 (191 5 - 1 9 1 6), p. 55 - 77 şi extras, Buc., 1 915, 23 p. ; de acelaşi autor,

n as a rab ln BCMI, 1 0 - 1 6 (191 7 - 1 923), p. 1 23 - 133 şi extras, Buc., 1 923, 1 1 p. ; etc.
8 Const. Moisil, Colec/iunea numismalicli, ln Biblioteca Academiei Romlne Creşterea
,

Colecţiunilor,

1 9 (1911), p. 362 - 385 şi extras, Buc., 1 9 1 1 , 24 p. ; 23 (1913), p. 1 94 - 238 şi extras, Buc., 1 913, 45 p. ;
25 ( 1 914), p. 140 - 1 83 şi �tras, Buc., 1 914, 44 p. ; 27 (1915), p. 1 95 - 225 şi extras, Buc., 1915, 31 p. ;
Cre�terea colecfillor Cabinetul1ii numismatic, Buc., 1938, 144 p.
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informaţii noi despre activitatea vechilor noastre monetării. Aşa fiind, am socotit
necesar să prezentăm, în rîndurile ce urmează, cîteva serii monetare ale Ţării Romî
neşti, emisiuni ale voievozilor ce s-au perindat în răstimp de un veac ; dintre acestea
cele mai multe sînt inedite, altele au fost semnalate în treaeăt sau descrise insuficient
în lucrări anterioare 1•
*

Se ştie astăzi că Ţara Romînească începe să bată monede proprii in timpul
domniei lui Vladislav I (1364 -1377 ) ; de asemenea, este îndeobşte cunoscut că la
început aceste monede au fost de trei categorii, în funcţie de valoarea lor, şi anume :
a. piese bătute în sistemul groşilor veneto-balcanici, cu diametrul 18 -20 mm
şi greutatea 0,90 -1,20 g ;
b. monede emise in sistemul dinarilor, cu diametrul �6 - 18 mm şi greutatea
o,50 - 0,90 g ; este probabil că mai intîi groşii şi apoi „dinarii" munteni ( aceasta
fiind însă o ·certitudine) au fost denumiţi de contemporani ducaţi ;
c. piese mărunte, cu diametrul 15 -16 mm şi greutatea 0,20 - 0,45 g, care purtau
numele de bani.
Se ştie, în sfîrşit, că sistemul monetar înfăţişat mai sus a fost menţinut în Ţau
Romînească scurt timp ; începînd de Ia Da.n I (1383 - 1386), nu se mai emit monede
în sistemul groşilor, ci numai ducaţi de mărimea dinarilor şi bani 2•
Aceste date fiind stabilite, trecem la prezentarea următoarelor emisiuni
monetare :
Yladislav I (1364 - 13 7 7 )

A.
1.

Monede emise tn sistemul groşilor

Av. + IW Kl\4AICl\4K"l!. KOfK\\'A4

Intre două cercuri de perle. Scut despicat, în primul cartier două fascii, portocaliu pe argint 8, ln al I i-lea
semiluna conturnată. Deaşupra scutului o cruce.

Rv. + IW Kl\4A/lcl\4K +
în jurul unui cerc liniar interior. Coif închis ln profil spre stlnga '• deasupra lui, acvila ţinlnd capul întors
spre dreapta şi aripile închise. In clmpul stlng o scară cu patru trepte, deasupra ei, o cruce mică. Braţul
inferior al crucii de la sfirşitul legendei e prelungit plnă la aripa acvilei.
AR. 19 mm, 1 ,1 0 g. BARPR, Inv. B, nr. I - 22 (colecţia Băncii de S.tat) (fig. 1).
Parte din aceste emisiuni au fost menţionate de curlnd : Oct. Iliescu, Cu privire la problema
ln Studii şi materiale de istorie medie, I, Buc., 1956,
p . 299-308 ; trimiterile la alte lucrări vor fi citate la fiecare caz ln parte.
2 Asupra sistemului monetar din timpul lui Vlaicu Vodă şi a denumirilor monedelor muntene, cf.
Const. Moisil, Probleme de numismalictl romtneasctl, ln ARMSI, 22 (1939 - 1 940), p. 241 - 243 .
. 8 R._egulile heraldice privitoare la indicarea metalelor şi a culorilor (emaux) nu par a fi fost cunos
cute de către gravorii monedelor muntene.
' Stlnga şi dreapta ln sens heraldic, invers faţă de stlnga şi dreapta privitorului.
1

realizării unui corpus al monedelor feudale romtneşti,
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În literatura de specialitate, sînt cunoscute încă de mult monede de acest tip,
avînd însă deasupra scăriţei de pe revers, pe lingă cruce, şi o stea cu şase raze 1 ;
exemplarul descris mai sus, fără această stea, reprezintă o serie monetară inedită
pînă astăzi.
2. Av. +

tw KA<IA1.Cl\4K"1'. [KOfKWA4]

intre două cercuri de perle. Cruce cu braţele terminate în flori de crin, în cantoane cite o stea cu şase raze

Rv. + lw Kl\4A1/cl\4K"t..KOt
intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Coif închis în profil spre dreapta, deasupra lui, acvila
\inind capul întors spre stlnga şi aripile lnchise. ln clmpul drept sigla

AR . 20 mm, 1 ,06 g.

:\IIB 2,

9

Inv. nr. 3193 - 4788 (colecţia dr. G. Severeanu) (fig. 2).

Emisiune necunoscută pînă în prezent.
+ lw Kl\4AICl\4K'l\ KwtKO;i.4 *

:J. Av.

intre două cercuri de perle. Cruce cu braţele terminate ln flori de crin, în cantoane cite o stea cu şase ra�e
Rv. +

3

lw Kl\4A/1cl\4K'l\

în jurul unui cerc de perle exterior. Coif închis în profil spre dreapta, cu o cruce ln relief pe partea infe
rioară, deasupra lui, acvila ţinlnd capul întors spre stlnga şi aripile lnchise. In clmpul drept siglele
Crucea de la lnceputul legendei are braţul inferior prelungit pînă la aripa acvilei.
AR. 19 mm, 1 ,08 g. BARPR, Inv. nr. 1 6 1 50 (colecţia N. Docan) (fig. 3).

iii

O monedă similară, cu aceleaşi sigle, dar cu legenda bilingvă : latină pe avers
şi slavă pe revers, iar în cantoanele crucii avînd cîte o stea cu cinci raze, a fost publi
cată în anul 1908 4•
B.

Monede emise ln sistemul dinarilor

4. Av.

intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Scut despicat, în primul cartier patru fascii, în al doilea
plin.

Rv.

+

lw Kl\4A/1cl\4K"t.

într-un cerc de perle exterior şi altul liniar interior. Coif închis în profil spre dreapta, cu o cruce incusă
pe partea inferioară, deasupra lui, acvila ţinînd capul întors spre stlnga şi aripile închise.
AR. 17 mm, 0,675 g. M IB, Inv. 3194 - 4797 (colecţia dr. G. Severeanu) (fig. 4). Alt exemplar în fig. 5.

Legenda aversului retrogradă, in loc de :
+

lw Kl\4AICl\4K"t. KOtKA

a fost observată mai întîi de dr. G. Severeanu, într-o notă manuscrisă referitoare la
exemplarul descris mai sus ; ea se intîlneşte pentru prima dată în numismatica Ţării
Obersicht der Miinzen und Medaillen des Fiirsten
în NZ, 4 (1872). p. 104.
2 M IB
Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti.
3 Pentru mai multă claritate, am redat descrierea completă a fiecărei monede, chiar dacă uncie
el emente se repetă de la o · piesă la alta.
4 G. Manolescu, Ctte11Q din monedele inedite ale ·Ţării Romlneşti, ln BSN R, 5 (1908 ) , p'. 42.
1 Emisiune publicată mai întîi de D. A. Sturdza,

tl111mes Romanien (Moldau und Walachei),
=

2Q

-

e. 100
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R omîneşti. În Moldova, scrierea retrogradă e destul de frecventă pe monedele emise
de Petru I Muşat (1374 - 1391) ; mai rar, apare şi în timpul domniei lui Alexandru
cel Bun (140 0 -1432) şi a urmaşilor săi : Iliaş (1432 - 1433, 1435 -1443, a doua oară
ca asociat cu Ştefan al II-lea) şi Ştefan al II-lea (1433 - 1447).
Alte emisiuni ale lui Vladislav I, făcînd parte din aceeaşi categorie cu pksa
descrisă aici, prezintă adesea grave greşeli de redactare a legendelor, astfel incit cn
greu pot fi recunoscute numele şi titlul emitentului. Un exemplu în acest sens ne este
oferit de moneda următoare :
5. Av.
Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Scut despicat, în primul cartier plin, ln al I I-iea patru
fascii.

+ l W A & / A{)-1()21

Rv.

·

Intre un cerc de perle exterior şi altul liniar interior. Coif închis în profil spre dreapta, cu o cruce incusă
pe partea inferioară, deasupra lui, acvila ţinlnd capul întors spre stlnga şi aripile închise.
AR. 17 mm, 0,65 g. Colecţie particulară (fig. 6).

Legenda acestei monede e lipsită de orice sens ; de remarcat şi forma diferită
Cu toate anomaliile prezentate - la
sub care apar aceleaşi litere : JI . '21 . -4 . ,;.
care se adaugă şi fasciile dispuse în al II-lea cartier al scutului, invers faţă de cazul
obişnuit - ni se pare în afară de orice îndoială faptul că asemenea monede au fost
emise de către Vlaicu Vodă şi nu sînt opera unor falsificatori de rînd.
8. Av. + tw KAdAlCAd[K"h. KOIKO]

Intre două cercuri de perle. Scut despicat, ln primul cartier patru fascii, ln al I I-iea plin.

Ru.

+ 1w

KAdA I I Cl\dK["I\]

intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Coif închis în profil spre dreapta, cu o cruce treflată
incusă pe partea inferioară, deasupra lui, acvila ţinînd capul întors spre stlnga şi aripile închise. In clmpul
drept o stea cu opt raze (soarele).
AR. 15 mm, 0,60 g. Colecţie particulară (fig. 7).

Emisiune de tipul comun, necunoscută cu acest semn distinctiv.
7 .AP. + IW KAdAICl\dK"h. KW•K
•

Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Scut despicat, în primul cartier plin, ln al I i-lea trei
fascii. Globulă la mijloc pe linia ce despică scutul.

Ru.+ lw Kl\dA/ICl\dKd K
Intre un cerc de perle exterior şi altul liniar interior. Coif lnchis ln profil spre dreapta, cu o cruce în relief
pc partea inferioară, deasupra lui, acvila ţinlnd capul întors spre stinga şi aripile lnchise. ln clmpul drept
siglele

il.1

. Crucea de la începutul legendei arc braţul inferior prelungit plnă Ia aripa acvilei.

AR. 1 7 mm, 0,76 g. Colecţie particulară (fig. 8).

Emisiune necunoscută pînă astăzi. Siglele U şi E inversate şi legate figurează
şi pe unele monede emise în sistemul groşilor, de tipul cu cruce, avînd legenda slavă
sau bilingvă (u� asemenea exemplar deseris mai sus, sub nr. 3).
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• •

Fig. l . - Ducat de la Vladislav I . Tipul cu acvila „conturnală" ; semn distinctiv
pe revers : o cruce deasupra unei scări cu patru trepte.
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Fig. 2. - Ducat de la Vladislav

Fig. 3.

Fig. 4 - 5.

I.

Tipul cu cruce ; legenda slavă ; pe revers, sigla S.

-

Ducat de la Vladislav I. Tipul cu cruce ; legenda slavă ;
pe revers, siglele U şi E legate şi răsturnate .

-

••

Ducaţi de la Vladislav I. Tipul comun, cu legenda slavă,
retrogradă pe avers.
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•

Ducat de la Vladislav I.
Fig. 6.
Tipul comun, cu legenda slavă,
greşit redactată.
-

Fig. 8.

-

Fig. 7.
Ducat de la Vladislav I.
Tipul comun ; pe revers, o stea cu
opt raze .
-

• •

Ducat de la Vladlslav I. Tipul comun, cu legenda slavă ;
pe revers, siglele U şi E legate şi răsturnate .

•
Fig. 9.

-

Ducat de la Vladislav I. Tipul comun, cu legenda bilingvă ;
latină pe avers, slavă pe revers.

Fig. 10. - Ban, em1S1une comună a domnilor asociaţi :
Radu I, emitent principal şi Vladislav I (1372 - 1 377).
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e.

+ Sll L A DI Z LIU WJU WOD8

Av.

•

Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Scut despicat, in primul cartier patru fascii, argint
şl portocaliu, ln al I i-lea plin.

.+: I W21N I B.f4Yl

Rv.

intre un cerc de perle exterior şi alt cerc liniar in terior. Coif închis

in

profil spre dreapta, cu o cruce in cusă

pe partea inferioară, deasupra lui, acvila ţinind capul întors spre slinga şi aripile închise.

In

clmpul drept

o stea cu şase raze.

AR. 1 8 mm,

0,66

g. MIB, Inv. nr. 3304 - 949-1 (colecţia dr.

G. Severcanu) (fig. 9).

Legenda bilingvă. Inedită. Existenţa acestor monede cu legenda bilingvă 1
dovedeşte întrebuinţarea simultană în monetăria Ţă.rii Romîneşti a celor două limbi :
latină şi slavă.
Radu I

ş-i Vladislav I, a.sociaţi (137!.l - 13 7 7 )
D a

11

l

9. Av. Fără legendă. Cruce cu braţele ancorate, avînd în primul şi al IV-iea canton cite o stea cu op t
raze, ln al I i-lea

Rv.

p,

ln al 111-lea

K·

Totul într-un cerc de perle.

Fără legendă. Scut despicat, înclinat spre dreapta, în primul cartier două fascii, portocaliu şi

argint, ln al I i-lea plin ; deasupra lui, p e colţul stlng, acvila ţinlnd capul întors spre stlnga
închise, dintre care lese o cruce. In clmpul drept sigla 'li, mai jos sigla

AR. 13 mm,

0,21

g. M IB,

Inv. nr.

3305-9495

(colecţia dr.

C·

G. Severeanu) (fig.

şi aripile

10).

Emisiune necunoscută pînă în prezent. Siglele P şi K reprezintă, de bună seamă,
iniţia.lele numelor lui Radu şi Vladislav sau cele ale numelui şi titlului lui Radu
voievod, în vreme ce sigla. K (întors) de pe revers e fără îndoială iniţia.la. numelui lui
Vla.disla.v. În domnia. comună a celor doi fraţi, s-au emis şi ducaţi, care au făcut obiectul
unor cercetări anterioare 2•
Radu I (1377 - 1383)
I.

A.

l'Ylonede emise

Du en ţ
111

I

sistemul groşilor

+ I W pdAOAd KMIK KOIKA

10. Av.

Intre două cercuri de perle. Cruce cu braţele terminate în flori de crin, presărată în cantoane cu cite un

Rv.

d.

+ lw : Pd/AOVAd

lnlre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Coif închis în profil spre dreapta, cu o cruce in relief

pe partea inferioară, deasupra lui, acvila ţinlnd capul întors spre stlnga şi aripile închise. In cimpul drep t
un şarpe.

AR. 18 mm,

0,95

BARPR, Inv. nr.

16264

(colecţia N. Docan) (fig.

1 1).

Inedită (cu a în cantoanele crucii de pe avers).
3.
Domni asociaţi ln ţdrile rom/ne
cerceUlri de istorie medie, 2 (1951), p. 41 -44.
1 Alt exemplar, d e alt t i p , cf. mai sus, sub nr.

1

şi

Cf. Octavian Iliescu,

in sec. al X l V-lea

şi

al X V-iea, in

Studii
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B. Monede emise lu sistemul dinarilor

11. Av.

+ .monoA R ADO wooa

Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Scut despicat, în primul cartier patru fascii, în al
doilea, plin. Deasupra, ln dreapta şi tn stlnga scutului cite o floare de crin.

Rv.

+ IORS ·A / 6 UL R :

Intre un ecre de perle exterior ş i altul liniar interior. Coif, închis î n profil spre dreapta, deasupra lui,
acvila ţinlnd capul întors spre stlnga şi aripile închise. In clmpul drept sigla P.
AR. 16 mm, 0,63 g. EARPR, Inv. nr. 16 386 (colecţia N. Docan) (fig. 1 2).

Monedele de tipul comun, cu legenda latină, emise de Radu I, pot fi împărţite
conîn două categorii : unele care au pe avers legenda : + .momr n R ADO wooa
tinuată pe revers :

+

TRJ\RS/ALPI_R.

i' IORS R.ADOL2J S 2JA I 210DJ\

( cu diferite variante), altele cu legenda :

pe avers şi

+ IORS RA / DOLZl.S

pe revers, de ase-

menea redactată în diverse variante, uneori destul de îndepărtate de textul corect,
aşa cum de altfel e şi legenda de pe reversul piesei descrise mai sus. Această monedă
prezintă însă o combinaţie inedită a celor două tipuri de legendă, combinaţie intilnită
de noi pe un număr restrîns de exemplare (de altfel, reprezentările aversului şi
reversului sînt de asemenea combinate de la două serii diferite, ceea ce dovedeşte că
s-au întrebuinţat stanţe disparate).
12. Av.

+IOhS RR�OUl.IR UAIJIO

Intre două cercuri de perle. Scut despicat, ln primul cartier patru fascii, în al I I-iea sigla

Rv.

+ JOn S/ iJOIJ U �

�

ln jurul unui cerc d e perle exterior. Coif închis l n profil spre dreapta, cu o cruce în relief pe partea: infe
rioară, deasupra lui, acvila ţinlnd capul întors spre stlnga şi aripile închise. In cimpul drept o globulă.
Crucea de la începutul legendei cu braţul inferior prelungit pînă Ia aripa acvilei.
AR. 16 mm, 0,62 g. BARPR, Inv. B, nr. I - 81 (colecţia Băncii de Stat) (fig. 13).

Se cunosc numeroase serii de monede similare, toate însă cu sigla
siunea descrisă mai sus, cu această siglă întoarsă, e inedită.

�

emi-

13. Av. + l w p<1AOVl\OC KWfK

Intre două cercuri de perle, Scut despicat, ln primul cartier patru fascii, în al I i-lea o floare de crin.

Rv. + l w P<IAO I Vl\OC KO

Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Coif închis în profil spre dreapta, cu o cruce incusă
pe partea Inferioară, deasupra lui, acvila ţinlnd capul întors spre stlnga şi aripile închise.
AR. 16 mm, 0,56 g. Colecţie particulară (fig. 14).

Monedele emise de Radu I, cu o floare de crin în al doilea cartier al scutului,
au de obicei legenda latină (av. M RADOLILA WAWOI, rv. TRANSALPINI, cu
diverse variante) ; exemplarul descris aici, cu legenda slavă, e unicul cunoscut
pînă astăzi.
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Fig. 1 2. - Ducat de la Radu I. Tipul
comun ; legenda latină, combinată.

Fig. 1 1 . - Ducat de la Radu I (1377 - 1 383).
Tipul cu crure ; tn cantoane cite un a .

•

Fig. 13. - Ducat de la Radu I. Tipul comun,
cu legenda latină şi siglă in"'ditii .

•

Fig. 14.
Ducat de la Radu I. Tipul comun,
legenda slavă ; floare de crin tn scut .
·-

•
Fig. 1 5 . - Ducat de l a Radu I . Tipul comun,
legenda slavă, pe revers : o cruce dublă.

16

Fig. 1 6 - 1 8 .

-

e e

17
Bani de la Radu

I.

1s

Tipul cu scutul despicat.
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14.

Av.

f lill 'l iil �O Y ll ll BEl\ IC K E B.O

Intre două cercuri de perle. Scut despicat, tn primul cartier patru fascii, tn al I I-iea <9. Deasupra scutului
o globulă.

Rv.

+ 1111 , 21 1\ /iHJ BOE K A:

Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Coif închis tn profil spre dreapta, cu o cruce tn relief
pe partea inferioară, deasupra lui, acvila ţintnd capul tntors spre stlnga şi aripile tnchise. ln ctmpul drept
o cruce dublă alcătuită din globule.

15 mm, 0,52 g. Colecţie particulară (fig. 15).
Legenda KMK KIKO este o formulă prescurtată a titlului : KMHKH Ko1&0,4..s.
O monedă probabil asemănătoare a fost descrisă anterior de dr. G. Severeanu, dar
cu totul insuficient : reproducerea legendei a fost omisă, iar crucea dublă globulată
dP pe revers e indicată foarte vag, în modul următor : „în cîmpul drept 8 prinete" 1 •
AR.

II. B a n I
15. Au. Fără legendă. Cruce cu braţele ancorate, presărată tn cantoane cu cite o stea cu cinci raze.

Totul lntr-un cerc de perle.
Rv. Fără legendă. Scut despicat, tn primul cartier plin, tn al I I-iea trei fascii. Deasupra scutului

o cruce. ln clmpul drept

12

p, ln clmpul stlng probabil G . Totul lntr-un cerc de perle.

0,20 g. BARPR, Inv. nr. 16436 (colecţia N. Docan) (fig. 1 6).
O monedă similară a fost publicată încă de mult de către L. Rethy, care însă a
atribuit-o lui Mircea cel Bătrîn 2 (fig. 18). Ea face parte dintr-un tezaur monetar,
găsit - după afirmaţiile numismatului maghiar - într-o localitate, rămasă necu
noscută, din Muntenia sau Oltenia 3• Un alt exemplar, de conservare mediocră, .a fost
găsit în 1939, cu prilejul săpăturilor arheologice executate la cetatea medievală din
ora.şui Turnu Severin ' (fig. 17 ). Pentru înlăturarea oricărei îndoieli, cu privire la
determinarea acestei emisiuni, am prezentat mai sus descrierea completă a unui
exemplar mai bine conservat. Menţionăm că de la Radu I, se mai cunoaşte un ban,
de alt tip : pe avers cruce, în cantoanele ei, cîte o stea ; pe revers, coif spre dreapta,
deasupra lui, acvila ; legenda reversului latină ; în cîmpul drept sigla C 6•
AR.

mm,

Dan I (1383 -1386)
18. Av. +

lw A.SHOV KOIKOA.SA

D u c a ţi

Intre două cercuri de perle. Scut despicat, tn primul cartier patru fascii, in al I I-iea
pe linia ce despică scutul.

c.>.

Globulă la mijloc

Donaţiunea Romulus P. Voinescu, ln Bucureştii, 3 (1937), p. 85, nr. 47.
A Dob6czky-fele oldh eremgyiijtemeny (Colecţia de monede romtneşti Dob6czky), ln
AE, 7
; de acelaşi autor, AdaUkok a havasalyi vajdasdg numizmatikdjdhoz (Contribuţii Ia numis
matica voievodatului Ţării Romlneşti), loc. cit., 12 (1892), p. 435 şi fig. 6.
8 lbid.
' Al. Bărcăcilă, Monede de la cetatea medievald a Severinului, tn SCN, 1 (1957), p. 168.
5 Const. Molsll, Probleme de numismaticd romtneascd, loc. cit., p. 245 şi pi. I I, nr. 16.
1 Dr. G. Severeanu,

1

Retby L.,
(1887), p. 313
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Ilv.

. ; l i\' ,\,dii

I

M'

l l.l E�C.U

KNK

in lre un cerc. de perle exterior şi unul liniar interior. Coif închis lu profil spre dreapla, cu o cruce lu relief
pc partea inferioară, deasupra lui, acvila ţiuind capul întors spre stlnga şi aripile închise. Jn chnpul drepl w .
AR. 16 mm , 0,46 g. Colecţie particulară (fig. 19).

O monedă cu aceste sigle e amintită de Lj . Kovacevici 1 , iar alta e meuţ.ionată
de dr. G. Severeanu 2 ; descrierea amănunţită a unei astfel de emisiuni se dă îmă
pentru prima dată în rîndurile de mai sus.
Jfircea cel Bătrfo
1.

li

l i t· li

( 1:{8ti - 141 8 )
' i

+1u v.Ans1:m:u m s

11. A11.

lnlre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Scut
SÎ!!la

S}l
t

Rv.

dcspical,

in primul car ticr trei fascii, ln al II-iea

IVV[Jm] /51:fil:

intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Coif lnchis ln profil spre dreapta , deasupra lui, acvila
\inind capul întors spre stlnga şi aripile închise.
AR. 13,5 mm, 0,25 g. Colecţie particulară (fig. 20).

Siglă inedită, rezultată din suprapunerea literelor

m

:;; i li>. Emisiune din

prima parte a domniei lui Mircea cel Bătrîn (aproxima.tiv 1 386 - 1 396).
1 8 . A v.

I

J lwM I '1'Vd

K�

l n jurul unui cerc d e perle exterior. i\lircea încoronat, stlnd din faţă, ţinlnd l n mina dreaptă spada,
ln mina stingă globul cruciger ; e lmbrăcat într-o haină lungă, strlusă la mijloc. În clmp, ln stlnga lui,
sigla

-I'
Rv.

t e I X"c

Bustul lui Iisus Christos, cu nimuul cruciat, acordlnd binecuvintarea şi ţinind ln mina stingă Evanghelia
I a piept. Totul într-un cerc de perle.
AR. 16 mm, 0,45 g. Perforată. BARPR, Iuv. B nr. 1 - 528 (colec�ia Băncii de Stat) (fig. 21).

Tip inedit ; Mircea e reprezentat aici fără mantia îmblănită 31 aşa cum apare
pe _emisiunile obişnuite, cu bustul lui Iisus Christos pe revers (fig. 22) ; de asemenea,
1 Lj. Kovacevici, O n at pisu 1;a najslarijim vlaşki 11ov/ima. Prilog rumunskoj 11umizmalili (Despre
l egenda celor mai vechi monede muntene. Omagiu numismaticii romlneşti), ln Starinar, 2 (1907), p. 55 şi
. pi . I , nr. 1 1 .
2 Dr. G. Scvercanu, ivlonede/e lui Dan I Hasarub, domn al Ţăr ii Romlneşli, in Bucureştii, 1 ( 1 935),
p. 253, 255.
3 Acest amănunt de ordin iconografic nu a fost semnalul ln catalogul schematic publicat recent
(Octavian Iliescu, Cu pril'ire la problema realbirii 11n11i „corpus" al monedelor feudale romineşli, loc. cil.,
p. 306).
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F i g. 19. - Duca t tle la Dan T
(1383 - 1386). Sigla w .

Fig. 20

••
-

Ducat de la Mircea cel Bătrln
(1 386 - 1 41 8).

Tipul comun, legenda !alină .

••
21

22

•

Fig. 21 - 22. - Ducaţi <le l a :'llircea cel Bălrin. Tipul c u efigia lui l\Tircea,
avtnd pe revers bustul lui Iisus Christos.

•

Fig. 23.

- Ban

de la Mircea

cel

s:l trin. Deasupra scu l ului , sigla 4·

·24

25

Fig. 24 - 25 . ..,... Ducaţi de la Vlad I ( 1 394 - 1 397), cu sigle incclite.
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sigla de pe avers e inedită. Emisiune datînd din a doua parte a domniei lui Mircea
( aproximativ 1397 -1418) 1•
li.

D n n I

19. A v. Fără legendă. Cruce cu braţele terminate ln cercuri tangente, prcsi'irată ln primul, al I I I-iea
IV-iea canton cu clte o stea cu nouă raze, ln al I I-iea canton sigla M. Totul lntr-un cerc de perle.
Rv. Fără legendă. Scut despicat, înclinat spre dreapta, ln primul cartier plin, ln al I I-iea trei
rascii ; pe colţul stlng acvila ţinlnd capul lntors spre dreapta şi aripile lnchise. In clmpul drept sigla J ,
în clmpul stlng o cruce alcătuită din patru globule. Totul lntr-un cerc d e petle.
AR. 1 2 mm, 0,29 g. M IB, Inv. nr. 2979 - 9513 (colecţia dr. G. Severeanu) (fig. 23).

�i

al

Vlad I (1394-1397)
D u e aţ l
inlre două cercuri de perle. Scut despicat, în primul cartier sigla
R11.

+ l lJ Kl\d I AO

, ln al I I-iea, patru fascii.

KO

ln jurul unui cerc liniar interior. Coif lnchis în profil spre dreapta, cu o cruce ln x pe partea inferioară,

deasupra lui, acvila ţinlnd capul întors spre stlnga şi aripile lnchlse. Jn clmpul drept sigla )I.
AR. 13 mm, 0,34 g. Colecţie particulară (fig. 24).
21.

Av. + IW Kl\dA . . .

l nlre două cercuri de perle. Scut despicat, ln primul cartier patru fascii, ln al I I-iea sigla A\.
Ro.

+ tw

Kl\d/

.

•

•

K

lnăuntrul unui cerc de perle. Coif închis tn profil spre dreapta, deasupra lui, acvila ţlnlnd capul lntors
spre sttnga şi aripile tnchlse. In clmpul drept sigla M·
AR. 1 2 mm, 0,287 g. BARPR, Inv. nr. 16589 (colecţia N. Docan) (fig. 25).

Ambele monede descrise mai sus sint inedite.

Mihail I (1418 -1420)
22. Av. + l w M

I r„" K.„o

I. D u e a p

Mihail încoronat, stlnd din faţă, ţlnlnd ln mina dreaptă lancea, ln mina stingă globul cruclger. E Imb ricat
lntr-o haină lungă, strlnsă la mijloc.
Rv.

+lw ·""/"" ROI

Scut despicat, înclinat spre dreapta, ln primul cartier plin ( ?), ln al I i-lea trei fascii, timbrat de coif
deschis ln profil spre dreapta, deasupra lui, acvila ţinlnd capul lntors spi:e stlnga şi aripile lnchlse.
AR. 14 mm, 0,26 g. BARPR, Inv. nr. 16600 (colecţia N. Docan) (fig. 26).

Emisiune ineditii. (cu o formă particulară a coifului).

:.\loisil. .\lonetăria Ţării Romlneşli t n timpul dinwtiei Bwarabtlor. Studiu lsto1·ic
ln AIIN, 3 (1924 - 1925), p. 1 49 - 1 50 şi extras, Cluj, 1924, p. 43-44 (datarea eml�
siunilor monetare ale lui Mircea cel BAtrln).
1 Cf. Consl.

�i numismatic,
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Ratl11 al II-lea ( U -20 -- U -2 2 , H2�, 1424, H26, 142 î )

Istoriografia mai veche a considerat multă vreme anul 1420 c a reprezentind
începutul celei dintîi domnii a lui Dan al II-lea, in urma unui război purtat împotriva
lui Mihail!, care moare chiar pe cîmpul de luptă. S-a folosit in acest sens un fragment
din cronica lui Thurocz 1, fragment în care se vorbeşte însă despre un război intre
Dan Şi Mircea. S-a admis că relatarea cronicarului ungur priveşte lupta ce ar fi avut
loc in 1420 intre Mihail, fiul lui Mircea, şi Dan al II-lea, adversarul său, fiu al lui Dan I ;
ca urmare a acestui eveniment şi a dispariţiei lui ,Mihail, Dan al II-lea ar fi obţinut
în acel an tronul Ţării Romineşti 2•
Ulterior, s-a dovedit însă că figura centrală a fragmentului citat din e1 onica lui
Thurocz, şi anume Ştefan de Losoncz, ban de Macva, care participa la războiul dintr(•
cei doi pretendenţi la tron, în calitate de aliat al lui :Mircea, a murit in realitah•
în 1395, in cursul primei campanii întreprinse pentru înlăturarea lui Vlad I şi resta
bilirea lui Mircea cel Bătrîn 3 ; prin urmare, întregul pasaj se referă nu la evenimentele
din 1420, ci la cele din 1395, numele lui Vlad fiind înlocuit, dintr-o confuzie a croni
carului, cu acela de Da.n 4• Prin înlăturarea izvorului citat, nu mai rămîne nici un
temei pentru a se mai fixa înscăunarea lui Dan al II-lea în 1420. în vreme ce de la
Radu al II-lea au rămas acte datate din perioada mai - noiembrie 1421, Dan al
II-lea, aflat la Bizanţ, la curtea împăratului Manuel al II-lea Paleologu!, pleacă spre
Ţara. Romînească abia în 1422, venind cu o corabie bizantină pînă la Cetatea Albă 6•
Lui Radu al II-lea i se atribuie următoarele specii monetare :
I. D u c n p

2:l. Av. + l w pdAVA. KOHKOA"· l'HI\
Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Scut despicat, în primul cartier semiluna deasupr!I
unei stele cu şase raze, ln al I I-iea, trei fascii.
Rv. + ·

1w

jldAVA

I

KOHKOAI\

Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar i nteri or . Coif închis în profil spre dreapta, deasupra lui, acvila
ţinlnd capul lntors spre stlnga şi aripile închise.
AR . . 15 mm, 0,57 g. Colecţie particulară (fig. 27) ; a l t exemplar, AH. 15 mm, 0,735 g, BARPR (colecţia
!napoiată de la Moscova), cu diferenţe de legendă : av. + tw pdA\'. KOHKOA.l'HI\ rv. + lw jldAVA J KOHKOA
(fig. 28, 29, 30 şi 45, reproduceri ale aceleiaşi monede).
1

Thurocz,

Chrunicu

Hungal'Urum, ed. Schwandtner, Scriplores rerwn hungaricarum, voi. I, p. 290 - 29 1 .

2 C . Litzica, D e cine a fost ucis

1 900, p. 54 - 61.

Dan, fraiele lui Mircea ?, l n Lui Titu Maiorescu, omagiu, Buc.

3 P. P. Panaitescu, j\1ircea cel Bălrln, Duc., 1944, p. 254 - 255.

4

Ibidem.
Ducas, llisloria byzanlina, ed. Bonn, 1 834, p. 202 ; P. P. Panaitescu, op. cil„ p; 58 ; Al. Vasi
lescu, Urmaşii lui Mircea cel Bă.trln plnă. la Vlad ]'epeş, 1 4 1 8 -- 1456, I, extras din Ueuisla penim iStOrle,
arheologie şi filo!ogie, 15 (1915), p. 17, nota 3 şi p. 23.
6

3:20
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Ducatul atribuit lui Radu al II-lea a fost descris în mai multe rinduri de către
cercetători ai monedelor Ţării Romineşti 1 (reproduceri ale pieselor descrise anterior,
fig. 28-29) ; descrierea completă a unor asemenea monede, însoţită de reproduceri
fotografice (fig. 27, 30 şi 45), se dă însă aici pentru prima dată.

24.

Av.

II.

B a n i

Fără legendă. Scut despicat, ln primul cartier o semilună deasupra unei stele cu şase raze ,

ln al I i-lea, trei fascii. Totul lntr-un cerc de perle.

Rv. Fără legendă. Coif închis ln profil spre dreapta, cu o stea cu şase raze pe partea inferioară,
deasupra lui, acvila ţlnlnd capul întors spre stlnga şi aripile lnchlse, privind spre o cruce ancoratâ şi o
semilună conturnată ; ln clmpul drept, o stea cu şase raze, una din ele prelungindu-se lntr-o coadă lungă.
Totul lntr-un cerc de perle.
AR. 1 1 mm, 0,38 g. BARPR (colecţia !napoiată recent de la Moscova) (fig. 3 1).

Exemplarul prezentat mai sus - al cărui stil este foarte apropiat de cel al
ducaţilor lui Vladislav al II-iea - a fost descris pentru prima dată în 1893 de către
D. A. Sturdza, care l-a atribuit lui Vlăduţ-Vlad cel Tînăr (1510 - 1512) 2 ; ulterior,
aceeaşi monedă, fără a mai fi fost descrisă, a fost atribuită de către acad. Constantin
lVIoisil lui Radu al II-iea 3•
Examinarea mai atentă a acestor monede ne îndeamnă să formulăm unele
rezerve cu privire la datarea şi atribuirea lor lui Radu al II-iea, rezerve ce vor fi expuse
pe larg în încheierea acestui studiu.
Dan al II- lea ( 1422 - 1431) ,
cu, întreruperile da �orite alternării lui Radu al II-iea)
25. Av. . .

. I

D U f' R ţ l
dH KO

înăuntrul unui cerc de perle. Dan încoronat, stlnd din faţă, ţinlnd ln mina dreaptă lancea, ln mina stingă
globul cruciger ; poartâ o halnâ lungă, strlnsă la mijloc.
Rv. . . . I dH KO

ln jurul unui cerc de perle exterior. Scut despicat, înclinat

spre dreapta, ln primul cartier patru fascii,
ln al I i-lea plin, timbrat pe colţul stlng de un coif lnchls ln profil spre dreapta, deasupra lui, acvila
ţinlnd capul lntors spre stlnga şi aripile închise.
AR. 13 mm, 0,255 g. BARPR, Inv. nr. 16602 (colecţia N. Docan) (fig. 32).
1 I. Iversen, E in e Miinze des Woiwoden der Wallachei Radu I I I, ln Berliner Blătler /iir Miinz Siegel - und Wappenkunde, 4 (1868), p. 240- 243, (atribuită lui Radu cel Frumos) ; D. A. Sturdza ,
Memoriu asupra numismaticii romlneştl, ln Analele SocieU1ţii Academice Romlne, 10 (1877), Secţ. I I a
p. 169 - 170 (atribuită Iul Radu cel Mare) ; Const. Moisil, Istoria monedei tn Romtnia. Expunere sumară ,
ln CNA, 2 (1921 - 1922), p. 33 - 34 (atribuită lui Radu al Ii-lea). De fapt, toate aceste cercetări au ca obiect
-

,

aceeaşi .monedă, _şi anume exemplarul din colecţia Academiei R.P.R., ceea ce se poate stabili prin confrun
t area descrierilor şi reproducerilor succesive din lucrările citate.
� B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniai�, voi. I I I, B uc. 1893, s.v. Ban, col. 2445, nr. 1 6
(text redactat de D.A. Sturdza).
1 Const. Molsil, op. cil., p. 34.
,

21.

-

c. 1041.

321
https://biblioteca-digitala.ro

OCTAVIAN IL!f:SCU

Două exemplare similare au fost publicate incă din 1913, fiind însă atribuite
lui D an I 1 ; alt exemplar, descris în anul următor şi atribuit de data aceasta lui Dan
al II-lea 2, se deosebeşte de cel prezentat aici prin faptul că scutul de pe revers are
primul cartier plin, iar al Ii-lea fasciat ; în rest, nici o diferenţă.
Din cele arătate pînă acum, reiese că monedele emise de Dan al Ii-lea reproduc
un tip monetar mai vechi, creat în a doua parte a domniei lui Mircea cel Bătrin şi
menţinut în cei doi ani în care a domnit fiul şi urmaşul acestuia, Mihail I, ca voievod
singur stăpînitor ; e vorba de tipul care are pe avers efigia voievodului, reprezentat
în picioare, cu coroană, lance şi globul cruciger, iar pe revers, o stemă alcătuită din
scut, coif şi acvila cu capul întors spre stînga. Dar monedele lui Dan al II-lea mai
prezintă şi altă particularitate, ce le apropie foarte mult de cele emise în timpul lui
Mihail I : sînt executate tot atît de neîngrijit, din acelaşi metal de culoare negricioasă,
deci de un titlu inferior, spre deosebire de emisiunile similare ale lui Mircea cel Bătrîn,
de o artă superioară şi cu un titlu metalic mai ridicat.
Determinarea datei de emisiune a acestor monede se poate face relativ uşor,
servindu-ne de informaţiile documentare, numeroase şi precise, privitoare la relaţiile
dintre Dan al II-lea, pe de o parte, şi Sigismund I, regele Ungariei, şi magistraţii
oraşului Braşov, pe de altă parte. Astfel, încă de la 23 octombrie 1422, deci din primul
an de domnie, Dan al II-lea întăreşte braşovenilor privilegiul comercial ce au avut
de la străbunii săi, stabilind aceleaşi taxe vamale ca şi în actele anterioare ale lui
Mircea cel Bătrîn şi Radu al Ii-lea 3• Acest privilegiu este reînnoit de Dan în două
rînduri : la 10 noiembrie 1424, printr-un act păstrat în două versiuni : slavă şi latină 4,
precum şi la 30 ianuarie 1431 5• în preambulul documentului emis la 10 noiembrie
1424, Dan declară că „s-a îndurat domnul nostru craiul asupra domniei mele şi m-a
„primit drept slugă credincioasă a sa şi mi-a dăruit haraghie de bani, ca să fie in ţara
„domniei mele, precum este în ţara lui ; tot aşa să se bată şi în ţara domniei mele" 8•
Iar în încheiere, Dan precizează : „Şi acestea le-am înnoit şi întărit pe vremea cînd
„mi-a dat domnul meu craiul haraghia de bani, ca să se facă în ţara domniei mele" 7 •
Un conţinut asemănător este exprimat şi în versiunea latină a acestui privilegiu :
„ . . . Sigismundus . . . rex dominus meus naturalis et gratiosissimus, tantam nobis
gratiam condonavit quod nos in camera nostra fillerennes et parvos denarios face1

Const. Moisil, Colecţiunea numismatică, loc. cit., 23 ( 1 9 1 3), p. 20-l , nr. 95- 96.

2 Ibid., 25 ( 1 91 4 ) , p. 147. nr. 62.

8

I. Bogdan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Romlneşli cu Braşovul şi Ţara Ungurească tn

sec. XV şi X VI, I, Buc., 1905, doc. nr. V I I I, p. 16.

' Ibid., doc. nr. X I, p. 21 - 22 (textul slav) şi 24-27 (versiunea latină). Aici, toate taxele vamale
slnt convertite in bani (denarii in versiunea latină), spre deosebire de celelalte prlvllegll acordate braşove
nilor intre 1413 - 1437 de către domnii Ţării Romineştl, care fixează taxe vamale exprimate ln /ertuni,
perperi, ducafi şi bani.
6 lbid., d oc m. XVII, p. 32 - 33.
6 Ne folosim de traducerea Iul I. Bogdan, ibid., p. 22 - 23.
7 lbid., p. 24.
.
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Fig. 26.
Ducat de la Mihail I. Pe revers, scutul timbrat
de coif deschis, de o formă particulară ; deasupra lui, acvila .
-

A
V

••
27

•

28

30

29

•

Fig. 27 - 30. - Ducaţi atribuiţi lui Radu al I I-iea (1420 - 1422, 1423, 1424, 1426, 1427), reprezentlnd
mai probabil emisiuni ale lui Radu al I I I-i ea cel Frumos ( 1 462 - 1 475, cu întreruperi ln 1473 - 1475).

Fig. 3 1 .
Ban atribuit
lui Radu al I I-lea .
-

Fig. 32. - Ducat de la Dan
al I I-iea (1422 - 1 431).

•

33

34

Fig. 33-34. - Bani de la Vlad al II-iea Dracul (1436 - 1442, 1443 - 1446). Pe avers acvila,
pe revers un dragon.
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remus ; . . . ut idem parvi denarii in isto regno sic ambulant, sicut ibi in Braso et
in regno Hungariae . . " 1 •
Este în afară de orice îndoială că Dan al II-lea, beneficiind de dreptul, probabil
:;ii de utilajul monetăriei 2, acordate de suzeranul său, a emis în jurul datei indicate de
documentul citat monedele ce-i poartă efigia. Aceasta rezultă şi dintr-un alt document ,
clatind din 4 aprilie 1425, prin care Sigismund I cere voievodului Ţării Romîneşti să
nu impună braşovenilor şi locuitorilor din Ţara Bîrsei moneda sa, „quae in vulgari
walachali ducat nuncupatur" 3• Or, aceşti ducaţi nu pot fi alte monede decit acelea
descrise mai sus ; prin urmare, data emisiunii ducaţilor lui Dan al II-lea ar putea fi
fixată cu certitudine în intervalul noiembrie 1424 - martie 1425, interval scurn între
•
eele două acte amintite anterior "·
.

rlad a.l 11-lea Dracul (1436 - 1442, 1443 - 1446)

Domnia lui Vlad al II-lea, supranumit Dracul, fiu al lui Mircea cel Bătrîn, s-a
bucurat de o atenţie deosebită atît din partea contemporanilor săi, cît şi a istorio
grafiei din trecut, datorită, fără îndoială, şi faptului că acest voievod a luat parte la
desfăşurarea unor evenimente ce depăşesc cadrul mai strîmt al istoriei locale, a Ţării
Romîneşti 6• De asemenea, activitatea monetăriei de la Sighişoara, înfiinţată de Vlad
Dracul, în urma unei concesii acordate de regele Ungariei Sigismund I (1386 - 1437 ) ,
a trezit u n interes tot atît de viu printre cercetătorii istoriei monetare 6 •
Limitîndu-ne l a acest aspect ş i examinind datele cunoscute pînă î n prezent, se
poate stabili că Vlad Dracul, investit încă . din 1431 ca domn al Ţării Romîneşti, dar
neputînd ocupa efectiv tronul - obţinut anterior de Alexandru .Aldea, cu sprijinul
lui Alexandru cel Bun - a rămas cîtăva vreme în Transilvania'- în aşteptarea unu.i
mom�nt mai prielnic pentru realizarea planurilor sale. Deocamdată, Sigismund i-a
1 Gustav Giindisch, Urkundenbuch zur Geschichle du Deutschen in Siebenbiirgen, IV. Sibiu, 1 937,
cioc. nr. 1958, p. 222 ; I. Bogdan, op. cil„ p. 24 -25 (cu mici diferenţe de ortografie).
3 tn textul slav al documentului din 1 0 noiernl>rie 1 9 2 l, Dan declară „H AdjlOK4 X.tp.tri.t WT
li4HOK'h" „şi mi-a dăruit haraghie de bani" ; credem că nu este vorba numai de dreptul monetar, ci şi
de utilajul monetăriei.
1 G. Giindisch, op. cil„ doc. nr.
1963, p. 232.
' O părere deosebită are Const. Moisil (Istoria monedei tn Romlnia, loc. cil„ p. 34 -36), care, folosind
izvoarele documentare semnalate, socoteşte că actul din 10 noiembrie 1424 atestă o tncercare de uniune
monetară Intre Ungaria şi Ţara Romlnească, impusă de Sigismund lui Dan al Ii-lea şi care a avut drept
rezultat tncetarea activităţii monetăriei muntene ; despre ducaţii lui Dan al Ii-lea se afirmă că au fosl
băluţi tn primii ani ai domniei sale, ibid p. 35.
5 Vezi monografia lui
I. Minea, Vlad Dracul şi vremea sa, tn Cercetări istorice, 4 (1928), nr. 1 ,
p . 64 - 276 (şi extras, Iaşi, 1928, 219 pag.).
• Cf. Const. Moisil, Istoria monedei tn Romtnia, loc. cil„ p. 36-40 ;
mai nou Huszăr Lajos, A
segeavdri peruverli Zsigmond kordban (Atelierul monetar din Sighişoara tn timpul lui Sigismund), ln NK,
.JO (1941), p. 28 - 33.
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încredinţat paza regiunilor învecinate cu Ţara Romînească şi i-a cedat dreptul de a
deschide o monetărie, care să-i asigure veniturile necesare 1•
în condiţiile arătate, Vlad Dracul întemeiază prin 1433 un atelier monetar la
Sighişoara, unde bate timp de mai mulţi ani monede de argint ungureşti, emisiuni ce
au fost identificate recent de către cunoscutul numismat maghiar Huszâr Lajos 2 :
ar fi vorba de dinarii care au pe avers o cruce dublă (tip ONH, nr. 124 A şi 134) 3 şi
de cvartingii cu aceeaşi cruce dublă pe avers şi coroana pe revers, monede ce poartă
sigla S, în combinaţie cu alte litere : A, D etc. Sigla S reprezintă iniţiala numelui
oraşului, în vreme ce A ar reprezenta iniţiala numelui lui Antonie, cămăraşul lui
Vlad Dracul, însărcinat de domn cu administrarea monetăriei sighişorene 4•
Problema emiterii unor monede 111,untene în domnia lui Vlad Dracul - bătute
fie în monetăria de la Sighişoara, fie în altă parte - a fost mult dezbătută de cerce
tători. Lucrările mai vechi, datorate lui D . A. Sturdza şi Rethy L . , atribuiau acestui
voievod o serie de monede, care au fost emise în realitate, aşa cum s-a dovedit ulte
rior 5, de către Vladislav I sau Vladislav al II-iea.
Mai tîrziu, acad. Const. Moisil a susţinut că Vlad Dracul „n-a bătut niciodată
monede romîneşti, ci dinari ungureşti, care la Început au circulat în regiunea transil
vană ce-i era supusă, iar apoi şi în Muntenia" 6• Faptul că în privilegiul comercial
din 1437 sînt amintite monedele muntene - ducaţii şi banii - este explicat de autorul
citat ca reprezentînd obiceiul de a se da denumiri romîneşti unor monede străine
existente în circulaţia internă la un moment dat 7•
I. Minea, dimpotrivă, şi-a exprimat părerea că în monetăria de la Sighişoara
„ . . . s-a putut bate şi monedă regală, dar n-avem nici un drept să ne îndoim că s-a
bătut şi monedă munteană în vremea de pribegie, dar şi mai imperios se impune a
admite acest fapt după anul 1435, care începe domnia lui Vlad Dracul" 8•
mterior, într-o comunicare ţinută la Societatea numismatică romînă, în şedinţa
din 19 februarie 1933, dr. G. Severeanu a readus în discuţie problema emisiunilor
monetare ale lui Vlad Dracul 9• Cu acest prilej, autorul comunicării citate a descris
două monede mici de argint, anepigrafe, care au pe avers acvila cu crucea în cioc,
iar pe revers un balaur înaripat. Fiind cunoscut faptul că Sigismund I i-a conferit
lui Vlad Dracul Ordinul dragonului, dr. G. Severeanu atribuie acestui voievod cele
două monede, care au reprezentarea balaurului ; presupune că ele au fost bătute la
1 I. Minea, op. cit.,

p.

1 20 -121.

2 Huszâr, op. cit., p. 33.

8 CNH
Rethy L., Corpus nununorum Hungariae.
pesta, 1907.
•4 Huszâr L„ op. cit„ p. 33.
5 N. Docan, op. cit., passim.
8 Const. Moisil, op. cit„ p. 39.
7 lbid„ p. 39 - 40.
8 I. Minea, op. cit., p. 123 - 124.
e CNA, 1 0 (1934), p. 51 - 52.
=
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Fig. 3 5 - 36.

35
-

Sigiliul cel mare

domnesc

Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Romtneşti,

Fig.

37. - Primul

sigiliu

36

(1437) (după Emil Vlrtosu,
Bucureşti, 1956, fig. 18).

a l l u i Vlad Dracul

mare al lui Sigismund I (după

Szilâgyi Sandor,

A magyar nemzel tortenete, I I I, Budapesta, 1 895, p. 421).
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Sighişoara, pe vremea cînd Vlad Dracul era pretendent la tronul �unteniei, şi le
asimilează cu monedele banale emise, de exemplu, de Nicolae Redwitz, cavalerul
teuton, numit ban al Severinului de către Sigismund I 1•
În ultima vreme, am avut prilejul să cercetăm mai de aproape cele două monede,
atribuite de către dr. G. Severeanu lui Vlad Dracul. Ele se prezintă astfel :

Fig. 38. - Jnsemnele ordinului
dragonului la 1483 (după Szilăgyi
Săndor, op. cit., p. 480).

Fig. 39. - Altă reprezentare a ordinului
dragonului (după ISzilăgyi Săndor, op.
cil., p. 484).

26. A u. Fără legendă. Acvila ţinlnd capul lntors spre stlnga şi aripile lnchise ; prfveşte spre o cruce.
Tot ul lntr-un cerc de perle.
Rv. Fără legendă. Dragon înaripat : are capul de animal, laba dreaptă ridicată, cea stingă terminată
ln patru ghiare, aripile înălţate şi coada de şarpe, încolăcită. Totul într-un cerc de perle.
Bili on. 11 mm, 0,32 g. MIB, Inv. nr. 4091 - 9603 (colecţia dr. G. Severeanu) (fig. 33}.
27. Av. Fără legendă. Acvila ca mai sus, dar reprezentată într-un alt stil. Cerc de perle.
Rv. Fără legendă. Dragon înaripat ca mai sus. Cerc de perle.
Bilion. 1 1 mm, 0,28 g. M IB, Inv. nr. 4042 - 9604 (aceeaşi colecţie) (fig. 34}.

Examinarea atentă a reprezentărilor de pe aceste monede ne permite să con
statăm că pe avers, e înfăţişată, fără nici o umbră de îndoială, acvila Ţării Romîneşti,
în atitudinea ei tradiţională: cu capul întors spre stînga, îndreptat spre o cruce, şi aripile
închise. Prin urmare, este vorba în mod cert de o emisiune monetară munteană. Pe
de altă parte, reversul acestor piese reprezintă iarăşi în mod neîndoielnic un drago n
înaripat, a cărui prezenţă pe o monedă a Ţării Romîneşti ne face să ne gîndim Ia
Vlad Dracul. Pe sigiliul aceluiaşi domnitor, figurează în cîmpuL scutului, în tre.i locuri
diferite, acelaşi dragon înaripat, ca o mobilă secundară, alături de acvila cruciată şi
1 CNA, 1 0(1934), p. 5 1 -52 (şi discuţiile pe marginea acestei comunicări).
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conturnată 1 (fig. 35 -36). Deşi acest drngon nu seamănă întru totul ct\ reprezen
tările cunoscute ale ordinului cu acelaşi nume, înfiinţat în 1408 de către Sigismund I
(fig. 3 7 -39), totuşi, date fiind legăturile foarte strînse ale lui Vlad Dracul cu acest
rege şi ordinul citat, prezenţa u,nui simbol atît de neobişnuit în heraldica munteană,
pe sigilii şi pe monedele descrise, nu, poate avea altă semnificaţie <lecit aceea
semnala.tă de cu,rînd 2 : o aluzie la ordinu.I din rîndu,rile căru,ia făcea. parte ş i
domnu,] muntean, încă de la 8 februarie 1431 3•
Pe temeiul consideraţiilor expuse, ipoteza emiterii unor monede muntene de
către Vlad Dracul, ca voievod al Ţării Romîneşti, devine destul de plauzibilă. Ţinînd
seama, pe de altă parte, de faptul că sigiliul ce poartă simbolul dragonului e atîrnat
la un act datînd din 8 aprilie 1437 4, putem socoti ca probabil că în jurul acestui au
au fost emise şi monedele de care ne-am ocupat aici.
•

Basarab al II-lea (1442 - 1443)
Ducep

28. At•. -j- I W lillC4p464 KO).

Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Scut despicat, in primul cartier două fascii, in a
I I-iea semiluna conturnată, mlşcindu-se deasupra unei stele (soare) cu şapte raze.
Rv. + I w li4C4P I 464

ln jurul unui cerc de perle exterior. Coif lnchis în profil spre dreapta, deasupra lui, acvila ţiui nd capul
lntors spre stlnga şi aripile lnchise.
Bilion 12 mm, 0,45 g. BARPR, Inv. nr. 16603 (colec�ia N. Docan) (fig. 40).

Această piesă a fost menţionată, fugar, de către N. Docan 51 care a atribuit-o
însă greşit lui Neagoe Basarab ; un alt exemplar, cu fasciile dispuse în al Ii-lea cartier
al scutului de pe avers, a fost publicat de către acad. Const. Moisil 6, cu rectificarea
cuvenită privitoare la persoana emitentului (fig. 41).
Vladislav al II-lea (lJ.!6 - 1456)
29. Av. + I W Kl\4,&.I Ci\4 KOI . „

DucaJI

Intre un cerc de perle exterior şl unul liniar Interior. Scut despicat, ln primul cartier o stea cn şase raze
(soare) deasupra semilunel conturnate, ln al I I-iea trei fascii.
1 O descriere completă şi interpretarea pe larg a reprezentărilor din acest sigiliu la Emil Vlrtosu,
în Documente privind istoria Romlniei. Introducere, Buc.,
1 956, voi. I I, p. 363- 366.
1 Emil Vtrtosu, op. cit., p. 366.
3 I. Minea, op. cit., p. 99 şi urm.
4 Emil Virtosu, op. cit., p. 363, nota 3.
6 N. Docan, op. cit., p. 460.
1 Const. Molsll, Moneda lui 1Jasarab-110ievod, in CNA , 1 (1920 - 1 921), p . 1 - 3.
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Intre un cerc de perle exterior şi unul liniar interior. Coif închis ln profil spre dreapta, cu două panaşe :
unul anterior, altul posterior ; deasupra lui, acvila ţinlnd capul întors spre stlnga şi aripile închise.
AR. 14 mm, 0,65 g. BARPR, Inv. B nr. 1 - 550 (colecţia Băncii de Stat a R.P.R.) (fig. 42).

Toate emisiunile monetare ale acestui voievod, publicate anterior, au în primul
cartier al scutului de pe avers semiluna deasupra stelei cu şase raze (fig. 43) ; piesa
noastră, cu aşezarea inversă a acestor mobile heraldice, e inedită.
*

Materialul numismatic prezentat în paginile precedente, cantitativ atît de
restrîns, îngăduie totuşi formularea unor importante constatări cu privire la istoria
monetară a Ţării Romîneşti în secolele XIV şi XV. Tipurile şi seriile monetare necu
noscute, scoase la iveală aici, întregesc cunoştinţele noastre relative la activitatea
monetăriei muntene, în veacurile respective ; în acelaşi timp, se ridică o seamă de
probleme de datare sau de atribuire a unora din emisiunile prezentate în ca{lrul
acestei lucrări.
Astfel, diversitatea semnelor şi a siglelor ce apar pe monedele Ţării Romîneşti,
dintre care cîteva inedite au fost semnalate acum, ne întăreşte convingerea, exprimată
şi cu alt prilej 1, că aceste semne sau sigle erau menite să distingă între ele diferitele
emisiuni monetare, ce se succedau la intervale repezi - fenomen caracteristic pentru
economia feudală. De relevat întrebuinţarea siglelor U şi E, legate şi răsturnate,
pe monede emise de către Vlaicu Vodă, emisiuni care aparţin atît sistemului groşilor,
cît şi celui al dinarilor (nr. 3 şi 7 din descriere) ; de asemenea, atragem atenţia în
mod deosebit asupra ducatului cu efigia lui Mircea cel Bătrîn, avînd o siglă în cîmpul
aversului (piesa nr. 18), ceea ce dovedeşte existenţa a cel puţin două emisiuni diferit«>,
care reproduc acest interesant tip monetar.
Alte serii, prezentînd o legendă bilingvă : latină pe avers, slavă pe revers (piesa
nr. 8 ; cf. de asemenea observaţia cu privire la alt tip, sub nr. 3 din descriere), con
stituie o dovadă din cele mai temeinice asupra întrebuinţării simultane a celor două
limbi în monetăria, ca şi în cancelaria Ţării Romîneşti. Ţinînd seama de acest uz,
se poate conchide că monede avînd legenda numai în limba latină sau numai în limba
slavă au fost emise şi au circulat adesea concomitent, paralel.
Semnalăm apoi interesantul caz al întrebuinţării scrierii retrograde pe unele
monede bătute în domnia lui Vladislav I (1364 -13 7 7 ) (nr. 4 din descriere). După
cum am arătat mai sus, această particularitate de grafie, relativ frecventă în numis
matica Moldovei pînă la mijlocul secolului al XV-iea, nu era cunoscută pînă acum pe
monede emise dincoace de Milcov. Tot ca o particularitate, inexplicabilă pentru
moment, trebuie să considerăm şi felul atît de bizar în care sînt redate legendele
1 Cf. Octavian Iliescu, Cu privire la problema rea/izlirii unui „corpus" al monedelor feudale romtneşli,
loc. cit., p. 296.
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unor monede emise de Vlaicu Vodă (nr. 5), monede ce întrunesc totuşi condiţiile
unor emisiuni oficiale. Cazuri similare de legende confuze sau complet greşite se mai
întîlnesc pe unele monede cu legenda latină ale lui R adu I sau cu legenda slavă ale
lui Mircea cel Bătrîn ; s-ar putea să se datoreze insuficientei cunoaşte.ri a limbilor
respective de către gravorii chemaţi să bată aceste piese.
Materialul prezentat mai aduce unele completări cu privire la sistemul monetar
uzitat în Ţara Romînească spre sfîrşitul secolului al XIV-iea şi începutul celui de-al
XV-iea. Astfel, sînt puse în lumină specii divizionare, bail'i, emisiuni necunoscute
pînă în prezent pentru domnia comună a lui Radu I şi Vladislav I (nr. 9), eventual
şi a lui Vladislav al II-iea (nr. 34 ) Persistenţa acestor emisiuni, de valoare redusă ,
arată extinderea pe care a căpătat-o schimbul monetar, în viaţa de toate zilele :
moneda era folosită pînă şi în tranzacţ.ii mărunte, neînsemnate.
Informaţiile extrase din documentele vremii ne-au dat posibilitatea să deter
minăm data de emisiune a monedelor bătute de Dan al II-lea (nr. 25). Aşa cum
s-a arătat, aceste emisiuni au apărut spre sfîrşitul anului 1424 sau la începutul lui
1425, dată la care Dan al II-iea şi-a organizat monetăria cu sprijinul suzeranului său,
Sigismund I. Precizarea datei de emisiune e de cea mai mare importanţă pentru
monedele feudale în general, care, după cum se ştie, rar poartă anul baterii pînă
spre sfîrşitul secolului al XV-iea ; excepţie în această privinţă fac numai monedele
islamice, de obicei datate.
Un alt rezultat obţinut, în urma cercetării materialului numismatic înfăţişat
aici, este acela de a fi stabilit care sînt monedele emise de către Vlad Dracul. Se com
pletează astfel cunoştinţele noastre privitoare la activitatea monetară a acestui
voievod şi se adaugă o verigă nouă la şirul domnilor Ţării Romîneşti care au uzat de
dreptul de a bate monedă, pînă la mijlocul veacului al XV-lea.
Studiul emisiunilor monetare din această vreme ridică, în sfîrşit, problema
determinării monedelor atribuite lui Radu al II-lea. Această atribuire, după cum am
arătat, trebuie privită cu multă rezervă. Problema este destul de dificilă, din cauza
extremei rarităţi a acestor emisiuni. Sub acest raport, este suficient să menţionăm
că, după cite ştim, exemplarele descrise sînt singurele ce se mai păstrează astăzi.
Cu toate acestea, o serie de factori, trecuţi cu vederea în cercetările anterioare, aruncă
o umbră de îndoială asupra identificării emitentului acestor monede. Se impune deci
o cercetare mai atentă a izvoarelor de care dispunem, pentru a determina data, fie
şi aproximativă, a emisiunilor de care ne ocupăm.
Din descrierea pieselor noastre, s-a putut constata că monedele atribuite lui
Radu al II-iea nu seamănă nici ca tip, nici ca execuţie cu cele ale predecesorilor săi,
Mircea cel Bătrîn şi Mihail. Se ştie, într- adevăr, că după bătălia de la Nicopole şi
înlăturarea lui Vlad, Mircea cel Bătrîn emite un nou tip monetar, cu efigia sa, păstrat
de Mihail şi reluat, după cum am văzut, chiar de către Dan al II-iea, ale cărui resen
timente faţă de familia lui Mircea sînt totuşi cunoscute. Monedele atribuite lui Radu
al II-iea, fiu al lui Mircea, reprezintă un tip nou, neuzitat de către înaintaşii săi apro.
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41

Fig . 40 - 4 1 . - Ducaţi de la Basarab a l I I-lea ( 1442 - 1443) ;
la nr. 40, scutul are primul cartier fasciat, tn al I I-iea
semiluna deasupra unei stele ; la nr. 4 1 , scutul e mobilat lnver, .

•

42

43

Fig. 4 2 - 43. - Ducaţi de la Vladislav al I i-lea (1446 - 1 4 56) ;

nr. 42 cu o stea deasupra unei semilune tn primul cartier al
scutului ; la

nr.

43, semiluna e aşezată deasupra stelei.

Fig. 44. - Ducat emis d e Vladislav
(mărime 2 : 1).

al I I-iea

Flg. 45. - Ducat atribuit lui Radu al I I I-iea cel Frumos
(mărime 2 : 1).
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piaţi ; acest tip e reprodus în emisiunile lor de către Basarab al Ii-lea (1442 - 1443),
dar mai ales de către Vladislav al Ii-lea (1446 - 1456), deci la o apreciabilă distanţă,
cu o revenire la tipul cu efigie în timpul lui D.1n al II-lea, în jurul datei 1424 - 1425,
şi cu intercalarea neobişnuitului tip al lui Vlad Dracul, în 1436 -1437. Chiar şi grafia
ducaţilor lui Radu al Ii-lea prezintă particularităţi care îi apropie foarte mult de cei
bătuţ,i de către Vladislav al Ii-lea ; într-adevăr, literele ce intră în componenţa legen
d elor au exact aceleaşi trăsături şi la unul şi la celălalt (fig. 44 -45).
Pe de altă parte, monedele atribuite lui Radu al Ii-lea se deosebesc de cele ale
lui Mihail: Dan al Ii-lea, Vlad Dracul şi Basarab al Ii-lea din punct de vedere al valorii
intrinsece şi al execuţiei, fiind bătute destul _de îngrijit, dintr-un aliaj cu titlu mai
ridicat, în vreme ce piesele celorlalţi voievozi, enumeraţi mai sus, sînt executate
mult mai rudimentar, dintr-un bilion negricios, cuprinzînd o proporţie infimă de
argint. Dimpotrivă, monedele lui Vladislav al Ii-lea reprezintă realizări cu adevărat
artistice, avînd un titlu metalic foarte ridicat ; există deci o apropiere simţitoare de
stil, execuţie, grafie şi titlu metalic între ducaţii atribuiţi lui Radu al II-lea şi cei
emişi de către Vladislav al II-iea, deşi între domniile acestor voievozi s-au scurs
nu mai puţin de 19 ani.
Rezumînd constatările expuse mai sus, ajungem la următoarea schemă :
Mircea cel Bătrln
Mihail I
Radu al I I-iea
Dan al I I-iea
Vlad Dracul
Basarab al I i-lea
Vlaclislav al I I-iea

-- tip cu efigie, argint (aproximativ 1397 - 1418) ;
- acelaşi tip, bilion (141 8 - 1420) ;
- tip nou : tipul comun muntean, modificat, cu semiluna şi stea ln scut,
argint (1420 - 1427) ;
- tip cu efigie, ca la l\fircea şi Mihail, bilion (1424 - 1425) ;
- tip cu acvila şi dragonul, billon (1436- 1437) ;
- tip cu semiluna şi stea tn scut, bilion (1442- 1443) ;
- acelaşi tip, dar din argint (1446 - 1456).

O asemenea secvenţă ni se pare cu greu verosimilă ; nici tipologic sau stilistic,
nici din punctul de vedere al caracterelor intrinsece, monedele atribuite lui Radu
al II-lea nu corespund cu cele emise de către predecesorii sau succesorii săi imediaţi.
Izvoarele documentare nu aruncă nici ele lumină asupra momentului şi rostului
apariţiei acestor monede - cele atribuite lui Radu al Ii-lea - într-o perioadă de
necontenite frămîntări, provocate de competiţia pentru domnie dintre cei doi rivali :
Radu şi Dan. Este drept că din cele cîteva documente, destinate braşovenilor, se
constată strînse relaţii de comerţ între Braşov şi Ţara Romînească, incepînd din mai
şi pînă în noiembrie 1421, cind Radu al Ii-lea reînnoieşte negustorilor din acel oraş
privilegiul acordat cu opt ani în urmă de către Mircea cel Bătrîn 1 ; în actul eliberat de
Radu 2, taxele vamale sînt exprimate în fertuni, perperi, ducaţi şi bani, ceea ce pre
supune o circulaţie monetară diferenţiată. În ce măsură ducaţii şi banii menţionaţi
în privilegiul lui Radu al II-lea reprezintă emisiuni ale sale, ce eireulau în acea.stă
1 Toate aceste docwncntc la I. Bogdan, op. dl., pn.,.� im.
2 lbid. , doc. nr. V. p. 1 1 - 1 2 .
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vreme în Ţara Romînească, faptul e greu de dovedit cu mijloacele ce ne stau astăzi
la indemînă. Din punct de vedere teoretic, nu ar fi imposibil, intr-o atare fazii. de
dezvoltare a economiei feudale, în care domnia îşi aduna grosul veniturilor in numerar
din taxele vamale percepute pe drumurile de comerţ ; o dovadă peremptorie in acest
sens nu este însă cunoscută, după cum s-ar putea prea bine ca tarifele vamale să fi
fost copiate tale quale din privilegiul acordat braşovenilor de Mircea în anul 1413,
privilegiu în care aceste clauze au un conţinut identic.
Dacă izvoarele scrise nu au consemnat nici o ştire precisă cu privire la emisiunile
monetare atribuite lui Radu al II-iea, să încercăm a le determina cu ajutorul sigiliilor,
păstrate pe documente emise in cancelaria acestui voievod. Ni se pare firească metoda
1le a cerceta eventuale analogii de exprimare între monede şi sigilii, deoarece şi unele
�i altele reprezintă opere ale gravării în metal, cuprinzind adesea aceleaşi elemente de
ordin heraldic, iconografic sau paleografic - steme, efigii, legende ; mai mult, ele ar
putea fi datorate uneori aceloraşi artişti, ceea ce ar implica şi unele analogii de stil
sau execuţie. Şi cum sigiliile prezintă avantajul însemnat de a fi datate de cele mai
multe ori în mod sigur, pe baza actului pe care îl întăresc, devine evidentă utilitatea
examinării comparative a monumentelor numismatice şi sfragistice, considerate în
strînsă legătură unele cu altele 1 •
Revenind la problema ce ne preocupă, constatăm că tratatul de pace încheiat
de Radu al II-lea cu braşovenii, la 1 7 mai 1421, este sigilat cu sigiliul cel mare al lui
Mircea cel Bătrin, însoţit de patru peceţi boiereşti 2 ; se poate deduce de aici că, la
acea dată, Radu al Ii-lea nu avea încă un sigiliu propriu, sau cel puţin nu avea unul
de această categorie 3• Cîteva luni mai tîrziu, Radu acordă braşovenilor cunoscutul
său privilegiu de comerţ, sigilat cu o pecete atîrnată, de formă oval-culcată sau
orizontală 4, reprezentind două capete încoronate afrontate, care „sînt foarte urît
desemnate" 6• Legenda e redactată in limba latină şi are următorul cuprins 6 :
+ IOAN + R.AD + VOE + VODA
În afară de aceste două sigilii, fără nici o legătură cu monedele atribuite lui
Radu al Ii-lea, se mai cunoaşte o pecete cu acelaşi tip iconografic, dar cu legenda
în limba slavă ; ea are următorul text 7 :
+ tw.iH P.tAtlA. R01Kw).. H r"ocn[o] Al :
1 Cf. Oclavhm Iliescu, lndreptdri şi lntregiri mărunte cu privire la unele emisiuni monetare feudale

ale ţărilor romlne, în SCN, I (1957), p. 231 - 232, unde se utilizează aceastA metodă pentru datarea unor

serii monetare emise de Alexandru cel Bun.
2 I. Bogdan, op. cit„ p. 10.
3 Emil V lrtosu, op. cit., p. 409.
·
• Denumirea de sigiliu orizontal, lbid„ p. 339.
• I. Bogdan, op. cit., p. 13. Tot atlt de rudimentare sint sigiliile din a ceeaş i categorie ale lui Dan
al I I-iea (ibid., p. 29).
8 I. Bogdan, op. cit„ p. 1 3 .
7 lbid., p . 1 4 .
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Această legendă ar prezenta unele analogii cu aceea înscrisă pe monedele care fac
obiectul preocupărilor noastre :
+

IW

jldAVA. KOHKOAd• l'H'h.

Ortografia numelui R a d u este aceeaşi, iar titlul de domn este indicat în ambele
cazuri ; din nefericire, scrisoarea ce poartă acest sigiliu nu are dată, astfel încît nu
avem certitudinea deplină că ea emană de la Radu al II-lea 1 • Î n acest document,
Radu voievod şi domn face cunoscut braşovenilor că a desfiinţat vama de la Cîmpu
lung, lăsînd să fie aşa cum a fost după aşezămîntul lui Mircea voievod ; le cere apoi
să nu facă nedreptate săracilor 2 săi, întrucît şi lui îi este milă de braşoveni. Referirea
Ja aşezămîntul lui Mircea cel Bătrîn poate să ne indice persoana lui Radu al II-lea,
ca emitent al actului ; în acest caz, scrisoarea în discuţie ar trebui datată înainte de
21 noiembrie 1421, cînd Radu emite privilegiul său amintit mai sus şi în care vama
de la Cîmpulung nu este menţionată, dar după 17 mai al aceluiaşi an, cînd promite
Braşovului pace şi libertatea comerţului. Cît priveşte grija arătată în această scrisoare
de a nu se face nedreptate săracilor, ea ar putea sugera fie domnia lui Radu al II-Jea,
fie aceea a lui Radu cel Frumos, deoarece astfel de preocupări se constată în documente
emise în mod sigur de amîndoi voievozii 3 • Pe de altă parte, din punct de vedere paleo
grafic, scrisoarea ce face obiectul acestui examen ar putea de asemenea emana, după
părerea lui Ioan Bogdan, de la oricare din cei doi Radu amintiţi aici 4, astfel încît.
nici sub acest aspect, problema nu este mai lămurită. De altfel, chiar dacă sigiliu]
în discuţ,ie ar aparţine în mod cert lui Radu al II-lea, - fapt ce rămîne încă a fi
dovedit - analogiile de titulatură şi ortografie nu sînt suficient de semnificative,
pentru a atribui acestui voievod monede net deosebite de emisiunile contemporanilor
săi şi a căror execuţie contrastează de asemenea cu aceea, atît de rudimentară, a
sigiliilor lui Mihail I, Radu al II-lea şi Dan al II-lea.
Prin urmare, datele oferite de studiul documentelor şi al sigiliilor cunoscute
din domnia lui Radu al II-lea nu sînt cîtuşi de puţin concludente, pentru a atribui
acestui domnitor în mod sigur emisiuni monetare. Există însă motive destul de
serioase de a acorda monedelor descrise sub această etichetă o dată mult mai apro
piată de d.o mnia lui Vladislav al II-lea. Pentru banul anepigraf, a cărui asemănare
stilistică şi de factură cu ducaţii voievodului citat este atît de izbitoare, problema
ni se pare elucidată, în sensul atribuirii acestei piese lui Vladislav al II-lea ; numai
1 Textul scrisorii, ibid., p. 13 ; I. Bogdan o datează : c.
1424 - 1427 (a doua domnie a lui Radu)
(p. 14) ; G. Giindisch, op. cit., p. 143 - 144, o datează : 1421 mai 1 7 - 1422 octombrie 23, perioadă ln care
Rarlu al I i-lea era ln bune relaţii cu braşovenii.
2 Termenul de „săraci" reprezintă o anumită categoric socială ; aici locuitori ai oraşelor, negustori.
Cf. V. Costăchel, Dezagregarea obştii stlteşti tn /tlri/e r�mlne tn evul mediu, ln Studii şi referate privind

istoria Romlniei, partea I, Buc. , 1 954 , p. 753 şi urm., mai ales p. 776 - 780.
3 Cf. I. Bogdan, op. cit., doc nr. IV, p. 8 - 9 (Radu al I i-lea) şi nr. LXXX I I , p. 106 - 107, LXXX I I l ,
p. 107 - 108 (Radu cel Frumos).
4 I. Bogdan, op. cil., p. 1 1 0, nota sub documentul nr. LXXX IV.
22

-
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h1tr-o domnie mai aşezată, beneficiind de o oarecare stabilitate economică şi politică,
se putea resimţi necesitatea emiterii unor valori nominale mai reduse, alături de uni
tatea monetară. Iar ducaţii ce poartă în legendă numele lui Radu şi prezintă analogii
strînse, sub multiple aspecte, cu piesele emise de către Vladislav al II-iea, ar urma
să fie atribuiţi mai degrabă, după datele de care dispunem actualmente, lui Radu al
III-iea cel Frumos 1 (1462 -1475, cu unele întreruperi în anii 1473 - 1475), a cărui
domnie e despărţită de aceea a lui Vladislav al II-iea numai cu şase ani, şi anume
anii primei domnii a lui Vlad Ţepeş. Referindu-ne la bine cunoscuta ştire din leto
piseţul de la Bistriţa, potrivit căreia Ştefan cel Mare, alungînd în n oiembrie 1472
pe Radu cel Frumos din cetatea sa de scaun, i-a luat doamna, unica fiică, întregul
tezaur 2, toate hainele şi toate steagurile, ne întrebăm dacă nu se găseau în acest tezaur
şi ducaţi de tipul prezentat aici, emisiuni atribuite de noi acestui voievod muntean.
Pe de altă parte, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că documentele din timpul
lui Radu cel J<'rumos, publicate pînă în prezent, menţionează asprii 3 ca monedă în
circulaţie internă, iar într-un singur caz şi florinii 4 ; ducaţii, monedă a Ţării Romîneşti,
nu sînt amintiţ,i de loc, deşi acest termen e folosit de mai multe ori în înţelesul generic
de bani, atît înainte, cît şi după domnia acestui voievod 5• Problema determinării
monedelor atribuite anterior lui R adu al III-iea, Radu cel Mare sau Radu al II-iea,
iar de noi lui Radu cel Frumos, rămîne în orice caz deschisă, pînă la o verificare
mai temeinică. Izvoare noi vor aduce probabil mai multă lumină şi vor înlesni deter
minarea acestor emisiuni monetare muntene, atît de tîrzii.
Ca rezultat al cercetărilor mai vechi şi al celor prezentate în lucrarea de . faţă,
se poate stabili seria cronologică a monedelor bătute în Ţara Romînească, în cursul
veacurilor XIV şi XV, serie concretizată în tabloul nr. 1. Din acest tablou, reiese că
sîntem încă departe de a avea cunoştinţe complete cu privire la exercitarea dreptului
monetar de către domnii munteni, în veacurile amintite. Rămîne ca viitoare cercetări
să împlinească aceste lacune din numismatica Ţării Romîneşti.
1 l n acelaşi sens, I. Ivcrsen, op. cil., p. 2,12, care îşi întemeiază însă părerea pe alte consideraţii :
pornind de la. premisa că limba slavă s-ar fi introdus în legenda monedelor muntene şi moldoveneşti abia
după conciliul de la Florenţa din 1439, datează monedele de acest tip ln domnia lui Radu al I I I-iea,
singurul dintre primii trei Radu care domneşte posterior acestui eveniment. Atit argumentarea cit şi crono
logia atribuită acestei domnii (1455 - 1 456) slnt însă greşite.
2 K'l!.Ctl C K p OKHl.ll f iro, I. Bogdan, Cronice inedite atingă/oare la istoria Rominilor, Buc., 1895, p. 39.
3 Acte din 30 mai 1464, 8 iunie 1466 şi 18 mai 1468, in colecţia Documente privind istoria Romi11iei. B. Ţara Rominească, veacul X I II, XIV şi XV, Buc., 1953, doc. nr. 127 (p. 133- 134), nr. 133
(p. 140- 141) şi nr. 135 (p. 142).
nr. 138
4 Act datat din 25 august 1'169 (copie după o traducere veche rominească), ibid., doc.
(p. 143 - 145).
6 Dovezi ln acest sens din domnia lui Vlad Ţepeş, la 1456 - 1 462 şi 1476 ; a lui Basarab cel Tlnăr,
cu data 1479 decembrie
1480 ianuarie ; a lui Vlad Călugărul, ln mai multe rlnduri, Intre 1482 - 1496 ;
ln sflrşit, din domnia lui Radu cel !Ilare, Intre 1496 - 1 507 (actele respective la I. Bogdan, Relaţiile Ţlirii
Romineşli, passim).
-
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Tabloul

nr.

i

I

Emisiunile monetnre nle Ţi'lrll Romlneştl ln veacurile RI XIV-iea şi BI XV-IPn
�r.
crt.

Numele voievozilor
emitenţi :

Anii
de domniei :

Valori monetare emise :

1

Vladislav I

1 364 - 1 377

2

Vladislav I şi Radu I,
asociaţi

1372- 1377

3

Radu I şi Vladislav I,
asociaţi

1372 - 1377

4

Radu I

1 377 - 1383

5

Dan I

1383- 1386

6

Dan I şi Mircea cel
Bălrln, asociaţi

1383 - 1 386

ducaţi

7

Mircea cel Bălrln şi
Dan I, asociaţi

1 383- 1386

ducaţi

8

Mircea cel Bătrtn

1 386 - 1418

9

10
11

12

13
14

15

16
17

18
19

20

Vlad I
Mircea cel Bălrtn şi
Mihail I, asociaţi
Mihail I
Radu al II-iea Praz
naglava

Dan al II-iea

Alexandru I Aldea
Vlad al 11-lea /)racul
Mircea
Basarab al II-iea
Vladislav al II-iea
Vlad al III-iea Ţe
peş
Radu al II I-leu cel
Frumos

1394 - 1 397

1408 - 1 4 1 8

ducaţi ln sistemul groşilor
ducaţi ln sistemul dinar.lor
bani
ducaţi ln sistemul dina
narilor
ducaţi ln sistemul dina
rilor
bani
ducaţi ln sistemul groşilor
ducaţi ln sistemul dinarilor
bani
ducaţi
bani

1422 - 1431

ducaţi

1431 - 1436

1436 - 1442
1-1'1 3 - 1 4 '> 6
1442

1442 - 1443

1446- 1456
1456 - 1462

1462- 1475

cu lntreruperi ln

fnceplnd de la Dan I, se
emit ducaţi numai ln siste
mul dinarilor
Dan emitent principal
(numele său figurează pe
aversul monedelor)
Mircea emitent principal
(numele său figurează pe a
versul monedelor)

Nu se cunosc monede
ducaţi

cu lntreruperi dato
rate alternării lui
Radu al I i-lea

Vladislav emitent prir:
cipal (numele său figurează
pe aversul monedelor)
Radu emitent principal
(numele său figurează pe
aversul monedelor)

ducaţi
bani
ducaţi

141 8 - 1420

1420 - 1422
1423
1424
1426
1427

Observaţii :

Monedele atribuite aces
tui voievod par a fi emise
mai curlnd de către Radu cel
Frumos - ducaţii - şi Vla
dislav al I i-lea - banul ane
pigraf
Emisiuni din 1424 - 1425

Nu se cunosc monede
Emisiuni din 1436 -1 437

bani

Nu se cunosc monede
ducaţi
ducaţi
bani
Nu se cunosc monede
ducaţi

1473- 1475

1 In afarA de domn'lle Iul Radu al Il-lea şi Dan al II-iea, e·a uUllzat. cu roa.rte
ln Documente Pril'ifld istoria Romlnlel. Introducere, voi. I, Buc •• 11166, p. •86- 487.

mici

deoeehlrl, crouolo11îa pullllcat1 recent

339
https://biblioteca-digitala.ro

OCT � \H '\

B hl l n-c H H :.\ I O H E T

li.I E�('( .

B A JI A X H H

X IV

B

XY

II

B E li A �

l\PAT lWE CO,IJ,EP/l\A H I1 E
B

1PH n

nalIHOM H c c�rn noBauun a B Top p a c c M a Tp1r n a c T

O TH OCJi fi\H X C H K

X IY

XV

H

B hm y n w n M O l l C T B aJ1a x m 1 ,

BeKaM ; 6oJihllll\II C T B O u a n;i.1 x 11eony 6JIHK0Ba1I o , o c TaJi h H J.Tc

me u a B e C T JlhI u� n p e nhl AYIIVIX TP Y A O B , B K O TOpb1 x o H tt x yno Mu11 a e T c H TOJihKO M H M o 

x o no M u.:rm m e o H H onuc aahr B 11e n o c T9. To q Hoii: M e pc . B nopHAKC cBoeii :m a qu M o c T H ,
1110H e Tbl , C O C TaBJIHlOI.l.\He n p e n M e T 11a•11Ioii p a 60 TbJ ' npe ,11 c TaBJiffIO T :

1.
H O C TH ,

BhlnycKll M O H e T HeKO TOpbIMH r o cn o napHMH,

.rm OHH

IlOJib30Bami:cL

K o r n a -m1 60

npaBOM

o KO TOphl X He H 3 B C C T H O

'IeKaHH Tb

MOHe T bl ;

B ;) T y

B

TO •I 
1\ a 'f (' 

II l.Jep T o M ( 1436;__1 442,
1436�1 437 rr. (.MM 26-27 H
p a u hlllC Pany I I ( 1420-1 427 r r . c

r o p tt IO B X O A H T MeJIKaH M O tt e T a , nyu�eHHaH B o 6p au�eHHe BJi a ]:\O M

1 443-1446),

onucamm ) ,

a

O THO C1tIQaHCH,
TaK me

no

M o n e TLI ,

MtteH. H lO

a B Topa,

npannchleacMhie

nepep hl B a M H ) , 110 p a c c M a TptteaeMLie

e

K

; noii: p a 6 o Te , H a c c11oaamm

1 11

'IHCJ1e1IHhI X apryMeu T o n , KaK Bhmycmr rocnonap11 P a n y

rr. c

nepepLIBaMn a

2.

1 473:.-1 475

rr. ; M O il e T a onnraHa n o n

,11 0 BOJibHO

11rn o r 0 -

( l li 62---1 47�i

flpeKpaCHoro

.M 23) .

Henaaec THhle ,11 0 c n x nop J:llCH n e K oT Op hl x KllH meanii: ]leHe mm.re :mai-at : lia1>

BhrnycKH paaMenuoii M O IIe Thl, - 6amr, O TH O C R I.l.\tte c H K c o a MeC THOMY npaa;ri:eun.'lo Pa.l\y
B.-1a nIIcJ1aBa
K O apeMe1IaM

I ( 1372-1377),

np1PreM Pa ny

BJiaAIICJrn.ea II ( 1 446L14 56 ; M 24).

BblilVCKlI M O H C T C TO H M O C TblO

XTV

n

3.

XV

n

\f O H e THOH

C H C TeJ\lbl

H cony 6�ur n o e annh1 e e r p n n y me n :rn e c THblX T i m o n :-.1 0 H c T .

O TI L O C H TC fl

IH

TaK ;uc

Tip u a Tirx ro( nonapHx n a aec THLI .1m11 h

[IV
K a T - e [I H Hm�a
•

BeKax.

(M 9),

6blJ1 rna BIILIM :->MII T Te H TOllt

CJIC f\YIOIQHe :

h'

B

BaJia x 1ur

ll

:J Tofl 1> a Tc r o p 1 m

a) Mone ThI c n a ).\nncH Mn ua ):IByx aa'brna x : �raTHIICK Oii 1-1a aaep c e u: cJraonucKoii

u a p e ncp c c , ny u�e11uhl e B 0 6p a1Qemrn B.rr a ,11 n cJiaBOM

I (M 8).

)];o c H x n o p fi h1.rm H 3 D C C TII.hl

TIO[IO OHblC !\IOII e Tbl , HO co C.'laBHIICKllMH n a ,11 n HCHMH Ha o o eu x C TO p O H a x .
6)

Mone ThI c o cllaBHIIC K H M n o 6p a Tn hI M n n a ,llrr i1 c n M H n a a s e p c c 1 1 ttopMaJihnoii u a

pesepcel BhIIIY ILlelIHbie Il.TJ: a ):IHCJi a B O M
qacTO

B C Tpe 'IaIOIQaHCfl

B C Tp e •rae T C H
a)

r)

c

I (.l'.'; 4).

nyMH3Ma T U K C

na.rra 1m.' KOH

l\Jone ThI

111imy1 1wttnL1e
U

11a

n

,11 0

cepe ]:\HHhl

M O II e T e .

�e<fiopMnp osam10I1 ,

B:ra}:lnc.'Iano M

c h a o c o oeHJI O C T b rpaclur n H , epanmI TeJi b H O

�lo.IT AO Bhl

I

(pnc.

5).

n e noHJI T H ofl:

c:cas a n c K OI1

xv

B C l' 8 ,

BrrepBbIC

na ;1m1 c 1> 10 ,

TaK iIW

B hl n y c m1 c Heony 6JI H K o BaHHhI M ll O T � r n q u Te.j( hHhlllrn a11aJ>aMn B B H Ae C H M no.1o n

na qaJihHhIX 6 y K B . flO,""(b30BaHIIe

pa3Jllf 'Illbl M II C HM B 0 -13MH Illia qa,JibHhIMll

6yKBaMH, Ha

aHa 'IelIUC RO TOpblX 3aK�1IO"IaJI O C h B T O M , 'I T 0 6 hl noc.;rc noBa Te"1bHhI C BhlllYCKH 1110}[eT O TJIH 
'IaJIIIC h Apyr O T np yra,

obl.'IO

q a c To sc Tpe q a 10 u�HMCH HB:ienneM B Ba.1 a x 1r n , o c o 6e n tt o , B

T e 'Ienue nepltbIX ,11 e cn TmieTHii ]:leR TCJibHOC Tll Ba.;Ta llJ C K o ro M O H e T1IOro ABOpa (npH 6JI H 311TeJJ 'b n o

1364- 1400 r r . ) . Bo.;rhlllHII C T B O

onucan HhIX B :J T O M n c cJ1e]:\0Bal1HH aK aeMmrnpon

HB.1 H e T C H H O B hl M H cepH HMll c p a 3J""(ll'lllbl l\Ul C H M B Ollallm

4.

H

n a 'I8Ji bHhllltn fiyKB3MH.

H aK o n e1..1 , no c.1e[IUHH KaTe rop1rn o x B a T hl B a e T pH� Bhlnyc K o B n a e e c THhIX M o n e T ,

y me o n y 6mmoaa1111L1x n oo;cee c Taphlx Tpy nax , 1 1 0 onuc annhlx 1rnp a T .l.\e , B H e AO C Ta
To qnofl: M c p e . Ha a To T paa neTaJihHOe H npaamchnoe

o n H c aune

11eKO TOph1 x

:-> Toro p o ,lla c onpoao m ,11 a eTcn <Jmrypnpy1o n1nMn B TeK c Tc penpo ,11 y KQIIHMn.
HpoMe omrc amrn M o n e T , HBllHIOll.(n x c 11 rr p e 11 M e T o M a Toii
a11pyc T

n

ooJiee

a a m n h1 c

a o n p o c L1

;vrn

n c Topnn 11.·111

https://biblioteca-digitala.ro

na

MOHPT

p a 6 o T hl , aBTOp auam1-

•iyMm111r n T1r n u ,

nr.1 ;ţnnraeMhi e

11p eţţc Tae.;rn1u�wM 3 Ae C b 1'-taTepHaJIOM. Ha ocHoeauHH H3JIO IBeIU(bi'x ap ryMeuTOH, ):\aeTcn
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3 1 . - BaH, npnnncaHHblit PaJJ:y I I .
3 2 . - ,IJ;yKaT BpeMeH ,IJ;aHa I I (1422-1 431 c nepepb!BaMH, acJieJJ:CTBHe qepeJJ:oaau1111 c
KHR>HeHneM PaJJ:y I I ) .
Pnc. 33 - 3 4 . - Ba1m apeMeH BJia)la I I qepTa (1436-1 442, 1 443-1 446).
Pnc. 35 - 36. - BoJILIIIaR rocno)lapcKaR ne•rnTL BJia)la qepTa (1437) (no :3MHJIIO B bipTocy,
Din sigilografia Moldovei şi a Tării Romim şti", ByxapecT, 1 956, p11c. 1 8) .
Pnc. 37.- Ilepaan 6oJILIIIaH ne'laTL CnmaMyH)la I , aettrepc1wro KopoJIH ( n o CnJia)lH lll a HJJ:opy,
„A magyar m mzl t liirtenett", III , ByAaneIII T, 1 895, cTp. 421 ) .
Pnc. 38. - OTJinqnTeJILHble aHaKH op)leHa JJ:paHoHa B 1483 r . (no CnJiaAH lllaHJJ:Opy, Bblnrn
y noMHI IYTLiit TPY ll. cTp. 480).
Pnc. 39. - ,IJ;pyroe nao6pameHne opJJ:eHa ApaKoHa (no CnJia)lH lllaHJJ:opy, BLIIIIeynoMRHYTbili
TPYA. CTp. 484).
P 1'1C . 40 - 4 1 .
,IJ;yHaTbl ape�teH Bacapa6a I I (1442-1443) ; Ha ::rnaeMnJinpe, 11ao 6pa1ueH noM
ua pnc. '10, Ha ll\HTe nepaoe noJie aaIIITpHXOBaHO, a Ha BTOpOM - noJiyMeCHl.I Ha)l IIIe CTHKOHe'IHOfi
:rneB)lOit (COJillIWM) ; Ha 3K3eMnJIHpe, H30 0pa>HeHHOM Ha pHC. 4 1 , qeKaHKa Ha ll\HTe -B O OpaTHOM nOpH)lHe
PHC. 42 - 43. - ,IJ;yKaTLI apeMeH BJia)lHCJiaaa II (1 446-1 456) ; ;Ni 42 co aaea)loit Ha}l; 110Jiy
Mecn11eM Ha rrepaoM noJie, ;Ni 43 noJiyMecm� pacnoJio>HeH HaA aaea)loit.
Puc. 44. - ,IJ;yKaT, Bb!nYll\CHHblit BJiaAHCJiaaoM I I (aeJIH'IHHa 2 : 1 ) .
Pnc. 4 5 . - ,IJ;yKaT, npnrrncLiaaeMblit PaJJ:y III IIpeKpacaoMy (aeJinqnHa 2 : 1 ) .
Pnc.

Pnc.

1,

-

DES EMISSIONS MONETAIRES D E L A VALACHIE
AUX xrve ET xve SIECLES
RESUM E

L'auteur presente un certain nombre d'emissions monetaircs de la Valachie,
datant des XIVe et xve siecles. La plupart sont inedites, tandis que le reste n'a ete
signale qu'en passant ou insuffisamment decrit. Dans l'ordre de leur importance, Ies
pieces qui font l'objet de ce travail representent :
1. Des emissions monetaires de princes dont on ne savait pas s'ils avaient
ou non use du droit de battre monnaie. Dans cette categorie rentrent Ies menues
pieces emises par Vlad II le Diable (1436 -1442, 1443 -1446 ), qui datent, selon
l'opinion de l'auteur, de 1436 -1437 (n°• 26 - 2 7 de la description) , ainsi que Ies mon
naies attribuees anterieurement a Radu II (1420 - 142 7, avec des interruptions),
mais que le present travail considere, en vertu de divers argumenta, comme ayant
ete frappees par le prince Radu III le Bel (1462 - 1475, avec des interruptions entre
1473 -1475 ; cf. la piece decrite au numero 23).
2. Des valeurs monetaires encore inconnues jusqu'a ce jour pour le regne de
certains princes : ainsi, des bani, emissions de monnaie divisionnaire datant du regne
commun de Radu !0' et de Vladislav l"' (1372 - 1377), Radu etant l'emetteur principal
( n° 9), ainsi que du temps de Vladislav II (1446 -1456 ; n° 24), princes dont nous ne
connaissons que des emissions de la valeur du du.cat, qui etait l'unite du systeme
monetaire valaque aux XIV0 et xve siecles.
3. Des series inedites de certains types monetaires deja connus ; de cette cate
gorie font partie :
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a) des p1eces a legende bilingue ( latine a l'avers, slave au revers) emises par
Vladislav ier ( n° 4 ) . On connaissait jusqu'ici des exemplaires simiJr.ires, rnais !�
legende slave sur Ies deux faces ;
b ) des monnaies a legende slave, retrograde a l' avers et normale au revers,
l�missions de Yladislav ier ( n° 4 ). Cette particularite de graphie, relativement fre
quente dans la numismatique moldave jusqu'au milieu du XY" siecle, se rencontre
pour la premiere fois sur une monnaie valaque ;
c) des picces a legende slave corrompue, inintelligible, (�galement emises par
Vladislav ier ( n° iJ ) .
d) des ernissions ayant pour signe distinctif des symboles ou des sigles inedits.
Vutilisation des divers symboles et sigles, destines a distinguer Ies unes des autres
des emissions monetaires successives, etait un procede courant en Valachie, surtout
pendant Ies premieres decennies de l'activite des ateliers monetaires valaques (vers
1364 - 140 0 ) . La majorite des pieces decrites dans la presente etude appartiennent a
des series nouvelles, a symboles ou sigles differents.
4. Enfin, la derniere categorie comprend un certain nornbre d'emissions mone
taires, connues des travaux plus anciens, ou elles avaient ete decrites d'une fa �on
sommaire et insuffisante. Cette fois-ci, la description correcte et detaillee des mon
naies de cette categorie est accompagnee de reproductions photographiques dans
le texte.
Outre la description des monnaies qui font l'objet du present travail, l'auteur
examine aussi des problemes plus importants, pour l'histoire ou la numismatique,
que soulevent Ies monnaies presentees dans son travail. II apporte, en se fondant
sur Ies arguments qu'il a exposes, toute une serie de precisions relatives a la determi
nation et a la date d'emissions rnonetaires inedites ou dont l'attribution pretait jm;
qu'ici a discussion. Pour finir, ii presente un tableau sommaire des emissions mone
taires de la Valachie pendant Ies XIY" et xve siecles, schema redigc a la lumiere des
plus recentes recherches dans le domaine de la numismatique roumaine.
E X PLICATIO:\ DES F I GL'HES

Fig. 1. - Ducat de Yladislav fer. Typc a l'aig\c contoumec ; signc <listinclif au rcwrs : unc croi x
au-dessus d'unc echelle a quatre echelons.
Fig. 2. - Ducat de Vladislav Jer. Typc a la croi x : legende slave ; au revers Ic sigle S.
et E ligaFig. 3. - Ducat de \'ladislav J er . Type i1 la croix ; Jegende slave ; au revers Ies s i gl es
turcs e t renverses.

U

Fig. 4 - 5. - Ducats <le YladislaY Ier. Type commun a legende slave, retrograde a !'avers.
Fig. 6. - Ducat de \'ladislav {er . Type commun a legende slave corrompue.
Fig. 7. - Ducat de Yladislav Jer. Type commun ; legende slave ; au revers une e to il e a huil poinles.
Fig. 8. - Ducat ele Vladislav I•r. Typc commun a legende slave ; au revers Ies sigles U ct E ligaLurcs et renverses.
Fig. 9. - Ducat de \"ladislav Ier. Type commun a legende l> i lin g u c : !aline ii l ' a w rs , slave au
revers.
Fig. 1 0 . - llan (ol>ole), emission communc des princcs assocics au tronc : Hadu ier co mm e cmc l l cur
principal et \'ladislav Jer ( 1 372 - 1 377).
Fig. 1 1 . - Ducat de Hadu Jer (1 377 - 1 383). Type a la croix ; dans ch acu n des scs cantons 1111 a.
Fig. 1 2.
Ducal 1k Hadu I•· r . Typc 1· ommun ; h'gcndc !aline (combinnison d e deux (·m issions
-··

d i fffr1·11tcs).

Fig.

n.

--

Dun1ţ de }fadu

Jcr ,

Typ c 1· om1111111 a h'.•gcnde latine e!.

s i gl e i n M i t .
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Fig. 14. - Ducat de Radu i e r. Type commun a legende sla ve ; au reYers un ecu porta nt une fleur
<le lys.
Fig. 1 5 . - Ducat de Radu J er. Type commun ; legende slave ; signe rlistinctif au revers : une croiX
double.
Fig. 1 6 - 18. - Bani de Radu Jer. Type a ecu parti.
Fig. 1 9. - Ducat de Dan Je r (1383 - 1 386). Des deux cotes de la piece le sigle w .
Fig. 20. - Ducat de l\Iircea l'Auc:en ( 1386 - 14 18). Type commun ; legende latine.
Fig. 21 - 22. - Ducats de Mircea I'Ancien. Type a l'effigie de Mircea ; au revers le bus le du Christ.
Fig. 23.
Ban de Mircea I'Aneien. Au-dessus de I'ecu le sigle 4 .
Fig. 24 - 25. - Ducats de Vlad J er (1394 - 1 397). Sigles inCdits.
Fig. 26. - Ducat de Michel Jer. Au revers, I'ccu timbre d'un heaume, ouverl, de forme parliculicrc ;
au-dessus de lui, l'aigle.
Fig. 27 - 30. - Dueats attribues a Hadu I I (1420 - 1 422, 1 423, 1 424 , 1 -126, 1427), mais appartenant,
plus probablement, a des emissions de Radu I I I le Bel (1462 - 1 475).
Fig. 3 1 .
Ban attribue a F.ac? u J J .
Fig. 32. - Ducat de Dan I I (1422 - 1 431 .
-

-

Fig. 33 - 34. - Bani de Vlad II Ie Diable (1436 - 1 442, 1443 - 1 446). A )'avers, l'aigle ; au revers,
un dragon.
Fig. 35 - 36. - Le grand sceau pendant de Vlad Ie Diable (1437) (d'apres Emile Vlrtosu, Din sigilo
grafia Moldovei şi a Ţării Romlneşli, Bucarest, 1956, fig. 18).
Fig. 37.
Le premier grand -sceau de Sigismond Jer, roi <le Hongrie (d'aprcs Szilagyi Sandor,
A mdgyar nemzel torlenele, I I I, Buclapest 1 895, p. 421).
Fig. 38. - Insignes de l'ordre du Dragon en 1483 (d'aprcs Szilagyi S:indor, op. cil., p. 480).
Fig. 39. - Autre representation de l'ordre du Dragon (d'aprcs Szilăgyi Săndor, op. cil., p. 484).
Fig. 4 0 - 4 1 .
Ducats de Basarab II ( 1 442- 1443) ; au droit de Ia piece no 40 Ie premier champ
de l'ecu est fasce, le deuxieme porte un croissant au-dessus d'une etoile ii six branches (soleil) ; la piece
de Ia figure 41 a un ecu meuble inversement.
Fig. 42 - 43. - Ducats de Vladislav I I (1446 - 1456) ; Ie no 42 porte a u premier champ <le l'ecu
un croissant surmonte d'une etoile ; Ie croissant d u no 43 se trouve au-dessus <le l'Ctoilc.
Fig. 44. - Ducat de Vladislav II (grossi 2 fois).
Fig. 45. - Ducat attribue ii Radu I I I Ie Bel (grossi 2 fois).
-

-
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DIN NUMISMATI CA LUI I OAN SRACIMIR
lhEANA H ĂNC J I, A

Monedele d e argint ale lui Ioan Sracimir

(1360 - 1396) s e deosebesc n u numai

de emisiunile tuturor celorlalţi ţari bulgari, dar chiar şi de emisiunile de bronz ale
aceluiaşi ţar. Cercetarea lor prezintă deci o atracţie particulară. Î n ceea ce ne pri
veşte, vom încerca să studiem aceste piese pe baza ex emplarelor existente la Cabi
netul numismatic al Academiei

R.P.R. Aflate într-un număr important, - aproape

toate provenind din colecţia Constantin Orghidan, -- acestea formează un ansamblu
unitar, putînd reprezenta, în mic, activitatea monetară a lui Sracimir, sub aspectul
emisiunilor de argint

1.

Ordonarea acestui grup de monede ne-a dus la reluarea clasificării adoptate
pînă acum, la care facem unele precizări şi pe care o amplificăm . Deşi colecţia pe
care o avem la dispoziţie este destul de bogată pentru ca emisiunile de acest fel ale
lui Ioan Sracimir să poată fi urmărite, ea nu ne-a oferit totuşi suficiente exemple de
monede pentru a putea dezvolta egal toate capitolele. Î n comecinţ.ă unele categorii
de piese sînt doar semnalate, cu indicarea caracteristicilor lor. Din această cauză,
criteriile la care am ajuns nu alcătuiesc un sistem complet de clasifica1·e. Le propunem
cu titlul de premise pentru o lucrare mai amplă asupra monedelor de argint de la
Sracimir, care, folosind ·un număr cit mai mare de piese, să întregească sistemul de
clasificare.
Spunem „ monedele" de argint de la Sracimir, deşi în esenţ,ă, ele se reduc la un
singur tip, reprezentînd pe avers pe ţar stînd pe tron, pe revers bustul lui Iism. Acest
1 Au fost s tudiate 363 monede, şi anum� : 255 din colecţia C!>nst. Orghidan, 29 din colec\ia Nicolal'
Docan, 2 1 din donaţia prof. Const. Molscl, 1 2 din tezaurul de Ia S' listra şi 43 din vechiul depozit al
,-\cad.:miei R.P.R.'
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tip schematic este însă foarte bogat în felul cum este realizat. Astfel, pc avers, ţ,arul,

nimbat, ţfoe în mîna dreaptă, de obicei, un sceptru terminat cu o floare de crin,

în mîna stîngă, de cele mai multe ori, un volumen ; pe braţele tronului, într-o parte şi
alta, cîte o floare de crin ; sub tron nimic sau o reprezentare care diferă ; de jur îm
prejur, o legendă care este cuprinsă între două cercuri. Pe revers, bustul lui Iisus,
care are nimb cruciat, binecuvîntează cu dreapta, iar cu stînga ţine Evanghelia ;
coperta Evangheliei este uneori ornamentată ; dedesubtul bustului, o ramură ; în
eîmp, IC - XC ; ca şi pe avers, de jur împrejur o legendă, înscrisă între două cercuri.
Oele mai multe dintre elementele care completează reprezentarea principală formează
caracterele variabile ale tipului monetar. Î n gruparea pieselor vom avea în vedere
tomnai aceste elemente.
Monedele de argint de la Ioan Sracimir au fost prezentate pînă acum în
două feluri .

La sfîrşitul secolului trecut, 8. Ljubic 1 le-a grupat în donă clase, după umnărul

cercurilor care mărginesc reprezentarea, şi anume

:

·

a. monede pe care figura nu este cuprinsă în cerc ( care nu au adică şi un cerc

interior, ci numai unul exterior, dincolo de legendă) ;

b. monede p e care figura este cuprinsă în cerc ( care au deci nu numai un cerc
exterior, ci şi unul i nterior legendei) .
La aceste două grupe, Ljubic a adăugat o a treia, care ţine seama de mă.rimea
pieselor :

c. monede mai mici.
Criteriul cercurilor nu este indicat pentru o primă clasificare a pieselor, căci

i n felul acesta sînt puse la un loc monede care se deosebesc prin multe elemente de

reprezentare şi care se deosebesc şi ca valori. Î n afară de aceasta, după constatările
noastre, monedele lui Sracimir au totdeauna două cercuri care încadrează legenda.
Uneori însă, este adevărat, cercul interior apare ca o linie abia trasată, parţial vi
zibilă. Acest al doilea cerc există , deşi prima impresie este contrară. Astfel, pe lîngă
faptul că nu este important, criteriul cercurilor este şi îndoielnic. Iar în capitolul
monedelor mai mici, se schimbă însuşi criteriul de clasificare a pieselor. Nu se poate
Yorbi deci de un sistem logic şi unitar în lucrarea lui Ljubic.
Mai tîrziu, N. A. Muşmov a adoptat pentru descrierea pieselor o împărţire
dnpă criteriul spaţiului de sub tronul ţarului. Acesta se impune, într-adevăr, ca
determinînd grupele cele mai bine caracterizate. După acest criteriu, Muşmov a
st,abilit patru categorii de monede, la care spaţfol de sub tron se prezintă astfel :
sub tron : ni mic 2 ;
i S. Ljub:c, Opis jugoslavenskih nuvuca \Ca talogul mom d . Jur �lavilor de Sud), Zagreb, 1 11 7 5 ,
I ' · 2 1 - 26.
2 N. A. Muşmov, Monelile i pecealilr na bălgurskile fare (l\lon1 d< I� şi }h t"<'tile ţar: lor bul sari), Sol i a ,
l !J24, p . 1 3 5 - 136, n r . 175,

3.!(i
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sub tron : o cască 1 ;
sub tron : o stea 2 ;
sub tron : o secure 3 •
Aceste patru categorii coincid, în descrierile lui l\1uşmov, cu împărţirea mone·
delor pe valori : primele două sînt specifice pentru groşi, celelalte pentru aspri.
Stabilirea unui raport între categoriile de mai sus şi valorile pieselor pune
ordine în variaţia ponderală a monedelor lui Sracimir, variaţie care poate crea con
fuzii între groşi şi aspri. Într-adevăr, limita de greutate între aceste monede nu est,e
precisă. în general, groşii au peste un gram, asprii mai puţin. Există însă groşi mai
uşori şi aspri mai grei, aşa încît se ajunge uneori la o egalizare de greutate sau la
�azuri în care groşii au chiar o greutate mai mică decît a asprilor. În aceste cazuri,
caracterele tipologice ale piesei şi categoria din care face parte devin hotărîtoare
pentru a o considera gros sau aspru.
Acceptînd această clasificare, care pentru noi este prima clasificare valabilă a
pieselor · lui Sracimir, îi aducem unele modificări şi completări.

I. În studiul nostru anterior Despre groşu « cu cască » de la Ioan Sracimir
(1360 - 1396)4 , am arătat că identificarea motivului care apare pe una din categoriile
de groşi de la Sracimir, sub tronul ţarului, cu o cască, nu este exactă şi că această
reprezentare este un cap de om. Cea de-a doua grupă de groşi, din împărţirea lui
Muşmov, îşi schimbă astfel caracteristica, care este în realitate un cap de om.
li. În colecţia Nicolae Docan, care se află la Cabinetul numismatic al Academiei
R.P.R., se găseşte o piesă, pe care o descriem mai jos, care are sub tronul ţarului o
ramură, cu vîrful spre dreapta şi cu cîte trei ramificaţii pe fiecare parte. Aşa cum se
vede din descriere, piesa este un groş, care are 1,06 g şi 18 % x 19 % mm diametru.
Ea se adaugă ca o a treia categorie de groşi, la cele fixate de Muşmov.

III. În colecţia Constantin Orghidan tot de la Cabinetul numismatic al Aca

demiei R.P.R., există o piesă care nu are nici o reprezentare sub tronul ţarului şi
care, după indicaţiile lui Muşmov, ar trebui să fie un groş. Da,r ea cîntăreşte numai
0,64 g, deci aproape jumătatea unui groş. Dacă ţinem seama de această mare dife
renţă de greutate, precum şi de diametru ( care este de numai 16 x 16 % mm), şi de
unele amănunte (scurtimea legendei, punctul de unde începe aceasta), amănunte
care, după cum se va vedea, sînt caracteristice asprilor, ajungem la concluzia că nu

1 N. A. Muşmov, Neizdadeni bălgarski moneti (Particularităţile monedelor bulgare), in J:11esliia, VI
( 1 930 - 1 931), p. 231 - 232.
2 N. A. Muşmov, Monetile i pecealile 1111 bălgarskile fare, p. 1 36, nr. 1 76.
3 lbid., p . 136, nr. 1 77.
4 ln Studii şi cercetări de bibliologie, I I ( 1 9 57), p. 3 1 4 - 3 1 \J ,
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putem a ,·ea de-a face cu un groş, ci cu un aspru sau 1 /'li groş 1 • 'frebuie să admitem ,
aş 1dar, că există nu numai groşi, ci şi aspri care nu au nimic sub tronui ţarului.
Păstrînd legătura dintre valori şi grupele de monede determinate de felul cum
î nfăţişat spaţiul de sub tron, împărţirea lui N.

e

A . l\fu şmov se modifieă . Em isiunile

de argint ale lui Sracimir se prezintă atunei af\tfel ;
(iro�I

.\sprl

r

Clasa

III

:mb trnn : nimic.
sub tron : u n cap de Oll l .
11ub tron : o ramură .

Cl asa

I
II
III

sub tron : nim ie.
sub tron : o stea.
sub tron : o secure.

Clasa
Clasa

C l asa
Clasa

II

-··-

I\'. Î n descrierea monedelor lui Krndmir, numismaţii au :mrprius unele detalii .

.\:Mel, deşi nu a aranjat mo nedele sistematic, Ljubic a precizat cîteva particularităţ i
im portante, pe care le semnalăm. De exemplu :
- la unele piese, cereul interior este neted ( liniar) , iar cel exterior peifat 2 ;
- sceptrul trece uneori între cercurile legendei, despărţind-o 3 ;
- l a unele monede, pe braţele tronului, în stînga şi dreapta, se vede eîtt•
un ornament format din trei puncte aşezate în formă de cruce 4 ; î n
vîrful sceptrului, un ornament similar 5 ;
uneori, legenda, pe avers şi pe revers, începe fără cruce 6 ;
- la piesele care au sub tronul ţarului o secure, caracteristicile sînt urmă
toarele : pe avers ( care la I.ij ubic este considerat revers ) , legenda
începe din dreapta capului ţarului ; sceptrul trece peste cercul interior:
fără să despartă legenda ; ;
- in descrierea pieselor se arată de asemenea diverse particularităţi de
legendă.
Î n publicaţiile privind creşterea colecţiilor .A cademiei, Cabinetul numismati c ,
apărute sub semnătura prof. Const. Moisil, găsim descrierea unor monede de la Sra
<"imir. Unul din exemplare are, pe ambele feţe, cîte un cerc l iniar in terior şi un cerc
perlat exterior, pe care autorul le înseamnă prin prescurtările „c. l. i . " şi „c. p. e. ; ' � .
1 S. Ljubic (op. cil., p . 25, c o l . 2 ,

nr .

1 ) descrie o piesă de O , I H g, la care n u menţionează

sub lronul ţa r ulu i . Din nefericire, aşa cum se poate wdca din desen (ibid., pi.

nimk

I l i, fig. 2), piesa este pro�l

ronservatii, astfel Incit nu pulcm ş l i dacă spa \ iul ck sub lron a avut sau nu o reprezl•n lare şi

dac:i putem

si\ considerăm acC'asli\ pies:l ln aceeaşi categoric.

2 S. Lj u b i c , op. cit., p . 25, eol . 1 , nr.

3

Ibid., p . 25, col. 1, nr. 7.

5

Ibid., p . 25, col. 1 , nr. 2 .

4 Ibid., p . 25, col. 1,
6
7

Ibid., p . 25, rnl. 2,

1 1 9,

nr .

1.

1 5.

Jbid., p. 25, col . 1 - 2 . nr. 8 .

" Biblioteca
p.

nr.

r r.

1 :n5.

AcaclC'mid

li.

H o m î m' .

Creşterea

Colecţiilor.

Cahim·t ul
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lJn alt exemplar are acelaşi fel de cercuri, dar numai pe avers. Pe revers, are două
eercuri perlate, însemnate prin prescurtarea
î ntrc>buinţa şi no i în descrierea pieselor.

„2 c. p . " 1•

A ceste prescurtări le vom

P ntem menţiona de asemenea unele observf1ţii făcute tot de prof. Const. l\Ioisil
f'll privirf' la monedele lui Rracimir, în inventarul mon Nlelor din colecţ.ia A cad<'miei :

- sceptrul pe care- l ţine ţarul este pe nnele monede scurt, pe altele lung 2 ;
-- monedele lui Sracimir au „ variante î n reprc>zc>ntarea florilor rle lW
braţ<'IP tronului " :, ,
î n afară de aceste variaţii, se constată l a monedele de argint de la Rra<:imir
şi alte deosebiri. Dar toate aceste diferenţe nu apar în mod anarhic. Î n cele ce ur
mează vom încerca, în măsura în care ne îngăduie materialul disponibil,

de la împărţirile făcute pe baza criteriului spaţiului de sub tron, stabilit de N.

pornind

A.

Muş

mov, să arătăm cum se caracterizează diferitele clase de monede, cc reguli se 110 1.

desprinde şi, acolo unde este posibil, cc subdiviziuni se creează.

Un studiu general al monedelor de argint de la Rracimir arată că ex i:-:tă u n
pnnet care pare a f i comun tuturor elaselor. Este forma florilor d e crin.
Cercetînd monedele care sînt reprezentate în număr mare în colecţia Cabint>
tului numismatic, şi anume groşii din clasa

I şi asprii din elaiWlf' II şi H I , am eonstat:i,t.

eă florile de erin pot să aibă două forme :
I.
•)

cea de-a

don a fot mă

este descrisă <le

puncte aşezate în formă de cruce) 4•

Lju bic ca un

ornament

alcătuit din trei

D upă criteriul spaţiului de sub tronul ţarului , forma florilor de crin determinţt

primele subîmpărţiri ale acestor clase.

Ou toate că groşii din clasa I I sînt reprezentaţi în colecţia noastră numai prin

trni piese, iar groşii din clasa

III

şi asprii din clasa I numai prin cîte o singură piesă ,

deşi la aceste exemplare florile de crin au numai forma

1,

este posibil să se fi emis

şi exemplare cu cea de-a doua formă. D a.că în alte colecţii decît cea cercetată de noi
s - ar gă�i asemene;i, piese, criteriul formei florilor de crin se poate extinde şi la aceste
clase, ş i atunci s-ar putea spune că acesta este un criteriu comun tuturor claselo1·.
Aici se opreşte însă posibilitatea unui studiu de ansamblu a�upra pieselor l n i
Rraeimir şi este necesar s ă ne ocupăm d e fiecare

- - ----- -- - ------

clasă

în parte.

1 Ribliolcca A c adem ic i Romînc, Creşl1 rea colecţii/o;. Cahi n : l ul n u m i s m a l iC', l !l 1 5, p. ;; . n :. 2 8 .
2 Cabinetul numismatic

al Ac-adcmiri R . P . H . . hl\"en larul mon e1h•lnr I , nr. 8!l-13 -- 89i) 3 .

3 Idem, Inventarul gcnl'rnl, p. 147, nr. 900.

4

Din mol i\'c 11l' or1' i n t ehnic, ori ele c i l c ori va fi vorha "'' forma florilor " '' crin

an•s l c fnrm!', f:ir:i s:i Ic mai reproducem.
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GROŞI
CLA SA I - sub tron : nimic.
Este clasa în care se întîlneşte cea mai mare variaţie a elementelor.

1. Florile de crin pot să aibă una din cele două forme specificate mai sus.
2. Sceptrul pe care-l ţine ţarul poate fi lung, trecînd între cercurile care înca
drează legenda, uneori după legendă, alteori despărţind-o ; în unele cazuri o separă
de motivul care îi urmează ; sceptrul poate fi însă

şi scurt, înăuntrul

cercului

interior.
Forma florilor de crin şi lungimea sceptrului se asociază totdeauna într-un
fel anumit, determinînd următoarele variante :

Varianta 1 , la care florile de crin au forma 1 , iar sceptrul este lung.
l'arianta 2, la care florile de crin au forma 2, iar sceptrul este scurt, înăuntrul

3.

cercului interior.
Î nceputul legendei diferă. Aceasta poate să înceapă fără cruce sau cu cruce.

Î n primul caz, începe din dreapta capului ţarului sau al lui Iisus ( capetele depăşesc
cercul interior, ajungînd uneori pînă la cel exterior). Î n al doilea caz, începe deasupra
capului ţarului sau al lui Iisus ( care depăşesc puţin sau de loc cercul interior).
D upă felul cum se combină începuturile legendelor, fără sau cu cruce, pe avers
:şi pe revers, distingem următoarele grupe :
Grupa

A . Avers :

Grupa

B.

Revers :
Avers :
Revers :

În interiorul variantelor

i

+

Grupa C.
Grupa D.

Avers :
Revers :
Avers :
Revers :

+
+
+

şi 2 , aşa cum vom vedea mai jos, în colecţia Academiei

nu avem reprezentate toate grupele.

4. Formula U,dph. &1\1.i.rdpwAn. &AdroKifpHH, de la sfîrşitul legendei, pe ambele
părţi, are diferite prescurtări.

5. Forma interioară a legendei variază (forma literelor, inversiunile de litere).
6. La începutul sau sfîrşitul legendei poate figura u n semn : una sau două
linioare, diferit aşezate, cinci puncte dispuse cruciform.

7. Cercurile între care se găseşte legenda pot fi amîndouă perlate ; sau cercul
interior liniar, iar cel exterior perlat.

8. Coperta E vangheliei poate fi sau nu ornamentată.
4 - 8 nu mai constituie criterii de clasifica.re, ci

Caracteristicile de la punctele

numai de deosebire a pieselor şi se constată din descrierea pieselor.
Pe baza materialului nostru, schema de clasificare a groşilor din această cate

{

gorie se prezintă astfel :

l
1
C asa

Varianta
Varianta

1
2

-

Grupele

-

Grupele

A , C şi D.
B, C şi D.
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CLASA

II - sub tron : un cap de om .

Aşa cum a.m arătat mai sus, în colecţia Academiei există numai trei exemplare
din această categorie. Toate seamănă şi nu oferă nici un element variabil . Faţă de
tipul general şi faţă de numeroasele caractere variabile ale clasei I, caracterele acestei
<'htse se precizează astfel :
1 . Plorilc de crin au forma 1 .
2 . Sceptrul este lung, trece între cercuri, după legendă.
Caracterul florilor de crin şi felul sceptrului corespund variantei 1 a groşilor
din prima clasă.
3. Legenda începe cu o cruce, pe avers din dreapta capului ţarului ( spre deo
sebire de groşii din prima clasă, asemănîndu-se prin aceasta cu asprii), pe revers dea
irnpra eapului lui Iisus.
J. Forma legendei este aceeaşi la toate exemplarele.
5. Pe avers şi revers, cercurile sînt amîndouă perlat{>.
(), Coperta Evangheliei nu este ornamentată.
Dacă piesele din colecţia noastră nu prezintă elemente variabile, trebuie să
menţionăm însă că N. A. Muşmov descrie un exemplar pe care, în loc de sceptru,
ţ.arul ţine în mîna dreaptă o cruce 1• Este singurul amănunt pe care îl cunoaştem,
pe haza căruia pieRele din aceaRtă clasă se pot împărţi în două categorii.
CLASA

III - sub tron : o ramură.

Această clasă este reprezentată în colecţia Cabinetului numismatic printr-o
8ingură piesă, ale cărei caractere se precizează astfel :
1 . J<'lorile de crin au forma 1.
2 . Sceptrul este lung, trece între cercuri, deRpărţind legenda de motivul care îi
m·mează.
Caracterul florilor de crin şi felul sceptrului corespund şi aici variantei 1 a
groşilor din prima clasă.
3. Legenda începe fără cruce, pe ambele feţe, din dreapta capului ţarului şi al
lui IisuR.
4. Pe avers şi pe revers, cercul interior este liniar, cel exterior perlat.
5 . Coperta Evangheliei nu este ornamentată.

ASPRI
CLASA I - sub tron : nimic.
Şi această clasă este reprezentată în colecţia Academiei printr-o singură piesă.
Precizăm caracterele acesteia, după sistemul adoptat :
1 . Florile de crin au forma 1 .
1

N . A . Muşmov, Neizdadeni Mlgarski moneli, p. 231 , nr. t :i.
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2. Sceptrul este lung, trece între cercmi, după legendă.
D upă cum am constatat la toate clasele de aspri, sceptrul pe care îl ţine ţarul
c•ste totdeauna lung, independent de forma florilor de rrin. Prin urmare, la aspri
l<•gătura dintre aceste două elemente încetează.

3. Legenda începe ru o crure -- pe avers din dreapta capului ţarului, pe revers
dc>airnpra capului lui Iisus.
Notăm că aici apare un element pc care nu l-am întîlnit la nici o categorie

-L

de groşi : variaţia numelui Ioan . A cesta este transcris pe avers sub forma IG-') , iar pe

revers sub forma HG).iN.

Pe avers şi pe revers, cercurile sînt amîndouă perlatc>.

:I .

6. Co p erta Evangheliei nu este ornamentată.
Cr.ASA

La

1I

--

sub

tron : o

stea

această clasă însuşi motivul de sub t.ronul ţarului se
Rtcaua poate fi :

prezintă

diferit.

Cu şase razP.

Cu şapte razc>.
C u opt raze.

L a rîndul ei, Htcaua cu opt raze poate să aibă una din următoarele donă

aşezări :

:
.\ şpzarea � :
A şc>zarca

oc

'rrecînd la celelalte elemente, în ordinea de pînă acum, precizăm :
l.

Florile de crin se înfăţişează astfel :
La grupele cu şase şi şapte raze, din care avem prea puţ.ine ex emplare, an

numai forma

1.

La grupa c u opt raze, s e creează :

T'arianta 1 ,
Varianta 2,

la care florile de crin au forma 1 .
la care florile d e crin au forma 2 .

2 . S ::eptrul este lung, trece între cercuri, după legendă .

3.

I"'egenda începe cu o cruce, pe avers din dreapta capului ţarului, pe revers

deasupra capului lui Iisus.
J.

Variaţia numelui Ioan, pe care am găsit-o b, unicul aspru din clasa I, variaţie

care la clasa III ( sub tron : o secure) formează un criteriu de clasificare, există şi
la clasa II, aşa cum coORtatăm la piesele descrise sub nr.

37

şi 42 ; care au pe revers

forma JG)N, spre deosebire de restul pieselor din aceeaşi clasă, unde pe ambele
părţi apare forma

IG). A ceasta înseamnă că variaţia de transcriere a numelui Ioan

ar putea forma şi aici un criteriu de clasificare. El s-ar intercala după criteriul formei
florilor dP cri n. DeoarPrP însă în colecţfa Academiei nu avem destule exemplare pentru a

35:!
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încerca o clasificare de acest fel, ne mulţumim să semnalăm doar această po
sibilitate.
5. În această clasă, şi anume în grupa care are o stea cu opt raze, aşezarea ix ,
varianta 1 , apare un punct nou : este variaţia atributului din mîna stingă a ţarului,
care poate fi un volumen sau o floare de crin cu forma 2 .
6 . Formula d e la sfîrşitul legendei are prescurtări diferite.
7 . Forma interioară a legendei variază.
8. Pe avers şi pe revers, cercurile sînt amîndouă perlate.
9. Coperta Evangheliei nu este ornamentată.
Criterii de clasificare determină variaţia stelei şi a elementelor de la punctele
1 şi 5. Schema de clasificare a asprilor din această clasă, aşa cum se înfăţişează în
colecţia noastră, se prezintă astfel :

Clasa 1 1

�

_(,/

\

Stea cu şase raze

/
1'\

Varianta
Stea cu şapte raze
/
Aşezarea
,
/
'- Variant a 2
!X

\_ S tea

cu

opt raze

C LASA

/

\arul ţinc in st. un vo'.umen

ţarul ţine ln st. o floare
de crin cu forma 2

Varianta 1
'\
/
Aşezarea
'\.
�
Varianta 2

III - sub tron : o secure

1. Florile de crin pot să aibă una din cele două forme, dar şi forme combinate.
Se disting astfel :
Varianta 1, la care florile de crin au forma 1.
Varianta 2, la. ca.re florile de crin au forma 2 .
Varianta 3 , la. ca.ra flo.lirea d e crin din vîrful sceptrului are forma 1 , iar
florile de pe braţele tronului au forma 2 .
2 . Sceptrul este lung, trece între cercuri, după legendă.
3. Legenda incepe cu o cruce, pe avers din dreapta capului ţarului, pe revers
deasupra capului lui Iisus.
4. În această clasă apare, aşa cum am semnalat la clasa precedentă, variaţia
de transcriere a numelui Ioan, care dă naştere la următoarele combinaţii de începuturi
de legendă :
Grupa E. Avers :
+ lw
Grupa A . Avers :
lw
Revers :
+ Iw4N
+ rw
Revers :
Grupa F. Avers :
+ l w4N
Grupa R. Avers :
+ l w:\
Revers :
+ I wN
Revers :
,_ţ_ Iw
Grupa G. Avers :
Grupa c. Avers :
+ I wN
+ lw
Revers :
+ l wN
+ lw4N
Revers :
+ Iw4N
Grupa H. Avers :
Grupa D. Avers :
+ l wN
Revers :
+ lc.>N
Revers :
+ I c.1 4N
(s-ar putea să existe şi combinaţia : avers + J c.>4N, revers + l w,
dar ln colecţia noastră nu aYem asemenea exemplare).

::J53
https://biblioteca-digitala.ro

lLEANA

BANCILA

În colecţia Academiei, aşa cum se va vedea în schema de mai jos, numai în
interiorul variantei 1 sînt reprezentate toate aceste grupe.
5. Formula de la sfîrşitul legendei este diferit prescurtată.
6. Forma interioară a legendei variază (forma literelor, eliziunile).
7. Pe avers şi pe revers, cercurile sînt amîndouă perlate.
8. Coperta Evangheliei nu este ornamentată.
După criteriile de clasificare determinate de variaţ.ia elementelor de la punctele
1 şi 4 , schema de clasificare a asprilor din această, clasă, aşa cum se înfăţişează în colecţia
noastră, se prezintă astfel :
Varianta 1
Grupele A
H.
Olasa III
Varianta 2
Grupa A .
Varianta 3
Grupa E.

I

-

-

-

-

*

Din examinarea groşilor şi asprilor lui Ioan Sracimir se constată că, în afară
de felul cum este înfăţişat spaţiul de sub tron, fiecare din aceste categorii are şi alte
caracteristici, care, atunci cînd reprezentarea de sub tron nu se distinge, o suplinesc
pentru a clasa o piesă în grupa groşilor sau a asprilor. Astfel, numai la groşi se în·
tîlnesc sceptrul scurt şi sceptrul lung care desparte legenda ; la aspri, sceptrul este
totdeauna lung, dar nu desparte legenda. Numai la groşi cercul care încadrează
legenda poate fi liniar în interior şi perlat în exterior ; la aspri însă, amîndouă cer
curile sînt perlate. Numai la groşi, în clasificarea noastră la cei din clasele I şi III,
legenda poate începe fără cruce. Numai la groşi, după cum am constatat la clasa I,
legenda cu cruce începe deasupra capului ţarului. La groşii din clasa II şi la
toate categoriile de aspri, legenda începe pe ambele părţi cu cruce, iar pe avers,
totdeauna din dreapta capului ţarului. Numai la aspri numele Ioan apare în
diferite forme.
Rezultatul clasificării înfăţişate duce deci la precizarea caracterelor specifice
ale pieselor de valori diferite. Cunoscîndu-le, monedele se pot determina şi grupa
mai uşor.
Monedele de argint ale lui Sracimir formează, după cum am arătat, o categorie
aparte în numismatica bulgară, aşa încît normele de clasificare schiţate mai sus nu
se pot extinde la monedele din alte categorii.
Dar tocmai această specificitate atrage atenţia asupra monedelor de argint
emise de Ioan Sracimir. Numeroasele caractere diferenţiale ale acestor monede do
vedesc că domeniul monetăriei lui Sracimir este mult mai vast decît s-a crezut. Re
gulile care disting diferitele categorii de monede, cu eventuale completări viitoare,
pot să facă din emisiunile de argint ale ţarului de la Vidin capitolul cel mai bine rea
lizat din numismatica bulgară.
Vom prezenta, în cele ce urmează, o serie de piese din colecţia Cabinetului
numismatic al Academiei R.P.R., reprezentative pentru împărţirile la care am aj un�.
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Legendele monedelor cuprind însă anumite particularităţi. Pentru a le putea reda
întocmai, a trebuit, din motive de ordin tehnic, să recurgem la următoarea soluţie :
am grupat toate legendele într-un tabel, iar în descrierea pieselor, pentru legende,
am făcut trimiteri la acest tabel.

GROŞI
C LASA I

-

Varianta J1
Grupa

sub tron : nimic
Grupa c

6. Tabel, 7 ; c.l.i., c.p.e.

A

1 . Legenda 1 din tabel ; c.l.i., c.p.c.

Rv. Ca pe avers.
1 8 x 18 1/2 mm, 1 ,29 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lotul de monede
bulgăreşti, nr. prov. 2 1 1 .
2. Tahel, 2 ; c.J.i., c.p.e.
Rv. Ca la piesa nr. 1, sflrşitul legendei ta
bel, 3.
1 8 x 1 8 1/2 mm, 0,95 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.
bulg., nr. prov. 212.
3. Ca la piesa nr. 1, sflrşitul legendei tabel, 4.
Rv. Ca la piesa nr. 2.
1 8 1/2 x 1 9 mm, 1,08 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 216.
4. Ca la piesa nr . 3.
Rv. Ca la piesa nr. 1 , sflrşitul legendei
tabel, 5.
18 X 19 1/2 mm, 0,91 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.
bulg., nr. prov. 214.
5. Tabel, 6 ; c.J.i., c.p.e.
Rv. Ca la piesa nr. 4.
19 x 20 mm, 1,07 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 2 1 5.
Grupa

B

!\'u avem exemplare d� acest fel.

Rv. Tabel, 8. c.1.i., c.p.e.
(marginea ruptă).
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 217.
Ca la piesa nr. 6 , sflrşitul legendei tabel, 9 .
Rv. Ca l a piesa nr. 6, sflrşitul legendei tabel, 10.
1 8 x 1 8 1/2 mm, 1 ,09 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 218.
Ca la piesa nr. 7.
Rv. Ca la piesa nr. 6, sflrşitul legendei
tabel, 1 1 .
1 8 X 1 9 1/2 mm, 1,09 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 219.
Ca la piesa nr. 6, sfirşitul legendei tabel, 12.
Rv. Ca la piesa nr. 8.
1 9 x 19 1/2 mm, 1 ,28 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 220.
Ca la piesa nr. 6, sflrşitul legendei tabel, 1 3 ,
Rv. C a la piesa nr. 6 , sflrşitul legendei
tabel 14,
1 8 1/2 x 19 mm, 0,99 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 221 .
Ca la piesa nr. 6, sflrşitul legendei tabel, 15.
Rv. Ca la piesa nr. 10.
18 1/2 x 1 9 1/2 mm, 1,04 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.
bulg., nr. prov. 222.
17 1/2 X 18 1/2 mm, 0,69 g

7.

8.

9.

10.

11.

.1 ln tabel,. felul._cum sceptrul desparte legenda este notat cu -0 linie oblică. Tot aşa atunci clnd sceptrul
desparte legenda de motivul care li urmează. Aceasta se va tntllni şi la grupa · Ul de groşi.
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Grupa D

1 2.

Tabel, 1 6 ; c.l.i„ c.p.e.

Rv. Tabel 1 7 ; 2 c.p.

19 1 /2 mm, 1 ,22 g.
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghldan, lot. mon.
bulg„ nr. prov. 225.
1 3. Tabel, 1 8 ; c.1.i„ c.p.e.
Ri•. Tabel, 1 9 ; 2 c.p.
19 1 12 x 20 mm, 1 ,1 9 g.
Col. Acad. R.P.R . , C. Orghidan, Jo i . 111011. hulg„
nr. prov. 224 (v. planşa, fig. 1) 1•
19 x

14. Ca la piesa nr. 1 2, sflrşitul legendei tabel, 20.
Rv. Ca la piesa nr. 1 2, sflrşitul legendei
tabel, 21 ; c.l.i. c.p.c.
1 11 1/2 x 1 9 1 / 2 mm, 0,94 g.
Col. Acad. R . P.R „ C. Orghldan, lot. mon.
bulg„ nr. prov. 22fl.

Yaria·n ta

1 8. Ca la piesa nr. 17, sflrşitul legendei tabel, 28.
Rv. Ca Ia p:esa nr. 1 7 , sflrşitul legendei
tabe l, 29 ; 2 c. p.
19 1/1 x 20 mm, 1 ,21 g.
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghidan, lot. mon. bula„
nr. prov. 230 (v. planşa, fig. 2).
Grupa n

1 !l. Tabel, 30 ; c.1.i„ c.p.e.

20.

21.

:3

Grupa A

Nu avem t'xemplare de ac{st ftl.

22.

Grupa li
1 5. Tabel, 22 ; c.1.i„ c.p.r.

16.

Rv. Tabel, 23 ; c.1.i„ c.p.e.
18 1/ 2 x 1 9 mm, 1, 22 g.
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghidan, lot. mon.
bulg„ nr. prov. 227.
Ca la piesa nr. 15, sflrşitul legendei tabel, 24.
Rv. Ca la piesa nr. 1 5, sflrşilul legendei
tabel, 25.
19 x 19 1/2 mm, 1 ,14 g.
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghldan, lot. mon. buii„
nr. prov. 228.
Grupa

c

1 7. Tabel, 26 ; c.l.i„ c.p.e.
Rv. Tabel, 27 ; c.l.i., c.p.e.
18 1/2 x 19 mm, 1,12 g.
C'll. Acad. R.P.R„ C. Orghidan, lot. mon ;
bulg„ nr. prov. 229.

23.

24.

25.

Rr•. Tabel, 31, c.l.l„ c.p.r.
18 1 /i x 1 9 1/2 mm, 1 ,26 g.
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghidan, lot. mon.
bulg„ nr. prov. 232.
Ca la piesa nr. 19, sflrşitul legendei tabel, 32.
Rr>. Ca la pil'sa nr. t!l, sflrşltul lt'gendei
tabel, 33.
1 8 1 /2 x Hl mm, 1 , 1 9 g.
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghidan, lol. mon.
bulg„ nr. prov. 233.
Ca la piesa nr. 1 9, sfirşitul legendei tabel, 34.
Rv. Ca la piesa nr. 20 ; c.1.1„ c.p.e.
1 8 1 /2 X 19 1 /2 mm, 1 ,07 g.
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghidan, lot. mon.
bulg„ prov. 234.
Ca la piesa nr. 2 1 .
Rv. Tabel, 35 ; c.l.i„ c.p.c.
19 1 /2 x 20 mm, 1 , 1 4 R·
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghiclan, lot. rnon .
bulg. nr. prov. 235.
Ca la piesa nr. 19, sflrşitul legendei tabel, 36.
Rv. Ca la piesa nr. 20.
1 9 x 19 1/2 mm, 1 ,13 g.
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 239.
Ca la piesa nr. 19, sflrşitul legendei tabel, 37.
Rv. Ca l a piesa nr. 1 9, sflrşilul legendei
t abel, 38.
18 1/2 x 19 1/2 mm, 1 ,04 g.
Col. Acacl. H.P.R„ C. Orghidan, lot. mon. bulg„
nr. prov. 242.
Ca la piesa nr. 19, sflrşltul legendei tabel, 39.
R11. Ca la piesa nr. 1 9 , srtrşltul legendei
tabel, 40 ; 2 c.p.
18 1 /2 x 19 mm, 1,20 g.
Col. Acad. R.P.R„ C. Orghiden, lot. mon .
bulg., nr. prov. 241 .

1 Pentru evidenţierea detaliilor, fotogra.tUie 1Un plan ş l\ repreih�t� monedel e nu) ri le. PJ.ml!nşlunlle reale
lilnt şri\tate ln deşcrle� pieselor.
. . .·
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2 6 . C a l a piesa nr. 19.
are

Rv. Ca la piesa

nr.

N U �I IS�IATICA

LU

I OAN SR A C Dl l R

1!J

25, coperta Evanghelil'i

20

llllll,

1 ,3 1 g.

R.P.R„

Orghidan,

C.

lot.

mon.

bUI!!„ 111'. J>l'OY. 236.

ln fiecare colţ cite trei puncte aşezate ln

triunghi.

CL.\SA II

X

Col. Acad.

:mb tron : un cap de om

-

Piesele din colecţia Cabinetului numismatic, aparţinînd acestei cla::;e (trei
exemplare), au fost studiate în lucrarea noastră anterioară, Despre groşi't'. « cit cască »
de la Ioan Sracimir. Pentru legendele şi dimensiunile lor, precum şi pentru indicaţia
lotului de monede din care fac parte şi pentru reproducerile pieselor, trimitem la
acest studiu 1• în ceea ce priveşte legenda, e1:1te necesar să atragem atenţia că pe
revers aceasta se termină cu grupul LPG Gtl.rtW, şi nu aşa cum a apărut dintr-o gre
şeală de tipar.
CLASA III

-

sub tron : o ramu,ră

:n . Tabel, 41 ; l'.l.i„ c.p.e.

Rv. Ca pe avers, sllrşilul legendei tabel, 42.
X

18 1 /2

19 1 /1 mm, 1 ,06 g.

Col. Acad. R.P.R„ N. Docan,

nr .

1 7 3-18 (v. planşa, fig. 3,

folograrie şi

desen).

ASPRI
I

C LASA

-

sub tron : nimic

28„ Tabel, 43 ; 2 c.p.

R11. Tabel, 44 ; 2 c. p.

16

X

16 1/1 mm, 0,64 g (piesa

Col. Acad.

R . P.R„

C.

este crăpată).

Orghldan,

Iot.

C LASA

mo n . bulg„ nr. prov. 246.

II

-

STEA CU ŞASE RAZE
rul are forma anal mk trlaaglll. plin)

(lleeare

2!1. Tabel, 45 ; 2 c.p.
x

Col. Acad. R.P.R„ C. Orghidan, lot. mon. bulg.,

1 fn

RAZE

Rv. Tabel, 48 ; 2 c.p.
x

1 7 mm, 0,47 g.

Col. Acad. R.P.R„

1 6 mm, 0,44 g.

nr. prov. 249.

STEA CU ŞAPTE
30. Tabel, -17 ; 2 c.p.
16 1 /2

Rv. Tabel, 46 ; 2 c.p.

1 5 1 /2

1mb tron : o st.ea

C.

Orghidan,

lot.

mon .

bulg„ nr. prov. 250.
3 1 . Tabel, 49 ; 2 c.p.

Rv. Tab - I , 50 ; 2

c" p.

Studii şi cerceltlri de bibliologie, I I ( 1 957), p. 3 1 4 - 3 1 9.
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Tabelul Mgendelor de pe monedele
li 6 /\ r 8 P

21

2 I WC Pd4 M H l-P 'f' 5 b i\ K

2 2 t l WCPd 4 H M l-P'P 6 6 /\ r K

42 6 6/\rKP

J 5 5 /\ K P

2 3 IWCPd 4 H M l-P'f66/\ r & v

43

4 6 & /\ r

24

66/\r&P

44

5 o f> M K

25

6 61\ r K

45

G IWCPd.ll l H M l-P 'f 6 5A r

26

I W C Pd 4 H M l-P'l'56/\ r K '

/

I W C Pd.Y H M lf''P 6 61\rK "

1 I W C Pl! Y H M lf' 'l' 5 o i\ K

41

t l W C Pd fl M H lf'

+ H Wd N C Pd. fl M H lf'

tlWCPd [i-il] M l-P'P 5 6

46 +I WCPd. [JJ] HM 1-P'I' 66 . .

�.

7 I CJ C P d 4 H M l-P '1' 5 f>

2 7 +IWCPd. 4 H M l-Plf'& 6ArK

47 . „ I W . „ M l.f"f' 5

8 t l W C Pd. 4 H M l-P lf'.,

28 6 6 /\ r K

48

9 6 6 /\

11 6 6 /\ r K
6 6A/r

••.

l-P lf 6 „ .

49

tlWCPd. P H M l-P6 5

30 +IWCPO.4 H M l-P'f'56NK

50

t. . C P. . . 6CJ P 4

31

51

+ IWC Pd l-' N M l-Plf' 6

29

10 6 5 /\ K P

...

66A r K P 11

+IWCPci 4 H Ml-P'l' EiEi/\rKv

.

32 6 6 1\ r K "

52 . „IWCPd l-' N M l-P 'P 5 6 Pd

13 5 6/\ r

33 6 6 /\ r K

53 t1Ll . . M l-P'P 6 6 ,

14 6 6/\ r K P

34 6 6 /\ r K 11

54 t l WC Pd.4 1 . . 5 6 r Pd. 4

15

6 6 /\ r K

35 t• I WC Pcl. 4 H M l-P 'f'66/\rK

55

16

t l W C Pd4 � M l-P lJ> 5 5A r�

1z

tlWC Pd 4H M l-Plf'55/\ r K P

12

/

j

/

1 8 +JW C Pd4 H M l-P41 5 6 /\ r B

)9

· t lWCPdll H M l-Plf 5l>/\ r K

20 55/\fK/'

36

6 6A rK „

.

.

t1WC . H M l-P lf' 6 6
.

.

56 t l WC . „ H M l-P lf> 6 5 r PJ

3 7 6 6 /\r K P

57

38 6 6M K P 7

58 . „ I W C Pd 1-'N M l-P lf 5 6 Pd l-'

3 9 65/\rK P ·:·
40

5 6A r K P
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59

t l WCPcl l-' N M l-P 'P 6 6

·

t l W C Pd.. H M l-P lf' 5 5

60 tlWCPd. .

. .

6 P& Y

de argint de la

IOAN S RA CIMI R

61,

C PL .

81

t I W C Pd 4 N M 1-Plf 5 5 Pd4

101

62

+ I W N C P. . .

82

+ I W C Pd µ N M l-P lfl 5 5

1 02

63

+ IW . 6 6

83

+ I WC Pd µ N M lf>4> 5 5 P d. f-l

103

t l W C Pd. fl M H LJI

104

+IWd N C Pd fl M H lf'

t l WN C P M H µ K

t lWNC Pd M H PfJ PKC 5

64 t l W C Pci. 1-' N M . . . µ

84 + I W N C P l-' M H 'I'. . .

65 ţ l . .. N M ff' 'f' 6 6

85

+ I WC . . .LP 5 5 Pd 4

105

+ H CJ C Pd. µ M H lf

86

tlWC Pd fJ M H P lf'

106

t H Wd N C Pd. µ M H lf

66
67

. . . I W C Pd l-' N M lfl. . . PdJ.1

+ I W C Pd l-' N M l'f''f'6

6 8 t l W C . . . 'f 6 5 1-' Pd

87 t l W N C Pcl µ M H Ptp·

107 t l c.Jd N C . . .

88

+IW C P.:l fJ M H P 'f'

89

+ H W N C Pd l-' M H P tiid

90

t l WC PO. M H P Lfl 5

91

t l W N C Pd I.I M H P 4>6

111 t 1 WdNCPd fl M 5

92

t lW C Pd µ M H Lf' 6

112 + I W .:l NC Pd P M H P. . -

93

74 . . . N M l-P Lf> 6 5 Pd

t lW NCPdµM H P 6 S'

1 13 + I W C Pd 4 NMl-P4>6 5

94

t l W NC Pd µ M H lf'

75 . . . fi>ljl66

95

t H W N . . . M H Plf>

115

76 . . M tfHP . . 6 . . .

96

t N W N C Pd l-' M H P Lf>d

116

6 9 + I W C Pd. µ H M H''P5 6

70 +IWCPd µH M t=P. . rP&.rl
.

71

. . . C Pd fJ H M „ . 6 6

72 t l WNC P.:lfJ . .
73

+ IW C Pd N M

.

..•

77 tlWCPd.4 H M l-P Lfl 5

97 ... IW N C P l.I M H P 6

78 + IWC Pd 4 H M l-Plfl65Pd. 4

98

t l W N C Pd f.I M . . . 66

79 6 6

99

t l W N C Pd M H P 6

80 + I W C Pd 4 N M l-P lfl 5 6

100

·108 „ . I W N C Pd fJ M H P. . •

109 +IW N C P fJ. . . E
110

+ I Wt.I N C P l-'. . . 6 6

114 + I W C Pd 4 H M lf>4'66 Pd. 4
+IW C P .:l µ M H P lp
+ H W d. N C Pd lJ M H P4>

+ I W N C PO. M H P l-' PK C 6
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16 1/1 x 1 7 mm, 0,61 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orgh'.dan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 252 (v. planşa, r· g. 4) .

b . Ţarul fin e 111 st. o lflo11re ele crin cu forma
38. Tabel, 63 ;

oc

Rv. Tabel, 64 ; 2 c.p.

16 x 1 6 1/2 mm, 0,55 g.

Varianta 2
39. Tabel, 65 ; 2 c.p.

Varianta 1

Rv. Tabel, 66 ; 2 c.p.

x

17 1 /2 mm, 0,56 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.
hulg., nr. prov. 318.
17

a. Ţarul fine ln st. un volumen
32. Tabll, 51 ; 2 c. p .

Rv. Tabel, 5 2 ; 2 c . p .

Aşezarea �

1 6 1/2 x 1 7 mm, 0,58 g.

:-13.

34.

35.

36.

37.

Col. Acad. R.P.R., C. Orghiclan, lot . mon .
bulg., nr. prov. 253.
Tabel, 53 ; 2 c.p.
Rv. Tabel, 54 ; 2 c.p.
1 6 1/2 x 17 mm, 0,66 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 255.
Tabel, 55 ; 2 c.p.
Rv. Tabel, 56 ; 2 c.p.
18 x 1 8 1/2 mm, 0,80 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg. ,
nr. prov. 256.
Tabel, 57 ; 2 c.p.
Rv. Tabel, 58 ; 2 c.p.
16 x 16 1/2 mm, 0,62 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 267 (v. planşa, fig. 5).
Tabel, 59 ; 2 c.p.
Rv. Tabel, 60 ; 2 c.p.
1 6 x 16 1/1 mm, 0,55 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.
bulg., nr. prov. 274.
Tabel, 61 ; 2 c.p.
Rv. Tabel, 62 ; 2 c.p.
16 1/1 x 17 mm, 0,38 g (piesa este mult
ştearsă).
Col. Acad. R.P.R. , C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 312.
CLASA

Varianta 1
Grupa A

45. Tabel, 77 ; 2 c.p.

Rv. Tabel, 78 ; 2 c.p.

2

2 c.p . .

Col. Acad. R.P.R., C. Orghirlan, lot. mon.
bulg., nr. prov. 317.

STEA CU "OPT R A Z E
Aşezarea

R A N C l l ,A

Varianta 1
40. Tabel, 67 ; 2 c.p.
Rv. Tabel, 68 ; 2 c.p.
1 6 X 1 7 mm, 0,72 g.
Col. Aead. H.P.R., C. Orghidan, Iot. mon. bulg.,
nr. prov. 319.
4 1 . Tabel, 69 ; 2 c.p.
Rv. Tabel, 70 ; 2 c.p.
18 X 18 1/2 mm, 0,96 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 320 (v. planşa, fig. 6) .
42. Tabel, 7 1 ; 2 c.p.
Rv. Tabel, 72 ; 2 c.p.
16 x 16 1/2 mm, 0,52 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.
bulg., nr. prov. 324.

Varianta 2

43 . Tabel, 73 ; 2 c.p.

Rv. Tabel, 74 ; 2 c.p.
1 6 1 /2 x 16 1/2 mm, 0,55 g.

Col. Acad. R. P. R . , C. Orghidan, lot. mon.
bulg., nr. prov. 333.
44. Tabel, 75 ; 2 c.p.
Rv. Tabel, 76 ; 2 c.p.
1 5 1/2 x 1 6 mm, 0/>7 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 334.

III - sub tron : o secure

17 x 17 1/2 mm, 0,66 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg.,
nr. prov. 343.
46. Ca la piesa nr. 45, sfirşitul legendei tabel 79.
Rv. Ca la piesa nr. 45 .
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3

4

5

6

7

PLANŞĂ. Din monedele lui Ioan Sracimir.
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DIN NUMIS�IATICA LUI IOA'\ SRACIMIR

16 1 /t
Col.

x

55. Ca la piesa nr. 54.

1 7 mm, 0,69 g.

Acad.

R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.,

bulg., nr. prov. 349.

47. Tabel, 80 ; 2 c.p.
X

18. Tabel, 82 ; 2 c.p.
x

17 1 /2 mm, 0,52 g.

R.P.R., C.

lot.

x

n

R.P.R., C. Orghidan, lot. 111011. bulg.,

nr. prov. 388.

58. Tabel, 101 ; 2 c.p.

Rv. Tabel, 102 ; 2 c.p.

Rv. Tabel, 85 ; 2 c.p.

15 1 /2

16 x 16 1 /2 mm, 0,52 g.

R.P.R.,

C.

Orghidan,

lot. mon.

Col.

x

16 mm, 0,64 g.

Acad.

bulg.,

bulg., nr. prov. 364.

nr.

Rv. Tabel, 87 ; 2 c.p.
R.P.R., C. Orghidan, lot. mon. bulg. ,

nr. prov. 384.

R.P.R., C. Orghidan,

lot.

mo11.

Rv. Tabel, 108 ; 2 c.p.

15

17 1/2 mm, 0,63 g.

Col. Acad.
nr.

R P.R., C.

Orghidan,

lot.

mon.

prov. 365.
Grupa

R.P.R., C. Orghldan, lot. mon.

bulg., nr. prov. 404.

62. Tabel, 109 ; 2 c.p.
· Rv. Tabel, 1 1 0 ; 2 c.p.

14 1/2 x 1 5 1/2 mm, 0,63 g.

R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.

bulg., nr. prov. 397.

16 1/1 mm, 0,54 g.

Col. Acad.

Grupa G

Rv. Tabel, 95 ; 2 c.p.
Acad.

X

D

54. Tabel, 94 ; 2 c.p.

Col.

F

61. Tabel, 107 ; 2 c.p.

Rv. Tabel, 93 ; 2 c.p.

bulg.,

R.P.R., C. Orghldan, lot. mon.

Grupa

R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.

53. Tabel, 92 ; 2 c.p.
x

16 mm, 0,57 g.

1 6 mm, 0,67 g.

Acad.

bulg„ nr. prov. 371.

17

x

Acad.

llulg., nr. prov. 402.

Rv. Tabel, 9 1 ; 2 c.p.
x

R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.

Rv. Tabel, 106 ; 2 c.p.
15 1/ 2
Col.

52. Tabel, 90 ; 2 c.p.

Col.

16 1 /2 mm, 0,72 g.

60. Tabel, 105 ; 2 c.p.

1 6 mm, 0,61 g.

bulg., nr. prov. 379.

15 1 /2

x

bulg., nr. prov. 399.

Rv. Tabel, 89 ; 2 c.p.
Col. Acad.

1-;

Rv. Tabel, 104 ; 2 c.p.
15 1 /2

Col. Acad.

51. Tabel, 88 ; 2 c.p.
x

Orghidan, lot. mon.

59. Tabel, 103 ; 2 c.p.

16 1 /2 mm, 0,67 g.

1 6 1 /2

C.

389.

Grupa

50. Tabel, 86 ; 2 c.p.

Col. Acad.

R.P.R.,
prov.

Grupa C

x

mo11.

1 6 mm, 0,76 g.

Col. Acad.

49. Tabel, 84 ; 2 c.p.

16

lot.

Rv. Tabel, 100 ; 2 c.p.

mo11.

1 5 1 /2

Gru1m

Orghidan,

57. Tabel, 99 ; 2 c.p.

Orghidan,

bulg., nr. prov., 351 .

Col . Acad.

x

bulg., nr. prov. 387.

17 1 /2 mm, 0,70 g.

R.P.R., C.

mon .

Rv. Tabel, 98 ; 2 c.p.
16 1 /2

Col. Acad.

Rv. Tabel, 83 ; 2 c.p.

Col. Acad.

R.P.R., C. Orghidan, lot.

56. Tabel, 97 ; 2 c.p.

R.P.R., C. Orghida11, lot. 111on. bulg.,

nr. prov. 350.

1 6 1 /2

Acad.

bulg., nr. prov. 393.

17 1/ 2 mm, 0,59 g.

Col. Acad.

17 mm, 0,54 g.

Col.

Rv. Tabel, 81 ; 2 c.p.
16 1 / 2

Rv. Tabel, 96 ; 2 c.p.

x

16

16 1 /2
Col.

x

17 mm, 0,63 g.

Acad.

bulg.,

nr.

R.P.R., C. Orghidan, lot. mon.

prov. 405.
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Grupo

H

Grupele

Nu

63. Tabel, 1 1 1 ; 2 c.p.
.. Rv. Tabel, 1 1.2 ; 2 c.p.
16 1 / X 17 1 /2 mm, 0,65 g.
2
Col. Acad. R.P.H., C. Orghid a n, Joi. mon.
bulg., nr. prov. 4 1 0.

Varianta 2

B-H

avem exemplare de acest fel.
Varianta 3

Nu

Grupele .'1 - D

avem ex emplare de acest fel.
Grn11n

1':

G5. Tabel , 1 1 5 ; 2 c.p.

Grupo A
G·1 . Ta1'el, 1 1 3 ; 2 c.p.

Rv. Ta1'el, 114 ; 2 c.p.
1 7 x 17 1 /2 mm, 0,87 g.
Col. Acad. H.P.R., C. Orghldan, lot. mon.bulg.,
nr. prov. 438.

H 3 H }." M H 3 1\I AT l1 h'. l1 Il PE M E H

R11. Tabel, 116 ; 2 c.p.
16 x 16 1 /2 mm, 0,70 g.
Col. Acad. R.P.R., C. Orghidan, lot.
1'ulg., nr. prov. 449 (v. planşa, fig. 7).

Nu avem

(ir1111ele

mon.

F -- H

Pxemplare de acest fel.

ll BA H A C PA U;l1 1\HI PA

HPATIWE CO�f<JPJl\AHl1E
H a HYMHi:IMaTmm BpeMe1� H aaua Cpall,HMH pa aa Top ucc.;regyeT THn cepe 6pRHblX
MOl{eT B Tex p al\rnax, B KO TOpbIX OH npe):IC TaBJieH B KOJIJieKIJ,HH HyMI-l3MaTH qeCKOr(I Ka6H
aeTa AKa ,J:1eM1m PHP. 3a 11c x o .r1ahliî nyHKT npHHHMaeTcR KJiacctt<PttKaIJ,IUI cepe6pRtt;LI'.X
MOHeT a Toro IJ,apR, coc TaBJieaHaR H . A. MyllIMOBblM, KpHTepHeM .J:l.llR KO Toporo cJiymH T
T o , KaK m J 0 6pa meuo npocTpaHCTBO n o .r1 IJ,apcKHM TpouoM.
CcbIJiaRCb aa rpynnupoBKII, c .r1eJiaHHb1e H . A. MyllIMOBbIM, anTOp yKaaLIBae T ,
qTo ):IJIR B Toporo KJiacca rpollle:iî: xapaKTepaa u e KacKa, a qeJioBe qecKaR roJioBa. 3aTeM
oa . onHCLIBaeT .r1na aeony6mrnonauHbIX ;rnaeMrnrnpa, nptt6aB.1R1011vlx K KJiaccmfm
KaIJ,HH MyllIMOBa ):IBa HOBhlX KJiac ca : I I I KJiacc rpolll e iî , r11e no11 IJ,apcKHM TpoaoM
H a o 6 p a meaa ne TBb , u K.'lacc acnp o s , r 11e no.r1 TPOHOM uu qero ae H a o 6pa meao ; 6JJaro
.r1apR aTOMY OHH n0Me11.1a10TCR paHbllle oc Ta.:IbHbIX 1maccoB acnpou, coc TaBJIRR I KJiacc
CI TH X MOH;eT. TaKHM o opaaoM, Kam,J:laR Ha a THX .J:IBYX KaTeropniî MOH;eT BpeMeH CpaIJ,H
l\tHpa, rpolllu u acnpb1, HMeeT no Tpn KJiacca, a ue no .r1sa, KaK np e.r1noJiaraJI MyllIMOB,
a HMeHHO rpollIH. I K.rracc - no.r1 TP OHOM HH lfero He u a o 6pameao ; n KJiacc - noii;
TpoaoM qeJioBetJecKaR roJioBa ; I I I KJiacc - no11 Tp oaoM Be TBb . Acnpbl. I KJiacc - noii;
Tp.Ott;OM - HH qero He H 3 0 6pa meu o ; n KJiacc - no A TPOI{OM aBe3 l(a ; I I I KJiacc -no li
TpouoM cem1pa.
3a TeM aBTop npe.r1JiaraeT .J:l•l R ucex KJiac c o B no .r1paa .r1e.;reane , r ge KpHTepueM
RBJIReTCR «f>opMbI IJ,BeTOB JIHJIHH , u a o 6 p â meUHbIX ua JIHIJ,eBoiî C TOpoHe MOH;eT ua p y qKax
TpoHa H aa BepxyllIKe cmmeTpa, K O TOpbliî 11ep mH T IJ,apb . .lJ:aJiblll e K amghliî KJiacc
HCCJie):lyeTCR O T):leJihH;O, II yKa3bIBaIOTCR xapaK'Tepable npuaaaKH Kam.r1oro. .ll:J IR l
KJiacca rpolll e iî u gJIR I I u I I I KJracca acnpoB .r1aeTcR cuep x Toro PRA .r1pyrKx n o ):lpaa11eJieaui1.
B aaKJiro qeaue yuaablBaeTcR aaa qeHue y To'tJeaeHHR cnetvi«f>H qecRHx xapaK
TepHNX oco 6eaaoc Teiî llCCJiel(oBal{H;bIX MOH;eT.
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DIN NUMISMATICA

LtJI

IOA 'i

SllACIMIR

TiocJle ll3JIO il\eIUlhIX aBTOpOM c·oo6pameHHti, C'l C AyeT OilllCalllle 65 <I K 3 eM nJI Rp o B
MOH:eT na KOJIJleKQHH H yMH3MaT1 n ecKoro Ka 6mi.eTa AKa AeMHH P H P , cocTa BJIRIOIQHX
qacTb llCCJleAOBami:oro Ma TepHaJla ll c.11yma�HX rrpHMepaMH lVlR n p e AJIOIBeRHOH
1macc mfl m<aQ1111. Ha Amt c H aa MoneTax crpynm1ponaHL1 n Ta o.rnme, Ha K O Topyro ne.rr a 
JO TCH CCbIJIKll npu onncamm . ·
OE'bRC H E H H E PHCY H KOB
P11c. 1 .

-

Ha MOlleT 11 nana Cpa1�11 M11pa.

Ă LA CONNAISSANCE D l<J S MONNAIES
DU T SAR BUL GARE JEAN SR ATZIMIR

flONTRIBUTION

HESUl\IE

L'auteur etudie le type des monnaies d'argent de Jean Sratzimir d'aprc8 les
pieces que possede le Cabinet numismatique de !'Academie de la Republiquc
Populaire Roumaine. Son point de depart est la classification des monnaies d'argent
de ce tsar , etablie par N . A. Musmov, qui a choisi comme criterium l'aspeet de
l'espace situe sous le trone du tsar.
Se referant aux categories etablies par N. A. Musmo\-, l'auteur montre quc
la seconde classe de gros n'est pas caracterisee par un casque, mais par une tete
d'homme, et presente deux pieces inedites qui augmentent la classification de Mus
mov de deux classes nouvelles : une n1e classe de gros, qui ont une branche sous
le trone du tsar, et une classe d'aspres ou rien n'apparaît sous le trone, classe qui,
a cause de cela, se situe avant Ies autres classes d'aspres et forme la pre classe
de cette sorte de pieces. Chacune des deux categories de monnaies d'argent de
Sratzimir, gros et aspres, possede ainsi trois classes et non pas deux comme le
croyait Musmov, a savoir : Gros. pre classe : rien sous le trone ; ne classe : une
tete d'homme sous le trone ; n1e classe : une branche sous le trone. Aspres. pre classe :
rien BOUS le trone j ne classe : une etoile SOUS le trone j nJe classe : une faucille
Rous le trone.
L'auteur propose ensuite, pour toutes Ies classes, une subdivision dont le
criterium est la forme des fleurs de lys qui se trouvent a l'avers des pieces, sur
les bras du trone et a la pointe du sceptre que tient le tsar. Plus, loin, chaque
classe est etudiee separement et on en indique Ies caracteristiques. La pre classe
de gros et Ies ne et lile classes d'aspres sont, en outre, reparties en une serie
de subdivisions.
Pour conclure, l'auteur montre l'importance d'une determination precise des
caracteres particuliers des monnaies etudiees.
L'expose est suivi de la description de 65 pieces appartenant aux collections
du Cabinet numismatique de !'Academie de la Republique Populaire Roumaine.
Ce n'est la qu'une partie des materiaux etudies. Ces pieces illustrent, par des
exemples, la classification proposee. Les Iegendes des monnaies sont groupees dans
un tableau auquel est renvoye le lecteur a l'oecasion de la description des pieces.
Planche. Quelques

EXPL ICAT IO:\ DES F l GURES

monnaies dl' .Tean Sratz�mir.
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B. METROLOGIE

UN NOU POND DE LA CA LLATI S
DE

H. NURAR
În toamna anului 19il 7, a intrat în colecţiile Muzeului Institutului de arheologie
nn pond descoperit întîmplător la Mangalia, probabil în acelaşi an, în condiţii ce
urmează a fi stabilite ulterior.
Pondul este de formă pătrată, cu latura de 0,05 m ; grosimea lui variază între
0,006 m şi 0,01 m. În partea de mijloc, pondul a fost perforat circular ; ulterior,
perforarea a fost astupată eu plumb, după cum se poate observa cu uşurinţă
(fig. 1 )
Pe una din feţe se poate citi legenda HMI, braţul stîng al literei M fiind
afectat la perfoarea pondului. Literele sînt incizate. Acest amănunt este important,
fiindcă, spre deosebire de celelalte greutăţi cunoscute de la Mangalia, pondul
nostru a fost lucrat nu prin turnare, ci decupat dintr-o placă de plumb, aşa
cum o dovedesc şi urmele vizibile de tăiere pe care le prezintă marginile
pondului. După această primă operaţie, s-a perforat pondul şi în al treilea
rînd s-a astupat cu plumb gaura perforată. Aceste trei etape succesive, care
justifică înfăţişarea actuală a pondului, ne arată că el a avut o perioadă
relativ lungă de întrebuinţare, suferind modificări in funcţie de etapa crono
logică respectivă.
Faţa cealaltă a pondului este netedă, neavînd nimic imprimat.
Starea de conservare a pondului este destul de bună.
Legenda HMI, ca şi greutatea actuală de 227 g, care datorită condiţiilor bune
de conservare nu poate să fie mult diferită de cea originală, ne arată că acest
pond reprezintă 1/2 de mină attică, integrîndu-se în sistemul ponderal cunoscut la
Callatis pentru epoca autonomă. Se ştie că în această epocă, vreme din care noi
.
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1-1.

I

BAR

cunoaştem numeroase pondmi legate de Callatis

1,

unitatea ponderală a acestui

oraş era mina cu subdiviziunile ei, care avea la bază fie mina attică (pentru greu
tăţile de

410 - 490 g), fie mina asiro-caldeeană uşoară ( pentru pondurile de 500 -

560 g) 2•

N eavind nici o reprezentare figurată, mi am putea găsi pentru noul pond

analogii , din punct de vedere al tipului, cu alte ponduri din Callatis. R eferindu-ne

Fig.

b

a

1.

- Pondul ·de la Callatis (Mangalia). a) fotografie ; b) desen.-

numai la formă, menţionăm că pondul nostru se poate încadra în categoria greută
ţilor callatiene de formă pătrată 3 ; de altfel la Callatis, forma pondurilor este foarte
v
_ ariată :_. pătrată,. rotundă . ( majoritatea exemplarelor), ovală, oblongă etc. Lucrul
acesta nu trebuie să . surprindă, dacă ne gîndim la faptul că pentru această epocă
1

Dintre toate publicaţiile referitoare la pondurile .callatiene, menţionăm în mod special L. Ruzicka,

Bleigewichte aus Moesia Inferior, extras din Berliner Miinzblălter, 1 926, p. 283 - 284, care prezintă pon

durile descoperite plnă la data respectivă. Lucrarea acad. Constantin .Moisil, Ponduri inedite . sau puţin
�Îinoscute din Histria, Cal/alia şi Torni, în SCN, I ( 1 957), p. 260 - 276, este ultimul studiu care strlnge la

un loc· toate greutăţile callatiene, cu descrierea amănunţită a fiecărui exemplar. La acestea se mai adaugă :
Constantin Preda, Ponduri antice inedite de la Callatis şi Histria, în SC N, I ( 1 957), referitor la un nou
exemplar de la Callatis . .
2 Constantin Preda,- op. cU., p. 299.
3 La Callatis S"aU· mai descoperit opt ponduri de formă pătrată, publicate de R. Netzhammer, Greu
fo/i" . aniÎce din Dobrogea, Îl; Revista Catoli�ă; 1 9 1 2 , p; 82 ; M. C. Sutzu, Conlribulion a l'elude des poids
ahtiqlies ·ae_ nos ciles ponliques, lu BSNR, X I (f914), p. 8 ; L. Ruzicka, op. cit., p. 283 - 28 4 ; G. Severeanu,
·Un cnott pond kal/ali'an, ht BSNR, 1929, p. 46 - 4 8 şi Ponduri antice înedite, în Biicureştii, 1 935, p. 1 2 ;
Co.n.ştantin l\foisil op. ci/. , . p. 264 şi 276.
•

.
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UN NOU POND DE LA CALLATIS

avem o mare varietate de tipuri ponderale, care se reflectă nu numai în greutatea
ponderală, dar şi în forme şi reprezentări.
Din punct de vedere cronologic, elementele oferite de noul pond nu sînt
suficiente pentru a-l fixa în timp mai precis. Nici literele legendei nu prezintă trăsă
turi deosebite care să ne ajute în acest sens. Totuşi, aspectul general al pondului,
care denotă o tratare puţin îngrijită şi o tehnică oarecum neîndemînatică, spre
deosebire de execuţia artistică din epoca autonomă, ne-ar putea duce cu gîndul
la epoca de tranziţie, imediat premergătoare introducerii sistemului ponderal roman 1•
Acest pond prezintă interes, deoarece sporeşte cu încă un exemplar seria pondu
rilor cunoscute pînă acum de la Callatis · şi aduce o notă nouă, prin tehnica lui de
lucru cu totul deosebită.

HO BA.fl rMP.fl Jtl 3 HAJIJIATll Jtl
HPAT HOE CO�EPIRAHME
B nOJIJiem:�Irro ApxeoJiorHqec1wro 1ui: c TH TyTa Ana):leMHH P H P H e ):laBHO rroc TyrrHJia
cun:iu.ţoua11 rHp11, cJiy11aiî:ao aail:):leHaa11 B MaHraJIHH (i:�peBaeit I\aJIJiaTHH) , uepo11Tao
):la me B Te'leHHe 1 9 5 7 ro):la.
B ::noii: rnpe KBa):lpa'Îaoit q,opMhI (c Topoaa paBHa 0 , 0 5 , a TOJIII.\Hlla 0 , 0 06-0 , 0 i M )
npocuepJieHo nocp e ;n;HHe o TBep c Tne, K O Topoe 6h!JIO a aTeM aaJIHTO CBH�OM. H a O ):laoil:
C TOpone 1\101Kll0 npo qeCTh a a):IIlHCb HMI, a ;n;pyraH - rJia):IKafl. rHpH coxpaHHJiaCh
xopomo. H a ):IIIHCh HMI, TaK me KaK H Bec a Toit rHpn, paBablit 22'7 r, yKaab!BaIOT
tt:a TO, 1ITO OHa npe):IC TaBJIHeT co 6oil: 1 /2 aTTH 'leCKOH MHHhl ; 8Ta CHCTeMa Mep Beca
6h!Jia H 3BeC Tlla B I\aJIJiaTHH nepHO ):la aBTOHOMHH. Tio BCeil: BepOHTHOCTH1 rHpIO MOtl<HO
O THeCTH K KOHUY rrepHo):la aBTOHOMHn ropo ]'la.

OB'hHCHEHI1E Pl1CYH HOB
Pnc. 1.

-

rnpH ll3 l\aJIJiaTHH (MaHraJillll) .

a

-

cpoTorpacpna ; b

-

pncyHOK.

UN NOUVEAU POID S PROVENANT DE CALLATIS
RESUME

Les collections de !'Institut d'Archeologie de !'Academie de la Republique
Populaire Roumaine se sont recemment enrichies d'un poids en plomb, deeouvert
fortuitement a Mangalia ( ancienne Callatis), probablement en 1957.
1 Constantin :\foisil, op.
2f

-

cil„ p. 2i0.

�. 1041
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H. NUDAR

Ce poids, de forme cam�e (5 cm de cote et 6 nim
1 cm d'epaisseur) est
peree en son milieu d'un trou rond, bouche ulterieurement avec du plomb. L 'une
de ses faces porte la legende HMI, tandis que l'autre est lisse. La piece est en bon
etat de conservation. La legende HMI et le poids de 227 g indiquent que ce
poids represente une demi-mine attique, systeme ponderal connu a Callatis a
l'epoque d'autonomie. Ce poids peut etre date, selon toute probabi1ite, de la fin
de l'epoque d'autonomie de la viile.
-

EXPLICATIO;o..: DES F I GURES
Fig. 1.

-

Poirls ck Cnllntis (l\fangalia). a) Pholographie ; b) rlessin.
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C.

HERALDICĂ

ASUPRA STE M E L O R UNITE A LE MOLDOVEI
Ş I ŢĂRI I ROMÎNE Ş TI
LA ÎNCEPUT UL VEACULUI AL XVI I-iea
DE

P. Ş. NĂSTUREL
Primele steme unite ale ţărilor romîne se datoresc, precum se ştie, Bathoreştilor
ardeleni - Sigismund ( 1587 ), Maria Christina (1598) şi cardinalul Andrei (1599) care se socoteau domni ai Ardealului, Moldovei şi Ţării Romîneşti 1• În 1600 însă,
Mihai Viteazul, care ajunsese domn al acestor ţări, şi-a făcut o pecete nu cu cele trei
steme, ci doar cu cele ale Munteniei şi Moldovei 2•
Faţă de ceea ce s-a scris în trecut cu privire la primele steme unite 3, putem
adăuga că unii din Movileşti şi- au însuşit la rîndul lor ideea de a folosi laolaltă
stema Moldovei cu aceea a Munteniei. E drept, nu pentru peceţile lor, cel puţin
pe cît ştim.
Într-adevăr, pe minunatul acoperămînt făcut pentru mormîntul de la mănăstirea
Suceviţa al lui Simion Movilă, aceste steme sînt cusute ( u fire de aur şi de argint,
într-o parte şi alta a capului voievodului care domnise mai întîi în Ţara Romî
nească (1600 - 1602 ), iar apoi în Moldova (1606 - 1607 ). Astfel, în stînga, se vede
sub scena coborîrii Domnului în iad, marca Munteniei, iar în dreapta chipul Sfintei
1 Const. Moisil, Stema Romlniei. Originea şi evoluţia ei istoricd şi heraldicd, Bucureşti, 1 931, p. 1 2 - 14 ,
fig. 35, 36, 37.
z P. V. Năsturel, Nova Plantalio . . . , Bucureşti, 1915, p. 17 (extras din Revista pentru istorie, arheo
logie şi filologie, XV) ; Const Moisil, Noi studii de sigilografie romtnească, Bucureşti, 1940, p. 4 - 7 şi pi. V, 1
(exlras din Revista Arhivelor, IV, 1 (1940) ; A. Sacerdoţeanu, Autografe şi sigilii de la Mihai Viteazul, ln
Revista Arhivelor, IV, 2 (1940), p. 305- 308.
3 Const. Moisil, Noi studii de sigilografie romtneascd, p. 8 - 1 2 (
Primele sigilii cu stema unitd a
=

Moldovei şi Ţdrii Romlneşli).
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·

-

Fig . .:1 .. - Tipsie-de argint aurit, ·dăruită mănăstirii Suceviţa
în 1 61 8 - 1 6 1 !) de Marghita Doamna. soţia lui Simion . i111vllii•. .

·\'.H2
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A S U PRA STEMELOR Ui'i!TE ALE

MOLDOVEI ŞI TARII

ROMl!'\E�Tl

Treimi (}'iloxenia lui Avram) ei;te aşezat deasupra stemei Moldovei . Scuturile, în care
sînt înfăţişate ambele steme, se deosebesc unul de celălalt 1•
Muzeul amintitei mă.năstiri mai păstrează şi o tipsie 2 , pe marginea căreia se
dei;făşoară o inscripţie slavonească (fig. 1) :
(A) t ciio THncif Ch.TKopH. lw Ci.\uwH MorHA41 r. 01KOA H r(o)c11(o)a>,i,.i er(o) �l\41prwr41 H

(urmează un chenar floral), adică :
= stema Ţării RomîneşU) + Această tipsie au făcut Io Simeon Moghilă
voievod şi doamna sa Marghita şi au
M
aşezat(-o) ( B =stema Moldovei) în sfînta
mănăstire Suceviţa. 7127 (1618 - 1 619).

11ocBT.iR(A)iu K'll. c (K'k)TIH ,\\OH41CTHP Ctl'llRHU,41. ;i.p.K.3.
(A

De fapt tipsia a fost făcută de �far
ghita, fiind văduvă de vreo doÎsprezece ani.
Pe diametrul tipsiei, care măsoară 48 cm,
sînt aşezate două medalioane. Cu unul din ele
începe chiar inscripţfa : el constă. dintr-un
cerc dublu, în care se vede acvila Ţării Romî
neşti cu crucea în cioc, cu soarele şi luna, iar
dedesubtul ei apar două săbii încrucişate,
8tema Movileştilor. Celălalt cerc este făcut
n
dintr-o împletitură de lami, în care se înscrie
A
bourul moldovenesc (iarăşi cu stema Movile
ştilor între coarne), precum şi soarele şi luna 3•
F i g. 2. - Stema milropolitului Petru l\I ovilă
(după o tipăritură din 1628 a La\Tei Pccerska
Vălul de mormînt şi tipsia dovedesc aşa
de la I<icv).
dar că în familia lui Simion Movilă, răposat în
scaunul Moldovei, stăruia vie mîndria amintirii că el fm�ese şi domn al Ţării Romîneşti 4•
Acest lucru, de altfel, reiese şi din stema lui Petru :Movilă, fiul lui Simion Yodă 5•
Bunăoară, pe o tipă.ritură a Lavrei Pecerska de la Kiev, din anul l 6:38, eartierul I al
1 Vezi, de pildă, '.';". Iorga, Domnii ru111i11i dupii. pur/rele şi fresce cu11lempura11e, Si b i u 1 930, pi. 85.
Pc planşa publicată de Iorga, ca şi pc reproducerile din alte lucrări (D. Dan, Iorga, Tafrali etc.), abia daci't
se pot cunoaşte bourul şi acvila. La faţa locului însă, in 1 956, am putut să ne încredinţăm de interesul p c
care-l prezintă aceste două scuturi cu steme. Vezi şi D. Dan, 1\Jămislirea Suceviţa, Bucureşti, 1 923, p. 80 ;
O. Tafrali, Le mo11astere de Suceviţa, I aşi , 1929, p. 13, 38 - 40 (acopcr:'\minlul brodat <lin 1 609 c mai \'cehi
<lecit sarcofagul lucrat ln 1 620) şi 1\1. Bcrza, Stema Jloldovei /11 veuc11l al X l"I-lea, în Stu di i şi cercelii.ri de
isluria ariei, I I I , 1 - 2 (1 956), p. 122 şi 1 24 (fig. 32).
2 O reproducem după fotografia F I 14251 a cabinetului de sl ampl' al .\calkmil'i H .P.H. l"n desen
al capului de bour la M. Bcrza, op. cil., p. 1 2 1 , fig. 3 1 .
3 Observăm c ă l a anul l a care s-a fftcut tipsia (712i, adică între 1 septembrie 1 6 1 8 ş i 31 august 1 6 H l ) ,
un fiu a l lui Simion, Gavriil Movilă, domnea pentru a doua oară în Ţara Romincască. Ştim cit acesta,
in 1 620, fiind mama lui cu el, a lnfrumusc\a t piatra de mormînt a tatălui său (O. Tafrali, op. cil., p. 13) .
De aceea credem că tipsia a fost trimisă din l\iuntenia l n l\loldova. De altfel, acvila ele pc tipsie scamiinft
mult cu aceea de pc 111ormintul lui Hadu Mihnea din 1 626 (fig. 3).
4 Astfel, ln 1 620, şi fiul său Gavriil se mindreştc cii „a fost ales domn în cel liin tii scaun" cc l-a
avut Simion (cf. O. Tafrali, op. cil., loc. cil.).
5 Pentru genealogia :'\lovilcştilor, vezi O. G . Lccca. lienea/ogia a 100 de case di11 Tura liumi11easc<i şi
Moldova, B ucureşti, l!H 1 (tabelul IV). Pentru Movileşti, cf. S. de Zotta, Şliri noui despre Movileşti, î n 1lrliilla
G enealogică, I I (1 913), p. 208 - 2-15 (des p re Petru :'\lovilă vezi p. 221 -- 222, iar des p re :'\larghila Doamna, p. 243).
,
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Fig. 3.

-

Piatra d e mormlnt a lui Radu Mihnea (1626), cu stemele Ţării Romineşti
şi Moldovei. Biserica mănăstirii Radu Vodă, Bucureşti,
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stemei mitropolitului cuprinde marca· Moldovei, iar al IV-lea înfăţişează ve aceea a
Ţării Romîneşti 1• Mai recunoaştem în această stemă şi săbiile Movileştilor (fig. 2).
Putem spune că l a Petru Movilă stemele ţărilor romîne d e dincoace de munţi
sînt chiar unite cu aceea a familiei lui.
Dacă trecem acum în Muntenia, se cuvine să amintim că stemele alăturate ale
Moldovei şi Ţării Romîneşti apar pe mormîntul lui Radu Vodă Mihnea (fig. 3) 2•
Acesta, după ce domnise în mai multe rînduri în Muntenia şi Moldova, între 1601
şi 1626, a încetat din viaţă la Hîrlău, de unde a fost adus cu mare alai la Bucureşti
şi îngropat în biserica mănăstirii Radu Vodă, ctitoria sa, care îi poartă şi numele 3 •
Nu cunoaştem peceţi de la aceşti doi voievozi pe care să apară stemele unite.
Abia cu Vasile Lupu şi Duca Vodă acest tip de pecete va începe să reapară, generali
zîndu-se sub fanarioţi ori de cite ori unul din aceşti domnitori se muta de la cîrmuirea
unei ţări la alta 4•
Am socotit că stemele menţionate de noi în această notă sînt vrednice a fi luate
în seamă, fiind de un oarecare folos în problema stemelor unite. Umplînd oarecum
răstimpul de la Mihai Viteazul pînă la Vasile Lupu şi Gheorghe Duca, ele adeveresc
intrucîtva spusele lui V. A. Urechia, care aminteşte de o pecete a lui Simion Vodă
cu cele două steme 5• Ţinînd seamă că uitatul istoric nu se înşelase pomenind asemenea
lucru pentru Vasile Lupu şi Duca Vodă, aşteptăm ca cercetări sigilografice să aducă
la lumină dovada că Simion Movilă, şi poate chiar şi alţi domni romîni , au folosit
uneori peceţ.i cu stemele unite 6•

OI� OB'hE,[( M H E H Hbl X l'E PBA X l\l OJI)J, OBbl .11 B A JI A X I HI
B HA l.JAJIE XVll BEHA
I I ep Bhie o &he ;:i.1111e1tHhie rep OLI U O HB�UIIO TC.11 rrp u u e :1 1be Tp am:HJibBaunm x Ba-ro
p tt e B , 'IJieHhl n o Topoii C 'IIITamr c e 6H nHH3hflMH TpancHJihBar-urn , l\fy1lTemm u MoJIAOBM
( 1 592-"---- 1 599). I1 a B e c T n a ne 'laTh e o 6ne ;:i.mi:ett:HbI:'.ITH rep oa:1m B a.-caxun u '.\Io.rr l\ORhl ,
O THocmn;aH c H HO Bpe:11 e 1 1 a � 1 }Jn x au:ca X p a op o r o .
1 D. Dan, o p . cil., p. 80 (vezi şi alte două steme din 1630 şi 1644. la p. 82 şi 83). ?\u trebuie picnlut
din vedere nici faptul că Petru :Movilă era frate cu Gavriil Vodă l\lovilă, care fusese domn al Ţării Romlneş l i .
2
Fotografia (fig. 3 ) o datorăm prietenului nostru Vlad Zirra.
3 Miron Costin, Letopiseţu/ Tării Moldovei de la A ron Vod� lncoace (ed. P. P. Panaitcscu), Bucureşti,
1 944, p. 72- 73.
4 Cf. Const.
l\Ioisil, Xoi studii de sigilografie rominească, passim şi Steul!a Romlniei, p. 1 4 - 16. Ne
putem pune întrebarea dacă stema lui Petru l\Iovilă, mitropolit şi os de domn, din tipăriturile de la Kiev
nu l-a îmbiat cumva pe Vasile Lupu, iar pe urmă şi pe Gheorghe Duea, să folosească steme unite. Amintim
in treacăt că am mai publicat un fel de 5temă unită de pe un hrisov al ,lui Constantin Vodă Duca ( Un hrisov
nou de la Constantin Duca din 1 70 2 , ln Hrisovul, V (1945), p. 98 şi pi. Ii şi Două precizări privitoare la hrisovul
grec al lui Constantin Duca, ibid., V I (1946), p. 156).
5 V. A Urechia, Schi!ă de sigilografie romlnească, Bucureşli, 1 89 1 (apud Const. l\Iobil, Noi studii de
sigilografie rominească, p. 8).
8 Ne mărturisim p:\rerea_ de ri\u di Corpusul de documente lntocmit de Academia H.P. H . nu p o ale
folosi si gilografiei.
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P. Ş. NASTUREL

ABTop c:i opanţaeT BllHMa1:urn Ha rep 6hl a THX ASyx ,D;yHaiî:c1rnx KUHmecTB, BhlWHThle
o T geJibllO Ha rroKpoBe rpo 6llHI:.{hl KllHBH CHMHOHa MoriIJia, rocrroAapa, cHaqaJia MyH
Temui: (1 600- 1 602 ) , a aaTeM MoJIAOBhl ( 1606-1607). ToqHo TaHme MeTaJIJIHqecKHiî:
IIOAHoc , C AeJiaHHhliî B 1 6 18L1 6 1 9 rr. rrpu ero B AOBe, Kl!Rrnae MaprHTe, yKpaweH
a THMH ABYMH rep6aMH . . RHeBcKHiî MllTporroJinT IleTpy MorHJia (IleTp MorHJia) coc TaBHJI
ce6e rep6 , rAe B I n Il AeJieaHax aaxoAHTcn rreqaTh MoJIAOBhl H rreqa T h B a JiaXHH, B
HO TOphlx KilFlffiHJI ero o Tel:J; Ctt:MHOll MorHJia.
H aKoI�e'I.{, Ha rpo 6anQe PaAy MHXHH, KO Tophliî: MCIBAY 1 601 n 1626 rr. aecKOJibKO
paa mrn mu:.rt B BaJiaxun u MoJ111oac, q111 rypnpy'IOT rep 61>1 nux ABYX mrnmeCTB.
OB'bHCH EHl:'IE Pl:'ICYHh'.Oil
PHc. 1. - Cepe6p11Hhllt IIOAHOC, rromepTaoaaHHhllt (1618-1 619) MoHaCThlpIO Cyqeam.�a m r n 
rHHelt Maprinoit, meHoit CHMHOHa Mornm.
Puc. 2. - repo MnTporroJIHTa IleTpa MorHJILI (KaKnM OH OhIJI uarreqaTa.H a 1 628 roAJ HHeB o 
rreqepcKoit Jiaapoit).
Pnc. 3 . - HaArpooHhlit KaMeHb rocrroAapR PaAy MHXHII (1 626) c repoaMH BaJiaxnu H MoJIAOllhI .
l{epKOBb MoHacThlpH Paµ;y BoAa, ByxapecT.

DE

A PROPOS DE L'APPARITION COMBIN E E DES ARMOIRIE S
LA MOLDAVIE ET DE LA V.ALACHIE AU D E BUT DU XVIIe SIE CL E
RE SUME

Les premieres armomes accolees font leur apparition sous Ies Bathory de
Transylvanie, qui se consideraient voi:vodes 'de Transylvanie, de Valachie et de Mol
davie (1592 - 1599). En ce qui concerne Michel le Brave, on ne connaît de lui qu'un
sceau sur lequel sont gravees Ies armoiries de la Valachie et de la Moldavie.
Les armoiries de ces deux principautes roumaines se trouvent encore, brodees
separement, sur la couverture du tombeau du prince Simeon Movilă, qui regna d'abord
sur la Valachie (1600 -1602 ), puis sur la Moldavie (1606 - 1607). En outre, un plateau
fait par sa veuve, la princesse Marghita, en 1618 ou 1619, est pareillement orne de
ces deux armoiries. Le blason du metropolite de Kiev, Pierre Movilă, renferme lui
aussi Ies armes de la Moldavie (P' quartier) et celles de la Valachie (IVe quartier),
sur lesquelles avait regne son pere, Simeon Movilă.
Enfin, on peut egalement voir sur le tombeau de Radu Mihnea qui, de 1601 a
1621, occupa a plusieurs reprises le trone de Valachie et celui de Molda vie, Ies armoiries
de ces deux principautes roumaines.
EXPLICATIO� DES F I GURES
Fig. 1. - Plateau cn vermeil offcrt au monastere de Suceviţa, en 1 6 1 8 - 1 61 9, par la princesse Mar
ghita, veuve de Simeon Movilă.
Fig. 2. - Les armes du metropolitc Pierre Movilă (d'apres un livre imprime a la Petcherskaia Lavra
de Kiev, en 1 628).
Fig. 3. - Pierre tombale de Radu Mihnea ( 1 626) ornee des armoiries de Yalachie et de Moldavie
(eglise du monastere de Radu Vodă, Bucarest).
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PE MARGINEA UNOR DESCOPERIRI MONETARE RECENTE
DE

CONSTANTIN PREDA
Urmele materiale ale trecutului nostru îndepărtat, printre care monedele ocupă
un loc însemnat, continuă să fie scoase la iveală an de an, de multe ori în împrejurări
cu totul neaşteptate, şi să sporească astfel colecţiile muzeelor din ţara noastră, consti
tuind totodată importante documente pentru studiile de specialitate.
Dascoperirile monetare, care prin natura lor atrag atenţia şi incită curiozitatea
descoperitorilor şi care sînt în cea mai mare parte rezultatul unei simple întîmplări
şi nu al unei cercetări sistematice, ajung la indemîna celor interesaţi uneori sub formă
de ştire, alteori incomplete şi numai în puţine cazuri în toată complexitatea lor. îu
oricare din aceste trei posibilităţi, atunci cînd este vorba de o descoperire de monede
făcută întîmplător, în speţă de tezaure, se impune o cercetare imediată la faţa loculqi
atît pentru a culege toate datele privitoare la descoperirea respectivă, cit şi pentru
a recupera, pe cit este posibil, întregul ei conţinut. Î n acest fel specialistul poate avea
la îndemînă clementele de care are nevoie, pentru a trece la valorificarea pe plan istoric
a unor asemenea documente.
Nu orice descoperire monetară se pretează la un studiu complet. Aşa cum
arătam, multe dintre acestea ne parvin în stare fragmentară, motiv pentru care ele
pierd din valoarea lor documentară. Altele, deşi complete, făcînd parte dint,r-o cate
gorie de monede nu suficient studiată, se alătură numai fondului documentar, care
în viitor să formeze o bază pentru cercetarea problemei în ansamblu ei. Publicarea lor
însă, fie chiar numai sub forma unei simple semnalări, este utilă atît pentru cercetările
de numismatică, cît şi pentru cele din domeniul istoriei, în general.
În unele din cazurile semnalate mai sus se înscriu o serie de descoperiri monetare
recente, pe care, în cea mai mare parte, le posedă Muzeul naţional de antichităţ,i.
Asupra acestor descoperiri ne propunem să stăruim în rîndurile de faţă, urmînd ca,
pe lingă istoricul descoperirii, care va însoţi fiecare tezaur sau grup monetar în parte,
să facem şi unele consideraţii de ordin mai general, în măsura îngăduită de mate
rialul cercet1:1it.
3 79

https://biblioteca-digitala.ro

DISCUTII, NOTE ŞI INSEMNARI

Toate aceste descoperiri , după cum se va vedea mai jos, au fost grupate pe
categorii şi prezentate cronologic .
I . DACICE
1 . Aclînca, r. Tîrgovişte, reg. Ploieşti 1

În primăvara anului 1953, pe şoseaua dintre Gura Ocniţii şi Adînca, la o depăr
tare de circa 15 km spre est de Tîrgovişte, se executau lucrări pentru con.'truirea unui
pod peste apa Pîrscovului, un afluent al Ialomiţei. Lucrările necesitau cantităţi mari

Fig. 1 .

-

Harta cu localităţile unde s-au făcut descoperiri monetare.

de pămînt, care era adus de la poalele dealului din imediata vecinătate a podului. C u
acest prilej , în cmsul lunii m a i a aceluiaşi a n , Lungu Ion din J<'întînele,
în timp ce săpa, a găsit un vas de lut cu monede antice de argint. Locul descoperirii
este situat la o distanţă de aproximativ 50 m sud de pod, în marginea de est a şoselei,
pe teritoriul comunei Adînca - vezi harta (fig. 1 ) . Vasul, după toate indicaţiile
primite de la cei care erau de faţă în momentul descoperirii, se pare că era lucrat
dintr-o pastă de culoare cenuşie şi se afla ascuns în pămînt la o adîncime de circa 0 ,50 m
1 R. Giogovlan, care face o primă referire.Ia acest tezaur în Studii şi referate privind istoria Rom Inie i ,
partea I I , 1954, p. 1 868 - 1870, plasea z ă greş:t locul descoperirii pe teritoriul comunei Gur;:i Ocuiţii.
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faţă de suprafaţa actuală a solului. El a fost spart şi aruncat, iar conţinutul reţinut
în întregime de către descoperitor. Nu mult după aceasta, prin intervenţia autorită
ţilor locale, s-a reuşit să se recupereze 29 de piese, care au fost predate apoi Muzeului
raional din Tîrgovişte.
Deplasîndu-ne la faţa locului în primăvara anului 1954, ca delegat al Muzeului
naţional de antichităţi, pe lingă stabilirea exactă a condiţiilor de găsire l:li tezaurului

Fig. 2 .

-

Fragmente ceramice din epoca dacic ă , descoperite la Adlnca.

am achiziţionat şi 23 monede, deţinute de familia descoperitorului . Tot cu acest prilej
au fost adunate de la suprafaţa terenului, din preajma punctului descoperirii, o serie
de fragmente ceramice din epoca dacică. E ste vorba de resturi ceramice de vase,
lucrate cu mîna, din pastă de culoare roşietică, avînd forme aproximativ cilindrice.
Unele dintre ele sînt prevăzute cu proeminenţe şi ornamentate cu linii incizate, aplicate
oblic pe pereţii vasului (fig. 2 ) . Acest lucru denotă că în locul amintit se află o aşezare
dacică şi că tezaurul a fost îngropat în cuprinsul acesteia.
Adăugînd acest al doilea lot de monede la cel cunoscut anterior, credem că
tezaurul de la Adînca se poate considera întregit în cea mai mare parte a lui. El
cuprinde astfel un număr de 52 piese, care sînt împărţite în felul următor : 23 exem
plare la Muzeul naţional de anticbităţ.i, 23 la Muzeul din Tîrgovişte, iar celelalte 6
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piese la Muzeul din Ploieşti. Chiar dacă nu se poate vorbi de întreaga cantitate de
monede care forma iniţial tezaurul, unele piese fiind pierdute sau reţinute o dată cu
descoperirea lui, numărul de exemplare studiate, ca şi natura monedelor respective,
ne îngăduie totuşi să ne oprim asupra cîtorva aspecte mai importante legate de conţi
nutul depozitului nostru.
Descoperirea monetară de la Adînca cuprinde două categorii de monede de
factură şi provenienţă diferită. În prima categorie se înscriu monedele dacice, imitaţii
tîrzii ale monedelor de argint ale lui Filip al II-iea, regele Macedoniei, iar în cea de a
doua categorie se includ tetradrahmele thasiene.
a. Monedele dacice, în număr de 46 piese, au o formă uşor convex-concavă,
fapt explicabil prin tehnica monetară, o asemenea formă fiind caracteristică aproape
tuturor emisiunilor geto-dacice. Conservarea lor este relativ bună. Se pot vedea
numai la suprafaţă slabe urme de tocire, provenite în urma circulaţiei lor, precum şi
un strat subţire de oxizi de culoare verde-albăstruie, formaţi şi depuşi pe monede de-a
lungul vremurilor.
Ca reprezentări întîlnim pe avers un cap bărbătesc, foarte mult schematizat,
în profil spre dreapta ; părul, fruntea şi nasul sînt redate printr-o combinaţie d e linii
drepte, în formă de unghiuri şi ovale neregulate, iar ochii, gura şi bărbia prin inter
mediul unor globule. Pe revers apare un cal, mult stilizat, în galop spre stînga ; capul
lui este de formă rectangulară, crupa rotundă şi separată de restul corpului printr-o
linie în unghi, care ar reprezenta la origine piciorul călăreţului. Cît priveşte picioarele
calului sînt redate prin linii prevăzute la încheieturi şi la capete prin cîte o globulă.
Călăreţul a dispărut aproape cu totul. El a ajuns să fie înfăţişat printr-o globulă,
două sau trei, ultimele dispuse sub formă de triunghi (pi . I şi II, 1 - 20). Greutatea
medie a unei monede este de 7 ,06 g, iar diametrul variază intre 21 şi 23 mm.
Această descriere este valabilă pentru toate monedele dacice din cuprinsul
tezaurului de la Adînca, ele constituind la un loc unul din principalele tipuri ale mone
tăriei geto-dace. Micile deosebiri, pe care le putem totuşi observa intre unele piese,
sînt amănunte de ordin secundar, variante realizate în cadrul aceluiaşi tip principal
şi care indică baterea lor cu diverse stanţe. Acest tip monetar, cunoscut printr-o
serie de alte descoperiri mai vechi, reprezintă o grupă aparte, căreia i s-a rezervat un
loc, atît în clasificarea monedelor dacice făcută de C. Moisil 1, cit şi în cea întocmită
mai tîrziu şi pe alte baze de K. Pinh: 2•
Ca şi celelalte categorii de monede dacice, tipul monetar de faţă corespunde unei
anumite regiuni, care pe baza descoperirilor existente poate fi relativ bine conturată.
Această delimitare se referă numai la regiunea de la nordul D unării, deoarece situaţ.ia
descoperirilor din R.P. Bulgaria nu este completă şi nici suficient de clară, pentru
a putea prezenta o vedere de ansamblu asupra răspîndirii monedei amintite şi în teri
toriile înconjurătoare.
Cu privire la acest aspect al problemei, Const. Moisil, cu prilejul clasificării
diverselor tipuri de monede dacice, menţionează că tipul V, adică acela în care se
încadrează şi piesele de la Adînca, este foarte răspîndit în Muntenia, Dobrogea şi în
tot lungul D unării 3• într-un studiu mai recent, Bucur Mitrea, bazat pe o bogată
documentare numismatică, ajunge la concluzia că centrul principal unde se constată
1 Const. Moisil, ln BSNR, XV (1920), p. 7 1 , fig. 13.
2
K . Pink, Die Miinzprăgung der Oslkelten und ihrer Nachbarn, ln Diss. Pann„ ser. II, !ase. 1 5, Buda

pesta, 1 939, p. 98, pi. XVI, nr. 304 şi 305.
3 Const. Moisil, op. cit„ p. 71 .
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prezenţa tipului de monede amintit se situează intre Carpaţi şi Dunăre 1• Pornind
de la aceeaşi idee şi mînuind aceleaşi argumente, credem că se pot aduce, în această
privinţă unele precizări, nu lipsite de interes. Şi iată că, dacă ţinem seama de toate
tezaurele şi descoperirile izolate ale acestui tip monetar, pe care le cunoaştem pînă
acum, şi de răspîndirea lor, se poate observa că acestea se grupează aproximativ în
partea centrală, cu tendinţa spre vest, a regiunii dintre Dunăre şi Carpaţi, iar centrul
lor principal poate fi situat pe undeva prin împrejurimile Bucureştiului. În sprijinul
acestei ipoteze putem cita faptul că principalele tezaure de la Vîrteju 2 şi Crevedia 3,
la care se adaugă descoperirile de la Pipera 4 şi cele care provin din cunoscuta aşezare
geto-dacică de la Popeşti 5, descoperiri reprezentative pentru tipul de monedă amintit,
se situează geografic în imediata apropiere a oraşului Bucureşti. Monedele din aceeaşi
categorie găsite la Piteşti 6, Adînca, Zimnicea 7, Sadova 8 şi Piscul Crăsani 9, ar putea
marca punctele de maximă întindere a teritoriului unde a fost .bătut şi mai ales unde
a circulat acest tip de monedă dacică. Alte descoperiri izolate 10, de altfel destul de
reduse ca număr, dintre care unele depăşesc cu mult limitele acestei regiuni1' , pot fi
explicate prin relaţiile de schimb12, moneda neţinînd seama de graniţele administra
tive şi politice ale regiunii sau statului emitent.
În această ordine de idei merită să amintim faptul, îndeobşte cunoscut, că toate
tipurile monetare dacice sînt caracteristice unei anumite regiuni, în cadrul căreia ele
au fost emise şi în limitele căreia s-a redus circulaţia lor. De aceea, considerăm nimerit9J
ideea de a se denumi tipul monetar dacic după regiunea în care el apare13• În acest
fel credem că s-ar putea ajunge la o clasificare mai judicioasă a monedelor geto-dace
şi totodată la o grupare a lor mai reală. Plecînd de la o asemenea idee şi ţinînd seama
de felul cum se repartizează teritorial descoperirile monetare de genul celei de la Adînca,
putem numi tipul de monedă cercetat monedă dacică de tip Bucureşti.
S-a arătat în diverse împrejurări, şi credem pe bună dreptate, că fiecare
categorie de imitaţii locale, ca şi regiunea în care se constată prezenţa acestora, ar
corespunde unui trib sau poate chiar unei uniuni de triburi de proporţii mai reduse,
prin urmare unor unităţi politice aparte, care bat� monedă pentru nevoi proprii.
1 B. Mitrea, în Studii şi referate privind istoria Romlniei, partea I, 1954, p. 297.
lbid„ p. 290 - 302.
3 La Crevedia, aproape de Bucureşti, s-a descoperit în 1956 un tezaur cu monede dacice de tipul amintit.
Tezaurul, care cuprinde peste 200 piese, se află în colecţiile cabinetului numismatic al Academiei R. P. R. Alte
7 monede se găsesc la Muzeul naţional de antichităţi.
' Despre această descoperire, din care se păstreazii unele monede la Muzeul naţional de antichităţi,
face menţiune B. Mitrea, op. cit„ p. 297.
5 Din aşezarea dacică de la Popeşti, r. Domneşti, reg. Bucureşti, cu prilejul săpăturilor arheologice
au fost scoase la iveală o serie de astfel de monede, care ln parte se află la Muzeul de istoric a oraşului
Bucureşti, iar altă parte la Muzeul naţional de antichităţi ; cf. B. l\litrea, op. cit„ p. 297.
8 Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti are un tezaur cu monede dacice de acelaşi tip, descoperit
ln împrejurimile oraşului Piteşti. Cf. B. Mitrea, op. cit„ p. 296.
7 La Muzeul naţional de antichităţi se află asemenea exemplare din aşezarea dacică de la Zimnicea ş i
care sint menţionate d e B. Mitrea, op. cit„ p. 297.
8 Monede dacice din aceeaşi categorie sint semnalate şi in descoperirea de la Sadova, reg. Craiova ;
vezi C. Moisil, in BSNR, X (1 913), p. 63 ; L. Ruzicka, in BSNR, XVI I (1922), p. 13 şi K. Pink, op. cit., p. 78.
8 I. Andrieşescu, A RMSI, seria I II, t. I I I, p. 89, fig. 287 ; cf. V. Pârvan, Getica, 1926, p. 216, fig. 1 79.
10 Pe teritoriul ţării noastre unele monede dacice cu aceleaşi caractere sint semnalate la Rogojina,
rcg. Craiova, şi în aşezarea de la Poiana, ln sudul Moldovei. Cf. B. Mitrea, op. cit„ p. 297.
1 1 K. Pink, op. cit., p. 78, citează unele exemplare, care au fost găsite dincolo de Tisa.
12 B. Mitrea, op. cit., p. 298.
13 Octavian Floca, în Dacia, X I - X I I (1945 - 1 947), p. 7 1 - 104, dmumeşte monedele dacice, desco
perite ln apropiere de Hunedoara, după numele regiunii respective.
2
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Presupunerea aceasta pare cu atît mai verosimilă, cu cît o asemenea situaţie social
politică a populaţiei geto-dace, fărîmiţată în numeroase triburi, corespunde cronologic
epocii în care se constată o mare varietate de monede cu caracter local. Gruparea
diverselor tipuri monetare dacice pe regiuni şi stabilirea limitelor de răspîndire ar
(lnce, fără îndoială, la o mai bună cunoaştere a răspîndirii diferitelor triburi geto-dace,
rare locuiau în secolele III -I î.e.n. regiunea carpato-dunăreană.
l n eeea ce priveşte datarea tipului monetar dacic specific descoperirii de faţă,
nu s-a ajuns decît la unele precizări vagi. Fiind vorba de monede cu reprezentări
mult stilizate, categoria. respectivă a fost considerată ca făcînd parte din imitaţiile
tîrzii ale tetradrahmelor lui Filip al II-lea, care au fost emise în cursul secolului al
II-lea î.e. n . , fără să se poată fixa data exactă cînd s-a început baterea lor. Pentru data
eînd acest tip de monedă încetează de a mai fi emis, sau mai precis pentru data cînd el
încetează să. mai circule, avem unele indicaţii preţioase în faptul că în tezaurele cu
denari romani republicani, descoperite la noi, despre care se ştie că încep să pătrundă
în Da.cia în primul pătrar al secolului I î.e.n., nu s-a găsit nici un fel de monede dacice 1•
De aici ar reieşi că nici cele mai tîrzii imitaţii dacice nu depăşesc prea mult, sau poate
de loc, pragul secolului I î.e.n. În sprijinul acestei ipoteze pledează şi faptul că săpă
turile efectuate în cetăţile dacice din munţii Orăştiei, datate în secolul I î.e.n. şi
secolul I e.n. 2, nu au dat la lumină pînă acum nici o imitaţ.ie dacică. Aceasta nu
înseamnă că descoperiri viitoare, monetare şi arheologice, nu ar putea aduce modifi
cări în această privinţă, care însă, credem, nu vor fi esenţiale.

b. În a doua categorie de monede din cuprinsul tezaurului de la Adînca, aşa
cum am mai arătat, se cuprind tetradrahme thasiene, care sînt numai în număr de
li exemplare. Este vorba de monede emise de oraşul Thasos, prin anul U-8 3 î.e.n., care
înfăţişează pe avers capul zeului Dionysos cu cunună de iederă, iar pe revers pe
Heracles, nud, cu măciuca şi blana de leu, iar împrejurul lui legenda : HPA
KAEOY � � QTHPO� 0A �I QN (pl. II, 21-23 ) . Piesele sînt relativ bine păstrate.
Unele dintre ele prezintă urme de tocire mai evidente. Nu ştim în ce măsură avem
de-a face numai cu originale sau şi cu contrafaceri, deoarece cîteva exemplare au lite
rele din legendă redate numai prin puncte în relief, iar divinităţile se apropie de
stilul şi tehnica originalelor.
Prezenţa tetradrahmelor thasiene alături de monedele dacice este un fapt
cunoscut şi întîlnit şi în alte tezaure descoperite în regiunile nord-dunărene. Această
constatare se explică prin aceea că tetradrahmele thasiene, care cunosc o largă răspîn
dire în regiunile noastre în secolele 11 -1 î.e.n., circulînd cîtva timp alături de mone
dele dacice, ajung să fie tezaurizate împreună.
Stabilirea datei îngropării tezaurului nostru, datorită caracterului monedelor
ce intră în componenţa lui, nu poate fi făcută decît cu aproximaţie. Pe de o parte,
data emiterii tetradrahmelor thasiene, începînd probabil în anul 148 î.e.n. , stabileşte
un terminus post quem, iar pe de altă parte, monedele dacice din acest depozit, care
nu par să depăşească pragul secolului I î.e.n. , ne pot indica termenul înainte de care
1 B. :\litrea, ln ED, X (1945), p. 1 1 8 - 124.
2 D. 1\1. Teodorescu, Cercetările arheologice din l\'1un(ii Hunedoarei, Cluj , 1923 şi Cetatea dacli de la
Grădiştea 1'\f1mcelului, în Anuarul Comisiunii monumentelor istorice, secţia pt. Transilvania, 1 930 - 1931 ,
p. 4 5 - 68 ; vezi şi si'\păturile din ultimii ani efectuate in cetăple dacice din munţii Orăştiei sub conducerea
acad. C. Daicoviciu şi ale căror rezultate preliminare sint publicate ln SCI V, I (1950), p. 146 - 147 ; I I ( 1 951),
p. 95 - 1 26 ; III (1952), p. 281 - 307 ; IV, 1 - 2 (1953), p . 147 - 1 93 ; V, 1 - 2 (1954), p. 123 - 155 ; V I , 1 - 2
( 1 955), p. 1 !15 - 232 ; C. Daicoviciu, Cela/ea dacicei de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1 95 1, p. 122 - 1 23.
3 11. Hrnd, Hisloria n11mnmm 2, Oxford, 1 91 1 , p . 2<i5 - 261i.
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Monede dacice din tezaurul de la Adlnca (lotul de la Muzeul naţional de antichităţi).
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Monede dacice şi thasiene din t : zaurul de la Adlnca (lotul de la Muzeul naţional
de antichităţi).
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trebuie să fi avut loc ascunderea. Avînd în vedere că printre monedele din Thasos se
află unele exemplare cu urme de tocire, rezultat al unei relativ îndelungate circulaţii
iar la altele se pot observa semne ale unei contrafaceri probabile, am putea presupune
că îngroparea tezaurului de la Adînca ar fi avut loc în ultimele decenii ale secolului
al II- lea î.e.n.
Despre identificarea neunui eveniment de ordin politic sau social, care să fi
determinat îngroparea depozitului amintit, deocamdată nu poate fi vorba, cu atît mai
mult, cu cît aproape toate descoperirile monetare dacice, deci şi cele de tipul menţionat
aici, nu s-au putut data decît tot cu aproximaţie.
Oît priveşte tezaurele cu monede din această ultimă categorie, după conţinutul
lor, par să indice două etape de îngropare. Într-o primă etapă s-au ascuns probabil
depozitele în care nu se întîlnesc decît o singură specie de monede, cum ar fi, de pildă,
tezaurul de la Vîrteju şi cel de la Orevedia, dată care ar trebui plasată înainte de mij 
locul secolului al II-lea î.e.n., atunci cî.nd încă nu apăruseră pe „piaţa" din Da.cia
tetradrahmele Primei Macedonii şi cele din Thasos. î n a doua etapă, care ar cuprinde
aproximativ a doua jumătate a sec. II î.e.n., se pot plasa tezaurele cu monede dacice
de acelaşi tip (Bucureşti), dar care mai au în componenţa lor şi alte categorii de monede,
cum este depozitul de la Adînca. O asemenea clasificare cronologică nu trebuie înţe
leasă în mod rigid. La datarea unei asemenea descoperiri, r.are aparţine uneia dintre
cele două etape, trebuie avut în vedere atît uzura monedelor de pe urma circulaţiei
cît şi regiunea de unde provine descoperirea respectivă, unde o categorie sau alta
de monede a avut o răspîndire mai mare.
II. llACEDONIA PRIMA
2. Căprioru, corn. Tătărani, r. Tîrgovişte, reg. Ploieşti

În ziua de 31 mai 1956, copiii locuitorului Stan Alexandru din satul Căprioru,
comuna Tătărani, r. Tirgovişte (vezi harta, fig. 1), în timp ce erau cu vitele la păscut,
în imediata vecinătate de nord-est a gospodăriei lor, pe proprietatea lui Lazăr Iacob
Stan din acelaşi sat, au găsit la suprafaţa solului cîţiva bani de argint. Scobind ceva
mai jos, au reuşit să descopere un vas de pămînt, de culoare cenuşie, în interiorul
căruia se aflau depuse numeroase monede antice. Toate acestea au fost luate cu grijă,
împreună cu o parte din recipientul menţionat şi încredinţat părinţilor. Această
descoperire s-a făcut în punctul numit de localnici „ Siminoc" , situat pe versantul
de sud al dealului care mărgineşte satul în partea de nord şi care este cunoscut sub
denumirea de „Dealul Moşneagului" . Fiind vorba de o pantă destul de înclinată,
apele provenite din ploi au spMat şi au cărat cu timpul pămîntul ce acoperea vasul
cu monede, care se pare că nu era la o prea mare adîncime, antrenînd totodată şi
cîteva piese din cuprinsul tezaurului. Aşa se explică de ce gura vasului şi o parte din
monede se aflau la suprafaţa terenului, atrăgînd în acest fel atenţia şi curiozitatea
copiilor descoperitori.
Ştirea despre această descoperire a ajuns să fie curînd cunoscută de autorităţile
din comună, care, intervenind, au reuşit să ridice de la locuitorul Stan Alexandru
un număr de 9 7 piese şi resturi din vasul de lut. Toate acestea au fost apoi predate
Muzeului raional din Tîrgovişte.
O dată cu cercetarea făcută la locul descoperirii, ca urmare a informaţiilor
primite de la inginerul topometru N. Lupeanu, de la mina de cărbuni Mărgineanca,
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de lingă Tîrgovişte, am reuşit ca, pe lingă informaţiile cu privire la împrejurările
descoperirii, să mai strîngem din sat încă patru monede. În acest fel, credem că s-a
putut recupera majoritatea, dacă nu chiar întreaga cantitate din monedele găsite, care
întruneşte un număr de 101 piese, dintre care 97 la Muzeul din Tîrgovişte, iar restul
de patru la Muzeul naţional de antichităţi.
În cuprinsul tezaurului de la Căprioru se află două categorii de monede. O
primă categorie, care este de altfel şi cea mai reprezentativă, o formează tetradrahmele
emise de provincia Macedonia Prima, iar a doua categorie este reprezentată numai
din trei tetradrahme ale oraşului Thasos.
În ceea ce priveşte prima categorie, cuprinde un număr de 9.8 piese, care înfă
ţişează pe avers scutul macedonean, avînd în mijloc bustul zeiţei Artemis Tauropolos
în profil spre dreapta, iar pe revers o măciucă culcată spre dreapta, deasupra ei
MAKE LlON ON, dedesubt, TI P OTH L şi în cîmp monograme, totul fiind înconjurat
de o cunună de frunze de stejar (pi. III ).
În legătură cu prezenţa monogramelor pe monede, remarcăm faptul că ele sînt
foarte variate. Unele sînt simple, fiind alcătuite numai din două litere, altele, care
sînt şi cele mai numeroase, sînt destul de complicate şi în componenţa lor intră cîte
trei pînă la cinci litere. Pe unele monede se întîlneşte numai cîte o singură mono
gramă. Pe altele, cîte două sau chiar trei monograme. Şi într-un caz şi în celălalt,
ele sînt plasate numai pe reversul monedelor şi niciodată pe aversul lor (pi. III, 3 - 4 ) .
Varietatea aceasta d e monograme constituie o dovadă c ă monedele din tezaurul
de faţă provin din ateliere diferite, al căror număr pare să fi fost destul de mare.
Acest tip de monedă, superior prin calitatea şi cantitatea metalului, ca şi prin
execuţia lui artistică, emis de provincia Macedonia Prima în anii 158 -148 î.e.n. 1 ,
ajunge curînd să circule şi în lumea geto-dacă. O serie de descoperiri de acest gen,
făcute pe teritoriul de astăzi al ţării noastre, au îngăduit să se constate că tetradrahmele
Primei Macedonii au circulat în Dacia în număr mare în a doua jumătate a secolului
al II-lea î.e.n. şi în cantitate mai mică în secolul I î.e.n. 2• Din seria acestor descoperiri
face parte şi acest tezaur, care ajută la o mai bună cunoaştere a circulaţiei acestor
monede în regiunile noastre.
Am arătat că a doua categorie de monede din tezaurul de la Căprioru este repre
zentată prin trei tetradrahme thasiene. Faptul că aceste monede ajung să fie tezauri
zate împreună cu tetradrahmele Primei Macedonii este un fenomen uşor de explicat,
dacă ţinem seama că ambele categorii de monede circulă în Dacia în aceeaşi perioadă
de timp. Numărul atît de redus al tetradrahmelor thasiene din tezaurul studiat ar
putea fi un indiciu că ne aflăm în perioada de început a circulaţiei acestui tip monetar,
vreme în care moneda macedoneană pătrunsese în cantităţi mult mai mari în regiunile
noastre.
Pentru fixarea datei cînd ar fi putut avea loc ascunderea acestui tezaur, din
cauza componenţei lui, nu putem face decît precizări relative, pe baza analizei interne
a descoperirii.
Este ştiut că atunci cînd avem de-a face cu monede care prin natura lor pot fi
datate precis, ultima piesă din complexul respectiv ne indică cu destulă exactitate anul
îngropării În cazul de faţă, sîntem nevoiţi să ne limităm la observaţii de ordin mai
general, dar care ne permit totuşi să avansăm unele ipoteze.
1 B. Head, op. cit„ p. 238.
2 B. Mitrea, op. cil„ p. 78.
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Tetradrahme Macedonia Pri ma, din tezaurul de la Căprioru.

391

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

DISCUŢII.

:xon:

ŞI INSEM,.. ARI

În primul rînd, menţionăm că toate piesele din cuprinsul depozitului de la
Căprioru se păstrează în condiţii foarte bune. Urmele de tocire de pe urma circulaţiei
sînt abia vizibile şi numai la unele monede. Acest fapt dovedeşte că de la emitere
pînă la tezaurizare, vreme în care monedele au circulat, nu a trecut prea mult timp.
î n al doilea rînd, trebuie ţinut seama de constatarea că toate piesele tezaurului nostru
sînt originale. Deşi cele două tipuri de monede sînt imitate frecvent şi în nordul
Dunării, sau cel puţin noi le întîlnim în număr mare în aceste regiuni, nici o imitaţie
nu a putut fi identificată în descoperirea de faţă. Precizarea aceasta ni se pare impor
tantă, dacă ţinem seama că imitarea, respectiv contrafacerea, trebuie să se fi petrecut
la o dată ulterioară emiterii originalelor, probabil către sfîrşitul secolului al II-lea
şi sigur în secolul I î.e.n. , dată la care tezaurul nostru era deja constituit şi ascuns.
Un alt element, care trebuie avut în vedere pentru datarea descoperirii de la Căprioru,
este absenţa denarilor romani republicani, care, aşa cum ştim, încep să circule în
Dacia după anul 100 î.e.n. Aceasta este o dată sigură înainte de care trebuie să se fi
pfectuat operaţia de îngropare.
Dacă ţinem seama de toate cele trei observaţii enumerate mai sus, fără a neglija
pe nici una din ele, credem că nu greşim atunci cînd plasăm data ascunderii tezaurului
de la Căprioru în primele două decenii ale celei de a doua jumătăţi a secolului II î.e.n.
Asupra cauzei care a determinat această îngropare, informaţiile noastre lipsesc
cu totul, deoarece nu putem face nici măcar o aluzie la vreun eveniment. Descoperirea
unor documente noi, similare, şi corelarea lor cu cele cunoscute (tezaurele de la Bogaţi 1
şi Cojasca 2, din aceeaşi regiune) şi cunoaşterea clară a situaţiei economice şi politice
a vremii din aceste părţi ale Daciei vor permite să se aducă în viitor noi şi impor
tante precizări.

III . ROMANE
3. Stolniceni, corn. Rîureni, r. Rîmnicu Vîlcea, reg. Piteşti
Pe teritoriul satului Stolniceni, la circa 10 km sud de Rîmnicu Vîlcea ( vezi
harta, fig. 1 ) , pe o suprafaţă de teren foarte întinsă, între şoseaua naţională (Corabia
Sibiu) şi malul drept al Oltului se observă denivelări ale terenului, care indică aici
existenta unor urme străvechi.
Î n 1956, pe această zonă au fost săpate două şanţuri, care taie de la vest spre
est suprafaţa menţionată, unde au fost instalate apoi conductele de apă ale fabricii
de sodă din apropiere. Cu această ocazie, s-au scos la iveală o serie de fragmente
ceramice, cărămizi de dimensiuni mari (0,14 x 0,43 ), resturi de ţigle şi olană, temelii
de ziduri construite din pietre de rîu şi legate între ele cu mortar de var, multă zgură
de fier etc., toate aparţinînd epocii romane.
Alături de materialul arheologic din epoca romană, s-au mai descoperit şi urmă
toarele monede romane din vremea imperiului :
1.

Claudiu I ( ?)
Probabil capul lui Claudiu I spre st. ; lmprejur
urme din legendă.
Rv. Nu se mai poate identifica nimic.
1

�

Const. Moisil, op.

Cf. B . )fitrea, op.

cil„ p. 79 ;
cil„ p. 76.

AE. As. Conservarea rea.

2. Traian

IMP TRAIANO AVG GER DAC P M TR P
Bustul lui Traian laureat şi uşor drapat la

B. Mitrea, op. cil„ p. 76.
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umărul st., spre dr.

Rv. COS V P P SP QR OPTIMO PRI!'<C
Victorie fn picioare spre st. , ţinc o cunună şi o
ramură.
Denar. Conservarea mediocră.
Mattingly, 328 ; Cohcn2, 74 . Anul 103 - 1 1 1 .
:1. Elaguba/

IMP ANTON I N V S

P l V S A\'G. Bustul împă

ratului laureat şi drapat spre dr.

Rv. F IDES l\l lL IT\'J\l. Acvilă legionară, intre
două stindarde militare ; la baza fiecărui slindard,
cite un scut.
Denar. Conservarea )Junii.
Mattingly-Sydcnham , 78 : Cohe112, � I .

51 l'\SD!i\ARI
-1. Severus .-1/exander
11\IP C M A VR SEV ALEXAND AVG. Bustul
împăratului laureat şi drapat spre dr.
Rv. P M TR PV COS II P P. lmpăratul in pi
cioare spre st. , sacrifică cu patera deasupra unui
tripied.
Denar. Conservarea 1Junf1.
Mattingly- Sydenham, 55 ; Cohen2• 289. Anul 226.
5. Gordian al III-leu
l'.\IP GORDIANVS PIVS FEL AVG. Buslul
împăratului laureat şi drapat spre dr.
Rv. V IRTVTI AVGVSTI. Hercule nud, in
picioare spre dr., ţinc mina dreaptă la spate şi se
sprijină pe măciucă, aşezată pc o stlnră.
Denar. Conservarea bumi.
Cohen2 • 40-1 .

Toate aceste descoperiri, atît cele de ordin arheologic, cît şi cele de ordin numis
matic, se află depuse la Muzeul din Rîmnicu Vîlcea, fiind adunate la faţa locului de
către colectivul ştiinţific al muzeului. Ambele categorii de documente scot în evidenţă
că la sud de comuna Rîureni, pe teritoriul satului Stolniceni, se află resturile unui
important centru arheologic cu urme romane, legat de limesul de apărare de pe Olt.
O cercetare arheologică în acest punct, fie ea numai cu caracter informativ, ar putea,
credem, să stabilească dacă se poate face o legătură între aceste resturi de cultură
materială şi una din aşezările sau castrele romane menţionate în literatura de speciali
t,ate pentru această regiune 1 •

IV. FEUDALE ŞI MODERNE
4. Găineşti, corn. Hulubeşti, r. Găeşti, reg. .Bucureşti

Î n afara descoperirilor cu monede antice s-au găsit în ultima vreme Şi tezaure
cu monede medievale şi moderne. Printre acestea se numără, în primul rînd, depo
zitul cu monede de argint din epoca feudală descoperit pe teritoriul satului Găineşti,
comuna Hulubeşti, din apropiere de Găeşti (vezi harta, fig. 1). Această descoperire
s-a făcut prin aprilie 1955, de către doi elevi de la şcoala elementară din satul amintit.
Aceştia luau parte, împreună cu alţi colegi ai lor, la sădirea unor pomi pe terenul
şcolii, situat imediat la vest de aceasta, pe malul stîng al apei Potopul. în timp ce
săpau, la o adîncime de circa 0 ,50 m au dat pesţe un vas de lut, de culoare cărămizie,
în care se aflau bani de argint. Vasul a fost spart, iar monedele pe care le împărţiseră
elevii între ei au fost adunate de învăţătorul Oprea Grigore, care, la rîndul său,
le-a predat Sfatului popular al comunei. De aici monedele au fost ridicate de Miliţia
raională Găeşti şi trimise apoi Muzeului naţional de antichităţi. Din întreg
1 Gr. Tocilescu, Fouil/es el recherches archeologiques en Roumanie, Bucureşti, 1 900,
Oltenia romana, Bucureşti, 1 942, p. H l9 - 202.
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depozitul au ajuns la MNA numai 34 piese, la care se mai adaugă alte cinci exemplare
aduse de noi cu prilejul deplasării la locul descoperirii, deci în total 39 monede.
Componenţa tezaurului este următoarea :
A.

Carol al II I-iea de Lorena 1 555 - 1 601!

POLONIA

32. Teslon fără anul emisiunii.

Ştefan Balhory 1575 - 1586
1 - 2. Tripligroşi emişi in anii 1584 şi 1 586.
Sigismund al I I I-iea 1567 - 1632

:l - 23. Tripligroşi de argint, emisiuni din anii

1589, 1 590, 1593 - 1601, 1607, 1 619.
24 - 29. Orţi emişi in anii 1615, 1 623- 1625.
ll. TRANS ILVA N IA

33. Teslon emis in anul 1629.
Carol al I V-iea de Lorena 1638 - 1675

34 - 35. Testoni emişi ln anii 1660 şi 1662.
D. SPANIA

Filip. al I V-iea 1621 - 1 665

Ştefan Bocskay 1605 - 1 606

:rn. Taler cu marginile Lăiale.

30. Triplugros emis in anul 1606.

E. Ţ Ă R ILE DE JOS

C. IMPEHIUL ROMANO-GERMAN
Georg Wilhelm de Brandemburg

31. Ort emis ln anul 1621 .

Francisc al I 1-lea de I.arena 1 624 - 1 632

37. Jumătate de taler olandez emis in anul
1640 ( ?).
38 - 39. Taleri olandezi emişi in anii 1602 şi 1667 ·

După cum am amintit, aceste monede nu reprezintă decît o parte din întreaga
descoperire. Din această cauză, nu se va putea stabili data exactă a ascunderii lui.
Precizăm doar faptul că cea mai nouă piesă este un taler olandez, bătut în 1667, ceea ce
ar presupune că nu mult ulterior a.cestei date ar fi putut avea loc şi îngroparea tezau
rului de la Găineşti.
5. Otopeni-Bucureşti

î n ziua de 18 iunie 1955, lucrătorii Petre Vasile şi Niţă Ilie de la fabrica „Electro"
montaj" din comuna Otopeni-Bucureşti au descoperit, la săpatul unei gropi, la o
adîncime de circa 0 ,40 m, un vas de pămînt plin cu monede de argint. Descoperirea
a avut loc lîngă linia de centură C.F.R. a Bucureştiului, pe terenul din faţa fabricii
amintite, la o distanţă de circa 400 m spre vest de şoseaua Bucureşti-Ploieşti (vezi
harta, fig. 1 ) . Cei doi muncitori au prezentat întregul tezaur conducerii fabricii, care
l-a predat mai departe Muzeului naţional de antichităţi, în colecţiile căruia se află
în prezent.
Monedele descoperite constituie un tezaur format din 4 920 parale turceşti,
datî.nd din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea şi prima jumătate a secolului
al XIX-iea, fiind bătute în vremea sultanilor Mustafa al III-iea (1757 - 1 7 74 ) , Abdul
Hamid I (1774 - 1789), Selim al III-lea (1789 - 180 7 ) şi Mahmud al 11-lea (1808 - 1839).
Primii trei sultani sînt reprezentaţi numai prin cîteva piese, cele mai multe aparţinînd
domn iei lui Mahmud al 11-lea.
Vasul de lut în care au fost depuse monedele are forma unei oale zvelte, cu
mă.nuşă şi cu buza răsfrîntă în afară, înaltă de 0,12 m. Ea este lucrată cu roata din
pastă cărămiziu-roşietică ; pe buză se văd urme de smalţ, iar pe umăr urme de vopsea.
de culoare albă (fig. 3).
395
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6. Istria, reg. Constanţa

Î n ziua de 19 aprilie 1956, locuitorul Ion C. Radu din comuna Istria, reg. Con
stanţa (vezi harta, fig. 1), pe cînd săpa pentru a scoate buturuga unui pom din ograda
sa, situată la aproximativ 40 m vest de biserica satului, a găsit la o adîncime de 0,50 m
o căldăruşă cu monede. R ecipientul împreună cu întregul său conţinut au fost predate
de îndată, de către descoperitor, Sfatului popular al comunei Istria, de unde au fost
apoi ridicate de către delegatul Institutului de arheologie.

i

�
�
I
I

I

Fig. 3. - Otopeni. Vas de lut cu monede
turceşti, din prima jumătate a secolului

al X IX-iea.

Fig.

4. - Istria. Căldăruşă de aramă cu monede turceşti, din
a doua jumătate a secolului al X IX-iea.

Căldăruşa este lucrată din tablă de aramă prin ciocănire. Ea are fundul albiat,
cu diametrul de 0,23 m, pereţii înclinaţi uşor către interior, înalţi de 0,10 m şi buza
îndoită şi răsfrîntă în afară. O bună parte din pereţii ei nu se mai păstrează, fiind
deterioraţi, probabil încă înainte de îngroparea ei (fig. 4 ) .
Tezaurul găsit î n căldăruşă este format din 3 4 6 monede turceşti d e aramă,
de la mijlocul secolului al XIX-lea. Ele se înşiruiesc astfel :
A bdul Megid 183 9 - 1861
1 - 1 1 8.
1 19 - 1 4 1 .
1 42 - 1 65.

Piese de

10
20

Piese de

40 parale emise în anii

Piese ele

parale, emise în anii
parale emise ln anii

1 853 - 1859.
1 854, 1855, 1 857 - 1 859.
1 855 - 1 860.

Abdul Aziz 1861-1876
1 66 - 27 1 .
272 - 344.
345 - 346.

Piese ele
Piese ele
Piese ele

10
20
40

parale emise î n anii
parale emise în anii
parale emise în anul

1 86 1 - 1 864.
186 1 - 1 864.
1 864.

În cuprinsul acestui tezaur se întilnesc două monede tăiate pe jumătate, din
vremea circulaţiei lor, probabil în scopul de a servi ca subdiviziuni. Este vorba de o
monedă de 10 parale, iar alta de 20 parale.
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După cum se vede din înşirarea sumară a monedelor, ele au fost emise spre
sfîrşitul domniei lui Abdul Megid şi la începutul domniei lui Abdul Aziz, în anu
1853 - 1864. Aceasta este probabil şi perioada de acumulare, iar faptul că. după
1864 în acest complex nu mai apar monede emise în anii următori ai domniei ultimului
sultan documentat de tezaur, anul 1864 ne poate indica data ascunderii monedelor.

O H E J\ OTOPbI X Il 0 3 ,TJ; H l1 X M O H E T H bl X

H A X OLl hA X

H P A T H O E CO,IJ;EPJ'II A H l1 E

B : :>Toii: cTaThe aBTop c o 6p a.11 11 crpymrnpoBaJi: p tt µ, u e g a a u u x MoHeTHhIX Haxo,D;Ol\
pa aJIH 'l Hhr x 0 6.;racTHx P HP. H el\o TophIM na HHX 6h1.:'lo y )J.eJieHo 6oJihrne BllHMaann,
" COO TBeTC TBHH c B a ifmOCTbIO T( 0 6 bI TOr o H H C C .Ti e ŢI OB a HHO r o HYMII3?\1a TII qec1rnro Ma
'!'epnaJia.
8 TH HaXO )J.KII O TI I O C fI T C R K paa.i:H 'lHhli\1 nepHO i);al\L ] [ a B TOp rpynnttpyeT IIX CJJe
HYIOII.{Ul\f o o p a :rn�• .
a

I . /(mmiiome

1 . H a TeppHTopuu ce.:ra Aţţhl1ma, paii:oua Tb1proaurn T e , IlJioemTcKoiî 0 6J1ac TH
{ pttc . 1 ) , npII IlOCTpoiî:Ke MOC Ta 6hIJI uaiî:)J,eH B 1953 ro )J.y KJia )J,, COC TOHII.{HH Ha 5 2 MOllCT,
1 1 a KO TOphlx 46 - i);anfiHCKIIe, a oc TaJihHLre 6 - cpacoccmrn TeTpaApaxMhl ( Ta 6.11. I-I I ) .
1-ITo KacaeTCR )J.airniî:cKll:X: MOHeT, T O O HII npIIu a µ,Ji e m a T K no a }:\ H eM y BhIIIYCKY MeCTblX
II O }:\ )J.eJIOH II B K JI'IOqaIOTCR B PRA IlO)J,0 6HhIX me HaXO AOK H a TeppH TOpu u , QeHTP KOTopoiî
pacnoJio mell B ByxapecTcKoil 0 6.JiaC TH , 6.Jiaro i];apR qeMy a TO T THn MOHe TLI 6i.m HaaaaH
;\aKIIHCKOH M O H e TOH 6yxapec TCKOro Tima.

II. �liacedonia Prim a

2. B e c a o ii: 1 9"56 r o µ,a tta rnppll' ropHII ce.rra lfanpuopy, pailoaa Thlp r o B HWTe,
ILroernTcKoil 0 6.:iac TII (puc. 1 ) , 6hIJI o 6HapymeH r.TIIIURlllili<i c ocyA ceporo QBe Ta, e
1\ 0 TOpOM HaXO )J.lIJiaCL 1 0 1 cep e 6pRHaR MOlleTa ; 9 8 113 H H X 6LIJIH Te Tp a )J. p aXM hl Mace
donia. Prima, a o c Ta,i: Ltthle 3 - cp a coc c Ku e . Ha MOHeTax nepBoil Ka Teropuu, o qe H h
x o p oweiî: c o x p aH H O C TlI, Bll )J.Hhl O T THCHil p R µ,a MOHorpa�DI, qacTO crpynnupoBaHHMX
no )J.Be II n o Tp n na o ;iH oti M O H r T r .

II I . Pu.uome

B 6 mr n n PhlMllttny- BLI.ilqa, Ha TeppnTOpuu µ,epeBnH CTOJI H H q e u n , B X O )J.Rll.{eii
COCTaB ce.i:LCh'. O H o 6ll.{HHhl P hl y p e uu (p H C . 1 ) , H a npaB0!\1 oep ery 0.11Ta, 6h!JIII Hail:j:lellhl
5 MOHe T ano xu pn111cHoit HMnepuu, O THOCR'IQIIXCR K l'--- 1 I I BeKaM H.a. Ba·mHo T o , 'ITO
a TII MOHe TLI 6bIJl:Il H a il )J. e H hl BMeC Te c uep al\nrnoiî:, Tpy 6aMH H a o 6 o H<meHHOiî: rJIIIHhl,
'lep enHQeii li C Te Hal\1II Ha pe q H o ro KaMHR, yKaahlBalOII.{HMH Ha npm:yTCTBHe B ;) T OM MCCTe
P.Ha'IHTeJi hHoro apxeoaorH'lec Koro nyHKTa pttMCKOH :mo x n .
B

3.

IV. CpeaHeeex:oBble

11

H03bie

4 . H a Teppu TOpnu )J.ep eBHH ranueWTlI , BXO )J.Rll.{eii B COC Tan ceJlbCKOiî o 6ll.{HHhl
X y.i1y 6elllTH, pafioua r a e rn TH � Byxapec TCKOH o 6JiaCTH (puc. 1 ) , 6hIJl Haii�eH B 1 955
ro )J.y B r.11HHRH0'.\1 ropnme K.Tt a )J. cepe6pJtHhIX MOHe T lf>eo )J.aJihlWro nepno }:\a . l\;rra � ,
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Ha KO TOporo coxpal:lHJlOCb TOJlbl\O 39 aKaeMUJIRp OB , CO AepIBHT IlOJlbCKHe_, BeH;repcKHe,
neMeq1rn:e, ucnaH;cm1e u 6eJihrHiîcKHe MOl:le ThI XVI u XVII BeKOB.
5. B 0 Tonegu, H;eAaJieKo oT B yxapecTa (puc. 1 ) , ABOe pa 6oqux aanmu rJIH
HRHhlii cocyA c 4 920 TypeqKHMH napaMu XVII I u X I'X BeKoB, o T qeKaaeaahlMll Bo
apeMeaa cyJITaHoB : MycTacl>bl m ( 1 7 5 7 - 1 7n), A6 AyJia
raMH]:\a
( 1 7 7 41-1789),
CeJIHMa HI ( 1 789L_18 0 7 ) u MaxMyAa I ( 1 80€l-1839 ) .
6. H a TeppttTopuu ceJia M cTpH R , H'.oac TaitQcKoii o 6JiacTH (pttc. 1 ) , 6 bl JI HaiiAeH
Me]:\UOM Be ]:\epKe KJia]:\, COC TOHIQlll ua 346 Typeq1:rnx M e]:\UbIX MOHeT, nyJ:QeUHbIX B
o 6paIQeaue so apel\rntta c'y.rr TaHoB : A o ţ:1yJia M e A IBHAa ( 1 839- 1 8 6 1 ) u A 6 AyJia Aattaa
( 186 1L1876 ) .
B

OB'bR C H E H H E PHCYH KOB
P11c. 1 .

Puc. 2.
Puc. 3.
Pnc. r. _

-

KapTa c MeCTHOCTHMu, rii;e 6bTJiu Cil;eJiaHhl MOHeTHhle HaXOi:\HU.
<l>parMeHThI HepaMuHu il;aHuficHoro nepuoil;a, Hafiil;eHHhle e AJ:J;hIHHe.
0ToneHU. rJIUHHHhlfi COCYA c TypeIJ;HUMU MOHeTaMu nepeott IlOJIOBUHhl
HcTpnH. MeJ:J;Hoe neJ:J;epHo c TypeIJ;HuMu MoHeTaMu BTopott noJIOBUHhI

X I X BeHa.
X I X eeHa.

Ta6JI. I. ,lJ;aHnficHue MoHeThI na HJiaJ:J;a, HafiJ:J;eHirnro e AJ:J;hIHHe (MoHeThI, HaxoJ:J;HIIJ;UeCH B Ha11;nottaJihHOM Myaee J:J;peBHOCTett) .
Ta6JI. l i . ,lJ;aHuficHue u cpacoccHue MOHeThl ua HJiaJ:J;a, HafiJ:J;eHHoro e AJ:J;hlHHe (MoHeThI, Haxo
i\H�uecH B Ha11;uoHaJihHOM Myaee J:J;peBHOCTett) .
Ta6JI. I I I . - TeTpaJ:J;paxMa Macedonia Prima ua HJiaJ:J;a, HafiJ:J;eHHoro e Kanpuopy.

EN MAR GE DE RE CENTES D ECOUVERTES MONETAIRES
RE SUME

Oet article rassemble et groupe toute une serie de recentes decouvertes mone
taires faites dans differentes regions de la Roumanie. L'auteur a insiste davantage
sur certaines d'entre elles, en fonction de la quantite et de l'importance du materiel
numismatique recueilli et etudie.
Les decouvertes en question appartiennent a differentes epoques. On peut
les grouper comme suit :
I . .llf onnaies dace.�

1 . Lors de la construction d'un pont on a decouvert, en 1953, sur le territoire
de la commune d'Adînca (district de Tîrgovişte, region de Ploieşti) un tresor com
pose de 52 monnaies, dont 46 daces et 6 tetradrachmes de Thasos (pl. 1-11). Les
pieces daces font partie de la serie de la derniere periode des imitations locales et
se rangent parmi Ies decouvertes similaires, dont l'aire d'expansion a son centre
dans la region de Bucarest. C'est pourquoi ce type a rec;m le nom de monnaie dace
du type Bucarest.

II. Monnaies de _Jfacedonia Prima
2. Pendant l'ete de 1956, on a trouve, sur le territoire du village de Căprioru.
(district de Tîrgovişte, region de Ploieşti) (fig. 1 ), un vase d'argile grisâtre qui con398
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tenait 101 pieces d'argent, dont 98 tetradrachmes de Macedonia Prima et 3 tetra·
drachmes de Thasos. Les pieces de la premiere categorie, tres bien conservees, por
tent imprimees une gamme de monogrammes, le plus souvent groupes par deux ou par
trois sur la meme monnaie.
III. Monnaies romaine.�
3 . A proximite de Rîmnicu-Vîlcea, sur le territoire du village de Stolniceni,
eommune de Rîureni (fig. 1), sur la rive droite de l'Olt, on a decouvert un nombre
de 5 pieces, de l'epoque imperiale romaine, datant des l"' - III• siecles de notre ere.
Fait important, en meme temps que ces pieces, on a trouve de la ceramique, des
tuyaux en poterie, des tuiles et des murs faits de pierres roulees, qui denotent la
presence d'un important centre archeologique de l'epoque romaine.
IY. JJfonnaies du moyen âge et de l'epoque tnoderne
4. En 1955 on a decouvert sur le territoire du village de Găiueşti, commune
de Hulubeşti (district de Găeşti, region de Bucarest) (fig. 1 ) , un tresor de monnaies
d'argent de l'epoque feodale. Ce tresor, dont ne subsistent plus que 39 pieces, ren
fermait des monnaies polonaises, hongroises,. allemandes, espagnoles et belges des
XVI• - XVII• siecles.
5. A Otopeni, pres Bucarest (fig. 1), deux ouvriers ont trouve un vase d'argile
eontenant 4920 paras turcs, datant des XVIII< - XIX• siecles, frappes pendant Ies
1·egnes des sultans Mustapha III (1757 - 1774), Abdul-Hamid (1774 -- 1789),
Selim III( 1789 -1807) et Mahmoud rer (1808 - 1839).
6. Sur le territoire de la commune d'Istria (region de Constanţa), on a decouvert
dans une petite marmite en cuivre un tresor compose de 346 pieces turques en cuivre,
emises sous Ies sultans Abdul-Medjid (1839 - 1861 ) et Abdul-Aziz (1861 - 1876).
E X PL ICATIO'.\' D E S F J G U R E S
Fig. 1 . - Carte des dccouvertes monctaircs.
Fig. 2. - Fragments ceramiques de l'epoque dace, decouverts a Adinca.
Fig. 3. - Otopeni. Le vase en terre cuitc qui renfermait des monnaies turques de la premiere moil ic
du X IX•
siecle.
Fig. 4. - Istria. La petite m arm i t e en cuivre qui contenait des monnaies turques ele la secondc
moitic du XIX• siecle.
Planche I. - Monnaies daces du tresor d'Adlnca (Musee national des Antiquites - Bucarest).
Planchc I T. - Monnaies rlaces et thasiennes du tresor rl'Arllnca (Musee national des Antlqultes Ducarest).
Planche 1 1 1 . - Tetrarlrachm<'s ele 'Macedonia Prima provenant du tresor de Căprioru.
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DESCOPERIRI DE MONEDE ANTICE ÎN TRANSILVANIA
DE

I UDITA WINKLER
Cea mai mare parte a materialului numismatic pe care-l publicăm mai jos a
fost înregistrat la Cabinetul numismatic al Muzeului de antichităţi din Cluj, între
anii 1892 - 1911 şi 1940 - 1945, de către personalul de specialitate al muzeului :
Istvan K 6vacs, Arpad Buday, Marton Roska şi alţii ; cealaltă parte a materialului
se află la Muzeul regional din Alba Iulia, unde a fost inventariat de Bela Cserni.
I . Tileagd , r. Aleşd, reg. Oradea. Un tezaur monetar, compus din 53 drahme
ale oraşelor Apollonia şi Dyrrhachium, a fost prezentat pentru determinare Cabi
netului numismatic al Muzeului de antichităţi din Cluj (Cab. num. 1 108 - 1907 ;
Jurn. achiz. 2 169 - 1907 ) : 45 monede reprezintă opt variante ale tipurilor emise
de Apollonia, şase monede reprezintă cinci variante ale tipurilor emise de Dyrrha
chium, iar două fragmente de monede n-au putut fi determinate. Dintre acestea, o
singură monedă din Apollonia ( Schlosser, nr. 30) 3 a fost donată Cabinetului nu
mismatic, soarta celorlalte monede din tezaur nu este cunoscută.
După cum rezultă din catalog, monedele sînt toate de acelaşi tip.
All. O vacă alăptlnd

un viţd.

Rv. Un pătrat dublu cu ornament, ln jur legendă (vezi Schlosser, p. 26 şi urm.).

Apollonia : Schlosser, nr. 3 ( 1 )4, 4 (14), 9 ( 7 ), 15 (4), 20 (6), 30 (8), 39 ( 1 )
(în exergă o proră d e corabie), 51 (4). Dyrrhachiurn : Schlosser, nr. 70 (1), 1 1 1 ( 1 ) ,
116 - 8 (1), 2 72 - 6 (2), ' (1).
II. Monor, r. Topliţa, Regiunea Autonomă Maghiară. În primăvara anului
1940, cu ocazia construirii liniei de cale ferată Deda- Sărăţele (la 4 km de Monor), în
aliniamentul patru ( � ) , au fost găsite în pămînt, fără vas, aproximativ 30 monede, pe
care muncitorii şi le-au împărţit între ei. Două monede thasiene ( Gab. num. 3 - 1 942),
1 Cab. num.
Cabinetul numismatic al l\luzeului de antichităţi din Cluj.
2 Jurn. achiz.
Jurnalul de achiziţii al Muzeului de antichităţi din Cluj.
3 Schlosser
J. Schlosser, Beschreibung der Altgriechischen Miinzen. I, Thessalien, Illyrie11, Dalmalien
und die lnseln des Adrialischen Meeres, Epeiros, Viena, 1893.
4 Numărul cuprins Intre paranteze indică numărul exemplarelor.
=

=

=
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indicaţ.ia că provin din acest tezaur, au fost donate :M:uzeului de antichităţi din
Cluj :

(•U

1 . Ai•. Capul Unar al lui Dionysos spre dr„ pe faţa zeului un rlnd de puncte expuse oblic.

llv. 1-1 PA l<.. f.. E Q lf1.Ji, \ I. .A qi H POI. I 0A :f: 1 J;,l(1)1;

Heraeles ln picioare spre st. , Intre măciucă şi genunchiul stlng

monograma (sigla 1) ; Intre genunchi o tăietură triunghiulară alungit:i .
Tetradrahmă, 31 - 33 mm, 1 6,68 g, cf. Heacl 2, p. 2661.
2. A r>. Capul tlnăr al lui Dionysos spre dr.

Rv. 10\'P A K /\ E OY t \wn T H PoI: I i> t.. l • Q N

•

Ca mai sus, ln cimp monograma (sigla 2) ; Intre pkioare o

tăietură verticală, o a doua tăietură ele la pulpa piciorului drept plnă la litera E.
Tetradrahmă, 28 mm, 16,65 g.

Pe aceste două monede thasiene apar tăieturi adînci, asemănătoa1·e celor de
pe monedele barbare, imitaţii după tetradrahmele lui Filip al II-lea 2 (ceea ce nu se
întîlneşte, în general, la monedele thasiene).
III. Bran-Poartă, r. reg. Stalin. Prin 1911 ( sau înaintea acestui an), pe drumul
dintre Bran şi Cimpulung, pe ogorul unui ţăran, a fost descoperit un tezaur de de
nari romani republicani din 172 - 38 î. e. n. Tezaurul conţinea 63 denari romani
republicani de argint, oferiţi spre cumpărare Cab. num. de către anticarul A. Resch.
Au fost achiziţionate, cu această. ocazie, 19 piese din tezaur ( Cab. nmn . 54 - 1911 ;
J11r11 . arMz. 242 - 1911 ) .
Catalogul tezaurului

1 . Spurius Afranius, Babelon, I, 135/1 ; Grueber, Roma, 1 72 - 1 51 i.e.n . .

Pinarius Nalta, Babelon, I I , 303/2 ; Grueber, Roma, 1 72 - 151 1.e.n. .
3. M. Fannius, Babelon, I, 491/1 ; Grueber, Italia, 1 50- 125 l.e.n. . . .
-1 . Se:r. Pomponius Fostlus, Habelon, II, 336/1 ; Grueber, Roma, 1 50 - 125 l.e.n.
!i . Cn . Domilius Ahenobarbus, Babelon, I, 460/7 ; Grueber, Roma, 1 24 - 103 l.e.n.
6. Ca mai sus, Babelon, I, 462/14 . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Q. Fabius Labeo, Babelon, I, 480/1 ; Grueber, Italia, 1 02 - 100 l.e.n. . .
8. Ca mai sus, pe av. contramarca (sigla 3) . . . . . . . . . . . . . .
9. L. Postumius A lbinus, Babelon, I I, 377/1 ; Grueber, Roma, 99 - 95 l.e.n.
1 0. C. Claudius Pulcher, Babelon, I, 345/1 ; Grueber, Roma, 91 l.e.n . . . .
1 1 . M. Lucius Rufus, Babelon, I I, 1 50/1 ; Grueber, Roma, 90 l.e.n., pe rv. ln clmp,
contramarca (sigla 4)
. . . .
.
1 2. J'. Porcius Laeca, Babelon, I I, 370/4 ; Grueber, Italia, 90 l.e.n. . .
1 3. P. Servilius Rullus, Babelon, I I, 450/14 ; Grueber, Roma, 89 l.e.n.
14. Ca mai sus, dar pe av. o contramarcă . . . . . . . .
.
t 5. Q: Titius, Babelon, II, 490/1 ; Grueber, Roma, 87 l.e.n .
1 6. Ca mai sus, Babelon, I I, 491/2 . . . . . . . . . . . .
1 7. L. Titurius, Babelon, I I , 498/2 ; Grueber, Roma, 87 l.e.n . .
. .
1 8. Ca mai sus, Babelon, I I, 498/4 . . . . . . . . .
1 9. Ca mai sus, Babelon, I I, 499/6 . . . . . . . . . . . .
20. C. Vibius, Babelon I I, 538/1 ; Grueber, Roma, 87 l.e.n . .
2 1 . Ca mai sus, Babelon, I I , 539/2 . . . . . . . . . . . .
2.

•

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

.

,

1 B. V. Head, Historia numorum 2 , Oxford, 1911.

:i

ex.

1 ex.
1 ex.
ex.

1 ex.
2 ex.
3 ex.

1 ex.
1 ex.

2 ex.
1 ex.
2 ex.
-

2 ex.
1 ex.
2 ex.
2 ex.
2 ex.
1 ex.
1 ex.
1 ex.
ex.

Cf. K. Pink, Die Miinzpragung der Ostke/fen und ihrer Nachbarn, Diss. Pann, II, 15, 1939.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ca mai sus, pe av. contramarca (sigla 5) . . . . . . . . . . . .
L. Rubrius Dossenus, Babelon, I I, 406/1 ; Grueber, Roma, 86 l.e.n . .
Ca mai sus, pe rv. o contramarcă . . . . . .
. . . . . . . . .
Ca mai sus, Babelon, II, 407/3 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Man. Fonleius, Caii filius, Babelon, I, 506/9 ; Grueber, Roma, 85 l.e.n.
C. Licinius Macer, Babelon, II, 133/16 ; Grueber, Roma, 85 l.e.n . . .
Ca mai sus, pe av. contramarcă (sigla 6)
L. Marcius Censorinus, Babelon, II, 195/24 ; Grueber, Roma, 83 l.e.n.
C. Naevius Balbus, Babelon, II, 248/6 ; Grueber, Roma, 81 l.e.n.
Ca mai sus, pe rv. sigla X I I I . . . . . . . . . . . . . . . . .
L. Procilius Filius, Babelon, I I, 386/1 ; Grueber, Roma, 79 l.e.n.
M. Volleius, Babelon, II, 565/1 ; Grueber, Roma, 78 t.e.n.
L. Rulilius, Babelon, II, 413/1 ; Grueber, Roma, 77 t.e.n. . . . .
M. Aelius Scaurus, Babelon, I, 120/8 ; Grueber, Roma, 58 t.e.n. .
C. Julius Caesar, Babelon, II, 10/9 ; 58 l.e.n. . . . . . . . . . .
L. Furius Brocchus, Babelon, I, 528/23 ; Grueber, Roma, 55 1.e.n„ pe av. contramărci,
avlnd forma literei C (sigla 7) . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Julius Caesar, Babelon, I I , 12/1 1 , 50 1.e.n. . . . . . . . . .
C. Vibius Pansa, Babelon, II, 545/16 ; Grueber, Roma, 49 l.e.n. .
]I.fan. Cordius Rufus, Babelon, I, 383/1 ; Grueber, Roma, 46 i.e.n.
P. Claudius Turrinus, Babelon, I, 356/1 5 ; Grueber, Roma, 38 l.c.n.
Ca mai sus, pe av. contramarca (sigla 8) . . . . .
Denari consulari cu legenda ilizibilă (nedeterminaţi) . . . . . . . . .
.

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2

3

1
1
2
2
1
1
4

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.
ex.

IV. Lueta (Lavete), r. Odorhei, Regiunea Autonomă Maghiară. Ca fiind pro
venite din această localitate au fost trimise pentru determinare de A. Resch opt
monede greceşti : două de la Filip al II-lea, două de la Alexandru Macedon, două de
la Filip al III-lea şi două ale oraşului Thasos ; toate tetradrahme ( Oab. num. 7 8 - 1908 )
Filip al Ii-lea
1. Mionnet, I, 514/76 1 (sigla 9).
2. Mionnet, I, 5 1 4/85(sigla JO).

Alexandru Macedon
3. Mionnet, I, 520/148 (sigla 1 1).
4. Mionnet, I, 520/148 (sigla 12).

Filip al 111-lea
5. Mionnet, I, 567 /699 (sigla 13).
6. Mionnet, I, 567/699 (sigla 14).
Thasos
7. Mionnet, I, 435/36 (sigla 15).
8. Mionnet, I, 435/34 (sigla 16).

V. H unedoara , r. reg. Hunedoara. Prin 1911 ( sau înaintea acestui an), pe
terenul uzinelor metalurgice au fost găsiţi 42 denari romani republicani, un denar
al lui Vespasian şi o tetradrahmă din Macedonia Prima. Monedele au intrat în pro
prietatea lui Mihâly Veres, conducătorul cărţii funduare din Hunedoara, care le-a
prezentat spre determinare ( Oab. num. 3 8 - 1911 ; Jurn. achiz. 82 - 1911 ) ; cinci
dintre aceste monede au fost achiziţionate de Muzeul de antichităţi din Cluj 2•
1 Mionnet
T. E. Mionnet, Descriplion de mt!dailles anliques, grecques et romaines, I, Paris, 1 806.
M. Roska, E dely regeszeli reperl6riuma, I, Oskor, Cluj, 1942, p. 269, nr. 6, bazindu-se pe nota
din Jurn. achiz. 82 - 1911, indică greşit că aici s-ar fi găsit numai o tetradrahmă Macedonia Prima şi patru
denari romani republicani. Tot aici el semnalează monedele achiziţionate de Muzeul de antichităţi din Cluj
din marele tezaur monetar de Ia Hunedoara ca făclnd parte dintr-o descoperire din 1904, iar pe cele publicate
de O. Gohl, ln NK, V (1906), p. 137 - 1 39, Ie consideră greşit ca reprezentlnd un alt tezaur, descoperit
ln 1905. După cum rezultă însă din catalogul Cab. num. 54 - 1 904, e vorba ele un singur tezaur, căci monedele
achiziţionate de Muzeul din Cluj fac parte din tezaurul publicat ele O. Gohl, loc. cil. In catalogul amintit,
13 monede dintre cele imperiale slnt considerate falsuri antice. Ambele greşeli au fost preluate de I. Winkler,
Contrib11/ii numismatice la istoria Daciei, SCCluj, 6 (1955), p. 136 - 137.
a

=
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Di.�ta m o nedelor
1 . l\Jacedonia /'rima, lctradrachmii, 33 mm, 1 6,71 0 g (.�igla 1 7). I< . Rl'gling. l>i1• wir1·/1istl1rn
,,fiin::en der Sammlung 1\'arren, Bl'rlin, 1 906, pi. XV T, nr. 678.
2. Cla11di11s L'nimanus ( ?), Babl'lon, I, 348/4, 1 89 i. l' .n . 1•
:-1. C. A nleslius Labeo, Babclon, I. H 4 / 1 ; Grul'ber, Roma, 1 72 - 151 i.c.n.
-1 . M. J>apirius Carbo, Bahclo11, I, I I, 28 8 /ti ; Gruebcr, Italia, 1 50 - 1 25 l.C'.n.
<l. /.. .Julius Caesar, Dabelon, I I, 2 / 1 ; Grucbcr, Roma, 1 50 - 1 2 5 i.1'.11.

H. M. Fanni11s, Ilabelon, I , 491 /1 ; C irueber, l l alia, 150- 125 l. e.n .
7 \1. Cal id i rrn Me/ellus, Cn. F11/1•i11s, D abl'l o n , J, 283/1 ; Grucber, Italia, 1 2:> - 1 0-1 l.c.n.
8. l\'f. Porcius Larea. Babelon, I I , 36!l/3 ; Grucbl'r, Roma, 1 24 - 1 03 i.e.n.
!l. Ti. Min11ci11.� A ugurinus, Babclo11, l i, 231 /!l ; Grueber, Roma, 1 2-1 - 1 03 i .c . n .
to. C. ,\burius, Ilabelon, I, !l1/1 ; Gruebcr, Roma, 1 24 - 103 i.e.n.
1 1 . Cn. Fu/r>ius, M. C alidiu .� , Q. 1Ue/ el/11s , Bahelon, I, 513/1 ; Grm·bcr, I t alia, 1 24 - 1 03 i.r.r .
1 2 . Q. Fa/Jirrs La/Jeo, Bahclon, I, -1 80/1 ; Gruchl'•', I tal i a, 1 02 - 100 i.e.n.
1 3. L. Ca/p11rnius l'iso Caeson inu.�, Babclon, I , 288/5 ; Grneber, Roma, 1 00 Î.C'. n .
H . iVI 1cilius, Babelon, I, 1 03/1 ; Gruebcr, Italia, 1 0 0 i.e.n.
1 5. I.. Pos/11mi11s A /binus, Babclon, II, 373/1 ; Gruebcr, Ital ia , 9!l - !l5 l.e.11.
1 6. M . Fo11ri11s, Babclon, J, 525/1 8 ; Grncber, Italia, 93 - 92 i.c.n.
1 7. I.. Flaminirrs Ci/o, Babclon, I, 495/1 ; Grueber, Italia, 93 - 92 l.e.n.
1 R . I.. Pompon ius, Cnaei filius, Babelon, I I, 360/7 ; Grueber, Roma, !l2 l.C'.n.
1 9. I.. Cosconim, B a b elo n , 1 , 43H/l ; Grucbl'r, Roma, 92 l.e.n.
20. C. C/audi11s 1'11/cher, Bahl•lon . l, 34 5 / 1 ; Gruehl'r, Roma, 91 i.e.n.
21. Cn. Cornelius Blasio, Babelon, I, 396/1 9 ; Grucher, I talia, 91 l.e.n.
22. /. . Memmi11s Galeria, Babelon, l I, 214/2 ; Grueber, Roma, 91 l.e.n.
23. Q. Minfrirrs Tllermus, Bahelon, I I, 235/1 !) ; Grnchl'r, I talia . !JO l.c.n.
24. L . ;l1emm ius, Babclon, I I, 2 1 a/l ; Grucber, I t alia, 90 i.e.n.
25. P. Sernili11s, Babelon, l i . ·150/1 -! ; Grueber, Roma, 89 l.e.n.
26. C. Vibi11.•, Babl'lon, II, 539/2 ; Grueber, Roma. 87 l.e.n.
.

•

.

•

27. L. Ti111ri1111s Sal>i1111s, Babelon, I I, 497 /1 ; Grueber, Roma, 87 l.r.n.
28. L. R11/Jrius Dossenu.•. Babelon, I I , 406 /1 ; Grurber, Roma, 86 i.e.n.
29. Cn. <:orneli11s J.enl11/11.• , P.f„ M11rcelli1111s, Babelon, I, 4 1 5/50 ; Grurbl·r. Ho111a, 8fi i.1'.11.

30. G. L i c ini 1 1s, L.L '11/ucrr, Babrlo11, I I , 1 :33/1 6 ; Grueber, Roma, 85 i .r . n .

:H . l'tlan. Fonlcius, Babelon, I, 506 / 9 ; Grueber, Roma, 85 l.e.n.

32. Gurgilius, Ogulnius, Vergilius, Babclon, I, 5 32 /2 ; Grueber, Roma, 84 1.c.n.
a3. P. Furius Crassipes, Babelon, J, 526/19 ; Grueber, Roma, 84 l.e.n.
;{4 . I.. Marcius Censorinus, Babelon, I I, 1 95/24 ; Grucbcr, Roma, 83 l.e.n.

35.
36.
:-17.
38.

A11lus Poslumius, A uli filius. Sp11rii nepos. A l/Ji1111s, Babi•lon, I I, 381 /7 ; Grneher, Ho11r n , 82 i . 1'.ll.
Ca mai sus, Bubelon, I I , 381 /8.
Q. A.. n lo11i 11s Ralb11s /'1Uelor, Bab1•lo11, I, 1 58/1 ; Grueber, Roma, 82 l.c.n.
D. Poslumi11s Albi11us, Rruti /ilius, Babelon, I I, 384/1 0 ; Grueber. Roma, .1!) i . 1' . 11 .
:19. 1'. Cm·isim, Babclo11, I, 314/3 ; Grurber, Roma, 45 l.e.n.
,lfl. P. C/odius, Babelon, I, 355/ 1 4 ; G ru l'b e r , Roma, :38 l.c.11.
4 1 . Vespasian, Cohc111 , I, 275/36.
1 Kumai la nr. 1 6 şi 30 slnt semnalate cite două monede, la toate celelalte se
rxemplar ; iar u n denar prohnbll n-a put u t fi detl'rminat, ci'ic'i nu figurează tn catalog.
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VI. Alba I u lia
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r. Alba, reg. Hunedoara.

Pe teritoriul oraşului s-a găsit

un denar de arg-int de la Paustina Senior, d. Cohen 2, II, 422/128. Rv. pare să fie o
variantă : „Figură feminină şezînd spre dr. , mîna dr. , în care ţine un sceptru, e ridi
eată, iar cu st. ţine Yoalul ce-i atîrnă de pe cap" ( Cab. ninn. 4 - 1906 ; Jurn.achiz.

6 - 1906 ).

VII. Baraolt (llarot), r. 8f. Gheorghe, Regiunea Autonomă �laghiară. Ca pro
nniţi din apropierea acestui sat, A. Resch a trimis spre determinare 14 denari de
argint, toţi de la Elagabal : Cohen 2, IV, 330/61 (4 ex . ) , 347 /246 (4 ex. ), 350/3 76(6 ex. )
( Gab. num. 55 - 1911 ; ,Ju r n . a('hi;:. 243/1911) .
VIII. Că l a n , corn. Crişe;ni , r. ,'":reg. Hunedoara.

provin :

De p e teritoriul acestui :mt

1 . O monedă mică de argint (2,489 g) de la Elagabal.
Ru. este identic cu cel din Cohcn 2 , I I I, 245/143, dar av. parc să fie ·o vuriantii li\11' ANTON INVS P I V S
AV G (Cub. num. 32 - 191 1 ; Jurn. achiz. 42 - 1911).
2. Un denar de argint de Ia Marc Aureliu, 1 8 mm, 1 64 c.n.
A.u. ANTONINVS AVG AR:\fENIACVS. Capul împăratului laureat spre dr.
Ru. PM TR P X V I I I - IMP I I COS I I I . Armenia şczlnd pc pămînt spre st„ in alitutline tdstii, ln fa�a
ei un stindard şi un scut ; pc p ămi nt un arc pe rare îşi sprijinii mina st. ; in exergă, ARMEN. Cohen 2,
I I I, 5/7 (Cserni 2, 2928).
3. Un sesterlius de la Marc A u r el i u , 30 m m .
Au. IMP CAES M AVREL ANTON [ INVS AVG P ?li ] . B u s t ul împăratului lau rea t spre dr.
Ru. SALVTI-AVGVSTOR [TR P ( 'l)]. Salus in picioare spre st., hrăneşte un şarpe ce se ridică <linlr-un
altar : in exergă CO S I I I ; în r î mp S - C. C.f. Cohen, I I I, 56/555 (Cserni, 2!J27).

IX. Cluj. De pe teritoriul oraşului in·o ,·in următoarele monede : a) în gră
dina casei din Str. Petofi nr. 60, cu ocazia unor săpături, s-a găsit un denar de argint
de la Antonius Pius, Cohen, II, 2 7 7 /66, 138 e. n. ( Gab. num. 61 - 1903 ; Jur·n. achiz.
145 - 1903 ) ; b ) în cimitirul mare al oraşului s-a găsit o monedă de bronz emisă de
oraşul Nicaea cu efigia Juliei Domna (stare de conservare slabă), Mionnet, supl. ,
V , 144/623 ( Gab. n·um . 31 - 1907 ) ; c ) î n Str. Joka'i nr. 2 1 , cu prilejul unor lucrări de
canalizare, s-a găsit o monedă mare de bronz de la 1'raian, Cohen, II, 70 /519 ( Gab.
num. 46 - 1910 ; Jur11. achiz. 100 - 1910) ; d) în grădina casei din Str . Rakoczy nr. 1 3
s-a găsit u n denar de argin t de l a AleJ·an dru Sever (starea de conservare slabă), ef.
Cohen 2, IV, 404/26, 231 e. n. ( Cab. nu111 . 70 -1911 ; Jurn. achiz. 127 - 1911) ; e) pe
Getăţitie s-a găsit un bronz mijlociu de la A n n ia Ludlla, Cohen, II, 221 /8() ( Cal> .
num . 10 - 1942 ) .

X . Geoagiu, r. Orăştie, reg. Hunedoara. Între monedele găsite î n 1888, în
timpul rigolării, în via din „Koalja" ( „ Sub piatră") a contelui K. Kuun, se află
şi o tetradrahmă barbară de argi nt, 2;1 - 26 mm, cf. Dessewffy 3, 414 ( Gab . num.
2 - 1942/3 ) .
1 ln colecţia Muzeului regional din Alba-Iulia s e găsesc n um e ro a s e monede romane gi\site p e teritoriul
acestui oraş, care vor constitui obiectul unui studiu special.
2 Cserni
Inventarul Jfll:eu/ui din A./ba-lulia in/ocmil de ll. Csern i , rare se păstrcaz:i la '.\Iuzeul regional
<lin Alba I ul i a.
3 Dcssewffy, Grof Dessewlfy .'1iklos barbâr ph1:ei ( Monede barbare din roleeţia contelui Desscwrry
;\liklos) , Budapesta, Hl l O .
=
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XI. Gil ău, r. reg. Cluj . Cu ocazia unor cercetări s-au găsit doi antoniniani
de la Filip Arabul, unul cu rv. .ANNONA AVGG, Cohen 1, IV, 176/14 şi altul cu rv.
[ SALV] S AVG, Cohen 2• IV, 185/92 ( Cab. num. 4 -1941 ).
XII. H ă pria, r. Alba, reg. Hunedoara. De pe teritoriul satului provine o
monedă d� bronz de la Filip Arabul :

Av. IMP M IVL PHILIPPVS AVG. Bustul tmpăratului cu cunună de raze şi îmbrăcat spre dr.,
ln mijlocul monedei o mică adlncitură.
Rv. PROV - INCIA [DACIA]. Dacia, tn picioare spre st„ ţine cele două stindarde, pe unul e scris V,
pe celălalt [ X I I I ] ; tn exergă AN [ ? ] , cf. Pick, I, 9/5 1 (Cserni, 1 1 856).

XIII. J a c, corn. Creaca, r. Jibou, reg. Cluj. De pe teritoriul satului provin
doi denari de argint :
1 . un denar de la Vespasian.
Av. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG. Bustul împăratului cu cunună de lauri spre dr.
Rv. [ . . . ]. O divinitate şezlnd spre st. 1 7 mm (Cserni, 3224).
2. Un denar de la Hadrian.
Av. IMP CAES TRAIAN HADRIANVS AVG. Bustul împăratului cu cunună de lauri şi îmbrăcat spre
dr. Rv. P M TR P COS I I I. Pallas ln picioare spre st„ ţine tn mina dr. o pateră, tn st. o lance, la
picioarele ei, un altar aprins, Cohen 9, 1 94/1065 (Cserni, 3223).

XIV. Moi g ra d , r. Zalău, reg. Cluj. De aici provin următoarele monede :
a) pe versantul răsăritean al dealului Pomet s-au găsit : o monedă mare de bronz de la
ltlarc Aureliu, Cohen 2, III, 100/1002, 178 e. n. şi o monedă mică de bronz emisă în
oraşul Amorium, Mionnet, IV, 217/137 ( Cab. num. 99 - 1906 ; Jurn. achiz. 119 - 1906 ).
Împreună cu aceste monede s-au găsit şi obiecte romane ; tot pe Pomet s-a găsit o
monedă de bronz, mărime mijlocie, perforată, probabil de la Traian, foarte slab con
servată ( Cab. num. 74 - 1907 ; Jurn. achiz. 102 - 190 7 ) ; c) tot acolo un d'.Jnar ili
zibil al unui monetar din familia Antonia şi un bronz mijlociu tipul PROVINCIA
DACIA AN I, Pick, I, 9/2 ( Cab. num. 7 7 - 1907 ) ; d) în sarcofagul de copil, descoperit
la Porolissum, depus la Muzeul de antichităţi din Cluj . inv. 1303, s-a găsit o rnonedă
de bronz, mărime mijlocie, de la Antoninus Pius, foarte tocită.
Av. [ ... ] AVG [ ... ] . Capul împăratului.
Rv. Fortuna ( Y) în picioare ( Cab. num. 14 -1942).
XV. Sa rmize g etusa, r. Haţeg, reg. Hunedoara : a) în rnithraeum s-a găsit un
bronz mare de la Commodus, rv. MINER [ . . . ], Cohen 2, III, 2 76/369, 189 e. n.
( Cab. num. 2 - 1942 /18) ; din puncte neprecizate topografic provin următoarele
monede :
1 . O drahmă din Dyrrhachium.
Av. APXIMH � E I: . O vacă alăptlnd un
viţel.
Rv. [ <l> IAO] �A MO l' . Pătrat dublu cu
ornamente, 17 mm, Schlosser, 58/256 (Cserni
2897).
2. Cn. Lucretius Trio
Av. TRIO. Capul zeiţei Roma cu coiful
înaripat spre dr.
i

Pick

=

Rv. [C)N.LVCR ROMA. Dioscurii pc cai
ln galop spre dr., cu hainele tn vlnt şi lăncile
înainte ; deasupra capetelor, cite o stea.
Denar 20 mm, Babelon, II, 1 5 1 / 1 ; Grueber,
1 50 - 125 l.e.n. (Cserni, 1 1 887).
3. M. Sergius Silus
Av. ROMA * - EX.S.C. Ca mai sus, pe
faţa zeitei o contramarcă.

B. Pick, Die Antiken Miinzen Nord-Gri echenlands. I, Dacien und Moesien, Berlin, 1 899.
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Rv. l\I. SER G [ l ) - [ S ILVS ) . Călăreţ cu coif
şi platoşă cu calul ln galop spre st., ţine ln mina
st. o sabie şi capul cu părul lung al unul duşman
lnvins, probabil un gal.
Denar 16 mm, Babelon, II, 442 ; Grueber,
Italia, 99 - 94 l.e.n. (Cserni, 1 1 872).
4. M. Porcius Calo
Av. ROMA M. CATO (:\IA şi AT ln ligatură)
Capul zeiţei Libertas spre dr.
Rv. VICTRIX (TR ln ligatură). Victoria
_
şezlnd spre st., ţine o pateră şi o ramură de
palmier.
Denar 1 5 - 20 mm, Babelon, I I, 371 /5 ; Grueber,
Italia, 90 l.e.n. (Cserni, 2901).

5. Q. Tilius

Av. Bustul zeiţei Victoria spre dr .
Rv. Q. TIT [ I]. Pegasus ln goană spre dr.
Quinar 14 mm, Babelon, II, 491 /3 ; Grucber,
Roma, 87 l.e.n. (Cserni, 2900).
6. C. Annius Lusculus ; L. Fabius Hispaniensis
Av. C ANNl.T.F.T.N-PRO.COS.EX. S.C. Ca
pul cu diademă al zeiţei Anna Perenna ; ln faţa
ci o balanţă.
Rv. [LJ. FAB I.L.F.H IS [P). Victoria ţlnlnd
o ramură lntr-o cvadrigă, cu caii ln galop spre
dr. ; ln clmp Q (pe av. şi rv. P arhaic).
Denar, Babelon, I, 1 4 1 /4 ; Grueber, Spania,
82 - 80 l.e.n. (Cserni, 2908).
7 . Hadrian

Av. HADRIANVS AV G COS II I P P. Capul
lmpăratului descoperit spre dr.
Rv. MONE TA AVG. Moneta ln picioare
spre st., ln dr. ţine o balanţă, ln st. cornul
abundenţei.
Denar 18 mm, Cohen2, II, 1 89/963, 1 1 9 - 138
e.n. (Cserni, 2913).
8.
Av. IMP CAES TRAIAN HADRIANVS AVG.
Bustul împăratului cu cunună de lauri şi
îmbrăcat spre dr.
Rv. P M TR P COS I I I. Fortuna ln picioare
spre st., ţine ln dr. o clrmă, ln st. cornul abun
denţei, iar cu cotul st. se sprijină pe o coloană.
Denar 1 8,2 mm, Cohen, I I, 202/1 155, 1 1 9 - 138
c.n. (Cserni, 2913).
9. Antoninus Pius
Av. ANTONINVS AVG P IVS P P TR P
[( ?) COS I II). Bustul impăratului cu cunună de
raze spre dr.
ftv , ANNO NA A. VG. Annona ln pkioare spre

ŞI

INSDl:>i Alll
st., ţinc in mlini spice şi o clrmă ; la picioarelt•
ci un modius plin cu grine ; ln clmp S - C.

Dupondius 25,2 mm, Cohen2, I I, 274/36 ( C.� em i ,

2898).

1 0. Fauslina Senior

.1 v. D IVA FAVS TINA. Bustul împărătesei

spre dr.

Rv.

IV

N O.

Junona voalată, i n pkioarl'

spre st., ţine o pateră şi un sceptru.

Denar 1 8 mm, Cohen2, I I , -1 30/209 (<:semi,

11.

2902).
.'IIarc ,\ ureliu

Av. AVREL I V S CAESAH. Capul imp;ira
tului descoperit spre dr.
Rv. TR POT [X I I I I -- CO S ) I I. Pudicitla.
mergind spre st., ţine ln dr. o floare, iar cu st,
lşi ridică haina ; în cimp S- C.
(Dupondius ?) 25 mm, cf. Av. Cohcn2, I I J,
75/76 1 ; Rv. 73/742 (Cserni, 3648).
1 2. Un denar de argint de la Marc Aureliu, Cohcn2,
I I I, 1 3/ 1 1 3 , 1 7 1 c.n. (Cal>. 1111111. 3 - 1 906 ; Juru.
uc/1iz. 5 - 1 906).
1 3. Septimiu Sever
Av. [ L SEPT S E V AV G D1P X I ] P.\ l lT
MAX. Capul împăratului laureat spre dr.
Rv. VIRTVS AVG. Septimiu Sever în galop
spre dr., ţinc o suliţă, doborînd un duşman.
Denar 1 6,2 mm, Cohcn2, I V, 79/763, 198 c.n.
(Csemi. 2910).

1 4.

Av. SEVERVS

--

P I V S AVG. Bustul lmptt-

ratului laureat spre dr.
Rv. L IBER TA S [ . . . ). Libcrtas in pi cio a re
spre st., cu o tcseră şi cornul abundenţei.
Denar 18 mm, cf. Cohen2, IV, 33 - 34 (Csemi.

2914).

1 5. Julia Domnu

Av. IVLIA-PIA FEL IX AVG. Uuslu l impă
spre dr.
Rv. VENVS GENETRIX. Venus şczlrul
spre st., întinde mina dr., iar ln st. ţinc un
sceptru.
Denar, Cohen, IV, 123/212 (Csemi, 3643).
Hi. Sever A lexandru
Av. IMP C M AVR SEV ALEXA:--1 0 A V G .
Bustul împăratului c u cunună d e lauri sp re dr.
Rv. P M TR P V COS [ II P P). Alexandru in
picioare spre st., cu o pateră in mină, sm·rifklnd
pe un trepied aprins.
Denar 19 mm, Cohen2, IV, 130/289, 226 e.n.
(Cserni, 2896).
rii lesei
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Av. IMP SEV. ALEXAND AVG. Bustul

17.

împăratului cu cunună de lauri spre dr.
Rv. P M TR V I I COS II P P. Marte ln pi
cioare spre st„ cu o lance şi sprijinindu-se pe un

18.

19.

20.

21.
22.

23.

scut.
Denar 18 mm, Cohen, IV, 434/337 (Cserni,
2909).
A v. IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG.
Bustul împăratului cu cununa de lauri şi drapat
spre dr.
Rv. AE QVITAS AVG. Aequitas ln picioare
spre st„ ţine o balanţă şi cornul abundenţei.
Denar 17 mm, Cohen2, IV, 402/9 (Cserni, 3644).
Av. IMP ALEXAN DER PIVS AVG.
Bustul împăratului laureat spre dr.
Rv. PROVIDENTIA AVG. Providcntia în
picioare spre st„ ţine în mina dr. spice, ln st. o
cîrmă, in faţa ei un modius plin cu spice ; ln
cimp S C.
Sesterţiu 30 mm. Cohen, IV, 433/509 (Cserni,
2907).
Av. IMP C [M AVR SEV) ALEXAND
P [ IVS AVG]. Bustul împăratului cu cunună de
lauri spre dr.
Rv. PROVIDENTIA AVG. Providentia ln
picioare spre st„ ţine spice şi o ancoră ; ln faţa
ei un modius plin cu grîne.
Denar 19 mm, cf. Cohen2, IV, 453/507, 512
(Cserni, 2912).
Un denar ilizibil (Cserni. 3642).
Filip Arabul sau Traian Decius
Av. Legenda Ilizibilă. Bustul unui împărat
spre dr.
Rv. [P M S C OL) - VIM. Femeie în pi
cioare intre un leu şi un taur ; ln exergă AN XI
Bronz 28 mm, cf. Pick, I, 4 1 /108 şi 44/123
(Cserni, 291 1 ).
Dioclefian
Av. IMP C C VAL D IOCLETIANVS P F
AVG. Bustul împăratului cu cunună de raze şi
îmbrăcat spre dr.
Rv. CONCORDIA M I L ITVM. Diocleţian
în picioare spre dr„ în costum militar, primind
din mina lui Jupiter un glob împodobit cu o
Victorie ; ln clmp I ; ln exergă X X I (emis la
Roma).

24.

Follis 21 mm, Cohen2, VI, 419/34 (Cserni, 3645).
Av. IMP C D IOCLETIANVS AVG. Capul
împăratului laureat spre dr.

Rv. GENIO POPVLI ROMANI. Genius, cu
un modius pe cap, în picioare spre st„ ţine cornul
abundenţei şi o pateră ; ln exergă P * (emis Ia
Roma).
Follis 28 mm, Cohen3, V I, 426/98 (Cserni, 2905).
25. Maximianus Galerius
Av. GAL VAL MAXI MIANVS NOB CAES.
Bustul împăratului cu cunună de raze şi lmbră·
cat spre dr.
Rv. Ca la 24 ; ln clmp K A (emis la Alexan
dria).
Bronz mic, Cohen3, VII, 104/22 (Cserni, 3647).

26. Conslanlius II
Av. D N CONSTANTIVS P F AVG. Bustul
împăratului cu diademă şi îmbrăcat spre dr. ;
înapoia capului A.
Rv. FEL TEMP REPARATIO. lmpăratul,
cu coif, în picioare spre st„ străpunge cu lancea
un călăreţ duşman ; ln exergă [AM] TS (emis la
Thesalonic).
Centenionalis 19 mm, Cohen2, VII, 447/45
(Cserni, 2906).
27. Valenlinianus I
Av. D N VALENTINIANVS P F AVG.
Bustul împăratului cu diademă şi lmbrăcat
spre dr.
Rv. SECVR ITA S REI PVBLICA (sic I).
Victoria, mergind spre st., ţine o cunună şi o
ramură de palmier ; în clmp, A * ; ln exergă
D A S I [ SC) (emis la Siscia).
Centenionalis 19 mm. C ohcn2 , VIII, 92/37
(Cserni, 3646).
28 - 33. Următoarele monede lipsesc din colecţia
Muzeului regional din Alba-Iulia (nu se
păstrează nici descrierea lor) : monedă de
argint din Macedonia (Cserni, 2895), mo
nedă greacă de argint (Cserni, 2903), monedă
romană, emisiune. greacă (Cserni, 2894),
denar de argint de Ia Sever Alexandru
(Cserni, 2644) şi un denar de argint de Ia
Julia Maesa.

XVI. Suceagu, corn. Baciu, r., reg. Cluj . în partea de hotar numită „Cs6va
teto" , s-a găsit un denar roman zimţat de la monetarul C. Hosidius.
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,-lv. GETA I I I VIH. Bustul zeiţei Diana spre dr. cu arcul şi tolba pc umăr.
Rv. C. HOSIDI [C.F]. Un mi s tre ţ şi un cline mcrgind spre dr., Babclon, I, 547/2 ; Grueber, Homa,
71 l.e.n. (Cab. num. 20 - 19·13).

XVII. Tapia, r. Lugoj , reg. Timişoara. 1n 1910 s-a găsit aici o tetradrahmă
„barbară" de argint, imitaţie după tetradrahmele lui Filip al II-lea.
Av. Capul lui Zeus mult stilizat, bărbia este indicată n u ma i prin doi c irlio n ţ i .
Rv. Că l ă re ţ spre st., fără le ge nd ă şi fără simbol, cr. Dessewfry, 518 (Cab. num. 8 - 1941). S-ar
pute a ca acrasta să fie moneda s em n al ată de M. Ro sk a , o p . cil. , p. 280, nr. 1 8 .

XVIII. Turda, reg. Cluj . Fără precizări topografice sînt semnalate următoarele
monede : 1. O monedă de bronz din Vimfoaciuni (P M S COL VIM AN YI), rn,
435 g, 28 -29 mm, Pick, I , 40/102. 2 . O monedă mare de bronz de la J.lfarc A11reliu,
slab conservată, 19,270 g, cf. Cohen 2 , II, 65 - 66/654 - 55, 1!l3 e. n. 3. Două 'nto nedc
de bronz ilizibile ( Cab. rwrn. 22 - 1911 ; Jur11. achiz. 29 -- 1911). 4. Un denar suberat
de la Julia D omna, Rv. NOBII..I TAS. Cf. Cohen 2, IV, 117 /146 ( Cab. nurn . 18 - 1943 ).
XIX. Turd aş, r. Orăştie, reg. Hunedoara. Se semnalează, fără precizări topo
grafice, o tetradrahmă dacică de potin de formă schifată, 34 -35 mm, 11,32 g,
cf. Dessewffy, 408, 819 şi Forrer, 347, 343 ( Cab. nurn . 2 -·1942 /1).
XX. U ioara de Sus, înglobat la oraşul Ocna J!lure�ului. Din puncte neprecizate
provin :
1. O monedă de bronz (28 mm) de l a lfadrian.
Av. HADRIANVS AVGVSTVS. Bustul împăratului laureat şi îmbrăcat spre st.
Rv. CLEMENTIA AVG COS III [P P]. Clementia, şezlnd spre st., ţine o pateră şi un sceptru ; in
clmp S - C, Cohen2, I I, 122/224 (Cserni, 1885).
2. Un denar de argint (19 mm) de la Antoninus Pius.
Av. ANTONINVS AVG PIVS P P. Capul împ ă ratulu i cu e;unună de laur i spre d r .
R11. C O S I I I I. Două mlini împreunate, ţ i ui n d un caduceu cu două spice, Cohen 2, II, 30,t;:ll t
Cserni, 1 1 579).

XXI. Vetel, r. Ilia, reg. Hunedoara. Fără precizări topografice sînt semnalate
următoarele monede : 1. O monedă de bronz de la Comrnodus de mărime mijlocie, slab
conservată, cf. Cohen 2, III, 215/177 ( Cab. num. 8 0 - 1911 ; Jurn. achiz. 181 - 1911)
2 . O monedă mare de bronz de la Traian, găsită în 1901, cf. Cohen 2, II, 20/2 7 ,
28 ( Cab. nurn. 2 - 1942/rn). 3. O monedă bizantină d e plmnb, cf. Sabatier,
pl. XLIV - XLVII.
Av. (sigla 18). Re. (si�•la 19). ( Gab. 1111 1n . 2 - 1942 /28).

XXII. Valea Crişului, r. Sf. Gheorghe, Regiunea Autonomă )laghiară . Pc
teritoriul acestui sat, în apropierea cimitirului reformat, dincolo de „ Trecătoarea
ţiganilor" (Ciganyszoros), s-au găsit trei denari de argint : 1. :Fără nume de magistrat,
Babelon, I, 7 7 /226 ; Grueber, Rom, 84 î. e. n. ; 2 . Cn. Cornelius Blasio, Babelon, I,
369/19 ; Grueber, Italia, 91 î. e. n. şi 3. Vespasian, Cohen 2, I, 380/164, 72 - 73 e. n.
( Cab. nurn. 63 - 1906 ).
XXIII. Tureni, (Torda-Tur), r. Turda, reg. Cluj. Pe teritoriul acestui sat, în
puncte neprecizate, s-au găsit două monede : o monedă mică de argint de la Julia
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Do m na �i un bronz ma.re de la Julia Jfawmaea, Cohen 2, I V, 116/13 î , -195/65 ( Cal •
num . 53 - 1 904 ) .
XXIV. Bă biu, com. Almaşu, r. Huedin, reg. Cluj . Aici s-a găsit o monedă
m-ică d1J bronz de la Constantin, cf. Cohen 1, VII, nr. 631 - 645 ( Gab. num . 42 - 1909 ;
Jttrn. achiz. 94 -- 1909 ).
Tabel de sigle
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17

$
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9

8
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A
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�

�o

18
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XXV. Răscruci, com. Bonţida, r. Gherla, reg. Cluj . î n partea de hotar nu
mită „La piatră" (Konel), în apropierea Someşului, săpîndu-şi grădina, învăţătorul
fanos Csongradi a găsit un soliăus de la Theodosius II de -1,46 g.
A11. D N THEODOSl VS. P F. AVG. Bustul împăratului cu coif pc cap.

Rv. IMP XXXXl I COS XVII. P P. Roma cu coiful pe cap, şezînd spre st. pe prora unei corăb i i ;
in c!mp * în exergii CO::\OIJ (emis la Constanlinopole), 1 39 - 44 4 e. n. Sabalîer, I , 1 1 5/6 (Cab. num.
1 !' - l!J43) .
Descoperirile monetare descrise mai sus pot fi grupate în două categorii : te 

:

zaure şi descoperiri izolate : tezaure avem în total trei (nr. I - III).

Primul tezaur provine din partea nord-vestică a ţării (dintr-o localitate în
care lipsesc descoperirile arheologice 1 ) şi prezintă interes, datorită faptului că e
compus din monede ale oraşelor Apollonia şi Dyrrhachium, al căror exemplare sînt
în număr relativ redus în descoperirile monetare de la noi 2•
Tezaurul, compus din denari romani republicani, descoperit la Bran-Poartă
( nr. III) este al patrulea depozit monetar din Dacia ce se încheie cu anul 38 î. e. n. 3
1 Cu excepţia celor două monede semnalate de B. Mitrea, Pe11elrazio11e commerciale e circolaziune 111011e 
luria ne/la Dacia prima delia conquisla, ED, X (1945), p, 91 .
2 lbid., p. 79 - 99.
3 Datarea unui al cincilea tezaur cc s-ar termina cu anul 38 i.c.n. nu este sigură, mai mult de jumă
tate din monede fiind risipite, vezi ll. Mitrea, Le tresor de Fdrcaşele (dep. de Romanaţi) , La penelratio11 du
commerce romain dans la l'eti(e 1'alacl1ie avani la co11 c(l 1�te de la Dacie1 Dacia, IX - X ( 1 945), p. 385 - 38(),
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( vezi descoperirile de la .Apoldul de Sus, r. Sebeş 1 ; Fărcaşele, r. Caracal 2 şi
Işalniţ a, r. Craiova 3 ) .
îngroparea, l a aceeaşi dată, a patru tezaure nu pare să fie un simplu joc al
hazardului, dar, fiindcă izvoarele antice nu ne-au păstrat nici o informaţie cu privire
la istoria Da.ciei în perioada 40 -30 î. e. n. , nu putem emite nici un fel de ipoteză
în această privinţă.
L E G E ND A

Â Tezaure
A Descoperiri uolace
O Descoperiri aolate
O Oescopenr 11zoli1te

}
-

-

.

Sec. /Y1 e n - l e.n.
Sec. II·llI e n.
Sec JJl: - Ye n:

100 km
50
�l;;:-;z==r-;;;:;i;;;=:;-====='=-=-;:;;;;1.,�·;;=""'

Harta Transilvaniei cu descoperiri monetare.

D upă cum rezultă din catalogul tezaurului de la Bran-Poartă, monedele re
prezintă tipuri bine cunoscute în repertoriile de specialitate. Pe opt piese există
diferite contramărci, care apar foarte frecvent pe monedele descoperite în D a.cia.
Pe lingă tezaurul descris mai sus, la Bran Poartă s - au mai găsit urme arheologice
din epoca bronzului ( � ) 4 şi monede din anii 306 -337 e .n. 5•
1 C. Gooss, Chronik der archăologischen Funde Siebenbiirgens, !n Archiv. d. Ver. /. Siebenb. Landes
kunde, X I I I (1 876), p. 246.
2 B. Mitrea, op. cil., 359 - 375.
3 B. Mitrea şi C. S. Nicolăescu-Plopşor, Monede din timpul republicii romane,' descoperile la !şa/ni/a
(Dolj), lu Materiale, I (1953), p. 543 - 578.
4 A. Prox, lu Milleilungen des Burzenlă.ndischen Să.chsischen Museums, Braşov, I I I (1938), p. 73 - 76.
5 0. Gohl, ln N/{1 V I I (1908), p. 171 ; Const. l\foisil, ln BSNR, XV (1920), p. 80.
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Celelalte monede publicate de noi sînt descoperiri izolate. )fajoritatea proviu
din aşezări cu bogate descoperiri arheologice şi numismatice (nr. IV ·- XXI), altele din
aşezări de unde se cunosc numai sporadic urme arheologice, astfel, de la Valea Crişului
( nr. XXII) se cunosc numai obiecte neolitice, iar de la Răscruci (m. XXV) mate
riale din epoca eneolitică, a bronzului şi prima vîrstă a fierului 1•
În două cazuri, descoperii'ile monetare notate mai sus reprezintă primele des
coperiri numismatice din localităţile respective, de unde lipsesc chiar şi urme arheo
logice, de pildă la Tureni (nr. XXIII) şi Băbiu (nr. XXIV) 2•
O importanţă deosebită au monedele ce datează de după eliberarea Daciei
de imb stăpînirea romană, căci ele contribuie la elucidarea problemei continuităţii
populaţiei autohtone în Dacia 3 (nr. XXIV şi XXV).

1

M. Roska, op. cit., p. 298, nr. 3 1 .
2 In inventar nu se precizează despre care „Ilallony" e vor!Ja, dar, fiindcă moneda a fost donală muzeului
de un elev al Colegiului unitarian din Cluj , credem că nu greşim fixlnd ln Transilvania locul descoperirii.
3 Pentru această problemă, vezi M. Macrea, Monedele şi părăsirea Daciei, ln A ISC, I I I (193G - 1 D40),
p . 277 şi urm. şi K. Horcdt, Contribuţii la istoria Transilvaniei i11 secolele I V -X II I (su!J tipar).
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TEZAUR DE MONEDE BIZANTINE GĂSIT LA ŞOCARICIU
DE

JR,JMIA DIMIAN
În primăvara anului 1938 s-a descoperit un tezaur de monede bizantine lîngă
comuna Şocariciu (r. Feteşti, reg. Constanţa) , pe malul de vest al braţului Borcea,
în nisipul încă umed de pe mal, în urma scăderii apelor Dunării. Descoperitorul a
zărit la început numai �îteva piese, dar srobind "în jurul acestora a mai dat şi peste
altele, adunînd în total 32 exemplare de bronz. În toamna aceluiaşi an, monedele au
fost aduse la Bucureşti, intrînd în colecţ.ia personală, unde se găsesc şi aAtăzi. Alte
amănunte în legătură cu această descoperire nu se cunosc.
Monedele din tezaur sînt de la împăraţii Justin al II-lea (565 - 578), Tiberiu
al II-lea (578 - 582) şi Mauririn Tiberiu ( 582 - 602 ). Ele au fost identificate rlnpă
cum se arată în tabloul nr. 1 :
Tabloul
"'r.
cr t .

:.!
3

l\Ionetăria

Constantinopol
(şters)
Constantinopol

Valoarea
nominală

i\[

:\[

I

Nr. de
exempl.

566/7
566/7
fi70"/1

1
1
1

:\ [
:\[

574/ 5
574/5

1
1

K

568/9

l\I

"

Anul
baterii

571 /2
571/2
572/3

:\[

:'II

7
8

I

1

I

ldenii ficarea m onedei

Justin al 11-lea (565 -578), 22 exemplare

:\I

I
;)
li

!)

I

nr.

'Vroth, I, p. 79, nr. 3.1
Wroth, I, p. 79 , nr. 34 (variantr1 cu sigla A)
"'roth, I, p. 80, nr. 53 (variantă, r11. sus
cruce)
'Vroth, I, p. 80, nr. 56
Wroth, I, p. 80, nr. 59
'Vroth, I, p. 81, nr. 62 (variantă, rv. sus
chrismon)
Wroth, I, p. 8 1 , nr. 72 (legenda ştearsă)
'Vroth, I, p. 82, nr. 76 (variantă, rv. sus
cruce)
'Vroth, I, p. 83, nr. R7 (ll'genda şlearsă)
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( eonii nu ore )

Tabloul nr. 1
Nr.
crt .
10

M o netă r : a

ThesaloniC'

11
12
13
14
15
16

I

Nicomedia

17
18
19
20
21

Cyzic

22

Antiohia

23

Constantinopol

Anul
baterii
K

568/9

K

şters

K
K
K
K

569/70
574/5
575/6
576/7

M
M
M
M
M

568/9
568/9
570/ 1
571 /2
567/8

K

Nr. de
exempl.

Identificarea mon�dei
Wro l h, I, p. 84, nr. 1 06 (exemplar bin�
conservat)
Wrolh, I, p. 84, n r. - (legenda ştcarsi1)
Wroth, I, p. 85, nr. 108 (exemplar bine
conservat, rv. sus cruce)
Wroth, I, p. 85, nr. 1 1 1
Wroth, I , p . 85, nr. 1 1 7 (legenda ştearsă)
Wroth, I, p. 85, nr. 1 20
Wroth, I, p. 85, nr. 122 (variantă, rv. sus
cruce, anul cu cifrele
inversate, IIX I)
Wroth, I, p. 86, nr. 130, pi. X I I, 1
Wroth, I, p. 86, nr. 131
Wroth, I , p , 87 nr. 1 3 1 (NTK O)
Wroth, I, p. 87, nr. 138
Wroth, I, p. 89, nr. 168 (DN IVST NVS
PPAI)
Wroth, I, p. 93, nr. 210, pi. XII, 8 (legenda
ştearsă)

569/70
1

1

1
1

575/6

Tiberiu al Ii-lea (578 - 582), 5 exemplare
ffi

24

XX

25

XX

26
27

Antiohia

28
29

Constantinopol
Nicomcdia

30
31
32

tare

580/1

XX
ffi

"

I

1

Wroth, I, p. 109, nr. 28 (CON ST etc.,
exemplar bine conservat)
Wroth, I, p. 1 10, nr. 44 (legenda ştearsă ,
pe rv. sus crucea ştearsă)
'Vroth, I, p. 1 10, nr. 45 (legenda ştearsă,
pe rv. tn loc de cruce, stea)
Wroth, I, p. 1 1 0, nr. - (locul baterii şters)
Wroth, I, p. 1 1 7, nr. 95 (anul nesigur, ln
ex. THEUP/)

6

Mauriciu Tiberiu (582 - 602), 5 exemplare
K
1
Wroth, I, p 135, nr. 75 (legenda ştearsă)
586/7
M
Wroth, I, p. 1 40, n r. - (legenda ştearsă,
583/4
1
sigla B)
Wroth, I, p. 140, nr. - (legenda ştearsă,
M
592/3
sigla B)
594/5
Wroth, I, p. 1 4 1 , nr. 1 39 (TI RIV)
1
594/5
Wroth, I, p. 1 41 , nr. 139 (sigla � sau �

e compus tezaurul nostru provin din ateliere mone-

Constantinopol
Nicomcdia
Thesalonic
Antiohia
Cyzic
Total

14 exemplare
8
7
2
"

"

32 exemplare

43,75%
%
25
21 ,87%
6,25%
3,13%
100

%

Marea majoritate a monedelor sînt bătute în monetăria din Constantinopol,
după care urmează monetăriile de la Nicomedia, Thesalonic, Antiohia şi Cyzic.
Monedele au fost acoperite cu un strat gros de oxizi de cupru de culoare gri
verzui închis, şi după curăţire au fost identificate în totalitatea lor.
4:14
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Tezaurul nu conţine nici o piesă inedită. Toate sînt cunoscute în publicaţiile
de specialitate, iar cîteva variante faţă de catalogul lui Wroth au fost semnalate
în tabela de mai sus.
Tezaurul în general e bine conservat, deşi unele piese sînt destul de uzate din
cauza îndelungatei circulaţii.
Cea mai veche monedă e din anul 566/7 e. n., iar cea mai nouă din anul il94/iJ e. n.,
llaM după care a fost îngropat tezaurul.
După împăraţi, monedele se grupează astfel :

monede cu vnloarea

:'li

K

monr<lr c:-11 valoarea

n10 11Nll'

l'll

valoarea

m

Jrrnlin al l l-fra (565 - 578)

8

· Til•eri11 al II-iea (:>i8 - 582)
. . .

XX . . .

:'l i

K

1 4 exemplare

.

.

2
:1

Jfouririu Tibrri11 (582 - li02)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
To l a! .

:12 exemplan·

După cum vedem, în tezaur predomină monedele cu valoarea M (follis = 40
umnmia), din care sînt 20 (14 + 2 + 4 ) piese ; urmează apoi cele cu valoarea K
(jumătate de follis = 20 nummia), cu un total de 9 (8 + 1 ) monede şi, în cele din
urmă, se înscriu piesele cu valoarea XX (jumătate de follis = 20 nummia), al căror
număr se ridică abia la 3 exemplare. Valori mai mici nu sînt în descoperirea noastră ;
asemenea piese, deşi destul de rar, apar totuşi într-o serie de descoperiri monetare
făcute pe teritoriul ţării noastre.
Prezenţa unor asemenea tezaure nu înseamnă neapărat comerţ mare, import
fiau export de mărfuri. Existenţa lor e mai degrabă o mărturie a comerţului mic
din interior. Pentru a veni în sprijinul acestei interpretări, vom încerca să stabilim
valoarea întregului tezaur, atît ca valoare nominală, cît şi ca valoare de schimb în
epoca respectivă, pentru a putea trage unele concluzii.
Din cele 32 monede, 20 piese au valoarea M (20 piese x 40 nummia), ceea ce
face în total 800 nummia ; restul pieselor, 9 cu valoarea K şi 3 cu valoarea XX (în
total 12 piese x 20 nummia) însumează 240 numia. Totalul este de 1040 nummia.
Faţă de valoarea solidului de aur de 6000 nummia 1 , întregul tezaur repre
zintă aproximativ ( 6000 : 1040) a 5,8-a parte din solidul de aur. Ce putea cumpăra
posesorul tezaurului cu aceste monede � Din lipsă de date. pentru regiunile noastre,
vom da un exemplu de la Constantinopol. În anul 626 e. n. preţul unei pîini era de 3
follis şi sub presiunea perşilor şi a avarilor ajunge la 8 follis. Urmează că posesorul
acestor monede putea cumpăra la Constantinopol în timpuri normale aproximativ
(1040 : 320/3 x 40 = 120/ = 8,66) opt pîini şi jumătate, iar în timpuri anormale
( 1040 : 320/8 x 40 = 320/ = 3,25) trei pîini şi un sfert.
1 După Cassiodor, solidul avea 6000 nummia. Cf. I. Sabatier, Descriplion gi!m!rale des mo nnaies · byzan1 ines, I, Leipzig, 1930, p. 67, vezi şi p. 72 ; e vorba d e o valoare medic.

415
https://biblioteca-digitala.ro

IJISCUTII, NOTE ŞI I N S E .l lNARI

Şi în cazul în care calculul nostru n-ar corespunde exact cu realitatea de pe
teritoriul ţării noastre în perioada respectivă, el arată totuşi un fapt : valoarea redusă a
comorii descoperite pe malul braţului Borcea, care era probabil destinată pentru
acoperirea unor nevoi mărunte de toate zilele, pentru comerţul interior.
Cum am văzut, monedele din tezaur provin din cinci monetării şi sînt în cir
culaţie monede vechi alături de altele mai noi. Între cea mai veche şi cea mai nouă
monedă din tezaur este o perioadă de 28 de ani, ceea ce dovedeşte că tezaurizarea
în cazul nostru are la bază comerţul mic, din interior. În sensul acestei interpretări
pledează şi monedele din tezaur, uzate din cauza îndelungatei lor circulaţii.
Descoperirea monetară de la Şocariciu arată că la această epocă a existat un
comerţ cu amănuntul pe teritoriul ţării noastre şi că folosirea monedei era un obicei
curent, ca şi ordinioară, în mijlocul populaţiei băştinaşe.
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ÎN LEGĂTURĂ CU TEZAURUL DE LA TUZLA
DE

ILEANA B ĂNCILĂ
în toamna anului 1956, Cabinetul numismatic al Academiei R.P.R. a achi
zitionat de la Sever Movilă un număr de 21 monede bizantine de bronz, concave.
D t1pă afirmaţia vînzătorului, monedele reprezintă un fragment dintr-un mare te
zaur de piese similare, găsit lîngă farul de la Tuzla (raionul Negru Vodă, regiunea
Constanţa), în preajma anului 1914.
Cele 21 monede se repartizează astfel :
1 buc. de la Manuel I (1143 - 1 180), tipul 13, Wroth li, p. 576 - 577, nr. 56 - 57 .
1
Andronic I (1183 - 1185), tipul I, ibid„ p. 585 - 586, nr. 1 1 - 12.
4
Isaac al Ii-lea ( 1 1 85 - 1 195), tipul 4, ibid„ p. 592, nr. 19.
acelaşi, cu urme de aurire, tipul 4, ibid„ p. 592, nr. 20.
1
tipul 4, ibid„ p. 592, nr. 20, diferă aşezarea legendei pe avers.
1
tipul 4, ibid„ p. 593, nr. 25.
5 "
nr. 26.
2 "
eşarfa împăratului ca la nr. 25, steaua din sllnga ca la
1
nr. 26 ( ?).
rău conse1·vate.
3
2
Alexie al 111-lea (1195 - 1203), tipul 4, ibid„ p. 602- 604, nr. 1 5 - 36 ; legendele slnt
şterse, aşa Incit nu se poate preciza cărei variante aparţin.
„

„

„

„

„

„

"

"

"

„

„

„

„

„

„

„

„

În primul volum al publicaţiei de faţă, sub titlul Note asupra unor tezaure de
monede bizantine, am vorbit despre trei tezaure, dintre care unul descoperit la Tuzla.
Am arătat că acest tezaµr de la Tuzla, alcătuit din 652 monede de bronz concave
din vremea împăraţilor Comneni şi Angeli, ultimele piese fiind de la Alexie al III-iea, a
fost donat Academiei de Constantin Orghidan, înainte de 1940, fără să se fi păstrat
alte informaţii asupra datei şi împrejurărilor în care s-a descoperit acest tezaur.
Locul descoperirii, felul pieselor, faptul că a existat un mare tezaur de monede
bizantine de bronz, concave, care s-a împărţit, apropie grupul celor 21 monede de
tezaurul publicat de noi anterior. Şi unul şi altul se raportează la aceeaşi perioadă
27

-

c. 1 0� 1
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de circulaţie monetară şi la aceeaşi regiune din ţara noastră. Totuşi, deoarece nu
avem această certitudine, e mai bine să facem o distincţie intre aceste două lotW'i,
numind pe cel publicat mai înainte „Tezaurul de la Tuzla I", iar pe cel descris mai
sus, „ Tezaurul de la Tuzla II" . În felul acesta, arătînd căile deosebite prin care aces
tea au intrat în colecţia Academiei, ne păstrăm rezerva obligatorie asupra unităţii
<le origine, însă indicăm totodată posibilitatea acestei unităţj, precum şi legătura
el<' conţinut dintre cele două descoperiri.

https://biblioteca-digitala.ro

GLOSE SIGILOGRAFICE
DE

EMIL VÎRTOSU

1. Tipar sigilar de Ia Petru Muşat ?

Cu ani în urmă, în tîrgul Siret a fost găsit un tipar sigilar, aflat acum în mu
zeul din Suceava. Semnalîndu-1 şi publicîndu-1, N. Grămadă l-a atribuit voievo
dului Petru Muşat al Moldovei (c. 1374
c. 1391 ) 1•
Găsirea unui tipar sigilar de la unul dintre cei dintîi domni ai Moldovei ar
însemna, într-adevăr, dobîndirea unei importante informaţii autentice privind tre
cutul nostru îndepărtat, preţioasă nu numai pentru sigilografie, dar şi pentru diplo
matica moldovenească. Şi pentru aceste motive credem necesară o nouă descriere
şi o analiză mai amănunţită a caracteristicilor acestui tipar sigilar, precum şi o ve
rificare a atribuirii lui, ţinînd seama, acolo unde va fi cazul, şi de descrierea deja
publicată.
Tiparul este oval (38,5 x 40,5 mm}, tu.rna.t cu mînerul la un loc, în întregime din
aramă şi gravat în adîncime, pentru ceară. Î;D.ălţimea totală (cu minuul) : 70 mm. În
cimp, un mic scut ascuţit, cu laturile puţin convexe : scut in formă de inimă, avînd în
mijloc un cap de bour, cu o stea cu şase raze între coarne, însoţit, la dreapta, de crai
nou, la stînga, de un soare cu opt raze. Scutul, dublat în interior de un contur
perlat şi de unul liniar, este timbrat de o coroană deschisă cu cinci colţuri (fleu
roane), colţul din mijloc prelungit cu o cruce, iar coroana însoţită, la dreapta şi la
stînga respectiv, de literele majuscule q/W, de sub care pornesc cele două capete ale
unei ghirlande de ramuri şi frunze. Cele dou.ă ramuri de palme a.le ghirlandei se
intîlnesc jos, sub vh ful scutului şi sînt reunit e cu o panglică terminată printr-un
ornament in formă de G majuscul afrontat .
-

1 La Muzeul Regional Suceava, sigiliul poartă nr. 1024. Copie fotografică şi o alta ln ceară roşie la
Academia R.P.R., Cabinetul numismatic, Sigilii, nr. 36.
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În sfîrşit, cîmpul sigiliului este mărginit de un oval perlat, spre interior, şi un
oval liniar, spre exterior, iar două teşituri practicate la part ea de jos a mînerului ,
la 90 de "grade una de alta, arată modul de mînuiie corectă a tiparului sigilai'.
Publicînd sigiliul, N. Grămadă a reprodus cele două majuscule de deasupra
scutului : P (întors) şi W, litere pe care le-a interpretat corect, ca reprezentînd
iniţialele latine ale unui „Petrus Waiwoda" , pe care l-a identificat cu Petru
l\'Iuşat. Pentru această atribuire, autorul citat s-a bazat pe constatarea că poziţ.ia
scutului în cîmpul Rigilar, ca şi conturul lui, aşa cum apar în sigiliul cunoscut al lui
Petru Muşat, din 1387, sînt identice cu poziţia şi conturul 8cutului din tiparul
sigilar nou găsit 1• El ad:;mgă şi observaţia următoare privind conturul scutului :
„Capul de bour prezintă toate caracteristicile pe care le întîlnim în stema peceţilor
voievozilor Moldovei pînă în cei dintăi ani de domnie a lui Alexandru cel Bun :
cap potrivit - sub raportul proporţiilor, cărnos, păr între coarne, ochi mici, în faţă,
urechi mici, coarne potrivite, cu vîrfurile puţin îndoite în afară". Precizăm că unele
deosebiri observate între acest sigiliu şi alte sigilii domneşti ulterioare, deosebiri
neconsemnate în articol, îl fac pe N. Grămadă să afirme că „pecetea lui Petru Muşat
prezintă un tip cu totul deosebit de tipul peceţilor voievozilor următori". Dar
numai atît !
În prealabil trebuie totuşi restabilite unele fapte. Sigiliul din 1387 al lui Petru
Muşat, relativ cunoscut, este un sigiliu solemn : rotund, mare, avînd o legendă, încă
nelămurită, pentru că este tocită de vreme, dar în limba slavă, aşa cum se obişnuia
în Moldova, la sigiliile domneşti mari, însă nu o simplă inscripţie alcătuită din 2 - 4
iniţiale în camctere latine şi, din acestea, una gravată invers. Scutul ascuţit dar nu în formă de inimă -- , iar capul de bour pe care-l cuprinde, de altă factură ,
se deosebesc to t al de cele din tiparul sigilar atribuit lui Petru l\Iuşat.
În concluzie : tiparul sigilar publicat şi atribuit de :N" Grămadă rnievoduhţi
Petru Muşat nu corespunde c.u tipul de sigiliu domnesc folosit în secolul al
XIV-lea şi, adăugăm, nici cu cel obişnuit în secolul al XY-lea. De asemenea pre
zenţa unei ghirlande de frunze este concludentă în a arăta că sîntem în faţa unui
tip de sigiliu aparţinînd unei epoci mai tîrzii. Şi, în orice caz, date fiind tipul şi
dimensiunile reduse, tiparul sigilar amintit nu este de tipul sigiliului solemn obiş
nuit, ci este un sigiliu mie, cu un pronunţat caracter personal.
Aşa stînd lucrurile, este, credem, momentul să ne !eamintim că la tratatul
secret încheiat între Petru Rareş, voievodul Moldovei şi marchizul Ioachim, elec
torul de Brandenburg, la 1 martie 1 542, voievodul moldovean îşi atîrnă sigiliul secret,
întipărit în ceară roşie, astăzi sfărîmat. Cunoaştem cum arăta acest sigiliu, deoa
rece, „pe la 1576, cînd sigiliul era întreg, un notar public îl facsimilă şi hîrtia pe care
stă acest facsimil se păstrează la arhiva < secretă a statului din Berlin >. Sigiliul,
ca toate sigiliile Molda.viei, reprezintă capul de bour cu steluţă, dar fără semilună şi,
deasupra coarnelor, următoarele patru litere majuscule : P. ,V. H. M . , care negreşit
vor fi însemnînd : Petrus 'Voiv. Hospod. Moldav. " 2
Din nefericire, nota aceasta, publicată de A. Papiu Ilarianu, nu este însoţită
şi de o reproducere a acestui „facsimil". Dar rezultă totuşi o apropiere izbitoare
între sigiliul lui Petru R.areş şi cel atribuit lui Petru Muşat. Întîi, nici sigiliul S('cret
1 Pentru aceasta, N. Gr:imachi arată 61 a C'omparat Liparul sigilar cu rcprocluc<'r<'a sigiliului din t :l87'
al l u i Petru Muşa t , publicată de Ioan Bogdan, Album paleografic moldo11enesc . . . . B11<•ur<'şl i , Paris, H l:!(i'
pi. 83 (Commission Hisloriqur cir Roumanic) ; şi H11rm11zaki, I 2 , pi. IV.
2 A . Papiu Ilarianu, Petru Rareşiu. Trac/atul şi obliga/iunile, in Tesaur de monumente istorice pentru
Rominia, I I I, Rurnrrşt i , 1 8(i- L p. 8. Puhlirnl l n l l i h1 lnstrucfi1111ea p11/Jlică, nucurcşti, 1 860, p. 2 1 !i.
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al lui Petru Rareş, nici tiparul sigilar nu au legendă, ci numai o inscripţie sumară,
ale cărei prime două iniţiale sînt identice : P/W. Iniţialele următoare, tot în carac-

a

b

Fig. 1. - Sigiliu domnesc, atribuit lui Petra I Muşat (1374-1391), dar
aparţinind, probabil, unui Petru voievod din secolul al XVI-iea : Petru
Rareş (1527 - 1538, 1541-1546), Petru Şchiopul (1574 - 1577, 1578 - 1579,
1 582-1591) sau Petru Cazacul ;(1592). Muzeul Regional din Suceava,
inventar nr. 1 0 24 .
a .Reproducerea fotografică. a clmpu1ui sigilar.
b . Desenul.

c. Reproducerea fotografică a tioa.rului

sigila.r cu minerul respectiv.

tere latine, ca şi cele dintîi, apar numa.i la sigiliul lui Petru
Rareş şi sînt : H, M, adică : Hospodar Moldaviae.
Aceste apropieri şi deosebiri sînt şi ele în măsură
să ne dovedească peremptoriu că tiparul sigilar discutat
nu aparţine lui Petru Muşat şi nici secolului al XIV-lea,
aşa cum am arătat şi mai înainte.
În acelaşi timp, prezenţa a două ramuri de-:-palme,
reunite în ghirlandă, de o. parte şi de alta a scutului ;
folosirea unui scut insolit în formă de inimă, ca şi înlo
cuirea legendei prin două iniţiale latine, duc la concluzia
că nu este un tipar domnesc solemn, ci unul mic sau
mijlociu, cu un pronunţat caracter personal, servind,
c
probabil, ca sigiliu secret.
în sfîrşit , faptul că este turnat în aramă , dintr-o singură bucată, rondela sigi
lară şi mînerul ; faptul că majuscula P este g ravată pe dos, precum şi calitatea
primitivă, lipsită de valoa:·e artistică., a întregului tipar, arată că este opera unui
meşter local1 destul de puţin dibac i.
·
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Toate aceste observaţii aduc cu ele şi o întrebare fundamentală : sîntem
în faţa unui sigiliu autentic sau a unui fals ?
Faptul că tiparul nu imită un tip cunoscut de sigiliu domnesc, ci făureşte un tip
deosebit ne face să admitem că sîntem în faţa unui sigiliu domnesc autentic, mic sau
mijlociu, cu un pronunţat caracter personal, de sigiliu secret. Poate să fi fost lucrat de
un meşter local, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, cînd întîlnim mai
mulţi voevozi moldoveni cu numele Petru, fără să putem preciza căruia dintre
aceşt:a i -a aparţinut : Petru Rareş ? Petru Şchiopul ? Petru Cazacul (pretendentul) Y
2 . Sigiliul unui oraş poate servi şi ea sigiliu domnesc?
Din formula de sigilare a unui act domnesc dat la 27 februarie 1507, de Bogdan
voievod, domnul Moldovei, pare să rezulte că sigiliul oraşului Suceava, capitala
de atunci a Moldovei, ar fi fost folosit la acel act drept sigiliu domnesc, adică drnpt
sigiliu care să valideze actul în locul sigiliului domnesc propriu-zis. Textul actului,
în care sînt „miluite" „slugile noastre, anume D umitru şi Albul" cu „giumătate de
loc din pustie . . . ce să zice Ciorăţii Uscaţi", cuprinde următorul pasaj semnifi
cativ : . . . „Am întărit acestor mai sus numiţi, împreună şi cu al nostru credincios
şi mare boeriu, Tăutul logofătul, ca să scrie şi să întărească cu pecetea noastră a
Sucevei, cătră aceşti mai sus numiţi ai noştri" 1•
Formula aceasta de sigilare, nemaiîntîlnită pînă acum, nici în acte anterioare
nici în acte ulterioare, pune şi rezolvă, în mod simplu şi în sens afirmativ, problema
care ne preocupă. Aşa cel puţin se pare la prima lectură a textului.
Da.că ţinem însă seama că actul s-a păstrat numai într-o versiune romî
nească din secolul al XVIII-lea, observăm şi înţelegem că traducătorul şi-a în
găduit unele libertăţi cu textul şi forma actului original. Astfel, traducătorul a luat
data de la sfîrşitul actului original şi a aşezat-o la început, înaintea întitulării (inti
tnlatio),· precedînd-o de cuvîntul „suret" (copie). Procedeul acesta se întîlneşte foarte
des la traducerile de acte făcute în secolul al XVIII-lea, în Moldova.
Pe lingă aceasta, acelaşi traducător a legat de formula de sigilare locul emi
terii actului : Suceava, menţiune care, în general, se găseşte în actele originale lingă
dată şi lîngă numele diacului. Că este aşa ne-o dovedeşte şi faptul că locul emiterii
lipseşte din formula finală a actului de la 2 7 februarie 1507.
în sfîrşit, însăşi formula de sigilare a acestui act nu este limpede, lipsindu-i tocmai
specificarea obişnuită a actului domnesc : porunca adresată logofătului, de a scrie
actul şi de a-l întări, prin atîrnarea sigiliului domnesc. Pentru comparaţie, repro
ducem formula de sigilare şi întreg eshatocolul dintr-un act dat tot de Bogdan voie
vod, la 22 mai 1506 :
„Iar pentru mai mare putere < şi întărire a tuturor celor > mai sus scrise, am
poruncit, credinciosului nostru pan Tăutul logofăt, să scrie şi să atîrne pecetea
noastră la această carte a noastră. <A scris > Ion Popovici diac, la Suceava, în anul
7014 < 1506 > , luna mai 22" 2•
Aşadar, în afară de imposibilitatea de drept şi de fapt ca în cancelaria dom
nească să se fi folosit la un moment dat, pentru validarea actelor solemne, un alt
sigiliu decît cel domnesc, consideraţiile de mai sus, precum şi textul documentar
1 Actul se află numai într-o traducere romlnească din secolul al XVI II-iea, Ia Arhivele Statului, Mănă
stirea Adam, IV/6 şi este publicat in Documente privind istoria Romtniei, A, XVI, voi. I, p. 55.
2 Documente privind istoria Romtniei, A, XVI, voi. I, p. 49.
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adăugat în sprijinul lor, sînt în măsill'ă să dea interpretarea corectă formulei de
sigilare semnalate, îndreptînd astfel o eroare a traducătorului romîn din secolul
al XVIII-lea, în singurul sens posibil şi valabil : sigiliul oraşului, fie chiar şi sigiliul
oraşului Suceava, capitala Moldovei, nu a putut fi întrebuinţat, niciodată, pentru
validarea unui act domnesc. Mai ales că în acelaşi act, la început, apare şi c�vîntul vechi
„sinet" ( sec. XVIII), cu sensul de „sfat", accepţie neobişnuită şi cu totul arbitrară.
Pentru toate aceste motive putem fi siguri că, dacă actul ni s-ar fi păstrat în
forma originală, formula semnalată mai sus n-ar fi existat şi n-ar fi constituit o
curiozitate şi o enigmă sigilografică şi diplomatică. În orice caz, în utilizarea pe
viitor a acestui act va trebui să se ţină seama de constatările şi observaţiile de mai
sus, spre a nu se crea vreo confuzie în legătură cu rolul ce i se atribuie în acest act
sigiliului oraşului Suceava, rol inexistent în forma amintită de act şi redus, în realitate,
la rolul oricărui sigiliu de tîrg sau oraş, adică numai de a valida actele emise de acel
tîrg sau oraş, rol pe care nu şi-l putea depăşi nici chiar sigiliul oraşului capitală a
Moldovei 1•
3. Sigiliu atîrnat de alt sigiliu
Am arătat, în altă parte, că de sigiliul timbrat al unui act emis la 19 decembrie
1820, de Mihail Suţul voievod, domnul Moldovei, a fost legată în chip oficial o cheie, ca
o măsură peremptorie de garantare a autenticităţ.ii acelei chei, C;U valoare probatorie 2•

Fig.

2.

- Cheie legată de un sigiliu timbrat al lui Mihail

la

19

decembrie

Suţul, domnul Moldovei,

1 820.

1 N-am analizat acest caz in lucrarea : Din sigilografia Moldovei şi a tării Roml11eşti, Bucureşti, 195G,
considerînd, atunci, că rezolvarea lui era evidenţa însăşi. Dar, ulterior, teama de a nu lăsa loc unei confu zii
şi interpretări greşite ne-a obligat la precizările de mai sus.
2 J:;mil V!rtosu, Din sigilo(lrafia Moldqvci şi a Ţării Romlneşli, p. 22, n. 2 .
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Dăm acum şi o fotografie după copia din 1824 a acestui act, copie în care este
figurat şi felul în care era legată cheia de sigiliul timbrat al actului.
Cu acelaşi prilej am semnalat că tot într-un act moldovenesc se intîlneşte şi
un sigiliu atirnat legat de sigiliul atirnat al unui alt act, tot în acelaşi scop, adică
de garantare a obiectului şi a celor spuse în act despre acest obiect 1. Socotim că
nu pot fi lipsite de interes mai multe amănunte privind acest aspect deosebit al
amintitului act, emis de Ion voievod, domnul Moldovei, la 7 martie 1573 şi păstrat,
din nefericire, numai în copie. Din cuprinsul actului se vede că Sofiica şi alţii au
venit „să se roage şi să-şi ceară de la noi uric pe ocina şi dedina şi dania lor dreaptă,
ce a fost dată bunicului lor, Iurie, de bunicul nostru Bogdan voievod" 2, anume
satul Cobăcenii, deoarece privilegiul de danie de la Bogdan voievod „a fost îngropat
în pămînt, cînd au venit tătarii în ţară cu Alexandru voievod şi a putrezit şi numai
pecetea i-a fost întreagă" , pecete pe care numiţii o şi înfăţişează Sfatului domnesc,
pentru dovedirea titlului lor de proprietate.
Cercetarea întreprinsă de către Sfatul domnesc, ca urmare la această jalbă,
dovedeşte că ocina amintită aparţinea cu adevărat celor numiţi mai sus şi în acest
scop li se dă şi „cartea" de faţă. Pe lîngă aceasta, ca o mărturie de-a pururi dovedi
toare, această „carte" adaugă în coroborare (corroboratio) : „Iar pentru, mai mare
putere şi întărire tuturor celor mai sus scrise, am poruncit credinciosului şi cin
stitului nostru boier, pan Ion Golîi logofăt, să scrie şi pecete mai sus scrisă, de la
bunicul nostru Bogdan voievod, să atirne, < Şi şi > pecetea noastră, la această carte
a noastră" 3•
Cum arătăm, actul original nu ni s-a păstrat, astfel că nu ne dăm seama cu
exactitate de felul în care sigiliul lui Bogdan voievod a fost legat de sigiliul atîrnat
al lui Ion voievod, din 1573. Mai ales că asemenea cazuri sînt rare, dacă nu cumva
acesta este chiar unicul în sigilografia (respectiv diplomatica) Moldovei. Cît pri
veşte sigilografia Ţării Romîneşti, astfel de cazuri sînt cu totul necunoscute.
Da.că procedura de mai sus, din 1573, îşi găseşte un corespondent interesant
în actul lui Mihail Suţul voievod, din 19 decembrie 1820 - despre care am amintit - ,
este necesar să arătăm că se cunosc, tot în Moldova, şi cazuri în care această pro
cedură n-a mai fost folosită. Aceasta ne-o dovedeşte un uric slav din 5 noiembrie
1678/7186, dat de Antonie Ruset voievod. Aici se arată că Ignat şi alţii au cerut
să li se întărească stăpînirea peste jumătate din satul Nicoreşti (Tecuci), deoarece
nu mai aveau uricul cel vechi, întrucît „acel uric a fost îngropat în pămînt cînd s-au
ridicat, cu oşti ungureşti şi cu oşti munteneşti, Gheorghie vel logofătul asupra lui
Vasile voievod, domn ţării Moldaviei". D ar, „izgonit fiind Vasilie voievod din ţara
noastră şi rămîind în locul lui, domn ţării noastre, Gheorghie Ştefan logofătul, atuncea
putrezănd şi prăpădindu-se acel uric, numai pecetea au rămas şi au arătat-o
înaintea noastră".
Procedura specificată mai sus, adică de a înfăţişa în divan sigiliul actului
putrezit, este cea clasică ; şi actul continuă tot în acelaşi mod : ,�Drept aceia, văzînd
mare a lor jăluire şi atîtea mărturii încredinţate, i-am dat şi noi şi i-am întărit lui
Ignat" . . . 4, dar fără să se mai atirne şi Ye('hiul sigiliu.
·

1 Emil Vlrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Romlneşli, p. 22, n . 3.
2
Arhivele Statului, ms. 629 (condica Asachi), f. 78 - 80 ; publicat ln Documente privind istoria
Romtniei, A, XVI, voi. I I I, p. 20.
3 Documente privind istoria Romlniei, 1. c„ p. 21.
' Actul, dat fragmentar, după o veche traducere, la Alexandru Papadopol-Calimah, Despre Gheorghie
Ştefan voievod domnul Moldovei (1653 - 1668), Bucureşti, 1886, p. 1 50 - 1 5 1 .
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Cum vedem, această confirmare sau întărire de moşie se face de astădată în
aşa fel, încît vechiul sigiliu (rămas de la actul putrezit în pămînt), deşi este prezentat
Sfatului domnesc, drept dovadă peremptorie a celor susţinute, nu mai figurează
totuşi ca o mărturie irecuzabilă şi permanentă, alături de sigiliul actului dat pentru
înnoirea stăpînirii.
Pe măsură ce asemenea cazuri vor fi scoase din uitare, vom cunoaşte şi vom
înţelege mai bine normele sigilografice ale trecutului nostru, atît de strîns legate de
normele juridice ale aceluiaşi trecut, adică vom ajunge la o cunoaştere totală şi adîncă a
instituţiilor noastre feudale.
·

4. Legătura la acl a sigiliului atirnat
Vom semnala acum, din acest capitol de sigilografie, numai două cazuri par
ticulare. Este vorba de legarea şnurului sigilar la hrisovul din 9 aprilie 1646, dat de
Matei Basarab mănăstirii de la Doiceşti (Bărbăteşti-Dîmboviţa, astăzi schitul Lă
culeţe), ctitoria sa ; şi de legarea unei capsule sigilare la hrisovul din 25 aprilie 169i•,
dat de Constantin Brîncoveanu mănăstirii Hurez, ctitoria sa.
Deoarece actele domneşti din Ţara Romînească nu sînt prevăzute cu plica
tură 1 şi întrucît atîrnarea sigiliului de act cere o rezistenţă mai mare a pergamen
tului, această rezistenţă mai mare s-a realizat prin adăugarea a ceea ce am putea
numi plicatura redusă sau falsă, rezultată din modelarea pergamentului în
forma unui apendice median în partea de jos a actului şi, apoi, îndoirea acestui
apendice, care ia înfăţişarea şi rolul unei plicaturi foarte reduse, găurile pentru
şnurul sigilar devenind astfel duble, deci mai rezistente.
Hrisovul lui Matei Basarab, despre care am amintit mai sus, are în marginea
de jos a pergamentului, între cele dou,ă părţi constitutive ale monogramei domneşti,
un cadru dreptunghiular, ca un fel de tablou votiv, în care sînt zugrăviţi, în pastel,
Matei Basarab şi Doamna Elina, în picioare, susţinînd biserica pe care o ctitoresc.
Dar partea de. jos a celor două portrete este acoperită de această plicatură falsă, iar
prin străpungerea a trei găuri în triunghi echilateral : 0 ° 0 , prin pergament şi, con
comitent, şi prin plicatura falsă, se mutilează aceste portrete domneşti tot în partea
de jos. În schimb, şnurul sigilar, format din fire de mătase (roşii, verzi şi negre) şi
petrecut prin cele trei găuri amintite, adaugă tabloului ctitoricesc un colorit viu şi
repară, într-o anumită măsură, deformarea pricinuită de plicatura falsă 2•
D:mpotrivă, legătura la act a capsulei sigilare din 2n aprilie 1695 este realizată
artistic, astfel că cele patru găuri în cruce, prin care este trecut şnurul sigilar, nu
deformează armoniosul desen în peniţă : flori, nori şi îngeri, în parte colorat, cu care
se încheie actul brîncovenesc. Şi aceasta datorită, în bună parte, faptului că actul
brîncovenesc nu are plicatură falsă 3•
Reproducem legătura la act a hrisovului de la Matei Basarab şi ce::i a hririo
vului lui Constantin Brîncoveanu, cu specificarea că amîndouă aceste legături sînt
făcute în cruce. Dar cea dintîi are numai trei găuri, astfel că şnurul sigilar, după ce
1 Au, ln schimb, monogramă domneascii. Actele din :\Ioldova nu au această monogramă

d ar slnt prevăzute cu plicatură.

2 Pentru descrierea actului şi reproducerea lui, vezi

Emil Virlosu, Chrysobu/les valaques omes de
Bucureşti, 1 947, p. 5 6 şi fig. 1 (Extrail ele

portraits princiers. L'n chapitre nouveau de diplomatique roumaine,

X (1947)).
3 Descrierea actului şi a capsul!'i sigilare este du l ii mai departe,

Balcan ia,

do1111u•ascii,
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9 aprilie
Hris ovul lui Mate i Basarab din
si gilar desfăcuţă ,
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trece prin ele, este înnodat sub marginea de j os a pergamentului în timp ce legătura
la actul lui Constantin Brîncoveanu lasă să treacă şnurul sigilar prin patru găuri, şi
nu mai are, astfel, nevoie să fie înnodat.

Fig. 4. - Hrisovul lui Matei Basarab din 9 aprilie 1646 : miniatura domnească
şi plicatura redusă, cu legătura originală a şnurului sigilar.

5. O capsulă sigilară de la Constantin Brîncoveanu voievod
Un hrisov emis de Constantin Brîncoveanu voievod, la 25 aprilie 1695 ( 7203 ) ,
prezintă unele caracteristici demne d e semnalat 1• Este î n formă d e rulou ( sfitoc),
l

Actul la Arhivele Statului, Suluri, nr. 9 ; reprodus, numai sigiliul, tn Bucureşti, 1 947, p. 31.
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alcătuit din şapte bucăţi de pergament lipite una de alta, late de 0 ,345 m, cu lun
gimea totală de 3,345 m. Actul este scris în Bucureşti, de !sar logofeţelul şi semnat
de voievod, care întăreşte, astfel, mănăstirii Hurez (Vîlcea), ctitoria sa, stăpînirea
peste moşiile cu care fusese înzei:;trată. Două desene în peniţe, unul la început şi altul

Fig. 6.

-

Hrisovul lui Constantin Brîncoveanu, din 25 aprilie 1 695 : partea finală, cu monograma,
semnătura şi legătura şnurului sigilar.

la sfîr:;dt, precum şi un chenar marginal în culori, împodobesc actul, a cărui princi
pală caracteristică stă însă în faptul că este validat cu sigiliul mare solemn, închis
într-o capsulă de argint şi de acest sigiliu ne vom ocupa mai îndeaproape.
Este o capsulă de argint, cu diametru 95 mm, legată de pergament printr-un
şnur de mătase împletită cu fir de argint auri . Pe capac - fixat la capsulă prin apă
sare - apar, în repo itsse, chipul în picioare al împăratului Constantin (dreapta) şi al
. împărătesei Elena (stînga), înfăţişaţi ca sfinţi (cu aureole) şi ţiuind între ei, cu cîte o
mînă, crucea. Deasupra capetelor, inscripţia, săpată în adîncime, cu slove capitale :
l(Ph/l(PHl(i'I, iar în dreptul gîtului, la dreapta şi la stînga respectiv : ROCTfl/HAHH /
HG/tlGRt'I < ŢARUL CONSTANDIN ŞI ŢARIŢA ELENA >.

429
https://biblioteca-digitala.ro

""'"
<:.:>
o

Fig. 7.
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-

Capsulă sigilară de la Constantin Brtncoveanu, legată la
din 25 aprilie 1 695 dat mănăstirii Hurez : capacul
avlnd gravat hramul mănăstirii.

Capsulă sigilară de la Constantin Brlncoveanu, legată la
Fig. 8.
hrisovul din 25 aprilie 1695 : sigiliul mare tn ceară roşie.
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Prezenţa pe capacul capsulei a sf.
împăraţi Constantin şi Elena. se explică
prin faptul că acesta. este hramul mă
năstirii HUl'ez, întemeiată de Constantin
Brîncoveanu voievod.
Aceste două personaje ţinînd cru cea ar putea. reprezenta, oa.re, cele două
personaje care în sigiliile Ţării Romî
neşti simbolizează, în general, două per
sonaje domneşti ţinînd între ele, cu
cîte o :mînă, un arbore � Am avea. în
cazul acesta o interpreta1·e dată de epocă
acestor două personaje domneşti, care
ar fi deci Constantin şi Elena, iar arbo
rele ar fi crucea � Este adevărat că această
interpretare ·apa.re, chiar în sigiliul ma.re
domnesc, dar apare destul de tîrziu :
spre sfuşitul secolului al XVIII-lea. şi
începutul celui de-al XIX-lea, prin în
făţişarea ca sfinţi a. celor două perso 
naje, interpretare evidentă nu numai
prin aureole, ci şi prin adăugarea, ală
turi, a textului explicativ. Dar, în cazul
de faţă, este vorba de hramul Hurezului.
î n interiorul capsulei este înti
părit, în ceară roşie, un sigiliu mare
(85 mm dia.metru), întîlnit foarte rar
şi mai mult la acte externe 1, fiind cu
totul deosebit de tipul sigilar folosit în
mod obişnuit de voievod. î ntr-un cerc
de şnur spre interior şi un cerc în ghir
landă de frunze - spre exterior este
l

Legenda : + l(X) KOCTl'IHAHH
Iil'ICl'IPl'l li G061lOA IiiKI IO MtlCTI IO
fCIIAPh .36Mtl6 �rKPO t:tll'IXIHC
K06 dT . .3C.< + l(X) KOCTl'IH AH H
Iil'ICl'IPl'lli t:06 1lOA liOiKI IO il\Htl.0CTIIO fOCIIOAl'I Ph .36il\d6iJl�fK 1 Acelaşi sigiliu se găseşte l a u n hrisov din
25 mai 1 698 (Acad. R.P.R., Fotografii, I II/32),
dar s-a păstrat numai jumătate (reprodus la Const.
Moisil, Stema Romîniei. Originea şi evoluţia ei islo
ricd şi heraldicd, Bucureşti, 1931 , p. 4, fig. 9). De
asemenea la un act din 9 martie 1 701, dat mănăstirii
Sinaia (Arhivele Statului, Peceţi, nr. 253) şi la un
act din 26 martie 1 702, dat mănăstirii din insula
Halki (Academia R.P.R., Peceţi, nr. 418). Pentru
toate acestea, vezi şi Emil Vlrtosu, Din sigilografia
Moldovei şi a Ţdrii Romfneşli, p. 18, . n. 2 şi p. 50.

Fig. 9. - Capsulă sigilară de la Alexandru Moruzi
voievod, 1 803.
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POt:dl'I XIHCK06 d'liT. 3C .
+ IO COSTANDIN BASARAB VOIEVOD,
DIN MII�A LUI DUMNEZEU, D OMNUL Ţ ARII UNGROVLAHIEI, LEAT
7200 (1691 - 1692 ) > .
=

Î n cîmp, u n scut oval, cu laturile reliefate în ghirlandă, are în mijloc corbul
cruciat al Ţării Romîneşti, cu zborul deschis şi aşezat pe una din cele şase raze ale
nnei decoraţii de stea cu şase raze, însoţit la dreapta de un soare, la stînga de luna
- crai nou. Scutul are suporţi doi lei cu cozile bifurcate şi trecute pe spate, printre
picioarele dinapoi, şi este timbrat de o coroană închisă.
Pe marginea circulară a capacului, puţin la stînga crucii de deasupra, este gravat
i;;emnul/ '\ , care se continuă şi pe cutie, iar alături, tot pe capac, în dreptul crucii
de pe capac, semnul/[ '\ , repetat dedesubt şi pe cutie'\ I /, cu puncte în continuarea
bisectoarei. Î n partea de jos a capsulei, dedesubtul celor două personaje, este stră
punsă cîte o gaură, prin care ieşea, din ceara roşie, şnurul în formă de doi canafi, astăzi
rupţ,i amîndoi şi pierduţi.
Publicăm cu acest prilej şi o capsulă sigilară de argint atîrnată la un act dat de
Alexandru Moruzi voievod, în 1803. Se pot astfel vedea şi mai bine, la depărtare de
un secol, deosebitele calităţ,i de artă ale capsulei sigilare brîncoveneşti : fineţe, si
metrie, armonie.
6. Sigiliul administraţiei austriace a Olteniei ( 1 716-- 1 739)

Austriacii se instalează în Oltenia încă din anul 1716, în timp ce administraţia
lor oficială propriu-zisă începe în 1719. La Craiova funcţiona un consiliu adminis
trativ local, alcătuit din boieri, iar la Sibiu o direcţie superioară.
Deşi, la epoca respectivă, orice administraţie avea neapărat nevoie de un si
giliu, această preocupare nu apare de la începutul administraţiei Olteniei, ci abia
din 1722, cînd, la 10 martie, generalul Virmondt şi consilierul Haan, conducătorii
supremi ai acestei administraţii, stabilită la Sibiu, cer lămuriri în acest sens Consi
liului de război de la Viena. întrebarea lor arată şi situaţia de fapt de pînă atunci,
deoarece Administraţia chesaricească a Olteniei, convinsă de necesitatea unui si
giliu oficial, vrea să ştie dacă este cazul să întrebuinţeze un sigiliu avînd un corb
cu o cruce lungă în cioc, însoţit, sus, la dreapta, de un soare, iar la stînga de o lună,
însemne pe care le foloseşte şi domnul Ţării Romîneşti. Şi dacă nu e mai bine să
înlocuiască aceste simboluri prin acvila bicefală chesaro-crăiască, emblemă în mă
sură şi, în acelaşi timp, necesară pentru a evita o confuzie posibilă cu sigiliul Ţării
Romîneşti 1 .
Dar Virmondt şi Haan mor înainte de a primi răspunsul, care pleacă din Viena
tocmai la 26 septembrie acelaşi an şi este favorabil, în sensul că se va trimite sigi1
„Pro corroborandis exp eclitionibus publicis will sich gezimen dass die dorthige Admmistration
mit einem Sigill versehen seye. Nun fiihret die Wallach y einen Raaben, in dem Schnabel ein Ianglecht Cretiz
haltencl, unei obcn aur zur Rechten die Sonne, zur Linkhen dcn Monden, dessen Wappen sich der gegenwărtige
\'ajvoda in der Ottomanischen Wallachey gleich seinen Vorfahren auch hetitezutage gcbrauchet. Mithin
geschiehet hiermit dic gebtihrente Anfrag, ob die diesseithige "'allachey auch gleiche insignia behalten, und
ob solche mit dcm gcdoppellen Adler von der anderen also distingviret werden konte, wie dic nebenverwahrte
Zeichnus in ihrer Figur ercklăret" (C. Giurescu, l\faterial pentru istoria Olteniei supt A ustriaci, I, 1 716- 1 726,
nucureşti, 1 9 1 3, p. 522 ; vezi şi Alexandru A. Vasilescu, Oltenia sul> A11sfriaci 1 7 1 6 - 1 7.39, Volumul I. Istoria
politică n Olteniei ,ţ if/> A 11sfriaci. Teză, Burureşl i, 1 928, p. 1 24).
• . •

•
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liul pro.pus, îndată ce va fi gata 1. Sigiliul nu soseşte nici pînă la 20 octombrie 1722,
cînd generalul Konigsegg, noul director superior, căruia i se adresase răspunsul de
mai sus, cere, împreună cu colegul său Harruckher, trimiterea sigiliului făgăduit 2•
Nu ştim exact data cînd soseşte sigiliul aşteptat şi nh i de cînd începe a fi în
trebuinţat. Cunoaştem însă instrucţiunile date la 11 noiembrie 1722, de Konigsegg,
pentru Administraţia din Oltenia şi aceste instrucţiuni prevăd că sigiliul personal
al Banului Olteniei nu va mai putea figura pe viitor în nici un act public, de im
portanţă mai mare sau mai mică. Din faptul că aceste instrucţiuni nu prevăd folo
sirea sigiliului oficial, reiese că nici pînă la acea dată nu sosise sigiliul atît ceru,t şi
aşteptat 3•
Nici în 1723 nu se întrebuinţează încă noul sigiliu, care apare abia după această
dată 4• Nu cunoaştem tiparul lui şi deci nici metalul din care este făcut, ci numai
întipăriri sigilare, din care se vede că a fost lucrat în două variant e foarte puţin deo
sebite între ele :
1 . Sigiliu rotund mare, diametrul 3,4 cm, purtînd, între două cercuri de şnur,
Legenda : SIGILLUM . CAE S : RE GIAE . .ADMINISTRATIONIS . VA
LACH : AUSTR : < SIGILLUM CAE SAREAE RE GIAE ADMINISTRA
TIONIS VALACHIAE AUSTRIACAE > 5•
În cîmp, acvila bicefală austriacă, avînd capetele aureolate şi timbrate de o
coroană înehisă terminată printr-o cruce. Peste tot, un scut oval purtînd corbul
cruciat al Ţării Romîneşti, cu zborul deschis şi capul spre dreapta, însoţit sus,
la dreapta, de o lună, la stînga, de un soare, între ele, şase steluţe, iar scutul timbrat
de o coroană închisă 6•
Sigiliu timbrat cu timbru romboidal, iar dedesubt nu are ceară roşie, ci oştie 7 •
2. Sigiliu rotund mic, diametrul 2, 7 cm, purtînd, între două cercuri de şnur,
Legenda : SIGILLUM CAE SAREAE RE GIAE ADl\HNIST : YALA.OH :
AUSTR < SIGILLUM CESAREAE RE GIAE AD.MINISTR.ATIONIS VALA
CHIAE AUSTRIACAE > .
Sigiliu de închidere, în ceară roşie, fără timbru. Cîmpul identic cu al sigiliului
mare 8•
î n sfîrşit, Direcţia superioară a Administraţiei Olteniei, aşezată la Sibiu, are
şi ea un sigiliu identic, tot rotund, dar mult mai mare, cu un diametru de 4,9 cm şi
cu următoarea deosebită
1 „Ad secundum, wegen Verschaffung eincs Kayscrliche Sigill fiir di� Kays; Wallachischc Administration
kein Anstandt, wie dan solches dahier verfertiget und demnachstens dahin iibersendet wcrdten wird" (C. Giu
rescu, op. cit., p. 526 ; Al. Vasilescu, ibid.).
2 „Fiir die dorthige Kays. Administration wird das bereiths in die Arbeit genombene Sigil erwarthet "
(C. Giurescu, op. cit„ p. 529 ; Al. Vasilescu, ibid.).
3 „urno. l\lajoris momenti expeditiones dominus Bannus cum quatuor consiliariis et secretario, minoris
vero· dominus Bannus, unus consiliarius cum secretario subscribat ; e contra domini Banni sigilluml particulare
in quaecunque expeditione publica, sive majore sive minore, nunquam habeat focum, sed eo ipso ut nulla repu
tetur expeditio illa" (C. Giurescu, op. cit„ p. 535).
' Al. Vasilescu, op. cit„ p. 124.
5 Arhivele Statului, M1lndstirea Brlncoveni, X I l/21 (pe un act din 5 mai 1724) ; ibidem, Mdndstire..i
Bistriţa, V I l l/26 (pe un act din 17 iunie 1734) ; legenda reprodusă la O. Lugoşianu, Oltenia sub ocupaţiunea
austriacd ( 1 71 7 - 1 739). Studiu istoric, Bucureşti, 1889, p. 32 (după un act din 5 iulie 1724, aflat la Academia
R.P.R., X Il/127) ; vezi şi N. Iorga, Studii şi documente, X IV, p. 30, 50.
8 Intipărire sigilară pe un act din 1 septembrie 1726 (7235), la Academia R.P.R„ CCi l/6. Vezi Şi la
Arhivele Statului, Mdndslirca Tismana, Trebnice, X X X l l l/4 (act din 1735).
7 Despre oştie, vezi Emil Vlrtosu, Din sigilografia Moldovei şi a Ţării Romlneşti, p. 5 1 .
8 Arhivele Statului, Mdndstirea Bistriţa, X l/10 (pe u n a c t din 12 martie 1736).
28
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Legendă : SIGIL L U.M CAESAREAE RE GIAE SUPBR.JORIS DIHEC
TIONIS YALACHIAE AUSTRIACAE 1•
Cîmpul identic cu al celorlalte două sigilii.
8igiliul austriac al Olteniei dispare o dată cu ocupaţia respectivă şi în locul
lui 8C întrebuinţează sigiliul banului sau al caimacamului respectiv, sigiliu personal,
dar avînd caracter oficial .
Este interesant de menţionat că şi ocupaţia austriacă de mai tîrziu a Moldovei
�i Tării Romîneşti (1787 - 1791) aduce un sigiliu al administraţiei respective, de care ne
Yom ocupa cu alt prilej 2•

' . Sigiliul Corpului elenic (1 807)
Î n primăYara anului 1807, ia fiinţă, la Bucureşti, Corpul elenic, alcătuit din
greci, ruşi, romîni şi alte naţionalităţi, dar mai ales din greci. Corpul elenic avea să
lupte, în cadrul general al armatei ruseşti, împotriva turcilor, spre a obţine elibe
rarea grecilor şi a celorlalte naţionalităţi balcanice de sub stăpînirea turcească.
Corpul elenic urma să aibă 6 OOO oameni, dar pare să nu fi avut decît cel mult
1 O O O . Recrutarea voluntarilor începuse încă de la Odesa, înainte ca maiorul N. Pan
galos - comandantul Corpului elenic - să păşească pe pămîntul romînesc. Pentru
recrutarea grecilor se lansează, la 3 mai 1807, în Bucureşti, un manifest, semnat de
către N. Pangalos, Constantin Manos şi Carlos Servios.
Nu cunoaştem prea bine activitatea acestui corp elenic, dar însemnări con
temporane ne arată că a luat parte şi la luptele duse sub comanda generalului
.:\filoradovici, în apărarea Bucureştilor.
Pentru motive insuficient lămurite, între ele fiind şi o anumită organizare
deficientă a Corpului elenic, acesta este desfiinţat, încă înainte de sfîrşitul lunii
decembrie a aceluiaşi an 1807 , membrii lui fiind trimişi la locurile de origine.
După acţiunea iniţiată de Riga Veleştinul, la sfÎl'şitul secolului al XVIII-lea,
înfiinţarea acestui Corp elenic reprezintă al doilea moment istoric din lupta pentru
libertate dusă împotriva turcilor de către greci pe pămîntul ţării noastre. De aceea,
8igiliul acestui Corp elenic prezintă importanţă şi pentru sigilografia romînească şi,
fiind cu totul inedit, îl descriem şi-l reproducem mai jos.
Rigiliu oval ( 42 x 41.i mm), avînd între două cercuri liniare, cu litere capitalr,
Legenda : * �<l>PArn; : TO l' : EAAltlHIKOY : �OMATO:E : 180 7
< * SIGILIUL CORPULUI ELENIC 1807 > .
î n cîmp, l a stînga, Hercule, î n picioare, văzut din trei sferturi, prezintă în
mîna dreaptă cinci ghiulele, iar pe braţul drept pielea leului din Nemeea, pe cînd
în mîna stingă, dusă la spate, are o măciucă, în care îşi sprijină şi corpul. La dreapta,
în faţa lui Hercule, stă Minerva, în picioare, văzută din trei sferturi, cu suliţa în mîna
dreaptă, scutul în mina stîngă şi coiful în cap ; la picioare, în stînga, o bufniţă uriaşă.
De o parte şi de alta a acestor două personaje, spre marginea cîmpului, în
semne �i trofee militare : săbii, suliţe, steaguri. Jos, la picioarele lor, două ţevi de
1 Î ntipărire sigilan't la Academia H. P.H. , CC I I/6, pc un act din 20 martie 1 728, al Adminislra\ici din
Ol t enia, p revă zut şi cu sigiliul acelei administraţi i ; reprodusă la Const. Moisil, Stema Romlniei. OriginPa ş i
r1>0/11!ia ei i.�torică şi heraldică, p . 21 , fig. 53 ; vezi şi N. Iorga, Studii şi documente, X I\', p. 53.
2 De pi lcl :i , un act, în copil', al Administraţiei Romanului, din 19 noil'mhril' 1 790, poart,1 m!'nţ iunca
pri\'ind locul p<'rr \ ii aclrninist raţiri ru pnjnră (Ar::i cl!-mia R . P.R . , T.XTX!H l).
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tun pe roate, cu zburătura înlăuntru, dedesubtul lor două grămezi de ghiulele : una.

de 11 ghiulele (stînga), alta de 6 (dreapta), între ele o tobă cu două beţe. Sus, între
cele două personaje, un soare răsărind, cu cinci raze mari.
Sigiliu timbrat în ceară roşie, pus pe un bilet de lăsarea la vatră a praporcicului
Iacov Nicolaev Popovici, din Corpul elenic, emis în Bucureşti, la 29 noiembrie 180 7 .

Fig. 10.

-

Sigiliul Corpului elenic, 1807.

Actul este scris în ruseşte, iar lingă sigiliu semnează, greceşte : Ntx6t..ococ; Ti iX.ynocl..oc; ,
şi, ruseşte, în dreapta : Secretar, Borzeneţ 1•
8 . S igiliul graiului Constantin Dudescu ( 1 812)
O jalbă a lui Nicolae, fiul răposatului Barbul Otetelişanu, fost mare clucer de
arie, arată că „răposat tată-meu n-au putut să răspunză banii la soroc, ci tocmai
în urmă, după soroc, încherbîndu-i, i-au trimis" . Şi, din această cauză, numitul
Nicolae era pe cale să piardă moşia Ţerţeni.
Pe dos, această jalbă are o rezoluţie din 4 martie 1812, pusă sub titulatura lui
„Costandin graf D udescu, ocărmuitor Dlvanului Valahi < i > cei Mici" şi adresată
cluceresei Luxandra „Otetelişanca" , împrumutătoarea banilor. Rezoluţia este pre
văzută cu sigiliul oval ( 4 x 4,5 cm) al emitentului, aplicat în tuş roşu, iar jos, în
dreapta, este semnat logofătul al treilea, redactorul şi scriitorul rezoluţiei amintite 2•
Din nefericire, aplicarea sigiliului este insuficientă, astfel că el nu este în în
tregime descifrabil, nici în ceea ce priveşte legenda, nici în ceea ce priveşte emblema.
Legenda : * K raHCTf1HTH H . . . (i)TKD.PM�HTOP�il �f1'1f1XHH 1:l6H M H lf H
< * CONSTANTIN GRAF DUDE SCUL OTC Ă RMUITORUL VALAHII CEI
MICI >.

1 Actul original l a Arhivele Statului, Secţia Istorică, sub dată. Pentru Corpul elenic, vezi Emil
Vlrtosu, Despre „Oslăşăscul Trup al Volintirilor Elini", lnfiinfal ln Bucureşti, la 1807, Bucureşti, 1 958. Extras „ .
2
Actul l n colecţia G. D. Florescu.
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Cîmpul : un scut oval tăiat en cllef ; în cartierul inferior o .lebădă trecînd pe apă,
spre dreapta, iar pe malul apei un castel ; în cartierul superior, acvila bicefală che
saro-crăiască, semn că posesorul scutului avea această stemă de „graf" de la impe
riul habsburgic. Suporţi : doi lei. Pavilion prins într-o coroană deschisă cu 9_ colţuri
( fleuroane) rotunde ( coroană contală) ; la dreapta şi la stînga pavilionului cifrele

Fig.

1 1 . - Sigiliul „gra f u l u i" Consta n t i n Dudescu, 1 8 1 2 .

18/12, iar deasupra, în cîmp, de la dreapta spre stînga, cinci medalioane orizontale,
cuprinzînd stemele celor cinci judeţe ale Olteniei. Scutul este _aşezat pe prăjinile
întinse orizontal a două steaguri cu pînza în afară ; dedesubtul lor, două ţevi de tun
încrucişate, sub ele şase ghiulele ; la dreapta şi la stînga, steaguri, săbii, puşti şi alte
trofee militare (parasime).
„Graful" Constantin D udescu este bine cunoscut istoriografiei noastre, prin
nenumă.ratele poveşti la care unele din gesturile şi cuvintele sale au dat naştere şi,
mai ales, printr-o mirobolantă istorie a unei călătorii spre Paris, unde ar fi prezentat
lui Napoleon priin consul - plîngerile şi dorinţele boierilor din Ţara R omînească 1 .
Dar cum existenţa acestei călătorii nu se rezema decît pe tradiţia familiei, s-au în
treprins unele cercetări şi toate au dus la concluzia că această călătorie este cu totul
fabuloasă. Această călătorie nu putea avea loc în intervalul 1806 - 1 81 2, deoarece la
1 Emil Virtosu, Napoleon Bonaparle şi proiec/Lll unei „repu/>lici arislo-democraliceşli", în Jl!Joldova, la
1 802, ed . I I , Bucureşt i , 1 947, p. 1 4 n.
·
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sfîrşitul anului 1806 începea războiul ruso-turc, care avea l:!ă ţină pînă spre sfîr:;itul lui
mai 1812. De asemenea, ştim că la 26 decembrie 1811 , graful Constantin Dudescu este
numit otcîrmuitor al Dirnnului Craiovei sau, după titulatura oficială : „ocîrmuitorul
Divanului Valahii cei Mici", şi deţ.ine această funcţie pînă la 28 mai 1 812, cînd este
înlocuit prin vornicul Dumitrache Racoviţă 1 .
Există, însă, şi un izvor sigur asupra unei călătorii spre Apus a lui Coni:;tantin
Dudescu. :Francezul Lagarde, povestindu-şi călătoria prin Ţara Romîneal:!că, după
ce îşi deapănă impresiile din Hucureşti, unde asistă la arderea curţii domneşti, nu
mită cea nouă, arată că. în aprilie anul următor pleacă din Bucureşti spre Cîineui
�i mai departe, însoţit de marele logofăt Constantin Dudescu. Întrucît curtea dom
nească arde la sfîrşitul Junii decembrie 1812, cînd era dolftn Caragea rndă, rezultă că
plecarea lui Dudescu are loc în aprilie 1813 . Lagarde pleca spre Viena, iar Dudescu
spre Baden-Baden, unde se ducea la bă.i, şi merg împreună, ca „fraţi de cruce" , pînă
la Budapesta, de unde fiecare îşi continuă, separat, drumul 2•
Astfel determinată, călătoria lui Constantin Dudescu spre Apus se opreşte la
Hadcn-Baden, circumstanţiată de nevoile sănătăţii şi ale fanteziei, nicidecum
legată de vreo misiune politică pe lîngă Napoleon şi nici în legătură cu eventualele
represalii pe care turcii ar fi putut să le pună în practică în ţările noaRtre, după înche
ierea păcii, adică îndată după mai 1812.
*

Yom remarca mai puţin sigiliul grafului Coni:;tantin D udescu, deşi stema se
deosebeşte cu totul de stema admisă în general pînă acum. Vom observa numai eă
sigiliul este aplicat pe aetul amintit cu tuş roşu, culoare rezervată în principiu şi în
fapt numai pentru sigiliul domnesc, şi în Ţara Romînească şi în Moldova. Explicaţia
credem că trebuie căutată în faptul că, în acel moment ( martie 1 81 2 ), ţara nu mai
avea de �îţiva ani domn, iar graful Constantin Dudescu, aflat atunci „ocîrmui
torul Divanului Y alahii cei Mici'', era singura autoritate legală directă a Olteniei,
pusă numai sub autoritatea Divanului din Bucureşti. În realitate, folosirea la sigi
larea actelor a culorii roşii constituie, şi în acest caz, un abuz sau, cel puţin, o încăl
care a vechiului obicei, şi pare a arăta că „graful" Constantin Dudescu, o dată eu
numirea în postul amintit şi poate chiar înainte, era bîntuit de „fummi" de mărire
sau, mai precis, de „fumuri de domnie" .
Oricum ar fi, sigiliul, aplicarea lui e u tuş ro�n, c a :;i funeţfonea p e care graful
Constantin Dudescu o îndeplinea efectiv în martie 1812 merită a fi semnalate, mai
<Lles că sigiliul şi aplica.rea lui eu tuş roşu sînt constatate acum pentru întîia oară .

1 Y. A. t:rechia, Istoria ruminilor. I X , p. :Hll - 282, 296 - 297.
2 Le comtc de Lagarde, \'oyage de .Hoscou ci \'ienne, par Kiew, Odessa,
<:unslwrlinople, U11c/wn•sl
el ller111am1stadl . . . Paris, 1 82-t, p. 349 - 350 şi urm.
A l l i\dată, pc temeiul unei informalii necontrolate direcl, am admis o călătorie cu sl'op polil il' a "
"rafu l u i
Constantin Dudcscu la Paris, călătorie pe care, a c u m . n - o m a i considerăm posibilii, cel p u ţ i n p<'nlrn
i n l !'rvalul 1 80(i - 1 8 1 2 (vezi :Yapoleun Bonaparte şi proiec/11/ unei „republici aris/o-de111ocraliceşli", p. 14 n . ) .
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O STEMĂ

A LUI COSTANDIE FILITI, EPISCOP DE
DE

BUZĂU

P. f:\. X AS'l'UH B L

C u prilejul unor lucrări făcute î n 1953 în curtea eph;eopiei Buzăului s - a des1·operit o piatră înfăţişînd o stemă, încă necunoscută, din 180-! 1•
Scutul cuprinde imaiginca unei biserici, care poate fi chiar cea episcopală. B I
este ţinut într-o parte de un fel de leu avînd în gură o cîrjă arhierească, iar, în cea
laltă parte, de o pasăre de pradă eu crucea în plisc, care a,r putea fi acvila Ţării
Homîneşti. O mit.ră de arhiereu este aşezată deasupra 11cutului.
Cele cîteva prescurtări chirilice
K 'r

E Jl 1 > 3
1 80 �

se dezleagă în : „C [os]t [andie] cp [iscop] R [u ]z [ăului]

1 80 -1 " .

Acesta a fost episcopul Costandie Filiti (nepotul � i urmai;ml lui Dosoftei Filiti�).
El a păstorit eparhia Buzăului în anii 1793 - 1812 2• Se ştie că începuse în 1801 „nw
remetul" episcopiei, şindrilind biserica (căreia i-a înlocuit şi tîmpla şi pardoseala)
şi clădind un foişor deasupra primei porţi a mănăstirii, precum şi mai multe odăi
în curte şi case cu două foişoare pentru econom 3 • Piatra cu stemă a fost săpată c1ţ
siguranţă pentru vreuna din aceste clădiri, poate pentru foişorul de la intrare.
1 O descriem ciupii 1111 cstampaj ce-l datorăm arhitectului ::><. Petit (fig. 1).
2 N. Iorga, Istoria bisericii romineşli şi u vie/ii reliyioasc a rominilor 2, I I , Bucureşti, 1 9:�1J, p. 1 1 1 ,
na şi 341.
3 J . C. Filil l L /rn>rn/arul episcopiei de ll1mi11, in llisrrica Or/odo.ni Nomimi, L I I I ( 1 935), p. 5 şi !J.

-1:rn
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Fig. 1 .

-

O stemă a lui Constandie Filiti, episcop de Buzău .
-(des�n duvă -estampaj)

·

--
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MEDALII DEDICATE ACADEMICIANULUI CONSTANTIN MOISIL
DE

OON ŞTANŢA POPESCU
Ou prilejul să1:bătoririi academicianului Constantin Moisil în diverse . momente
din lunga sa carieră ştiinţifică s-au bătut următoarele medalii, pe care le- descriem
mai jos :
1 . .Ornagiul Societăţii numismatice romîne ( 1939)
Av. PROF. Dr. CONST. MOISIL. Legendă semicirculară. în centru, bustul
academicianului Constantin Moisil spre st. la masa de lucru, cercetînd o monedă

Fig.

1

cu ajutorul lupei. Î n fund1 se vede o bibliotecă ; în dr. semnătura E . W . .BECKEit .
C erc liniar exterior.
441
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Rv. 40 ANI DE ACTI VITATE DIDACTICA, 1U A.r I ARHIVI STICA SI 30
ANI NVMISMATICA. OMAGIUL SOCIETATII NVMISMATICE R01'1ANE 193 9 .
Legendă circulară pe două rînduri scrisă parte c u caractere mari, parte c u caractere
mici între două cercuri liniare. În centru, emblema Societăţii numismatice romîne,
înconjurată de patru monede : sus reversul unei monede dacice, jos reversul unei
monede romane de la Traian, bătută în amintirea cuceririi Daciei ; în st. reversul
unei monede muntene de la \TJ.aicu Vodă, în dr. aversul unei monede moldoveneşti
de la Alexandru cel Bun : între aceste monede, sînt reprezentate patru medalii ;
jos în st. aversul medaliei lui Mihai Viteazul, în dr. aversul medaliei lui Constantin
Brîncoveanu, sus în st. aversul unei medalii de la. Alexandru Ioan Cuza, în dr. al
unei medalii cu efigia lui Carol I . Medalia este de bronz , cu diametrul de 60 mm, e
lucrată cu multă îngrijire de către sculptorul romîn Emil W. Becker (decedat în
anul 1952 ) .
. 2 . Din partea elevilor pentru îrnplinirea a

50 de ani de activitate ( 1 948)

Av. PROFE SORULUI CONSTANTIN MOISIL. Legendă circulară. În centru,
bustul academicianului Constantin Moisil în profil spre st. Cerc liniar ex terior. Sul! bust
în dr. G. SrĂNEscc .
Rv. OMAGIUL ELEVILOR COLABORATORILOR ŞI PRIETENILOR LA
ÎMPLINIREA A 50 DE ANI DE ACTIVITATE ŞTIINTIFICĂ ŞI CULTURALĂ
1898 - 1948. Legendă pe opt rînduri. Dedesubt o făclie aprinsă între două ramuri
de lauri . D easupra legendei se văd cinci stele cu opt colţuri. Cerc liniar exterior.

Fig.

2

Medalia este de bronz, diametrul ei măsoară
cutului gravor romîn G. Stănescu.

60

mm. Poartă semnătura cunos

*

Prezentăm de asemenea jetonul primit de către academicianul Constantin
Moisil din partea Societăţii franceze de numismatică (1937), în calitate de membru
corespondent al acestei societăţi.
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NOTE

ŞI

INSEMNĂHT

Av. XPO. IMPERAT + XPO. VINOIT . XP/O. R E GNAT/. L egendă cfrculară,
al cărui final e acoperit de reprezentarea din centrul j etonului. Personaj feminin ,
reprezentînd Numismatica, şezînd într-un genunchi spre st. ; în mîna st. ţine o mo
nedă, în dr. un creion, cu care se pregăteşte să o descrie pe un pergament desfăcu t
pe genunchiul drept , la picioarele ei, o casetă deschisă, în care se văd alte monede .
Oa fundal, o figură ornamentală alcătuită din trei lobi, înăuntrul cărora sînt pre
sărate frunze de trifoi şi acanthus ; între lobi cîte o floare de crin. Pe linia ce repre
zintă solul, semnătura artistului şi data : LucIEN BAzo1t
Paris 1932.
-

Fig. 3

Rv . A M. CONSTANTIN MOISIL 193 7 . Legendă pe trei rînduri scrisă într-un
octogon înscris la rîndul lui între două cercm·i liniare, ce cuprind frumoase ramuri
de lauri avînd sus şi jos legendă pe trei rînduri în semicerc, după cum urmează :
sus SOOIETE FRANOAISE
DE
NUMI SMATI QUE
FONDEE
EN
1 86!l,
jos - - E X - - MINIMIS - MULTA Acestea încadrate şi ele în alt octogon .
Jeton octogonal de argint aurit cu latura de 38 mm .
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MEDALIA ACADEMICIANULUI GHEORGHE OPRESCU
DE

CON STANŢA POPE SCU

De curînd, Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academiei Republicii Populare
Romîne a primit ca donaţie din partea academicianului Gheorghe Oprescu o medalie
bătută cu prij ej nl î mplinirii vîrstei de 7:"5 d e ani a însuşi donatorului. Această merlalie.
se prezintă astfel :

Fig.

1

Av. ACAD . PROF. GHEOR G H E OPR E SCU. Legendă semicirculară. Î n
centru, bustul academicianului Gheorghe Oprescu î n profil spre st. Sub bust spre dr.
se vede semnătura gravorului : I. JALEA · Cerc l i niar exterior.
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Rv. PROFESORUI�UI G. OPRE SCU LA 75 ANI OMAGIUL SI RECU
NOSTINTA ELEVILOR. Legendă pe cinci rînduri. Dedesubtul acestora se vede o
cunună de lauri deschisă. Cerc liniar exterior.
Medalia este de bronz, cu diametrul de 70 mm, frumos executată de aca
demicianul I. Jalea.
Sărbătorirea academicianului Gheorghe Oprescu a avut loc în anul 1956, iar
.medalia s-a bătut în anul 19Z'i 7 .
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D E S COP E R I R I

M O N E TA R E

ÎNSEMNĂRI PRI VITOA RE LA DESCOPER I RI MONETA RE (II)
Î n dorinţa de a aduce o contribuţie· l a pregătirea unui repertoriu al descopc>
ririlor monetare de pe teritoriul Republicii Populare Romîne 1 , continuăm publi
carea acestor însemnări 2, ce cuprind Rcurte ştiri despre tezaure monetare sau monede
izolate, găsite în decursul timpului în diverse localităţi din ţara noastră.
Spre a se înlesni folosirea în cît mai bune condiţii a acestor izvoare istorice ,
�t.irilc prezentate în rîndurile de mai joR au fost grupate după următoarele criterii :
1 . S-au strîns laolaltă informaţiile privitoare la descoperiri efectuate pe teri 
toriul principalelor provincii, care au avut în general în trecut o dezvoltare proprie,
si anume :
A . Oltenia, :Muntenia şi Dobrogea, reprezentînd în vechime Dacia sudică şi
�foesia inferioară, iar mai tîrziu , provincia cunoscut.ă sub numele rle Ţara Ro
mîneaRcă ;
B. Moldova (Dacia nord-estic�ă din antichitate) şi
C. Transilvania, împreun ă cu Banatul (Dacia superioară şi Rnd-vestieă a
('elor vechi ).
2 . Înăuntrul acestor grupări , ştirile conţinînd relaţii asupra unor descoperiri
monetare se înşiruie în ordine cronologică, în funcţie de data de emisiune a pieselor
descoperite şi în limitele unor perioade mai întinse ale circulaţiei monetare din tre
cutul ţării noastre 3• Data reprezentînd terminus post quem al ascunderii monedei
·

1 Problema redactării u nu i repert o ri u comp/el al clcscopcririlor monetare clin \ ara noastră nu s-a bucurat
pin{1 acum d e atenţia meritală, deşi necesitatea redactării acestei vaste lucrări eslc atil ele eviden t ă . O realizare
rcmarcabil:l în accast{t dircc;\ic cslc repertoriul clescoperirilor monetare d e pe teritoriul Boemiei, Moraviei
�i Sileziei : Nale:y minei v Cecllâc/1, na Jloravl! a ve S/ezsk11 (Descoperiri monetare din Aocmia, Moravia ş i
Silezia), 3 voi. , Pra ga , 1 \ L 5 - 1 957, publicat ele Academia de Ştiinţe a R. C ch osl o Y acc, s u b redacţia cunoscu l c i

numismate d i n Praga d r . Emanuela Nohcjlov{1-Pratovâ.
2 Cf. Oclavian Iliescu, însemnări privi/nare la descoperiri

monetare, i n SCN, 1 (1957), p . 461 - 466.
3 :--: i ci problema periodizării circulaţiei monetare p c teritoriul patriei noastre n u a fosl încă rczolv a l ă .
Indicaţii ln treacăt asupra acestei probleme ln comunicarea noastră, prez n t a t ii Ia 1 6 dec. 1 955 la prima
s l• siu n c ele bibliologie ş i documentare ; cf. Octavian Iliescu, Bibliografia numismaticii romlneşli (text pre
scurtat) in voi. Biblioteca Acackmici Hcpublicii Populare Romlne, Prima sesiune ştiinţifică de bibliologie
şi tlocumenlare, Ducurcşti, L ) - 1 6 clcc. 1 955, B u c u reş t i , 1957, p . 98 ; de asemenea, mai pe larg, ln comuni
C'Urca Problema reali=ării 111111i „corpus" al descoperirilor monetare din
l a Sl'siunca gPncrală ş l ii n ! ific:\ a ,\C"nclcmici n . P.H. c l i n 2 - 6 iulie•

ţara noaslrci, prczcntată
1 95() (ined i t :\).

ele aC"claşi a u t o r
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sau monedelor descoperite este indicată întotdeauna tn aceste însemnări în vedetă,
în dreapta numelui localităţii pe teritoriul căreia s-a făcut descoperirea respectivă.
O asemenea coordonare a materialului prezentat, în cadrul unui repertoriu
complet al descoperirilor monetare de pe teritoriul Republicii Populare R omîne,
are meritul, după părerea noastră., de a îngădui reconstituirea imediată a aspectelor
Circulaţiei monetare într-o regiune limitată şi la o epocă anumită, reconstituire ce
se poate face cu destulă uşurinţă, prin simpla urmărire a datelor cuprinse în izvoarele
corespunzătoare 1 •
Ţinînd seama de aceste observaţii preliminare, prezentăm astăzi informaţii
cu privire la următoarele descoperiri :
A. DESCOPERIRI MONBTARE Î N ŢARA ROMÎNEASC Ă 2
I. Secolele

IV -III î.

e.

n.

1 . Celeiu, r. Corabia, reg. Craiova.

:350 î. e. n.

R-au găsit în această localitate patru monede mici de bronz, emise de oraşul
Maronea din Thracia, avînd pe av. cal spre dreapta, pe rv. legenda MAP .QNIT .QN
în jurul unui pătrat, înăuntrul căruia e reprezentat un butuc de viţă cu ciorchini de
struguri ; cf. BMC 3, The Tauric Chersonese, Londra, 1877 , p. 129, nr. 66 (trei ex. ) şi
6 7 , unde aceste monede sînt datate : 400 -350 î. e. n.
Au intrat în colecţia arh. G. Pătraşcu din Bucureşti, de la care deţinem infor
maţia privitoare la această descoperire.
2. Rîureni, r. Rîmnicu Yîlcea, reg. Craiova.

280 î. e. n.
Pe terenul lui Marin Pîrcioagă din această localitate, s-a găsit o monedă mică
de bronz, emisă de oraşul Abydus din Troas şi avînd pe av. capul lui Apollo laureat
spre dreapta, pe 1T. AB Y şi acvila stînd spre dr. , în faţa ei o amforă (piesă similară
celei descrise de Ernest Babelon, Traite des m onnaies grecq·ues et romaines, II" partie,
t. II•, Paris, 1910, p. 1333, nr. 2475). Autorul citat datează această piesă în pe
rioada 340 - cca 300 î. e. n. ; B. V. Head, Historia numorum 2, Oxford, 1911, p. 339, o
datează : cca 320 - 200 î. e. n. Remarcăm că moneda găsită la Rîureni prezintă ase
mănări izbitoare cu tetrobolul descris de Babelon la nr. 2456, emisiune de argint,
datată şi de Head circa 320 - 280 î. e. n. î nclinăm deci să credem că piesa de bronz a
fost emisă şi ea în aceeaşi vreme.
Informaţie asupra descoperirii acestei monede comunicată de M. Sănătescu,
R. îmnicu Yîlcea.
:J. Polovragi, r. Novaci, reg. Craiova.

circa sec. II î.e.n.

La 12 sept. 1951, prof. Al. Borza a găsit în această localitate, la intrarea defi
leului ce duce la peştera Polovragi, o monedă dacică de argint de tipul Zeus cu dublu
1 Despre avantajele acestui gen de coordonare a materialului, precum şi despre modalitatea repre
zenti'irii cartografice a descoperirilor monetare, indicaţii ln ultima comunicare, citată mai sus.
2 I ntrebuinţăm această denumire, deşi nu corespunde tuturor epocilor reprezentate ln aceste note,
deoarece înglobează sudul şi sud-estul ţării noastre, spaţiul dintre Carpaţi, Dunăre şi Mare, unde a pătruns
mal lntll moneda ca instrument de schimb.
A Calalogue of Ilie Greek coins in Ilie British Museum.
3 RMC
=
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cap (cf. Const. Moisil, Monede dace cu tipul lui !anus, în CNA , 15 ( 1940), p. 247
şi pl. XIX, nr. 6). AR. 23 mm 12,47 g, bine conservată. Piesa a intrat în colecţia
Cabinetului numismatic al Bibliotecii Academiei R.P.R., inv. nr. 966/1952 (fig. 1).
Informaţia privitoare la această descoperire a fost consemnată de către a.cad.
Constantin Moisil, sub înregistrarea citată.
4. Băile Govora, r. Rîmnicu Vilcea, · reg. Piteşti.

circa se!:· III i. e. n.
î n malul unui şanţ din apropierea acestui oraş, un localnic a găsit în anul
1957 o monedă dacică de argint, de tipul Zeus cu dublu cap (cf. Const. Moisil, op. cit . ,
p. 2 4 7 ş i pl. XIX, nr . 7 ). Moneda, bine conser
vată, cîntăreşte 12,13 g şi se păstrează într-o
colecţie particulară. Nu se cunosc alte amă
nunte. Subliniem frecvenţa descoperirilor de
monede dacice de acest tip în zona oraşului
Rîmnicu Vilcea.
Informaţie comunicată de M. Sănătescu,
care ne-a trimis un desen al acestei piese.
F,g. 1 .

-

Moned,ă dacică găsită la Polo

vragi , r. Novaci.
II. Secolul 11 - 27 î. e. n.
5 . Oremenari, r. Băbeni-Bistriţa, reg. Piteşti.
86 î. e. n.
D upă informaţii a căror verificare urmează a se face, acum 12 ani, s-a găsit
în apropiere de această localitate, pe malul stîng al Oltului, într-o vilcea împădurită,
un vas de pămînt conţinînd aproximativ 3 kg monede de argint. Vasul s-a spart,
cioburile fiind pierdute, iar monedele au fost aduse bijutierului Szigeti din Rîmnicu
Vilcea. Acesta a predat o parte din piese autorităţilor, pentru muzeul liceului de
băieţi din oraş, unde însă nu se mai găsesc astăzi. Cele mai multe piese au fost pro
babil topite şi transformate în diverse obiecte de podoabă.
Din întîmplare, s-au mai descoperit la Szig�i, rămase, după cum se afirmă,
din acest tezaur : patru drahme istriene şi doi dinari romani din timpul republicii.
Deoarece prezenţa laolaltă a acestor monede pare destul de neobişnuită 1, redăm mai
jos descrierea următoarelor piese, provenite, după cum se afirmă, din acest tezaur :
.

Drahme istriene
a. Av. Două capete de tineri, din faţă, cel din dreapta inversat.
Rv. I :ETPIH, acvila ciugulind un delfin ; dedesubtul lui, sigla A.
AR. 19 mm 4,88 g. Bine conservată. B. Pick, Die antiken Miinzen von Dacien und Moesitn, Berlţy ,
1898, nr. 4 1 6 (pl. I, 1).
b. Av. Ca mai sus, dar cel din stînga inversat.
"
Rv. Ca mai sus ; sub delfin, sigla
Al
·

AR. 19 mm 5,90 g. Bine conservată. Pick nr. 4 1 7 (pl. I, 2).

D i n ar i r o m a n i

c. Av. Capul Romei cu casca aripată spre dr. ; înapoia ei, cerc într-un triunghi.
Rv. [T) MAL. AP. CL. Q VR (cu ligaturi) ln exergă. Victorie !n trigă spre dr.
1 Cf. Const. Moisil, Monede şi tezaure monetare găsite în Romînia şi 111 finuturile romîneşli lnvecinale,
ln BSNR, 11 (1914), p. 23, nr. 29, unde se dau date despre descoperirea făcută ln toamna anului 1913 la
Dăeni (r. Măcin, reg. Galaţi) : lntr-o oală de lut, s-au găsit împreună o monedă istriană de argint, cu
sigla A sub delfin, zece bronzuri romane de la Traian şi patru piese, tot de bronz, de la Adrian. Parc curios
fenomenul tezaurizării drahmelor istriene la o distanţă at!t de îndelungată de la emiterea lor.
29.

-

c. 1041
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A R. 19 mm 3,79 g. Uzat. Monetari : Titus Mallius, Appius Claudlus quaestores urbani. Grueber,
Roma, 1293 (datat 91 !.e.n.) (pi. I, 3).
ci. Av. [DO] S SEN Capul lui Jupiter laureat spre dr., cu sceptrul pe umăr.
Rv. L. RVBR [ I] Car triumfal tras de patru cai la pas spre dr., tmpodobolt cu un fulger ; deasupra,
Yictoric zburind spre dr. şi ţinlnd o coroană.
AR. 19 x 1 1 mm 3,53 S· L'zat. Monetar : L. Rubrius Dossenus. Grueber, Roma, 2448 (datat 86
l.e. n . ) .(pi. I, 4).

Aceste monede au intrat în colecţia lui M. Sănătescu din Rîmnicu Vîlcea, de la
care deţinem informaţia privitoare la acest tezaur. Celelalte două piese, provenite
din acelaşi tezaur, dintre care o drahmă istriană, cu efigia din stinga inversată, au
intrat în altă colecţie şi nu ne sînt cunoscute.
Menţionăm că după alte informaţii, obţinute de C. Preda, tezaurul de mai sus
s - ar fi gă�it pe teritoriul corn. Budeşti, r. Rîmnicu Vîlcea.
III. 27 î.

e. n.

-

27 1 e.

n.

6 . Rînreni, r. Rîmnicu \' îleea, reg. Pite�ti.

12 e.n.
De la un copil din această localitate, s-a obţinut o monedă mică de bronz,
avînd pe av. legenda BA . . . MHTAI�KOT şi efigia diademată a lui Rhoemetalkes
I, regele Thraciei (11 î.e.n.
12 e.n.) spre dr. , iar pe rv. KAII:APOI: I:EBAI:T . . .
şi efigia lui August spre dr. AE. 19 mm. Of. BMO., vol. cit., p. 209 . , nr. 7 - 9
(pl. 1, 5 ).
Informaţie de la M. Sănătescu, Rîmnicu Vîlcea.
--

117
7. Babadag, r. Istria, reg. Constanţâ.
Din această localitate, provine o monedă de bronz, emisă de oraşul Tars
din Cilicia, avînd pe av. bustul oraşului spre dr. , cu văl şi coroană murală, pe ·rv .
monumentul lui Sandan, deasllflra lui o acvilă, şi legenda MH/TPO/ Il O/AE/OC în
cîmpul st. , TAPCEQN vertical în cîmpul dr. Da.tabilă anterior domniei împăra
tului Adrian (117 - 138). BMO, Lycaonia, Londra, 1900, p. 183, nr. 128.
Informaţie de la arh. G. Pătraşcu din Bucureşti, care ne-a prezentat piesa
descrisă mai sus.
IV. 27 1 - 600.
H. Rîureni, r. Rîmnicu Vîlcea, reg. Piteşti.

280

Pe teritoriul acestei comune, s-a găsit o monedă de bronz, emisă de împăratul
Probus (277 --282 ) la Alexandria, în al IV-lea an al domniei. . E a are pe rv. repre
zentarea zeiţei Nike în�ripată mergînd spre dr. , cu o coroană şi frunză de palm.
AE. 20 mm. Of. G. D 1ttari, Monete imperiali greche. Numi A.ugg. Alexandrini,
Cairo, 1901, vol. I (testo), p. 368, nr. 5539, dar acolo metalul e indicat mistura
(billon), şi nu bronz.
Deţinem informaţia de la M. Sănătescu, Rîmnicu Vîlcea.
9. Hîr�oi1a, reg. Constanţa.

361
în apropiere de Hîrşova, s-a găsit acum cîţiva ani un vas de lut, în care
erau depozitate şase monede de bronz, emise de Constanţiu al II-iea (323 -361),
cu legen<la pe rv. FEI1 TEMP REPAR.ATIO. Vasul de lut s-a spart în momentul
450
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PLANSA I . - Drahme istriene (nr. 1 , 2) şi dinar( romani re pub l i cani ( nr. 3, 4) din tezaurul de la Cremenari , r. Băbeni- Bistriţa ; monedă de
la Rhoemetalkes I (nr. 5), găsită la Rlurerti, r. Rlmnicu Vllcea ; monede bizantine din vremea lmp ăr atulu i Heraclius (nr. 6, 7, 8), găsite
. izolat la Mangalia, r. Negru Vodă.
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descoperirii. Monedele au fost dăruite Cabinetului numismatic1 de către Ion Geor
gescu din Bucureşti, fiind înregistrate la nr. 1087 din 18 octombrie 1954.
Informaţia cu privire la această descoperire ne-a fost dată de către donator.
1 0. Strunga, corn. Oltina, r. Adamclisi, reg. Constanţa.
395
ln vara anului 1929, cu prilejul reparării bisericii din localitatea Cîşla ( astăzi
Strunga), s-a găsit în apropiere de temelia acestui edificiu un tezaur de monede
t·omane imperiale, depuse într-un vas de lut, din care s-a păstrat numai fundul .
Dintr-un număr de 94 monede, toate bronzuri mici, s-au putut identifica : 1 m.
de la Septimiu Sever ( 193 - 2 11 ) ; 1 m. de la Julia Domna, bătută pentru oraşul
Nicopolis ad Istrum ; 2 m. de la Aurelian (270 -275) ; 1 m. de la Severina ; 3 m.
de la Tacitus (275 -276 ) ; 6 m. de la Probus (277 - 2 82 ) ; 5 m. de la Diocleţian
(284 -305) ; 2 m. de la Maximian Hercule (286 -305) ; 2 m. de la Galeriu Maximian
(292 - 305 ) ; 1 m. de la Maximin II Daza (305 -313 ) ; 8 m. de la Liciniu I (307 --323) ; 14 m. de la Constantin cel Mare (306 -337 ) ; 2 m. de la Constantin al
U-lea (317 -337) ; 7 m. de la Constanţiu al II-lea (323 - 361 ) ; 3 m. de la Theo
dosiu I (379 - 395). Restul monedelor sînt indescifrabile. Se afirmă că în acelaşi
tezaur, mai era şi o monedă de aur de la Septimiu Sever sau Sever Alexandru,
piesă care a fost vîndută ulterior de către descoperitor unui zaraf. Piesele de bronz
mentionate
mai sus au fost achizitionate de Cabinetul numismatic în 1957 .
'
Informaţiile relatate aici n e-au fost aduse l a cunoştinţă de către Ion Dinu
din Bucureşti, de la care s-au cumpărat aceste piese.
455
1 1 . Tuzla, r. Negru Vodă, reg. Constanţa.
ln anul 1955, s-a găsit în această localitate, lîngă far, o monedă mică de
bronz, avind pe av. bustul diademat al lui Valentinian al III-lea (424 - 455),
pe rv. Victoria mergînd spre st. Legenda ambelor feţe este indescifrabilă. Pare
a fi o imitaţie a piesei descrise de Cohen2, nr. 12, imitaţie atribuită vandalilor. Cf.
W. Wroth, Oatalogue of the Ooins of the Vandals, Londra, 1911, p. 21, nr. 32 -36.
Informaţie de la ing. Fr. Bolchi din Bucureşti, care ne-a :prezentat această piesă.
570
12. Rîureni, r. Rîmnicu Vîlcea, reg. Piteşti.
Din această localitate, a intrat într-o colecţie particulară o monedă bizantină
de bronz, un follis emis de împăratul Justin al II-lea (565 - 578) la Nicomedia,
officina B , în anul al 5-lea al domniei. Cf. Wroth, I, nr. 133.
Informaţie de la M. Sănătescu, Rîmnicu Vîlcea.
V. 601 - 950.
612, 629, 631
13. Mangalia, r. Negru Yodă, reg. Constanţa.
De pe teritoriul oraşului Mangalia şi din împrejurimi, au intrat în colecţia
Gh. Iordăchescu din Constanţa numeroase monede, provenite din descoperiri răzleţe.
Printre aceste piese, figurează şi următoarele, găsite separat : un follis emis de
Heraclius şi Heraclius Constantin la Constantinopol, officina B, în al III-lea an
de domnie ( 612 - 613), cu urme de rebatere (Wroth, II, nr. 119 - 121) ; a doua
piesă, emisă de aceiaşi împăraţi, Heraclius purtînd cuirasă, follis bătut la Constan
tinopol, officina A, în anul al XXI-lea ( 630 - 631 ; Wroth II, nr. 153 ) ; a treia
piesă, cu nominalul IB, emisă de Heraclius la Alexandria, datată 628 - 629 (Wroth,
1

Cabinetul numismatic = Biblioteca Academiei R.P.R„ Cabinetul numismatic.
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II, nr. 2 '77 , datarea in vol. I, la p. XXVI) . .Au fost achiziţionate, împreună cu
. intreaga col�cţie , de Cabinetul numismatic (reproduse in pl. I , 6 - 8).
IIJ.forll).aţie de la Gh. Iordăchescu, Constanţa.
VI. 951 - 1300.
969
1 4. Mangalia, r. Negru Vodă, reg. Constanţa.
. S-a găsit în această localitate o monedă bizantină de bronz, emisă de Nicefor
al .II-lea :irocas (963 � 969), similară celei descrise de Wroth II, tip. 2, nr. 9. Uzată,
rău conservată.
·
Informaţie de la arhitect G. Pătraşcu, Bucureşti.
_
1041 - 1071
15, :Mangalia, r. Negru Vodă, reg. Constanţa.
_ a. În anul 1890, prof. Florescu din Birlad, originar din Mangalia, a găsit
in ac�astă localitate mai multe monede, izolate. Printre altele, erau două piese de
bronz, una emisă, după Wroth, de The9dora ( 1055 - 1056), cu urme de rebatere
(Wroth II, nr. 6 ) , atribuită însă recent lui Mihail al IV-lea Paphlagonianul ( 1034 -:- 1041)1, alta bătută de Constantin al X-lea D ucas ( 1059 - 1067) cu Eudocia (Wroth
II, tip. 2 , nr. 18) . .Au fost achiziţionate de Cabinetul numismatic (inreg. nr. 1247
din 8 oct. 1956 ).
. b. Tot · aici, s-a găsit o altă piesă de bronz, atribuită de asemenea lui Constantin
al X�lea D ucas (Wroth II, nr. 10 - 13), dar datată recent in domnia lui Constantin
al IX-lea Monomahul ( 1042 - 1055 )2•
Informaţie de la arb . G. Pătraşcu din Bucureşti, de la care deţinem piesa.

r�
-:��)�

Fig. 2 . - Monedă bizantină de la Roman al IV-iea Diogene, găsită la Mangalia.

c. La Mangalia, s-a găsit şi o monedă bizantină de argint, emisiune a împă
ratului Roman al IV-lea Diogene (1067 - 10 7 1 ) ; ea se prezintă astfel :

Av. Bustul lui Iisus Christos, bi necuvinltnd şi ţinînd la piept Evanghelia ; (ln clmp IC/XC. Cerc
de perle.
Rv.

l + J Ke .
[BO] Pc.>MA
Ne.> Ae crro
TH Te.> A I O
re Ne I
- x -

lntr-un cerc de perle. AR. 20 mm 4,45 g (fig. 2).
1 Margaret Thompson, The Alhenian Agora, I I, Coins : Roman- Venelian, Princeton, 1954, citat
după P.- D. Whitting; The Anonymous Byzanline bronze, în Numismatic Chronicle, 15 (45) .(1955), p. 89 - 99 ;
datarea acestor monede la p. 99.
2 lbid.
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Moneda a intrat în colecţia lui Gh. Iordăcheseu din Constanţa, achiţizionată
ulterior de Cabinetul numismatic.
1055
16. Rîureni, r. Rîmnicu Vîlcea, reg. Piteşti.
La Rîureni, s-a găsit un follis bizantin de la Constantin al X-lea Ducas
(1059 - 1067), similar celui descris de Wroth II, tip, 1, nr. 14, rebătut peste un
exemplar emis de Theodora ; atît pe av. , cît şi pe rv. se observă urme ale repre
zentărilor anterioare. D upă ultimele cercetări, această monedă a fost emisă de
către Constantin al IX-lea Monomahul (1042 -1055 ) , fiind rebătută peste un tip
at.ribuit lui Mihail al IV-lea Paphlagonianul1. AE . 30 mm.
Informaţie de la M. Sănătescu, Rîmnicu Vîlcea.
17. Dălhăuţl, corn. Ji'araoanele, r. Focşani, reg. Galaţi.
116 1
În colecţia I. C. Negrescu din Bucureşti, au intrat cu cîţiva am m urmă
şapte monede ungureşti de bronz, provenind din această localitate. Sînt emisiuni
de la regele Ştefan al V-lea (1163 - 1164 ), de tip oriental, similare celor descrist�
de L. Rethy, Corpus nummorum Hungariae, I, Budapesta, 1899, nr. 101 - 1 0.3 .
Informaţia ne-a fost adusă l a cunoştinţă d e I. C. N egrescu, Bucureşti.
1 8 . Pietroasele, r. Mizil, reg. Ploieşti .

1254

Pe teritoriul acestei comune, s-a găsit o monedă bizantină, emisă de Ioan I
(III) D ucas Vatatzes, împărat la Nicaea (1222 - 1254). Piesa este o nomisma, de
tip Wroth, Vandals, nr. 1 - 24, cu legenda ştearsă pe ambele feţe. AV. 26 mm
4 ,30 g (perforată) .
Informaţie de la Const. Grama, Bucureşti.
1291
19. Mangalia, r. Negru Vodă, reg. Constanţ.a.
S-a găsit in această localitate o monedă de argint, bătută la Starîi Krîm, in
Crimeea, de către hanul Toctai al Hoardei de Aur (1291 - 1311). Ca dată de
emisiune, poartă anul 90 (pentru 690) al hegirei, care corespunde cu anul 1291
al erei noastre. Uzată (pl. II, 1).
Datorăm arhitectului G. Pătraşcu din Bucureşti atît moneda, cît şi informaţia
privitoare la provenienţa ei.
VII. 1301 - 1 600.
20. M'ăniJ,stirea Cocoş, r. Tulcea, reg. Constanţ.a.
1396
În anul 1835, cu prilejul lucrărilor de fundaţie pentru zidirea mănăstirii Cocoş,
s-au găsit într-o groapă, după cît se pare boltită, trei vase mari de lut, negre,
înalte de circa 0,50 m, cu cîte două toarte. Într-unul din vase erau monede de
argint muntene şi bulgăreşti, în greutate totală de circa 1 ,5 kg, în al doilea,
monede turceşti şi tătăreşti ( ? ), iar în al treilea se găseau diferite obiecte de aur.
Dintre monedele depozitate în primul vas, s-au păstrat şase ducaţi de la
Vlaicu Vodă (1364 - 1377), de tipul comun, cinci cu legenda latină şi unul singui·
cu legenda slavă, precum şi doi ducaţi de tipul comun, cu legenda latină, de la
Mircea cel Bătrîn (1386 - 1418 ), emisiuni anterioare anului 1396. Aceste piese au
fost achiziţionate de Cabinetul numismatic de la I. Berlinski din Bucureşti (înreg.
1 P. D. Whittin�. The "lrw11 ymo11 ; Bi za 1line bronz�, in .\' 11m · .mia ' ic Chroniclc.
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la nr. 1206 din 7.VI.1956). Celelalte monede şi obiectele de aur s-au risipit, fiind
vîndute de călugări, pentru a se cumpăra cu fondurile obţinute astfel cele necesare
cultului.
Datele privitoare la această descoperire ne-au fost comunicate de I. Berlinski,
care le deţinea de la bunicul său, Paisie Berlinski, ieromonah la mănăstirea Suceviţa
şi participant la lucrările de zidire a mănăstirii Cocoş ; de la acesta au rămas şi
monedele notate mai sus (însemnare din carnetul lui I. Berlinski, datată 19 mai
1910, Rădăuţi).
2 1 . Enisala, r. Istria, reg. Constanţa.

1408
ln ziua de 6 septembrie 1942, s-au găsit în moloz, în ruinele cetăţii de la
Enisala, sub un colţ de piatră ce s-a răsturnat, două monede mici de bronz.
Una din piese are pe avers tamgaua Hoardei de Aur şi anul hegirei 810 ( cores
punzător cu 1407 - 1408 era noastră), iar pe revers, o cruce cu braţele terminate
în T ( „potencee" ) şi urme de legendă între cantoane ; cealaltă are pe avers o cruce
simplă, pe revers un castel ( � ), ambele feţe fiind lipsite de orice legendă (pi. II, 2-3 ).
Informaţia despre această descoperire ne-a fost relatată de către I. V. Leon
dary, Bucureşti, care a găsit cele două monede în condiţiile expuse mai sus.
1408
22. Măcin, reg. Galaţi.
ln anul 1948, s-a găsit lingă Măcin, la munca cîmpului, un mic tezaur cuprin
zînd şase monede moldoveneşti de argint, emise de Alexandru cel Bun (1400 - 1432) ;
toate au cîte două flori de crin în al doilea cartier al scutului de revers, deci datează 1
din anii 1400 - 1408. Au intrat în colecţia Cabinetului numismatic (înreg. la nr.
•
840 din 19 martie 1951).
Informaţie consemnată de către acad. Const. Moisil în registrul inventar al
Cabinetului numismatic.
23. Stîlpu, corn. Goreni, r. Domneşti, reg. Bucureşti.

1599

ln împrejurări necunoscute, s-a găsit în această comună o monedă de şase
groşi, emisiune a regelui Sigismund al III-iea pentru· Polonia, datînd din anul
1599. Cumpărată de Cabinetul numismatic (înreg. nr. 1412 din 31 dec. 1957 ).
Informaţie adusă la cunoştinţă de Const. Popescu, învăţător din corn. Epureşti,
r. Domneşti, de la care provine această piesă.
VIII. 1 60 1 - 1 800.
24. Ion Corvin, r. Adamclisi, reg. Constanţa.
1666
Cu ani în urmă, s-au găsit în pădurea Migilet de pe teritoriul acestei locali
tăţi patru monede de argint, ce fuseseră depuse în firida unei grote. Această
grotă, situată lingă o cişmea, a servit într-o vreme de capelă. Monedele găsite în
aceste condiţii sînt : două piese a cite trei groşi, emisiuni de la Sigismund al
III-lea pentru Polonia, purtînd datele 1593 şi 1598 ; un ort prusian, emis de Georg
Wilhelm în anul 1621 ; un luigin - monedă imitînd piesa de 1/12 dintr-un scud,
cu efigia lui Ludovic al XIV-lea - emis în anul 1666 de către Guillaume Henri,
principe de Orange ( cf. A. Engel - R. Serrure, Traite de numismatique moderne et
1 Datarea monedelor emise de Alexandru cel Bun le Octavian Iliescu, lndrepldri şi tnlregiri mărunte
cu privire la un ele emisiuni monetare feudale ale ţărilor romtne, ln SCN, 1 (1957), p. 220- 232.
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rontemporaine, I, Paris, 1897, p. 52 ) . Monedele au intrat în colecţia Cabinetului
numismatic (înreg. nr. 1317 din 6 febr. 1956).
Deţinem informaţia de la Ion Dinu din Bucureşti.
25. Istria, r. Istria, reg. Constanţa.
1687
Din această localitate, provine o monedă tm;cească de bronz, bătută la Constantinopol de sultanul Soliman al II-lea (1687 - 1691 ) , in anul hegirei 1099 (1687
al erei noastre). A fost găsită în stratul de humus vegetal, cu prilejul săpăturilor
arheologice din anul 1954 ; se păstrează în colecţia Muzeului naţional de antichităţ.i
din Bucureşti (inv. nr. 435 ).
Informatia o datorăm lui Const. Preda.
Despre istria din sec. al XVII-iea vorbeşte şi cunoscutul călător turc Evlya
Oelebi, care a străbătut Dobrogea în anii 1652 şi 1657 ; în relatarea sa, această
localitate este menţionată sub numele Isterabad sau Ister1•
IX. 1 801 - 1 848.
26. Broşteni, r. Strehaia, reg. Craiova.
1842
În anul 193 7 , s-a găsit în localitate un mic tezaur, alcătuit din 40 piese de
argint, cu valoarea nominală de 20 creiţari şi purtînd denumirea populară de „sfanţi",
de la zwanziger. Erau reprezentate următoarele emisiuni : Francisc I, pentru Tirol,
emisiunea 1764 ; Maximilian al III-iea Iosif, Bavaria, 1767 ; Maria Theresia, emi
siuni pentru Ungaria, 1775 (două ex. ) ; Boemia, 1775, 1 7 78 ; Austria, 1778, 1780 ;
Iosif al II-lea, pentru Austria, 1782, 1783 ; Francisc al II-lea (I), pentru Austria
1801, 1803, 1804 (două ex.), 1806 (trei ex. ) , 1810 (trei ex. ) , 1811, 1814, 1815,
1820, 1828 (trei ex.), 1830, 1832, 1833 ( două ex. ) ; pentru Ungaria, 1833 ; Ferdi
nand I, pentru Austria, 1837, 1838, 1839, 1840, 1842 ; pentru Ungaria, 1841
(două ex.), 1842. Au fost achiziţionate de Cabinetul numismatic (înreg. nr. 1405
din 31 dec. 1957).
Informaţie privitoare la descoperire de 1a I. P. Chiţulescu, Bucureşti.
B. DESCOPERIRI MONETARE DIN MOIJDOVA

I . Secolele IV -- 111 i. e. n.
27. Dăneşti, r. Codăeşti, reg. Iaşi.
circa sec. III î.e.n.
în anul 1953, s-a găsit in această comună un mic tezaur, cuprinzînd patru
monede dacice de tipul tetradrahmelor lui Filip al II-iea. Trei piese sînt anepi
grafe, a patra are urme de legendă. Un exemplar prezintă călăreţul spre dr., cele
lalte îl au îndreptat spre st. Toate aceste piese prezintă tăieturi adinci, radiale.
Am văzut aceste monede in vara anului 1954, la Muzeul de antichităţi din
Iaşi, unde fuseseră depuse pentru identificare de către posesorul lor, învăţătorul
Const. Buraga din Dăneşti.
circa sec. III î.e.n.
28. Dorohoi, reg. Suceava.
În oraşul Dorohoi, pe locul Vorniciei de Sus, s-a găsit o monedă dacică de
tipul tetradrahmei lui Filip al II-lea, avînd pe av. capul laureat al lui Zeus, pe
1 Identificare datorită lui Fr. Babingcr, Histria ( lstros) au X VII• siecle, ln Revue historique du
Sud-Est Europeen, 1 9 (1942), nr. 2, p . 449 - 4 50.

4.'i7
https://biblioteca-digitala.ro

DESCOPERIRI �10!'\ETAl'lE

rv. călăreţ spre st. , fără mîini, cu un glob în faţă. Se păstrează la Muzeul raional
din Dorohoi.
Informaţie de la C. Radinschi, directorul Muzeului din Dorohoi.
VII. 1301 - 1 600.
1399
29. Corlăteni, r. Dorohoi, reg. Suceava.
în ziua de 9 mai 1957, locuitorul Aurel Tuca din Corlăteni, săpînd în faţa
casei pentru lărgirea prispei, a descoperit două vase de aramă, unul fiind aşezat
deasupra celuilalt, ca un capac de protecţie. !n cel de-al doilea vas, erau depoz:
tate peste 6300 monede medievale de argint, puternic oxidate, din cauza contac
tului cu arama vaselor. O parte din monede s-au păstrat separat, într-o pungă de
în, depusă tot în vasul de aramă, deasupra masei monedelor acestui tezaur.
Din această comoară, Muzeul raional din Dorohoi a reuşit să achiziţioneze
de la descoperitor cele două vase, punga de in desfăcută şi un număr de 6332
monede ; se pare că numai opt piese au rămas la localnici.
Descoperirea acestui tezaur a fost adusă la cunoştinţa Cabinetului numis
matic de către R . Florescu de la Muzeul de antichităţi din Iaşi. Ca urmare a acestei
sezisări, s-au întreprins cercetări la Dorohoi şi Corlăteni de către N. Grigoraş şi
Al. Andronic de la Filiala Iaşi a Academiei R.P.R., împreună cu autorul acestor
însemnări. Cu acest prilej , am examinat vreo 2500 piese din tezaur, ce fuseseră
curăţite în bune condiţii de către directorul Muzeului raional Dorohoi, C. Radinschi.
Ele se repartizează astfel : circa 2300 monede sînt groşi moldoveneşti, bătuţi în
timpul domniei lui Petru I Muşat (1374 - 1391), emisiuni avînd în -al doilea cartier
al scutului de pe revers un număr variabil de flori de crin : şapte, şase, trei, două
sau una singură ; alte 220 piese sînt de asemenea groşi moldoveneşti, emisiuni de
la Ştefan I (1393 - 1399). Majoritatea acestor monede sînt bătute foarte neglijent,
dintr-un aliaj inferior, cu mult cupru.
În ipoteza în care restul pieselor neexaminate încă reprezintă tot emisiuni
de la Petru I Muşat şi Ştefan I, se va face dovada, credem, că în timpul domniei
lui Roman I (1391 - 1393) nu s-au bătut noi emisiuni, cu numele său, folosindu-se
mai departe cele puse în circulaţie de către voievodul anterior, Petru Muşat.
Socotim necesar să subliniem aici că tezaurul de la Corlăteni reprezintă o
descoperire de seamă pentru numismatica romînească ; ar fi deci de dorit să i
se consacre un studiu amănunţit.
30. Ripiceni, corn. Jfovila Ruptă, r. Truşeşti, reg. Suceava.

1432

În anul 1931 , arheologul N. Moroşanu a găsit în această localitate, lingă un
schelet, o monedă moldovenească de argint de la Alexandru cel Bun (1400 - 1432 ).
Este vorba de un gros, emisiune din anii 1409 -1432, avînd pe revers un scut
cu cinci flori de crin în al II-iea cartier, iar deasupra lui, sigla I. Piesa a fost
dăruită Cabinetului numismatic de către Ion Andrieşescu, cu indicaţiile de mai sus.
Datorăm această informaţie academicianului Const. Moisil.
1448
3 1 . Şuletea, r. Murgeni, reg. Iaşi.
Un gros de billon, emis de Roman al II-iea (1447 - 1448), găsit în această
localitate, a fost dăruit Cabinetului numismatic de către Virgil Caraivan. lnreg. la
nr. 7 5 7 /9.VII.1949.
Informaţie datorată de asemenea academicianului Const. Moisil.
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32. B<J,leşti, corn. Cozmeşti, r. Vaslui, reg. Iaşi.
1564
Prin anul 1936, s-a găsit în această localitate, în împrejurări necunoscute,
un tezaur cuprinzînd cîteva sute de monede de argint, in mare parte dinari ungu
reşti din secolul al XVI-lea. Printre aceste piese, s-au identificat şi cîteva monede
moldoveneşti, şi anume : şase dinari de la Despot Vodă (1561 - 1563), cu data de
emisiune 1562 (două ex. ), 1563 (două ex. ) şi necomplet.ă ; trei dinari de la Ştefan
Tomşa (1563 - 1564 ) , emisiuni din anul 1564.
Monedele moldoveneşti, împreună cu o parte din dinarii ungureşti, au intrat
în colecţia Al. Saint- Georges, de unde au trecut ulterior la Muzeul naţional de
antichităţi din Bucureşti.
Detinem această informatie
' de la Alexandru Saint- Georges, care ne-a comu
nicat-o îÎ1că din anul 1939 .
33. Costişa, r. Buhuşi, reg. Bacău.
li)75
In anul 1945, s-a găsit în această localitate un dirhem de argint, emis de
sultanul Murad al IIl-lea (1574 - 1595 ) în oraşul Alep din Siria ; poartă ca dată
de emisiune anul hegirei 982, care se încheie la 11 aprilie 1575. Se păstrează în
colecţia Muzeului naţional de antichităţi.
Informaţie datorită lui Bucur Mitrea.
34. Dorohoi, reg. Suceava.
1594
S-a găsit în oraşul Dorohoi un taler german de Mansfeld, emis în anul 1594.
Face parte din colecţia Muzeului raional local.
Informaţie de la Const. Radinschi, Dorohoi.
VIII. 1 601 -- 1 800.
1623
35. Panciu, reg. Galaţi.
In vara anului 1944, s-a găsit pe teritoriul acestui oraş un tezaur de circa
15 - 1 6 taleri de argint olandezi. S-a putut identifica unul singur, emis în anul 1623
pentru provincia Westfriesland.
Informaţie comunicată de I. Wirth, în şedinţa Societăţii numismatice romîne
din 10 octombrie 1954.
:16. Huşi, reg. Iaşi.
1632
Prin anii 1928 - 1929, s-a găsit în pădurea Dobrina, la locul Fundul Văii
Ochiului, la 3 km distanţă de Huşi, un tezaur cuprinzînd vreo 700 monede de argint,
majoritatea piese poloneze cu efigia regelui Sigismund al III-lea (1587 - 1632 ).
Tezaurul a fost cumpărat de un anume Feurstein din Huşi ; cîteva piese au intrat
în colecţia prof. Const. Vasiliu din Bucureşti, care a comunicat această informaţie
in şedinţa Societăţii numismatice romîne din 10 octombrie 1954.
C. DESCOPERIRI MONETARE DIN TRANSILVANIA
II. Secolul 11 - 27 î. e.

n.

37. Pecica, reg. Timişoara.
circa sec. II î.e.n.
Pe teritoriul acestei comune, la locul denumit „Zgirietură" (Kaparas) - o
movilă alungită - s-a găsit un tezaur de monede dacice, de tip Pink 1, nr. 274,
1 Plnk

=

Karl Pink, Die Milnzpriigung der Oslkelten und ihrer Nachbarn, Budapesta, 1939.
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cuprinzînd 14 piese întregi, trei piese crăpate şi 20 fragmente din monede d(I
acelaşi tip, toate de argint inferior. Au fost cumpărate pentru colecţiile Cabine
tului numismatic (înreg. nr. 1111 din 8 februarie 1955 ; două exemplare, unul
întreg, altul rupt în două, au fost reproduse în planşa II, 4 - 5 ).
Informaţia. privitoare la descoperirea acestui tezaur a fost comunicată de
ing. Oct. Luchian din Bucureşti.
38. Moroda, r. Ineu, reg. Oradea.
95 i.e. n.
În vara anului 1955, în urma unor inundaţii provocate de pîrăul Cighirul ,
cîţiva. copii ce păzeau vitele la păşunat au găsit în valea acestei ape, între sa.tele
Moroda şi Seleuş, vreo 20 monede de argint, pe care le-au împărţit între ei. Prof.
I. Diaconescu din Ineu a reuşit să obţină una din piesele descoperite în aceste
condiţii ; este un dinar roman din timpul republicii, bătut de M. Opeimius ( Grueber,
Roma, nr. 1137, datat 99 -95 î.e.n. ) . E probabil ca şi celelalte piese să fie tot
dinari romani republicani. Informaţie comunicată de prof. I. Diaconescu, Ineu.
Menţionăm că în anul 1866, s-a mai găsit la Moroda, de asemenea în valea
rîului Cighirul, un tezaur de monede romane din vremea republicii şi anume, zece
dinari, cel mai recent fiind din timpul lui Caetmr, precum şi bijuterii de argint
şi bro:nz1•
III. 27 î.

c.

n. - 271

t•. 11 .

38. Sarmizegetusa, r. Haţeg, reg. Hunedoara.
235
În anul 1956, s-au găsit pe teritoriul acestei comune, la ieşirea din islaz,
patru dinari romani imperiali, depozitaţi laolaltă. Primul a fost emis de Anto
ninus Pius, rv . COS IIII (Cohen2, nr. 2 7 7 ) , al doilea de către Elagabal, cu legenda
CONSVL II pe rv. (Cohen2, nr. 22), al treilea de către Sever Alexandru (222 - 235) ;
cu legenda VIRTVS AVG pe rv . (Cohen2, nr. 580) ; în sfîrşit, al patrulea dinar,
suberat, are pe av. legenda IVLIA MA/MAEA AV G şi efigia acestei împărătese,
iar pe rv. legenda VIRTVS AVG, cu reprezentarea Valorii militare în picioare spre
st., ţinînd o Victorie, scut şi hastă. Pare a fi o piesă hibridă.
Informaţia despre această descoperire ne-a fost comunicată de ing. Fr. Bolchi
din Bucureşti, care ne-a prezentat monedele spre identificare.
VII. 1301 - 1 600.
39. Borşa, r. Gherla, reg. Cluj .
1490
Pe teritoriul acestei comune, s-a găsit „în pămînt" - fără alte precizări un florin unguresc, emis de Matei Corvin (1458 - 1490 ), avînd pe av. scutul

scar telat, pe rv. efigia Sf. Ladislau şi sigla
ll
/scut avînd în cîmp o roată cu
şapte spiţe. AV. 22 mm 3,60 g, bine conservat. A fost achiziţionat de Cabinetul
numismatic (înreg. nr. 1185 din 4. V. 1956) .
Informaţie d e l a Ion Cheţan din Bucureşti.
VIII. t 60 t - 1 800.

1626
40. Sîncrăieni, r. Ciuc, Regiunea Autonomă Maghiară.
Cu prilejul săpăturilor arheologice executate în anul 1954, s-a găsit în această
localitate un gros lat (Breiter Groschen, după sistemul monetar unguresc), bătut
1 Cf. AK, 6 (1866), p. 175 ; Archiv des Vereines /iir siebenbiirgische Landeskunde, 13 (1876), p. 500
şi 14 (1 877), p. 73.
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5
(nr. 1 ), găsită la l\fangalia ; monede medie
(nr. 2, 3), descoperite împreună la Enisala, r. Istria ; monede dacice (nr. 4,5) din
tezaurul de la Pecica, rcg. Tim.işoara.

PLANS.\ I T. - Monedă e m is ă de hanul Toclai
vale

·
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1n anul 1626 la Baia Mare, cu efigia lui Gabriel Bethlen (1613 -1629). Piesa este
similară celor descrise de Adolf Resch, Siebenbiirgische Miinzen und Medaillen von
1638 bis zur Gegenwart, Hermannstadt [ Sibiu ], 1901, p. 110 - 111, nr. 339 - 366 A.
Despre această descoperire, cf. R. Vulpe, Săpăturile de salvare de la Sîncră
ieni (1954) (r. Ciuc, Regiunea Autonomă Maghiară), în SCI V, VI (1955), p. 563
(unde se afirmă că moneda de mai sus ar fi „un taler de argint, ardelean, de la
Gabriel Bethlen"). ( Referinţă. bibliografică semnalată de C. Preda) .
*

Datele înşirate în rîndurile de mai sus permit conturarea unor aspecte variate,
în parte necunoscute, ale circulaţiei monetare de pe teritoriul patriei noastre, din
secolul al !V-lea i.e.n. şi pînă în ajunul anului 1848 ; verificate şi coroborate de
alte izvoare, ele ar putea servi ca puncte de plecare sau de reper pentru studii
mai ample, consacrate problemelor de istorie economică şi monetară din trecutul
poporului romîn1•
OCTAVIA� ILIESCU

DESCOPERIRI MONETARE ÎN RAIONUL BUZĂU
Î n Muzeul raional din Buzău s e află cîteva loturi d e monede antice ş i bizan
tine, cu menţiunea că ar fi fost găsite cu ani în urmă, pe teritoriile unor sate din
apropierea Buzăului. Unele dintre aceste descoperiri au fost donate muzeului de
către deţinători, iar altele achiziţionate prin grija lui Traian Barbu, din Buzău.
Dată fiind, pe de o parte, importanţa acestor descoperiri pentru regiunea
respectivă, iar pe de altă parte, conţinutul destul de variat al unora dintre loturile
de monede colecţionate, asupra cărora existau unele semne de întrebare, s-a impus
o cercetare în localităţile indicate ca loc de provenienţă. Cercetarea, care a fost
întff�pinsă de noi, ca delegat al lnstitututului de arheologie, a prilejuit strîngerea
unor date suplimentare, care au permis luarea în considerare a celor mai multe
descoperiri de monede din colecţiile Muzeului din Buzău.
Prezent�m, în continuare, aceste descoperiri, pe categorii şi în ordinea lor
cronologică :
I. ll O :\ EUE

DACICE

1. Simileasca, r. Buzău, reg. Ploieşti.
Prin anul 1936, în comuna Simileasca, în 8patele şcolii Elena Dudu, s-a
descoperit o imitaţie locală după tetradrahmele lui Filip al II-lea. Moneda respectivă
1 In lnsemnări/e apărute în ...-olumul precedent al publicaţiei noastre (SCN I (1 957) p. 461 -466)
s-au strecurat unele inadvertenţe. Astfel moneda de aur indiană ce face parte din tezaurul descoperit la
Brăeşti este o emisiune a sultanului Mahmud I, datlnd din anul hegirei 752 (1 351) şi nu din timpul sulta
nului Mahmud al I i-lea (795 - 815 h.
1392 - 1 412), cum din eroare a apărut ln textul citat (p. 463 şi
ln index, p. 493). De asemenea, cele opt monede de aur turceşti din tezaurul găsit la Galaţi-Vadu Haşeu
(p. 464) nu slnt emisiuni ale sultanului Selim al 111-lra, ci ale lui Selim al I i-lea, ceea ce de altfel rezult ă
şi din context.
=
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face parte din grupa primelor serii de imitaţii, ea fiind aproape identică cu origi
nalul, numai cu foarte slabe urme de „barbarizare". Ea se prezintă astfel :
Capul lui Zeus laureat şi cu barbă, spre dr.
Rv. Călăreţ în galop spre dr. ; sub cal un semn in formă de săgeată îndreptată cu vîrful în sus, iar împrejur urme din legenda care redă numele lui Filip II.
Tetradrahmă bine conservată. Greut. 13, 19 g. Diam. 25, 5 mm.
2. Lipia, r. Buzău, reg. Ploieşti.
De pe teritoriul comunei Lipia, situată la 9 km vest de Buzău, provine o
monedă dacică. Moneda respectivă este o imitaţie tîrzie şi mult stilizată, după
tetradrahmele lui Filip II.
Pe avers, ea prezintă un cap bărbătesc foarte stilizat, cu părul şi trăsăturile
feţei redate prin linii şi globule, iar pe revers, un cal spre dreapta şi acesta fiind
foarte schematizat.
Greutatea ei este de 5,79 g, iar diametrul de 26 mm.
Acest tip de monedă dacică este identic cu cel cunoscut de Pink în studiul
său asupra monedelor est-celtice (pl. XVI, fig. 306) şi cu tipul VIII, fig. 19, din
clasificarea făcută de Const. Moisil asupra monedelor dacice ( BSN R, 1920, p. 7 4 - 75 )
.

3. Focşenei,

corn.

Vadul Paşii, r. Buzău, reg. Ploieşti.

Muzeul din Buzău deţine prin donaţie o monedă dacică, care a fost găsită

pe teritoriul satului Focşenei, situat pe malul stîng al rîului Buzău. Moneda repre

zintă o imitaţie locală după tetradrahmele lui Filip al Ii-lea şi este asemănătoare
celei descoperită la. Lipia, al cărui tip l-am descris şi precizat imediat mai sus.
Are greutatea de 5,90 g şi diametrul de 26 mm.
*

În legătură cu aceste două monede de la Lipia şi Focşenei, considerăm necesar
să amintim că Const. Moisil semnalează, în colecţia dr. G. Severeanu, prezenţa
unui tezaur cu monede dacice de tipul semna.lat de noi aici, al cărui loc de prove
nienţă îl situia.ză pe undeva prin apropiere de Buzău. Tezaurul respectiv a fost
descoperit prin 1915. Nu putem preciza deocamdată, dar este foarte probabil ca
cel puţin una din monedele de faţă să facă parte din acest tezaur. Ar rămîne să
fie fixat ca loc de descoperire a tezaurului una din cele două localităţi. Lipia sau
Focşenei, numai în ipoteza că acest depozit nu este unul şi acelaşi cu cel de la
Inoteşti, publicat în 1926 de G. Severeanu, în BSNR, XXI (1926), p. 7 - 10, pl. I.
I I . llACEDONE'.\E

4. Costeşti, r. Buzău, reg. Ploieşti.
Locuitorul Florea Stan din corn. Costeşti a donat Muzeului din Buzău o
tetradrahmă de la Alexandru cel Mare. După spusele donatorului, moneda provine
de pe teritoriul comunei Costeşti, fără a mai cunoaşte alte amănunte suplimentare.
Piesa respectivă fa.ce parte din seria de monede emise la Herakleea Sintica (Muller,
134 - 144).
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I I I . ROMANE

:

-

5. Mărăcineni, r. Buzău, reg. Ploieşti.
De la Mărăcineni, lîngă Buzău, provine un lot de 10 monede de bronz din
epoca romană imperială tîrzie. Monedele au fost adunate de către nişte copii de
pe teritoriul comunei şi depuse la şcoala elementară din localitate. În 1953, toate
piesele au fost donate Muzeului din Buzău de către învăţătorul N. D umitraşcu.
Printre aceste monede se numărau cîteva piese din epoca constantiniană,
două de la Constanţiu al II-iea şi una de la Iulian Apostatul.
IV. BIZANTINE

6. Buzău (oraş).
În cuprinsul oraşului Buzău, la o dată pe care nu o putem preciza, s-a desco·
perit un tezaur cu monede bizantine, datînd din epoca Comnenilor. Din depozit
se mai păstrează in colecţiile muzeului raional din localitate numai nouă monede.
Dintre acestea, şase exemplare sînt bătute în vremea lui Isac al II-iea (Wroth ,
19, tip gen, pl. LXXII, nr. 5 - 7 ) , iar restul de trei piese provin din vremea împă
ratului Alexie al III-iea (Wroth, 15, tip. gen., pl. LXXIII, 7 - 12).
Păstrăm asupra locului de descoperire toate rezervele, deoarece N. Dumi
traşcu, directorul Muzeului din Buzău, pretinde că acest tezaur provine din Dobrogea.
CO:SSTANTIN PREDA

A L TE DESCOPERIRI MONETARE
În ultimii am, m regiunea de la sud de Carpaţi, s-au tăcut unele desco
periri de monede antice. C um pentru studierea lor amănunţită se cere un timp
mai îndelungat, am găsit necesar să dăm cu titlu de informare, pentru cei intere
saţi, cîteva date sumare despre fiecare descoperire în parte.
Pe categorii, ele se prezintă astfel :
I. D ACICE

1 . Jiblea- Căli1năneşti, reg. Piteşti 1.
În cursul anului 1955, pe teritoriul satului Jiblea, s-a descoperit cu prilejul
unor lucrări agricole, un tezaur cu monede dacice, imitaţii după tetradrahmele
lui Filip al Ii-lea. Monedele, în număr de peste 300 exemplare, au ajuns şapte la
1 l\Iulţumim lui Octavian Iliescu, care ne-a adus la cunoştinţă faptul că monedele descoperite la
Jiblea şi Crevedia au intrat in colecţiile Cabinetului numismatic al Academiei R.P.R.
8 0•• c. 1041
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Muzeul din Rîrrmicu Vilcea, iar restul, 295, în colecţiile Cabinetului numismatic ul
Academiei R.P.R. (Informaţ.ii de la P . Purcărescu şi R. Curechianu din Rîmnicu
Yîlcea).
2. Crevedia, r. Răcari, reg. Bucureşti.
Pe teritoriul acestei comune, în marginea lacului Buftea, paznicul grupului
G.A. S. din localitate, Ene Dragomir, a găsit întîmplător, în ianuarie 1956, nu vas
de lut cu monede dacice. O parte din aceste piese, 7 la număr, au intrat în posesia
.Muzeului naţional de antichităţi, iar altă parte, care cuprindea majoritatea mo
nedelor (200 piese), a fost achiziţionată de Cabinetul numismatic al Academiei
R .P.R. Toate aceste monede sînt de acelaşi tip şi fac parte din grupa celor carac
teristice pentru regiunea Munteniei .
1 1 . THASOS

!l. Ciuperceni, r. Videle, reg. Bucureşti.

înainte de anul 1954 s-a descoperit la Ciuperceni, în condiţii pe care nu le
cunoaştem, o tetradrahmă thasiană. Piesa respectivă are pe avers, capul lui Dyo
nisos cu cunună de iederă spre dr. , iar pe revers, lle Rerakles cu blana de leu şi
măciuca, în picioare spre st. ; împrejur legenda ; HPAKAEOl'� �QTHP0� -0A�H1N.
III. nmIA:\'E

lt. Loc-usteni, r. Gura Jiului, reg. Craiova.
Î n partea de nord-vest a comunei Locusteni, la punctul numit „Predeşti",
T.iocuitorul Teodor Vlădescu din aceeaşi comună a găsit în august 1957 un tezaur
de denari romani din timpul republicii. Tezaurul cuprinde circa 100 monede, dintre
care 78 se află în posesia Muzeului naţional de antichităţi, cinci la Muzeul regional
din Craiova, iar restul a fost înstrăinat de eătre deseo1wri tor. Monedele se datează
în secolele H - I î.e.n.
il . Grădiştea, r. Călăraşi, reg. Bucureşti.

I.ia Institutul de arheologie al Academiei R.P. R . a fost adus pentru identifi
care, prin prof. Ion Nestor, un lot de 22 monede antice. Acest grup de monede
face parte dintr-un tezaur descoperit acum aproximativ 10 ani, prin împrejurimile
oraşului Călăraşi, la punctul „Grădiştea". Este vorba de 21 monede romane repu
blicane şi o tetradrahmă din Thasos. Patru dintre denarii romani au fost trans
formaţi în b1:1toni, iar aiţi cinci, printre care şi moneda thasiană, într-un breloc
pentru ceas. Monedele se datează între anii 99 - 64 î.e.n. şi au următoarea distri
buţ.ie cronologică :
1 . L. Flaminius Ci/o. Grueber, Italia, 537. Anul 99 - 94.
2. M . Fourii L. Phili. Grueber, Italia, 555. Anul 93 - 92.
a. Gaius Fonteius. Grueber, Ttalia, 603 (variantă). Anul 91 .
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4.
5.
6.
7 - 8.
9 - 10.
11.
1 2.
13.
1 4 - 1 6.
1 7.
1 8 - 19.
20.
21.
22.

M. Lucilius Rufus. Grueber, Roma, 1613. Anul 90.
C. Licinius Macer. Grueber, Roma, 2467. Anul 85.
Manius Fonleius. Grueber, Roma, 2478. Anul 85.
Mamilius Limetanus. Grueber, Roma, 2725, 2728. Anul 8::1.
Q. A ntonius Ba/bus. Grueber, Roma, 2767. Anul 82.
C. Norbanus. Grueber, Roma, 2816 (variantă). Anul 82.
A. Postumius Albinus. Grueber, Roma, 2839. Anul 82.
Marius Capito. Grueber, Roma, 2878. Anul 82.
C. Naevius Balbus. Grueber, Roma, 2926, 2938, 2965. Anul 81 .
Lucius Papius. Grueber, Roma, 2990. Anul 80.
Lucius Procilius. Grueber, Roma, 3150. Anul 79.
C. Egnat. us Nepos Maxsumus. Grueber, Roma, 3286. Anul 75.
C. Calpurnius Piso Frugi. Grueber, Roma, 3738. Anul 64.
Tetradrahmă Thasos. Head a, p. 266.

6. Pădureţu, r. Băbeni, reg. Piteşti.
Pe partea de nord a dealului „La Poeni", în imediata apropiere a satului
Pădureţu, corn. Frînceşti, nişte copii au descoperit în vara anului 1955 un vas de
lut plin cu monede de argint, reprezentînd denari romani din vremea imperiului.
încăpînd pe mîna unui locuitor din satul Ciorăşti, r. Băbeni, monedele au fost
vîndute pe loturi şi în etape muzeelor din Sibiu, Rîmnicu Vîlcea şi Piteşti, în
posesia cărora se află ele acum. Tezaurul numără circa 5000 monede şi ele se
înşiruiesc pe o perioadă de timp de aproape două secole, începînd din timpul
domniei lui Galba şi pînă în vremea lui Elagabal.
7. Braniştea-Locusteni,

r.

Gura Jiului, reg. Craiova.

La o depărtare de circa 4 km sud-vest de satul Braniştea se află urmele unei
aşezări din epoca romană din veacurile II - III e.n. Din această aşezare provin
doi denari romani imperiali, găsiţi prin anii 1953 - 1954 de către un locuitor din
satul Braniştea, pe nume Teodor Baciu, chiar pe ogorul său în timp ce se afla
la arat.
Avînd în vedere importanţa pe care o au cele două monede pentru datare a
aşezării amintite, dăm mai jos descrierea lor :
a. Faustina senior
FAVSTINA [AV] GVSTA. Bustul Faustinei diademat şi drapat spre dr.
Rv. IVNONI REGINAE. Tron ornamentat şi drapat ; jos un păun, iar rezemat de tron se
vede un sceptru.
Denar. Maltingly, 1 4 1 ; Cohen 2, 219. Anul 139 - 140.
b. Caracal/a

ANTONINVS PIVS AVG GERM. Capul lui Caracalla laureat spre dr.
Rv. P M TR P XVII COS I I I I P. P. Apollon şade spre st., ţine o ramură şi se sprijină pe
lira aşezată pe un trepied.
Denar. Cohen1, 242. Anul 214 .
CONSTANTIN PREDA

467
https://biblioteca-digitala.ro

ilESCOPERIRI 'IONETAH�

UN MIC TEZAUR MONETAR GĂSlT LA BlCAZ
În luna aprilie 1957, :Muzeul raional din Turda a intrat în posesia unui
număr de nouă monede descoperite întîmplător la Bicaz, cu ocazia unor exploatări
forestiere. Monedele se aflau la rădăcina unui copac, dar nu s-a găsit nici un vas
sau fragmente ceramice în apropiere. În schimb, au apărut urme de lemn foarte
putrede, indicînd existenţa unei cutii sau lădiţe, care ar fi putut forma recipientul
micului tezaur. Acesta era compus iniţial din 16 monede, din care nu s-au putut
achiziţiona decît următoarele nonă, restul fiind pierdute.
1.

Alexandrn cel

llfore

Conservare mulţumitoare.

C ap ul lui Heracles.
R11. [A ]AE:i::AN ii [POY ). Zeus şadr. spre st. ;
\inc un scC' ptr u şi un vultur.
Tetradrahmă. AR. ţ Greut. 1 5,RO g. Diam.
26 mm. Conservare mediocră.
2. I'. Servi/ius ltf. F. Rullus
RVLLI. Bustul zci!ci )lincrva, cu coif, spre s t.
Rv. P. SERV ILI �! [F). V i ctori e , în bigă,
cu caii în galop spre dr. ; ea ţin e ln s t . , o ramurii
ele palmi er ; in eimp, dr . r.
Denar. AH. --+ Greut. 3,80 g. Diam. 1 9 - 20 mm.
Conservarea bunii.
Grueber, Roma, 1 672. Anul 89.
3. L. Roscius Faba/us
L ROSCJ. Capul zeiţei Junona, acoperit cu piele
ele capră, spre dr. ; înapoia capului un simbol.
Rv. [FABATI). Fată tlnără, in picioare, spre
dr. ; ea dă de mincare unui dragon.
Denar. AR . + Greut. 2,95 g. Diam. 1 7 - 1 8 mm.
Deteriorat.
Grueber, Roma, 3394, lip gen. Anul 70.
4 . M. Antonius
ANT AVG [ I I I V IR R P C). Galeră spre d r .
Rv. LEG V I I . Acvila între două signa.
Denar, AR. + Grcut. 3,65 g. Diam. 1 6 -- 1 8 mm.
Conservare mulţumitoare.
Babelon, I, 201 /1 1 3 ; Grueber, Est„ 1 98. Anu l
32 - 3 1 .

5. \'espasia11
CAESAR VESPA S IANVS AVG. Capul lmpă
ratului, laureat , spr c dr.
R11. CE RES AVGVST. Ccrcs, ln picioarr,
spre sl. ; ea ţ.ine în dr„ spice, iar ln st„ o faclă•
Denar. AR. + Grcut. 3,20 g. Diam. 1 8 - 1 9 mm .

Cohen2, I, 55.

6. Hadrian

HADRIANVS AVG COS I I I P P. Capul împăra

t ul ui laureat, spre dr.

R1•. ROMA FEL IX. Roma şade pe scaunul
curul, spre st. şi ţi nc in dr. o ramură de măslin
ş i un sceptru, in st.
Denar. AR. + Greut. 3,50 g. Diam. 18 mm.
Conservare mulţumitoare.
Cohen 2, I I, 1304 .
7. Anloninus Pius
D IVVS ANTON INVS. I.apui lmp:iratului d!'s co 
perit, spre dr.
R11. CO::-<SECRATIO. Hug cu patru claje.
Denar. AR. + Greu t. 3,55 g. Diam. 1 8 - t ! l m m .
Conservare m ulţu mit o a re .
Cohen2, II, 1 64 .
8 . Fil ip Arabul
IMP M IVL PHILIPPVS AVG. B us t ul împ:i
ratului, cu cunună de raze spre d r .
Rv. ROMAE AETERNAE. Roma şade spre
st. şi ţ i nc în dr. o Victorie şi in st. o lance.
Antoninian. ţ Greul. 3,85 g. Diam. 23 m m .
ConserYare m ultu mi to a rc .
Cohen2, V, 165.
!l . Conslan/iu al I 1-lea
D N CONSTAN T IV S P F AVG. Bustul împăra
tului, diademat, spre dr.
Rv. VOTIS XXX MVLTIS XXXX lntr-o
l'unună de lauri. în ex. S IRM.
AR. + Grcut. 3,90 g. Diam. 22 mm. Co nser
varea bună.
Cf. Cohen2, V II, 342.

După cum rezultă din această listă cronologică, în afară de tetradrahma. lui
Alexandru, este vorba de opt monede romane, dintre care trei se datează în epoca
republicană, iar restul în epoca imperială. Intervalul de timp dintre cea mai
veehe şi cea mai recentă monedă este de aproape 700 ani, presupunînd că între
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monedele pierdute nu se aflau monede mai vechi decît tetradralmrn �i mai reeente
decît moneda lui Constantiu.
Cum afară de anto ninianul lui Filip Arabul, monedă care de altfel conţine
numai o mică cantitate de argint, toate celelalte sînt de argint, iar monedele
pierdute sint bătute din acela�i metal şi dat fiind faptul că monedele mai vechi
nu mai aveau putere de circulaţie în epoca tîrzie a lui Constanţiu, este evident că
tezaurizatorul a urmărit numai o acumulare a acestui metal preţios.
Ţinîndu-se seama de monedele existente, tezaurul nu poate fi datat mai
curînd decît în prima jumătate a sec. IV e.n.
Desigur că intervalul de tim p neobişnuit de mare, pe care sînt repartizate
diferitele piese ale tezaurului, ca şi prezenţa tetradrahmei alături de monedele
imperiale şi în special de cca mai recentă, a lui Constanţiu, ridică o seamă de
probleme, care nu intră în cadrul acestei note.
IOX TIGĂHA
Turda

MONEDE DIN AŞEZAREA ROMANĂ DE LA CRI STEŞTI
(REGIUNEA AUTONOMĂ MAGHIARĂ)

Printre numeroasele localităţi din Transilvania cu urme de aşezari �i castre
romane, pe teri.toriul Regiunii Autonome Maghiare figurează şi comuna Cristeşti
(r. Tîrgu Mureş). Mult timp a fost discutată problema dacă înălţimea aflătoare
la sud-est de comună păstrează rămăşiţele unei aşezări sau ale unui castrul._ Săpă
turile executate la Cristeşti în vara anului 1950, de către colectivul Academiei
R.P.R. , au lămurit definitiv p1;oblema în sensul că „avem de-a face la Cristeşti
cu o mare aşezare civilă, cu un vicus daco-roman, care datează din sec. II şi II [
e.n. şi care, chiar dacă nu a fost locuit exclusiv de meşteşugari şi lucrători-olari, a
adăpostit desigur şi o numeroasă populaţie băştinaşă"2•
Materialul arheologic descoperit în anul 1928 şi care se află în colecţia Muzeului
regional din Tîrgu Mureş este publicat în parte de O. Floca3• Monedele găsite la
Cristeşti cu ocazia săpăturilor şi în mod întîmplător se află în Colecţiile Muzeului
din Tîrgu Mureş sub nr. de inventar 500 - 568 şi nu sînt publicate4• Aşezarea romană
de la Cristeşti e singura de pe teritoriul Regiunii Autonome Maghiare care a
furnizat cel mai mare număr de monede (58 piese). Publicarea acestora este impor
tantă din punct de vedere al circulaţiei monedelor romane în colţul sud-estic al
1 Vezi indicaţiile bibliografice la Paulovits S t . , Dâcia keleli halârvorrnla t!s oz 11gy11evezell „Dâk"
(Limita de răsărit a Daciei şi aşa-numita problemă a t �zaurelor ele arginl „dace·),
1 �H , p. 81 - 84, notele 1, 1 5 .
2 Săpăturile de la Cristeşti, in SCI V, I I ( 1 951), p. 279.
3 O. Floca, ln Bui. Jifuz. Aril. din Tlrgu-Mureş, nr. 1 .
4 P e baza monedelor găsite la Cristeşti ş i ln parte studiate, K. Horedt crede că aşezarea romană
de la Cristeşti a continuat să fie locuită plnă in secolul al V-lea c. 11. şi că centrul meşteşugăresc de olari a
funcţionat şi după desfiinţarea provinciei. După rezultatele săpăturilor efectuate de Dorin Popescu, se pari'
că monedele după Filip Arabul se pot atribui triburilor venite din Răsărit, iar funcţionarea centrului cl1•
olari nu c verosimilă d upă sec. I I I c. n. Şantierul ar/reologic Moreşti, in SCJl', IV (1 953), p . 298 ; VI ( 1 95:'i),
p. 671,

eziist kincsek kerdese
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D 1ciei romane. Următoarele monede au fost găsite pe teritoriul aşezării romane din
actuala comună Cristeşti :
1. Domifian
IMP CAE [S D O M) IT AVG GERM COS
X I I I I [CENS PER PP]. Bustul tmpăra
tului, laureat, spre dr.
Rv. S C. Domiţian în picioare spre st.,
ţine un parazoniu şi o suliţă ; la picioare,
Rinul, culcat, ţine o ramură.
Br. mare. Cohen2 , 507. Anul 88 - 89. Con
servarea rea.
2. Traian
IMP CAES TRAIAN O OPTIMO AVG.
GER DAC P M TR P CO S VI P P. Bustul
lui Traian, laureat şi drapat spre dr.
Rv. SENATVS POPVLVS QVE RO
MANVS SC. Pax sau Felicitas ln picioare
spre st„ ţine un caduceu şi un corn al
abundenţei.
Br. miji. Cohen2 , 353. Anul 115. Con
servarea mediocră.
3. Hadrian
HADRIANVS AV GVSTVS. Bustul lau
reat al lmpăratului spre dr.
Rv. COS I I I SC B. Fides, ln picioare
spre dr„ ţine două spice şi un coş cu fructe.
Br. miji. Cohenz, 388. Anul 119. Conser
varea mediocră.
4 - 9. Acelaşi tmpărat
Aceleaşi monede
10. Acelaşi împărat
HADRIANVS AV [ GVSTVS]. Bustul, lau
reat al împăratului spre dr.
Rv. COS I I I [PP CLEMENTIA) AVG
SC. Clementia, în picioare spre st„ ţine o
pateră şi un sceptru.
Br. miji. Cohen2, 510. Anul 128. Conser
varea rea.
1 1 . Acelaşi împărat
HADRIANVS AVGVSTVS PP. Capul
laureat al împăratului spre dr.
Rv. HILARITAS pp cos I I I. se.
Hilaritas, pe jumătate nudă. ln picioare
spre st„ oferă o ramură de palm'er unui
tlnăr nud în picioare spre st. şi ţine un
corn al abundenţei. La dreapta o fată
Unărâ ; tn exergă, COS I I I. Br. miji.
Cohen8, 817, 818. Conservarea mediocră.
12. Acelaşi împărat

[ IM P CAESAR) TRAIANVS HADRIA

13.
14.

15.

1 6.

NVS AVG PMTRP COS I I I. Bustul lau
reat al împăratului spre dr.
Rv. VICTORIA A VGVSTI SC. Victorie
ln zbor spre dr„ ţine un trofeu.
Br. mare. Cohen2, 1462. Anul 118. Conser
varea mediocră.
Acelaşi tmpărat
Bronz mare foarte uzat.
Anlonin Piui
ANTONINVS AVG PIVS [PP). Capul
radiat al împăratului spre dr.
Rv. COS I I I I SC. Fides, tn picioare spre
dr. ţine două spice şi un coş cu fructe.
Br. miji., Cohen2, 299. Anul 148. Conser
varea mediocră.
Elagabal
IMP CAES M AVR ANTONINVS PIVS
AVG. Bustul laureat şi drapat al împăra
tului spre dr.
Rv. SVMMVS SACERDOS AVG. Ela
gabal, în picioare spre st„ sacrifică pe un
trepied ; în cîmp, o stea.
AR. 17 mm, Cohen2 , 276. Conservarea me
diocră.
Acelaşi tmpărat
IMP CAES M AVR ANTONINVS P IVS
AVG. Bustul laureat, drapat şi cuirasat al
tmpăratului spre dr.
Rv. PM [TRP I I I ] COS [ II I ) PP. Pax,
ln picioare, ţine o ramură şi un corn al
abundenţei.
AR. 17 mm, Cohen2 , 1 67. Anul 220. Con
servarea mediocră.

17. Severus Alexander
IMP CM AVR SEV ALEXAND AVG.
Bustul împăratului laureat şi drapat
spre dr.

Rv. AEQVITAS AVG. Acquitas, în
picioare spre st„ ţine o balanţă şi un corn
al abundenţei.
AR. 19 mm, Cohen2, 8. Denar uzat.
18. Acelaşi împărat
IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG .
Bustul împăratului laureat, drapat ş i cui
rasat spre dr.
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Rv. ANTO?\IX AVG. Abundantia in
picioare spre st. , ţine spice şi cornul abun
denţei ; la picioare, un modius plin cu spice.
AR. 1 9 mm, Cohen 2 , 2_3 . Conservarea mul
ţumi toare.

1 9. Julia Mamaea
IVL IA MAMAEA AVG. Bustul său spre dr.
Rv. VENVS FELIX. Venus, ln picioare
spre dr., ţine un sceptru şi un Cupido.
AH. 19 mm, Cohen 2, 68. Conservarea mul 
ţumitoare.
20. Gordian I I I
JMP GORDIAXVS P IVS FEL AVG.
Bustul împăratului radiat şi drapat spre dr.
Rv. LAE [TITIA AVG N]. Lactitia în
picioare spre st., ţine o coroană şi o ancoră.
Antoninian, 22 mm, Cohen2, 1 24. Conser
varea mediocri\.
2 i . Filip Arabul
Il\IP l\I IVL PHIL IPPV S A V G . Bustul
împăratului laureat, drapat ş.i cuirasat
spre dr.
Rv. PROV INCIA DACIA AN I I (in
exergă). Figură feminină ln picioare spre
st., cu bonetă frigiană, aşezată Intre un
vultur şi un leu ; ln mina dr., ţinc o sabie
curb ă ; ln st. şi dr., cite un vexil/tim cu
cifrele Y şi X III.
Br. mijl. Pick, 1 , tip B. Conservarea
mediocră.
22. A ure/ian
E\IP AYRELL\XVS AVG. Bustul radiat,
drapat şi cuirasat al împăratului spre dr.
Rv. CONCORDIA AVG. Aurelian şi
Severius în picioare !şi dau mina ; ln exergă :
litera P.
Antoninian. Cohen2, 37. Conservarea mul
ţumitoare.
23. Acelaşi împărat
Aceeaşi monediL
2,1. l'rubus

l'.\IP PROUVS PF A Y G . Busl ul radial � i
cuirasat al împăratului spre dr.
I/v. SA [LY] S AVG. Salus, in picioare
spre dr., hrăneşte un şarpe. Sub mina ci,
\" I I ; ln rxcrg:i, XXI.
, \nloninian, Cohcn2, 572. ConsPrn1rca mul

\ 11111itoarc.

25. Cu11sla11lius Clurus
Bronz mijlociu foarte uzat
26. Valeria

GAL VALERL\ AVG. Bustul său dia
demat spre dr.
Rv. VENERI VICTRICI. Venus ln pi
cioare spre st., ţine un măr şi ridică vălul.
Jn exergă, MTA.
Antoninian. Cohen2 , 2. Conservarea buni\.

27. Conslanţiu I sau 11
CONSTANT ( INO POLIS]. Bust feminin
cu coif şi cuirasat spre st.
Rv. Victorie ln picioare spre st., pune
piciorul drept pc o proră de corabie şi ţine
un sceptru.
Bronz mic. Cohen2, 2 1 . Consen·arca mul\u
mitoarc.
28. Constantin I I
CONSTA [NTIN VS] IVNNOBC. Bustul
împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dr.
Rv. GLORIA EXERCITVS. Doi sol
daţi, faţă ln faţă, ţin cite o lance şi se rca
zimă pe un scut. Intre ei, un stindard c n
labarwn. In exergă, SMKE.
Br. mic. Cohen2, 92. Conservarea mecliocr:i .
29- 32. Conslanţiu I I
33. Acelaşi împărat
D. N. CONSTANTIVS PP AVG. Bustul
său diademat şi drapat spre dr.
Rv. FEL TEMP REPARATIO. Un
soldat ln picioare spre st„ ţine ln st. un
scut, străpunge cu lancea şi loveşte cu
piciorul pc duşmanul căzut de pe cal.
Br. mic. Cohcn2, 15. Conservarea mulţumi
toare.
3'1 - 37. Acelaşi împărat
I.a fel.
38. Acelaşi împărat
D. N. CO);'STA.:\TIVS PF AVG. IJuslul
si\u diadcmat şi drapat spre dr.
Rv. FEL TEi\IP REPARATIO. Con
slanlius ln ţinuU militară, în picioare spre
st., ţin e n n labarum şi se reazh13 ă pe u 11
sc ut ; înaintea lui, doi prizonieri cu mtinil e
legate la spate. In exergă, Sl\ITST.
Br. mic. Cohen2, 42. Conservarea mnl ! u m i
loar1'.
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3 9 - 40. Acelaşi lmpărat
La fel.
Var. Cohen2, 46.
41 . Acelaşi lmpărat
CONSTANTIVS PF AVG. Bustul impăra
tului diademat spre dr.
Rv. (VICTORIAE] DD AVGG Q.N.N.
Două Victorii ln picioare, faţă în faţă, ţin
fiecare cite o coroană şi o ramură de pal
mier ; în exergă, MTSA.
Br. mic. Cohcn2, 293. Conservarea mulţu
mitoare.
42. Acelaşi împărat
D N CONSTANTIVS PF AVG. Capul dia
demat al împăratului spre dr.
Rv. VOT XX MVLT XXX. Totul într-o
coroană de lauri. In exergă, TES.
Br. mic. Cohen2, 339. Conservarea me
diocră.
43. Valentinianus
DN VALENTINIANVS PF AVG. Bustul
său diademat şi drapat spre dr.
Rv. RESTITVTOR REIP. Valentinia
nus, laureat, în ţinută militară, în picioare
spre st„ ţine un stindard şi o Victorie.

Br. mic. Cohen2, 21 . Conservarea mediocră
44. Acelaşi împărat
DN VALENTINIANVS P F AVG. Bustul
său diademat şi drapat spre dr.
Rv. GLORIA ROMANORVM. Valenti
nianus, în ţinută militară, în picioare, spre
dr„ ţine în dr. labarum, iar st. o ţine pe
capul unui prizonier îngenunchiat.
Br. mic. Cohen2, 12. Conservarea mediocră.
45. Acelaşi împărat
D N VALENTINIANVS PF AVG. Bustul
său diademat şi drapat spre st.
Rv. [ SECVR ITAS REIPVBL ICAE].
Victoria înaintează spre st. şi ţine o coroană
şi o ramură de palmier.
Br. mic. Cohen2, 37. Conservarea mediocră.
46. Acelaşi împărat
47. Honoriu
(D N] HONORIVS [PF] AVG. Bustul său
diademat, drapat şi cuirasat spre dr.
Rv. V IRTVS EXERCITI. Honorius, ln
picioare, ţine o lance şi se reazemă pe un
scut. Victorie, în picioare, spre st„ ţine o
coroană şi o ramură de palmier.
Br. mic. Cohen2, 56. Conservarea mediocră.

În afară de aceste monede au mai fost găsite încă 11 piese : un denar de
argint, cinci monede mici de bronz şi cinci monede de bronz mijlociu. Acestea,
păstrîndu-se în condiţii nesatisfăcătoare, nu au putut fi identificate.
În urma săpăturilor executate în anul 1950, s-au putut constata „două
niveluri principale de locuire", aşezarea fiind datată, prin monedele descoperite, în
secolele II şi III e.n. Au fost găsite 17 monede, „cea mai veche datînd de la
Traian, iar cea mai nouă de la Filip Arabul". Autorul raportului de săpături
mai constată următoarele : „ Se pare deci că aşezarea şi-a început existenţa imediat,
după cotropirea Da.ciei de către romani, poate chiar pe locul unui sat mai mic
dacic, şi a durat cel puţin pînă la eliberarea Dacieim.
Materialul monetar, adunat de pe teritoriul aşezării de la Cristeşti, după cum
reiese din descrierea de mai sus, confirmă concluzia lui Dorin Popescu, deşi crono
logic nu corespunde listei monedelor care au fost descoperite cu ocazia unei săpă
turi sistematice. în săpătură, ultima monedă descoperită este din vremea lui Filip
Arabul, pe cînd în lista monedelor care se află la Tîrgu Mureş, ultima monedă este
din timpul lui Honorius. Se pune întrebarea care e cauza acestei contraziceri �
Pe baza materialului descoperit cu ocazia săpăturilor sistematice executate
în castrele de la Comălău2 şi de la Inlăceni3, în care ultimele monede datate sînt
de la Filip Arabul, fără îndoială trebuie să acceptăm că ultimele monede care au
circulat în rîndurile populaţiei romane din aşezarea de la Cristeşti, erau acelea ale
1 Sdpdlurile de la Cristeşli, ln SCIV, II (1951), p. 280.
2 Z. Szekely, A komolloi ramai eriidilelt tabor (Castrul roman de la Comălău), 1 943, p. 28.
3 Z. Szekely, Jelentes a sepsiszentgyorgyi art. Muzeum 1945- 1953, p. 45 ,
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împăratului Filip Arabul. Invazia carpică în această parte a Daciei romane,
lingă hotarul estic al imperiului, fireşte că a avut urmări grele şi pentru viaţa
populaţiei1• Castrele au fost devastate şi sigur că n-au fost cruţate nici aşezările
civile. Cu toate acestea, continuitatea circulaţiei monetare, cu mici lacune, durează
pînă la sfîrşitul secolului al IV-lea - începutul secolului al V-lea e.n. Care e expli
catia
' �
După părerea noastră, circulaţia monedelor romane după Filip Arabul în partea
răsăriteană a Da.ciei este de atribuit purtătorilor culturii de tip Cerneahov-Sîntana
de Mureş2, ale căror cimitire sînt cunoscute şi pe teritoriul Regiunii Autonome
Maghiare, la Bandu de Cîmpie 3, Sintana de Mureş"' şi Tîrgu Mureş5, iar urme de
aşezare avem la Sf. Gheorghe (Epresteto )6• Această populaţie, după prăbu�irea
stăpînirii romane în Dacia, la sfîrşitul secolului al Iii-lea e.n., a luat în stăpînirP
valea Mureşului, a Oltului şi a Pîrăului Negru şi s-a aşezat statornic, pînă cînd
a fost gonită de alţi năvălitori mai puternici, de huni7• La Cristeşti nu sînt atestate
urmele acestei culturi materiale, după săpăturile de pînă acum8, însă în împreju
rimile comunei amintite se găsesc localităţi care dau destule dovezi că pe acm;t
teritoriu a existat o viaţă destul de îndelungată.
SZEK E L Y ZOLTi\N

INFORMAŢII
1. Comălău-Komollo, r. Sf. Gheorghe, Regiunea Autonomă Maghiară.
Pe teritoriul comunei, în curtea lui Dambora Ioan, a fost găsită o monedă
romană republicană, între anii 1920 - 1930. Este de tipul Cohen1, 172 .
2. Dăneşti- Csikdanfalva, r. Ciuc, Regiunea Autonomă Maghiară.
Cu ocazia construirii casei ţăranului Albert D.wid, la săparea fundamentului,
într-un vas de lut, au fost găsite 88 monede de argint, pe care figura efigia unui
„cal". Nu s-a putut achiziţiona nici o monedă. Se presupune că a fost un tezaur
de monede dacice sau tetradrahme ale lui Filip al Ii-lea cu imitaţii barbare.
3. Pornmbenii Jl!Iici - Kisgalarnbfalva, r. Cristnr, Regiunea Autonomă .Ma
ghiară. Pe vîrful promontoriului Galath-teto a fost găsit în 1954 un denar de
argint al lui Vespasianus. Greut. 2 g. Diam. 15 mm (Cohen1, 148).
1 B. Mitrea, Tezaurul m onetar de l a Ruşi-Sibiu ş i acţiunea carpilor, ln SCI V, I V (1953), p. 62 1 622 şi 625 - 626.
1 St. Kovacs, A marosszentannai nt!pvandorlaskori temeio (Cimitirul din epoca migraţiilor de la Sln tana
de Mureş), ln DolgCluj, I I I (1912), p. 250- 367.
8 St. Kovacs , A mezobandi cisatdsok (Săpăturile de la Bandu de Cimpie)
ln DolgCluj, TV (1913),
p. 279.
' St. Kovâcs, op. cit.
5 St. Kovacs, A marosvdsdrhelyi oskori telep szkila t!s nt!pvdndorldskori temeto (Staţiunra scitidi
străveche de la Tlrgu Mureş şi cimitirul din epoca migraţiilor), în DolgCluj, VI (1915), p. 226 - 32-t.
8 Szekely Z., Urme din epoca prefeudală, sec. IV e. n . , pe teritoriul oraş11/11i Sf. Ghenrglie. Comunicare
\inută la şedinţa Academiei R.P.R. la 9 . I I.1956.
1 Szekely z., ibid.
8 Săpăturile de la Cristeşti, ln SCI V, II (1951), p. 279.
,
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4. Gaşin-Kaszonaltiz, r. Ciuc. Regiunea Autonomă Maghiară. În registrul de
inventar numismatic al fostului liceu romano-catolic figurează trei denari de argint
ai lui Lucius Verus, găsiţi spre vest de Caşin-Kaszonaltiz, în punctul numit „Pap
hegyalja " .
SZEKELY ZOLTAN

TE ZAURUL DE MONEDE ROMANE REPUBLICANE
DE LA CONŢEŞTI (R. ADJUD)
În ziua de 5 iunie 1955, în satul Conţeşti, c01n. Sa.scut- Sat, raionul Adjud,
s-a găsit la circa 0,50 m adîncime un tezaur de monede romane republicane, din
care au putut fi recuperate 136 exemplare. Locul descoperirii se află în marginea
de nord a satului Conţeşti, pe coasta vestică a dealului Cojocaru, orientat SE -NY,
care coboară în trepte spre albia secată a unui pîrău. Una din aceste trepte for
mează hotarul dintre grădina lui Zamfir Ion şi a lui Bulin Ion din Conţeşti, loc
în care copiii locuitorilor D umitrache Matei şi Mihalache N. Matei au dat, jucîndu-se,
peste un vas plin cu monedele amintite.
Vasul în care s-au păstrat monedele a fost spart de găsitori în fragmente
mici, azi pierdute. Numai cîteva au fost găsite de semnatarul acestei note, fără
a avea. însă posibilitatea de reconstituire a recipientului. Fragmentele ceramice
sînt de culoare cenuşie, din pastă fină şi lucrate la roată ; ele aparţin Latene-ului
dacic.
Cum pe această coastă s-au mai găsit fragmente similare, precum şi unele vase
întregi (din informaţiile locuitorilor), deducem că tezaurul a fost găsit într-o aşezare
dacică.
Cea mai veche monedă este de la anul 217 î.e.n., iar cea mai recentă de la
Augustus, cu emisiunea din anii 5 - 2 î.e.n.
E:\I I L I A X I. llOLD

Iaşi

O MONEDĂ DE LA VLAICU VODĂ, LA DUNĂREA DE JOS
Pe Dunăre, în dreptul kilometrului 356, în apropierea punctului Dervent
(comuna Gîrliţa, r. Adamclisi, reg. Constanţa), se află capătul din aval al insulei
Păcuiul lui Soare. Pe această insulă, la bifurcarea apelor străjuia în timpuri înde
părtate o cetate de piatră, cu ziduri groase de mai mulţi metri.
în incinta acestei cetăţi, pe malul Dunării, aproape de zidul din amonte, s-a
găsit în ziua de 24 octombrie 1957 , următoarea monedă, emisă de Vlaicu Vodă :
Av. : + M(LADIZ)LA (I WAIW)ODE. C ercu ri perlate în exterior şi in interior.
ln primul cartier patru fascii, al doilea plin. Globulă la mijloc p e linia cc despică scutul,
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Scul despica t ,

DESCOPERIRI MONETARE
Rv. : ( + TRAN)SA(LPIN)I. Cerc perlat exterior. Coif tnchis tn profil spre dr., cu lambrechinurl .
Nu se poate şti dacă a avut cruce pe partea inferioară a coifului.
Deasupra coifului, acvila cu capul tntors spre st. şi cu aripile tnchlse.
AR. 0,50 g (starea actuală), 17 ,5 mm. Ducat (fig. 1).

Fig. 1

Moneda este afectată de două rupturi laterale, care alterează cea mai mare
parte din legendă.
Nu se pot face aprecieri asupra imprejurărilor care au dus la degradarea
monedei şi nici dacă a făcut parte dintr-un tezaur, cum ar fi fost de dorit.
Cercetarea minuţioasă pentru aflarea şi a fragmentelor lipsă din monedă nu
a dus la nici un rezultat.
VASILE A. CUL ICĂ
Călăraşi

MONEDE BĂTUTE LA SADA GURA, GĂSITE ÎN MUNTENIA
În urma unor cercetări efectuate i n citeva comune din raioanele Roşiorii de
Vede (reg. Bucureşti) şi Costeşti (reg. Piteşti), s-au identificat un număr de monede
de bronz, bătute la Sada.gura în anii 1 7 72 - 17 7 4 pentru Moldova şi Ţara Romî
nească. Aceste monede au fost găsite izolat in următoarele localităţi :
47 5
https://biblioteca-digitala.ro

DE5COPEHllU �IO'iET \llE

A. în raionul Roşiorii de Vede

1. Peretu : o monedă de o para - trei denghi, emisiunea 1 7 72 ; trei monede
cu valoarea nominală de două parale - trei copeici , două exemplare emise în 1773,
al treilea exemplar din anul 177 4.
2 . Bălţaţi : o monedă de două parale - trei copeici, emisiunea 1773.
3 . Scrioaştea : o monedă de o para - trei denghi, emisă în 1772 şi una de
două parale - trei copeici din 1773.
4 . Balaci : o piesă de o para - trei denghi, cu data 1772 ; trei piese de două
parale - trei copeici, emisiunea 1773.
3 . Tecuci : o monedă de o para - trei denghi, emisiunea 1 7 72 ; două, monede
cu valoarea nominală de două parale - trei copeici, emisiunea 1773.
R . În raionul Costeşli

6. Surduleşti : o piesă de o para - trei denghi, datînd din 1772 ; cinci piese
de două parale - trei copeici, emisiunea 1 773, dintre care una găsită într-un
mormînt din cimitirul vechi al satului.
7. .Mirosi : două monede cu valoarea nominală de două parale - trei copeici,
emisiunea 1773.
l'r. I. SPIHU
.J /exandria
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F.m. CoNDUllACHI, Der Beilrag der Miinz/11nde von
lslros zur Kennlnis des Waren- umi Ge/dumlaufes
an der unleren Donau im vorromisclien Zeilraum,
în
Wissenschfalliche .Annalen,
mai
1 957,
p. 289 - 30 1 .
Atlt apariţia monedei vest-pontice, l'il şi circu
la�ia acesteia in mediul autohton, reprezintă una
clin principalele probleme legate de cvolu \ja cetă
ţilor greceşti din Dobrogea, precum şi de istoria
relaţiilor acestora cu lumea băştinaşă. Condiţiile
social-economice ale apariţiei şi circulaţiei monedei
pontice şi consecinţele care decurg din acestea, nu
numai pentru coloniile greceşti, dar şi pentru dez
voltarea societăţii băştinaşe, slnt pc larg analizate
de prof. Em. Condurachi ln acest studiu.
Apariţia primei monede Ia începutul secolului al
V I I-iea l.e.n„ spune autorul, reflectă nemijlocit
un stadiu înalt al dezvoltării forţelor de producţie
şi al dezvoltării schimbului dintre oraşele greceşti
clin Asia Mică şi populaţia locală. Acest fenomen
coincide cu trecerea societăţii greceşti de la forma
de organizare gentilică la cea sclavagistă.
O dată cu procesul de colonizare greacă din
bazinul Mării Negre se dezvoltă în regiunile noastre
şi formele de viaţă sclavagistă, forme care vor pă
trunde treptat şi ln societatea gentilică din zona
carpato-dunărcană. Demnă de remarcat ni se pare
observaţia autorului cu privire la faptul că ln prima
fază a contactului dintre coloniile vest-pontice şi
băştinaşi, forma schimbului este in natură şi că
banii ca mijloc de schimb intervin mai tlrziu, ln faza
ele producţie locală a centrelor greceşti din Dobrogea,
atunci clnd populaţia din această regiune ajunge să
ln\elcagă şi să aprecieze avantajele schimbului, in

care rolul principal 11 joacă moneda. Aşa se cxplicii
de cc ln Dobrogea, ca şi ln nordul Dunării, nu s-au
descoperit plnă acum monede greceşti clin secolele
V I I -V I l.e.n. Plnă la data cinel cetăţile de pc lito
ralul dobrogean al Mării Negre încep să bată monedă
proprie, se cunosc în teritoriul învecinat numai
pătrunderi sporadice de monede olbienc şi statcri
cyzicieni din sec. V l.e.n„ documentate prin desco
peririle de la Salsovia şi Cuzgun (rcg. Constanţa).
Moneda începe să aibă u n rol principal în schimbu
rile comerciale clin regiunea carpato-dunărcană in
momentul în care coloniile greceşti vest-pontice au
monetării proprii. Primele emisiuni, pe care la
Istros le întllnim la sflrşitul secolului al V-lea l.e.n„
la Callatis la sflrşitul secolului al IV-iea l.e.n„ iar la
Tomis ln preajma anului 200 l.e.n„ coincid cu
perioada de maximă înflorire economică a acestor
cetăţi. Prin urmare, primele monede ale coloniilor
greceşti din Dobrogea apar ca o consecinţă firească
a dezvoltării social-economice a oraşelor respective,
şi nu ca un rezultat al autonomiei lor politice, cum
lasă să se înţeleagă B. Pick, atunci dncl vorb eş te
despre apariţia monedei Ia Istros.
Un rol hotărltor în dezvoltarea coloniilor gre
ceşti, şi deci şi in apariţia monedei, l-au jucat rapor
turile economice dintre greci şi localnici, ln care
schimbul marfă-bani ia locul schimbului marfă
marfă. Dovada o constituie seria de descoperiri
monetare pontice făcute în mediul băştinaş, nu
numai în preajma cetăţilor, dar şi Ia nordul Dunării,
ln regiuni mult mai îndepărtate. Cele mai numeroase
şi, în acelaşi timp, cele mai importante din acest
punct de vedere slut descoperirile de monede ale
oraşului Istros. Pe lingă tezaurele ele la Cuzgun,
_Dăeni, Tulcea, Suluc şi Mangalia, toate ln Dobrogea,
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o însemnătate deosebită prezintă descoperirile din
Moldova, de la Poiana, Prisăceni, Oblrşeni-Tutova,
Beneşti-Tecuci şi din împrejurimile Vasluiului,
precum şi tezaurul cu monede histriene dintr-o
<'tapă mai Urzie (sec. I î.e.n.), găsit ln cetatea dacică
de la Costeşti. Tezaurul cu drahme histriene de la
Cherson vădeşte o răspîndire a acestui tip de mo
nedă departe de nordul Mării Negre. Tot ca rezultat
al unei circulaţii monetare din Istros, sînt citate şi
cele cîteva monede autonome Urzii, apărute la Cra
covia, lntr-o descoperire, alături de monede din
Mesembria, deşi componenţa tezaurului nu lasă să
se întrevadă că prezenţa acestor piese s-ar datora
unei activităţi comerciale a Istrosului în această
regiune îndepărtată.
Descoperirile cu monede callatiene şi tomltane
ln regiunea carpato-dunăreană slnt cunoscute ln
număr destul de mic şi provin dintr-o epocă ceva
mai tlrzie. Aria lor de răsplndire nu poate, din
această cauză, să fie stabilită, cu atit mai mult cu
cit descoperirile ne sint semnalate pe locul vechilor
oraşe şi foarte rar ln zona imediat apropiată.
Unele tezaure găsite ln R.P. Bulgaria, ln care se
constată prezenţa monedelor din Tomis, denotă o
bogată activitate comercială a oraşului, care în
bună parte este îndreptată spre sud. Monedele
respective însă nu aparţin perioadei autonome a
cetăţii, el epocii romane, clnd este cunoscut rolul

Important pe care-l joacă Tomisul ln regiunea

pontică.
Larga răspîndire a monedelor din Istros , Callatis
şi Tomis, ca şi numărul mare al emisiunilor lor
monetare, pe care-l cunoaştem din publicaţii şi
colecţii publice şi particulare, arată o sporită acti
vitate a negustorilor greci şi această perioadă coin
cide cu faza de trecere a acestor colonii de la starea
de centre orăşeneşti importatoare de mărfuri la
starea de centre locale de producţie, a căror exis
tenţă economică era determinată de capacitatea de
absorbţie a produselor de către populaţia băştinaşă
de la sudul şi nordul Dunării. Producţia aceasta
locală duce în secolele III- I l.e.n. la întărirea rela
ţiilor dintre greci şi autohtoni şi totodată la mărirea
procesului de diferenţiere economică şi socială în
cadrul populaţiei orăşeneşti, proces caracteristic
lumii sclavagiste din epoca elenistică.
Toate acestea au făcut ca populaţia din regiunea
respectivă să lnalnteze cu paşi repezi spre o formă

nouă, superioară, de organizare social-economică,
spre formele de viaţă sclavagistă.

C. Preda
Contribuţii la cunoaşterea tezaurelor
de argint dacice. Tezaurul de la St'irăcsău şi Şeica
Mică. Bucureşti, Editura Academiei R.P.R.,

Octavian FLOCA,

1956, 36 p., 21 fig. ln text + XXXII pi.
Harnicul director al Muzeului regional din Deva
prezintă cu competenţă şi pricepere, într-o elegantă
publicaţie, două tezaure : unul conţinlnd numai
obiecte de podoabă, iar celălalt cuprinzînd, pe lingă
as(menea obiecte, şi 356 denari romani din timpul
·
republicii. Ambele tezaure sînt de argint şi au fost
descoperite în ultimii ani în sudul Transilvaniei.
Primul din aceste tezaure a fost aflat în 1950 pe
teritoriul satului Sărăcsău, r. Orăştie, reg. Hune
doara şi este format din patru fibule mari, patru
fibule mici, un ac de fibulă cu resort, trei coliere,
patru brăţări şi şase inele. întregul material de
inventar este amplu descris şi însoţit de un comen
tariu şi încadrarea corespunzătoare. O bogată şi
amănunţită Ilustraţie, desene şi planşe, dă putinţa
cercetătorului de a urmări, pînă la detaliu, elemen
tele amintite în descriere sau legate de tehnica con
fecţionării diferitelor obiecte de podoabă. Din punct
de vedere tipologic, cea mai mare parte a fibulelor
se încadrează în tipul cu nodozităţi discoidale pe arc,
pe clnd alte două exemplare sînt de un tip deosebit,
cu arcul format din tablă de argint de formă romboi
dală, împodobit cu motive semilunare adlncite.
întregul complex de obiecte se încadrează în cate
goria obiectelor de podoabă caracteristice pentru
geto-daci.
Pe baza analogiilor cu obiectele de podoabă ase
mănătoare descoperite ln tezaurul de la Cerbăl, în
care s-au aflat ln plus şi monede romane din timpul
republicii, autorul este de părere că întreg tezaurul
de Ia Sărăcsău se date ază în a doua jumătate a
_
secolului I l.e.n.
Vasul de lut în care se aflau obiectele a fost
găsit spart ln pămlnt, totuşi au fost recuperate din
el suficiente fragmente, care să ne permită să-i
precizăm forma ln toate amănuntele.
Cea de-a doua descoperire care formează obiectul
studiului de faţă o constituie tezaurul de monede
şi obiecte de po�oabă de la Şeica Mică, r. Mediaş.
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'fczaurul, descoperit în anul 1954, se compune din
356 denari romani din timpul republicii, precum şi
uncie obiecte de podoabă geto-dace : trei torques,
cinci brăţări, un lanţ ornamental şi două fibule,
toate de argint.
Cea mai veche monedă din acest tezaur este un
denar ce se datează, după autor, Intre anii 217 - 197
i . e.n., pe clnd cea mai recentă piesă este un denar
al lui Octavian ele tipul Cohen2, 123 ; Grueber, 11,
p. t.1 , nr. 4348 sau Mattingly, I, p. 102, nr. 624.
Ultimii doi cercetători datează acest denar Intre
anii 29 - 27 l.c.n. Mattingly face precizarea că emi
siunea aceasta a fost bătută lntr-un atelier monetar
!lin eslul imperiului.
Se dă, în continuare, un amănunţit şi precis
inventar cronologic al monedelor din această desco
perire, însoţit ele toate datele necesare. Se cuvine
i;ubliniat în mod cu totul deosebit soluţia tehnică la
care s-a oprit editura şi autorul, prezentlnd pe pagina
din stlnga textul descrierii, iar pc planşa din dreapta
toate monedele descrise, şi numai ele. Este o soluţie
fericită, care permite cititorului să urmărească
nestingherit descrierea şi să controleze imediat
toatr amănuntele pe fotografia alăturată, fără să
mai fie obligat să lntoarc:'\ foile.
Contramărcile de pc monede slnt studiate separat
şi figurează toate pc două planşe speciale (pi. XXIV
şi XXV).
Studiul se încheie cu descrierea obiectelor de
podoabă, cu care prilej autorul aduce unele corective
Yalabile, ln ceea ce priveşte întrebuinţarea terme
nului de tip „Nauheim" pentru tipul de fibulă
geto-dacă tn formă de lingură (p. 31 - 32).
Lucrarea de faţă, allt prin cercetările de teren,
cit şi prin !naltul nivel ştiinţific al prezentării
pieselor şi interpretării lor istorice, constituie un
model demn de urmat. Editura Academiei a spri
jinit, tn măsura posibilităţilor, efortul autorului.
Este regretabil doar faptul că această publicaţie
nu a fost inserată intr-o „colecţie" de specialitate.
Acest lucru se mai poate face incă, studiul lui
Octavian Floca putlnd deschide in chip onorabil o
asemenea colecţie.
B. Mitrea

X Â LEZ Y MIN C Î V LECHÂCH, NA MORAVE
A. VE SLEZSKU redigovala Emanuela NOHE
,ILOV.A-PRA.TOVA (Descoperiri monetare din Bo
cmla, Moravia şi Silezia, sub redacţia Emanuelei

Nakladelstvi C':eskos l o
venske Akademie Ved. Praga, voi. I, 1955 ,
314 ( - 316) p. + 6 hărţi ; voi. I I, 1956, 298
( - 300) p. + 5 hărţi ; voi. III, 1 957, 275 ( - 280)
p. + 5 hărţi.

N"OHEJLOVA.-PRA.TO\'A),

în ultimii ani a apărut, sub egida Academiei
Cehoslovace de Ş tiinţe , un bogat repertoriu al desco
peririlor monetare cunoscute plnă astăzi de pe
teritoriul Boemiei, Moraviei şi al Sileziei cehe. Cele
trei volume ale acestei lucrări, realizate de un co
lectiv sub redacţia ştiinţifică a cunoscutei numismate
dr. E manuela Nohejlovă-Prătovă, şefa Secţiei nu
mismatice a Muzeului Naţional din Praga, au apărut
succesiv tn anii 1 955 - 1957. Repertoriul cuprinde
informaţii condensate, redactate sub forma unor
scurte note (denumite ln text regeste), cu privire la
peste 4399 descoperiri monetare 1 de pe teritoriul
cercetat. Datele consemnate în acest repertoriu se
referă atlt la descoperiri mai vechi, dar mai ales la
cele efectuate de la începutul secolului al XIX-iea
încoace, clnd studiul acestor izvoare a devenit o
preocupare continuă a numismaticii. Materialul
înfăţişat, şi anume monedele descoperite pe acest
teritoriu, datează din veacul al IV-iea t.e.n. plnă în
anul 1 900. E pentru prima oară, după cunoştinţele
noastre, clnd un repertoriu numismatic de asemenea
proporţii, cu limite cronologice atlt de vaste, vede
lumina tiparului. Cum importanţa operei realizate
de numismaţii cehi este de necontestat, vom căuta
să prezentăm ln linii mari nu numai conţinutul ei,
ci şi metodele întrebuinţate, spre a scoate în evidenţă
valoarea acestui instrument de lucru at!t pentru
studiul problemelor legate de circulaţia monetară
ln această zonă a Europei Centrale, cit şl, eventual,
ca lndreptar pentru redactarea unui repertoriu
similar ln alte ţări.
*

Primul volum al operei recenzate are următorul
cuprins :
1 . In prefaţă (p. 5 - 26), dr. Emanuela Nohej1 Numărul total al descoperirilor nu corespunde
cu cel indicat de ultimul numă.r de ordine, deoarece
tn cuprinsul repertoriului s-au intercalat ulterior o
seamă de „regeste" (de exemplu nr. 77a, 213a etc.) ;
altele au fost eliminate la corecturi (nr. 1734,
1930). Cifrele prezentate ln recenzia de faţă avlnd
un caracter pur informativ, nu s-au luat ln consi
derare aceste deosebiri de numerotare ; de aceea,
datele prezentate aici pot să nu corespundă întocmai
cu realitatea.

479
https://biblioteca-digitala.ro

NOTE Bllll.IOGRAFlcF;

l ova-Prâtovă explică mai lntii ce sînt descoperirile
monetare şi în cite categorii se împart, care l ste va
loarea lor, importanţa pe care o au ca izvoare ;
expune apoi metodele de a trata fiecare descoperire
ca un tot complex, de a determina structura şi
vechimea acestor descoper:ri şi de a extrage indicaţii
statistice (p. 5 - 9) ; mai clcparlc, se oC'upă ele atenţia
acordată de stat descoperirilor monetare, de legile
edictale în diferite ţări în această materie, precum
şi de grija cu care trebuie descrisă o descoperire
monetară ; expune metodele practicate în această
privinţă în Cehoslovacia, trecind în revistă lucrările
anterioare de acest gen (p. 9 - 1 1).
În continuare, autoarea arată care sînl sarcinile
Secţiei de numismatică a Muzeului Naţional din
Praga, precum şi meritele Societăţii numismatice
cehe în urmărirea şi conservarea descoperirilor mo
netare ; se referă la catalogul descoperirilor monetare
lntocmi l de Muzeul Naţional şi la cele două expoziţii
organizate de această instituţie : Monumentele mate
riale ca izvoare istorice (1937) şi Descoperirile mone
tare ca izvoare istorice (1953) 1 ; se ocupă apoi de
proiectul publicării materialelor expuse (p. 1 1 - 14).
Jn ultima parte, autoarea tratează despre lncer
carea ele a redacta un repertoriu al descoperirilor
monetare din cadrul limitelor geografice actuale
ale Cehoslovaciei ; expune izvoarele cercetate şi
anume, ln primul rînd, descoperirile monetare ln
fiinţă, integral sau parţial. păstrate în colecţii pu
blice sau particulare, apoi materialul din arhive, cu
prinzlnd informaţii despre asemenea descoperiri, ln
sfirşit, ştirile risipite în diferite publicaţii. s� dau
mai departe relaţii despre organizarea practică şi
modalitatea executării lntregii lucrări, precizlndu-se
că repertoriul se împarte ln şase părţi, după princi
palele categorii de monede reprezentate. Autoarea
lnfă!işează schema „notelor" redactate pentru desco
periri monetare ; arată cum se face diferenţierea,
grafic, dintre un tezaur monetar şi o descoperire
izolată ; expune principalele caracteristici ale actua
lelor diviziuni ; se ocupă de problema repertoriului
descoperirilor monetare din Slovacia, neincluse ln
lucrare 2, precum şi de sistematizarea descoperirilor
1 Catalogul acestei expoziţii,
intitulat N alezy
minei hislorickym pramenem, Praga, 1953, redactat

!le dr. Emanuela Nohejlovă-Prătovă, a fost pre
zentat în SCN, I (1957), p. 480.
2 Repertoriul descoperirilor monetare din Slo
yacia urmează să fie redactat ca o completare a celui
prezentat aiCi (p. 22).

nedatabile ; în sfirşit, in lncheiere, indică aport u l
principalilor
colaboratori
ai
acestei
lucrări
(p. 1 4 - 26).
Prefaţa este urmată de lista colaboratorilor şi a
principalelor prescurtări şi semne folosite ln cuprin
sul în tregii lucrări. Redactor al repertoriului re
cenzat este cir. Emanuela Nohejlovă-Prătovă, care a
redactat de altfel şi secţiunea privitoare la desco
periri monetare din perioada groşilor. Celelalte sec
ţiuni au fost redactate de următorii cercetători :
dr. Pavel Radomhsk y , pentru descoperiri de mo
nede celtice, descoperiri monetare din perioada
dinarilor şi din aceea a bracteaţilor ; Eugen Pochl
tonov, pentru descoperiri de monede antice, altele
declt cele celtice ; în sflrşit, secţiunea privitoare la
descoperiri monetare din perioada talerilor a fost
redactată de Lubomir Nemeskal. Un număr de 27
autori şi colaboratori principali (printre care figu
rează şi cei de mai sus) au redactat notele lnmănun
chiatc ln cele trei volume ale repertoriului analizat.
l n ce priveşte abrevierile şi semnele folosite în
cuprinsul acestor note, constatăm că ele sînt foarte
numeroase, deoarece s-a urmărit o redactare cit mai
concisă. Notăm îndeosebi întrebuinţarea unor pre
scurtări pentru a se indica : data descoperirii şi dala
îngropării pieselor descoperite ; cuprinsul unei desco
periri dispersate şi al uneia păstrate intacte plnă
astăzi ; descrierea ştiinţifică şi tehnică, de visu, a
unei descoperiri ; publicarea anterioară a unui scurt
raport asupra descoperirii ce face obiectul unei note
din repertoriu ; comunicarea unor descoperiri ine
dite, a unor descoperiri din morminte sau depistate
în cuprinsul unor documente din arhive ; proprie
tatea monedelor provenite dintr-o descoperire.
Semnele lntrebuinţate arată grafic dacă nota res
pectivă s-a făcut pe baza unei descrieri ştiinţifice sau
tehnice, fie integrală, fie parţială ori incompletă ;
de asemenea, se mai indică ln acest mod dacă nota
are ca izvor numai un scurt raport tipărit, dacă
descoperirea este inedită sau a fost extrasă din
cercetarea unor materiale de arhivă sau, în sflrşit,
dacă a fost făcută în morminte. Numele localităţilor
în care s-au făcut descoperirile semnalate e scris cu
caractere cursive, pentru a marca descoperiri izolate,
şi cu drepte, în cazul descoperirii unor tezaure
monetare.

2. Nalezy keltskych minei v CeclrUch na Moravi

RADOMEtlSKY (Desco
periri de monede celtice din Boemia, Moravia şi
a veu Slezsk sestavil Pavel
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Silezia. sistematizate de Pavel RADOMERSKY
(p. 33- 8,1). In introducere, autorul expune pc scurt
principalele probleme ridicate de alcătuirea acestui
repertoriu, apoi indică prescurtările întrebuinţate
pentru a desemna diferitele tipuri de monede celtice
întilnite în descoperiri. Repertoriul propriu-zis cu·
prinde circa 208 descoperiri de asemenea monede :
vreo 140 de pe teritoriul Boemiei, iar restul, separate,
din Moravia şi Silezia. Notele privitoare la aceste
descoperiri se înşiruie în ordinea alfabetică a loca
lităţilor, monedele celtice ncputînd fi datate prcris.
Din cuprinsul acestor note, constatăm că sînt pre
zente ln descoperiri numeroase tipuri de monede
celtice de aur argint şi bronz. Cele mai răspînditc
sint imitaţiile staterului lui Alexandru cel Mare.
precum şi staterii celtici şi diviziunile lor de tipul
Athena Alkis sau de tipuri înrudite ; de asemenea,
imitaţiile tetradrahmelor lui Filip al I I-iea şi Ale
xandru cel '.\fare, apoi tetradrahmele celtice de tip
lliatec, Nonnos şi altele : în sfirşit, mai rar monede
celtice de bronz. Pentru determinarea tipurilor
acestor monede, sînt folosite cunoscutele lucrări ale
lui R. Paulsen 1 şi R. Forrer 2• Cu titlu de exemplu
semnalăm descoperirile efectuate la Hol ysov,
r. Stod : două monede dacice, tetradrahme, avind pe
avers capul lui Herakles, pe revers călareţ (nr. 1 9 ,
informaţie după R. Paulsen, op. cit„ p. 128, no
ta 217) ; la Hradgte, lingă Stradonice, r. Beroun, trei
tezaure, unul de 200 - 700 monede de aur, celelalte
cuprinzînd laolaltă piese de aur, argint, bronz şi
bilion, toate emisiuni celtice, descoperite în celebrul
„oppidum" celtic de aici (nr. 27- 29). De asemenea,
cităm descoperirile celor două tezaure de monede
celtice de la Podmokly, r. Rokucany, între care
figurează şi acela găsit la 12 iunie 1771, alcătuit din
clteva mii de stateri de aur şi diviziunile lor, emi·
siuni celtice, precum şi alte trei descoperiri de mo
nede izolate, provenind din aceeaşi localitate
(nr. 92 - 95).
3. Nalezy anlickych minei v Cechach, na Moravi
a ve Slezsku sestavil Eugen POCH!TONOY (Descoperiri
de monede antice din Boemia, l\foravia şi Silezia,
sistematizate de Eugen Pochitonov) (p. 85- 308).
Această secţiune se compune din următoarele părţi :
o introducere, în care sînt indicate lucrările de bază
1 Hu<lolf Paulscn, Die Jliinzpriigungen der Boier,
Leipzig-Viena, 1 933.
2 Robert Forrer, Keltische Numismalik der Rhein
und Donaulande, Strassburg, 1 908.

şi metodele folosite pentru determinarea şi datarea
monedelor antice descoperite pe teritoriul citat (în
afară de cele celtice, care, după cum am văzut,
fac obiectul primei secţiuni) ; urmează repertoriul
monedelor greceşti, găsite în Boemia (12 descope
riri) ; monede romane şi bizantine, găsite tot în
Boemia (vreo 613 descoperiri) ; apoi monede găsite
în Moravia şi Silezia : greceşti - 5 descnperiri,
dintre care două nesigure : într-un caz, pare a fi
vorba de o monedă celtică (nr. 837, după toate apa
renţele aceeaşi descoperire de la nr. 175), în al doilea
caz, de monede bizantine (nr. 836, aceeaşi cu
nr. 1327) ; monede romane şi bizantine (în total, vreo
580 descoperiri). Notele privitoare la toate aces te
descoperiri se înşiră în ordine cronologică, în funcţie
de data celei mai recente monede, care, la rîndul ei,
datează însăşi descoperirea respectivă (terminus post
quem al depozitării pieselor) ; excepţie fac notele
pentru descoperirile de monede romane şi bizantine
care n-au putut fi determinate, deci a căror dată
nu se poate stabili ; acestea sînt aşezate la sfirşitul
celor datate, în ordinea alfabetică a numelor locali
tăţilor respective.
Dintre monedele greceşti găsite pe întregul
teritoriu îmbrăţişat de repertoriul recenzat, cea mai
veche (nr. 209) este o tetradrahmă syracusană cu
semnătura lui Evainetos, datată 4 1 3 - 357 l.e.n. 3
şi descoperită în 1907 pe cimp (de altfel, această
descoperire nu ni se pare absolut certă). Urmează
două descoperiri de bronzuri macedonene, unul de la
Filip al Ii-lea (nr. 210), celălalt de la Cassander
(nr. 211), o drahmă de la Lysimah (nr. 212), apoi
monede izolate din Sicilia, Bruttium, Numidia,
Thasos, colonia Nemausus din Gallia etc. Şirul
descoperirilor de monede greceşti se încheie cu
citeva incerte sau lipsite de date mai precise
(nr. 21 8 - 220, 835-837).
Descoperirile de monede romane încep cu dinarii
bătuţi în timpul republicii ; cea mai veche datează
clin perioada 268 - 1 97 î.e.n. (datare după Grueber ;
nr. 221). In total, sînt prezentate informaţii cu pri
vire la vreo 53 descoperiri de monede romane repu
blicane. Cele romane imperiale apar în cantităţi
mult mai mari şi într-un număr sporit de descoperiri,
3 :"fotă redactată de Eugen Pochitonov, după o
c.omunicare datorată lui J. Jecny, Numismaticky
Casopis 2 (1926), p. 8, de la care împrumută şi da
tarea acestei piese ; autorul observă însă că această
datare e greşită, moneda respectivă fiind din
perioada 485 - 478 l.e.n.

Sl - c . 10'1
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fapt ce era de aşteptat. Abundă mai ales monede
emise ln timpul lui Traian, Adrian şi Antoninus
Pius, apoi cele din perioada constantiniană.
Inceplnd cu Anastasius, se lnşiră un număr
foarte rcstrlns de descoperiri de monede bizantine :
clteva piese de Ia Justin I, Justinian I, Justin al
I i-lea (cu Sofia), Mauriciu Tiberiu, Phocas, Hera
clius I , Constans al I i-lea, Constantin al V II-iea
Porphirogenetul şi Zoe ; cele mai recente dateazft
de Ia Theodora (nr. 1335), Manuel I Comnenul şi
Isaac al II-iea Angelus (nr. 1336), descoperiri care,
du pă cum observă autorul, intră mai degrabă ln
perioada dinarilor (secolele X - X I I) şi ar trebui
să figureze ln volumul următor (din care insă au fost
omise). La sflrşit, slnt inserate notele privitoare la
descoperiri de monede romane şi bizantine care au
rămas nedeterminate 1 (aşezate, după cum s-a arătat
mai sus, ln ordinea alfabetică a localităţilor).
Examinarea fugară a descoperirilor datlnd clin
această vreme ne permite să semnalăm clteva, mai
caracteristice : Lom u Mostu, r. Horni Litvinov,
zece monede de bronz, depozitate lntr-o pungii,
emisiuni ale regilor Arsacizi de Ia Mithriclates al
I I-iea (123 - 88 l.e.n.) plnă Ia Volageses al I I I-iea
(147 - 19 1 e.n.), cu o lntrerupere Intre anii 51 şi 130
e.n. (nr. 476 a) ; Nebusice, r. Praga-z, 26 monede de
bronz, de la Agrippa (27 - 1 2 l.e.n.) plnă la Justi
nian I, de la care există o piesă de 10 nummia din
anul 540-541 (sînt unele întreruperi în şirul crono
logic al pieselor) (nr. 755) ; alt tezaur, găsit la
Kolinsko, începe cu un dinar de la Quintus Metellus
Pius Scipio (aproximativ 4 7 - 46 l.e.n.) şi sfirşeşte
cu un follis de la Justin al I I-iea (cu Sofia), cuprin
zlnd ln total 63 monede romane, bizantine şi colo1 La nr. 1337, e semnalată descoperirea în locali
tatea Krnov a unei monede bizantine ( ?) cu legenda
Sancta Maria ( I ?) (semnul exclamaţiei şi cel al
lntrebării aparţin lui Eugen Pochitonov). Acelaşi
autor observă că nu există monedă bizantină cu
această legendă ; crede că ar fi o confuzie, nomina
lul M fiind luat drept monogramul Mariei de către cel
care a consemnat această ştire, extrasă din arhiva
Secţiei de arheologie a Academiei de Ştiinţe din
Praga. Ne lntrebăm dacă moneda ln discuţie nu
este mai degrabă o emisiune a regelui Ungariei
Ştefan al IV-iea (1162 - 1 163), monedă de aramă
care are pe revers imaginea Madonei şi legenda
SANCTA MARIA (tip L. Rethy, Corpus nummorum
Hungariae, 1, Budapesta, 1899, nr. 100). Cum mo
neda respectivă se găseşte, după cum se precizează,
ln Muzeul Sileziei din oraşul Opava, ipoteza noastră
ar putea fi verificată.

niale (nr. 761) ; ln sflrşlt, un dlrhem sassanld, em i 
siune a regelui Khosroes I, cu data 577 - 578 (anul
al 47-Iea al domniei), găsit la Uhersk y Brod
(nr. 1330).
La sfîrşit, figurează indicele alfabetic al locali
tăţilor ln care s-au făcut descoperiri de monede
antice, cu excepţia celor celtice, sistematizate de Ia
lnceput în ordine alfabetică (p. 309 - 3 14). In anexă,
volumul cuprinde şase hărţi ale Boemiei, Moraviel şi
Sileziei cehe, pe care slnt reprezentate ln ordine :
a) descoperiri de monede celtice, cu semne c� rto
grafice deosebite pentru tezaure monetare, desco
periri izolate şi descoperiri ln morminte ; b) desco
periri de monede antice : greceşti şi romane, datlnd
din secolul al IV-iea l.e.n. pînă la sflrşitul secolului I
al erei noastre (inclusiv monedele emise de Nerva) ;
semne cartografice deosebite pentru a indica :
monede greceşti izolate, monede romane republi
cane : tezaure, descoperiri izolate şi descoperiri ln
morminte ; monede din secolul I e.n. : tezaure, piese
izolate, descoperiri ln morminte ; c) descoperiri de
monede datind din secolul al I I-iea (de la Traian la
Commodus inclusiv) ; d) descoperiri de monede din
secolul al I II-iea (de la Pertinax la Numerianus
inclusiv) şi e) descoperiri de monede din secolul al
IV-iea (de la Diocleţian plnă Ia Theodosiu I inclusiv),
cu aceleaşi semne cartografice, indiclnd : tezaure,
descoperiri izolate şi descoperiri în morminte ; f) ln
sflrşit, pe ultima hartă sînt reprezentate descoperiri
de monede din secolele V - X inclusiv (monede
romane imperiale de la Arcadius la Zeno ; monede
bizantine de la Anastasius la Mauriciu Tiberiu şi
de la Phocas la Justinian al I I-iea 1• Pe această
hartă figurează semne cartografice distincte pentru
următoarele categorii : monede din secolul al V-lea,
tezaure, descoperiri izolate, piese găsite ln mor
minte ; monede din secolul al V I-lea, tezaure, desco
periri izolate ; monede izolate din secolul al V I I-iea ;
la fel, din secolul al X-lea. Se observă că lnceplnd
din secolul al V I-lea, nu se mai lntllnesc monede ln
inventarul mormintelor.
*

Al doilea volum al repertoriului are următorul
cuprins :
1.

Ceske, moravske a . slezske nalezy minei

udo/li

1 Repartiţia pe hartă a monedelor ce fac parte
din descoperirile notate ln această secţiune la p. 88.
Nu am găsit în cuprinsul notelor privitoare la desco
periri de monede bizantine piese bătute de Justinian
al I i-lea.
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denaroviho ( 1 O - 12 slolell)
'

.

sestavil Pavel RADO-

MERBKY (Descoperiri monetare cehe, morave şi sile-

ziene din perioada dinarilor (secolele X - X II) ,
sistematizate de Pavel Radomersk y ) (p. 5 - 73) .
După o scurtă introducere, ln care slnt analizate
lucrările anterioare privitoare Ia această perioadă
şi se scoate ln evidenţă contribuţia adusă de reper
toriu, autorul prezintă aproximativ 530 descoperiri
de pe teritoriul Boemiei (nr. 1418 - 1647 inclusiv) şi
vreo sută din Moravia şi Silezia (nr. 1 648 - 1740).
Ele cuprind dinari feudali, bătuţi ln secolele X - X I I
l n diverse ţări, c a Boemia, Moravia, Ungaria, dinari
germani de la Otto I (936- 973), precum şi pfennigi
Otto-Adelaida, datind din a doua jumătate a seco
lului al X-lea. Un tezaur interesant, sub raportul
componenţei, este acela găsit ln 1938 la Kc'e, raionul
Vala�ske Mezifl i l (nr. 1652) şi alcătuit din 225 de
piese : un dinar roman imperial de Ia Traian, un
milli aren se bizantin, apoi dinari feudali de Ia Bo
leslav I (929- 967), primul duce al Boemiei care a
bătut monede, şi de la urmaşii săi din secolul al
X-lea, dinari germani Otto-Adelaida, dinari italieni,
francezi şi englezi.
Secţiunea privitoare la pcr:oada dinarilor se
lncheie cu un in dice alfabe tic al Iocal"tăţilor, ln
care s-au făcut dcscopc r:ri monc tare da tind din
această per:oadă (p. 7 1 - 73).

Ceske, moravske _a s/ezske ntilezy minei udobf
braklealoveho ( 13. stoleli) sestavil Pavel R .DOMERBK�
2.

(Descoperiri monetare cehe, morave şi silezien e din
perioada bracteaţilor (secolul al X I I I-iea), sistema
tizate de Pavel Radomersk y ) (p. 75 - 109). Şi această
secţiune e precedată de o scurtă introducere, după
care urmează un număr de circa 1 2 7 descoperiri
monetare din Boemia (nr. 1741 - 1868) şi vreo 60
din Moravia şi Silezia (nr. 1869 - 1 929).
Descoperirile monetare din această perioadă
- ce corespunde cu secolul al X i i i-lea - cuprind
dinari feudali şi bracteaţi, bătuţi în Boemia, Bavaria,
Meissen, Austria, Ungaria. Uneori, tezaurele con
temporane sînt alcătuite dintr-un mare număr de
piese, spre exemplu cel descoperit la Strmilov,
r. Jindi'ichouv Hradec, în Boemia, cu circa 3- 4000
monede, dinari austriaci, bavarezi, ungureşti, mo
r avi, şi bracteaţi nedeterminaţi ; datează din jurul
anului 1230 (nr. 1741). La urmă, figurează indicele
alfabetic al localităţilor în care s-au făcut descoperi
rile monetare prezentate (p. 1 1 0 - 1 1 1 ).
3.

Ceske, moravske a slezske nalezy minei udobl

gro§oveho (1300- 1547)

sestavila Emanuela NOHEJ

LovA:-PR.!Tov.! (Descoperiri monetare, cehe, morave

şi sileziene din perioada groşilor (1300 - 1547), siste
Nohejlovă-Prătovl'l)
Emanuela
de
matizate
(p. 1 1 3 - 290). Autoarea prezintă în introducere carac
teristicile acestei secţiuni, după care urmează reper
toriul, cuprinzînd peste 1 000 descoperiri (nr. 1931 2940), ce datează dintr-un răstimp de aproape 250
de ani. Aceste descoperiri sînt înfăţişate de data
aceasta laolaltă pentru Boemia, ca şi pentru Moravla
şi Silezia. Compoziţia lor e foarte variată ; în primul
rînd, sînt prezenţi groşii de Praga, care predomină
atlt ca număr de descoperiri (frecvenţă), cit şi sub
raportul cantitativ ; cităm, spre exemplu, tezaurul
'
de Ia C ăslav, găsit în 1883 şi datlnd de pe la 1330,
cu o cantitate de 22,5 kg de asemc:nea piese, cele
identificate reprezentlnd emisiuni de la Venceslav
al I i-lea şi Ioan de Luxemburg (nr. 1 986). În afară de
groşii de Praga, unii din ei contramarcaţi ln diferite
oraşe germane, descoperirile monetare din această
vreme mai cuprind groşi ungureşti, de Meissen,
polonezi, ducaţi de aur cehi, ungureşti, germani.
precum şi numeroase alte specii monetare, emise
ln diferite ţări din Europa Occidentală şi Centrală.
Volumul se încheie cu indicele alfabetic al locali
tăţilor în care s-au făcut descoperirile monetare pre
zentate în cadrul acestei secţiuni (p. 291 - 298) şi
cuprinde în anexă cinci hărţi. Pe cea dintli, slnt
reprezentate descoperiri monetare din perioada dina
rilor (secolele X - X I I I), cu semne cartografice deo
sebite pentru tezaure, descoperiri izolate şi desco
periri provenind din morminte. A doua hartă repre
zintă descoperiri monetare din perioada bracteaţilor
(secolul al X i i i-lea) şi foloseşte aceleaşi semne carto
grafice ; se observă că descoperirile monetare datlnd
din acest secol sînt mult mai rare. Hărţile următoare
înfăţişează descoperiri monetare din perioada gro
şilor (1300 - 1 543), împărţită în trei subperioade,
fiecăreia din ele corespunzîndu-i cite o hartă. Astfel,
descoperirile monetare din secolul al X IV-iea figu
rează pe o hartă aparte ; semne cartografice distincte
marchează descoperiri în compunerea cărora intră
sroşi de Praga ; groşi de Praga, amestecaţi cu mo
nede mărunte ; monede mărunte ; monede de aur
şi de argint, tezaurizate împreună ; monede de aur ;
monede găsite ln morminte. Uneori, două semne
distincte sînt combinate, spre a se arăta, de exemplu,
monede de aur sau monede mărunte de argint, des
cope rite în morminte. Alteori, slnt notate pe hartă
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d escoperiri monetare neexplicate în legendă (de
exemplu, descoperirile nr. 1 931, 1979, 1981, 2086,
prima cuprinzlnd, după datele regestului respectiv,
groŞi de Praga şi lingouri de argint, celelalte insufi
cient determinate de izvoarele care au stat la baza
redactării notelor corespunzătoare). Pe harta urmft- t oare, sînt reprezentate descoperirile monetare da
t ind din epoca husită (1400- 1470) ; se utilizează
aceleaşi semne cartografice, la care se adaug[t un
scrr.n nou, K, pentru a indica prezenţa in descoperiri
a groşilor de Praga sau de Meissen, con tramarca\ i în
diferite oraşe germane. în sflrşit, ultima hartă repre
zintă descoperirile monetare din epoca J agellonilor
( 1471 - 1547) ; cuprinde aceleaşi semne cartografice
C'a mai sus, în plus un semn nou, destinat să marcheze
desC'operirile nesigure.
*

Ultimul volum al repertoriului rcC'enzaL ar!'
mmătorul cuprins :
t. Ceske, moravskt! a slezske nale=11 minei rido/Ji
lolaroveho (1519 - 1 900) sestavil Lubomir NE�IEsKAJ,

(Descoperiri monetare cehe, morave şi sileziene, din
perioada talerilor (1519 - 1 900), sistematizate de
Lubomir Nemeskal) (p. 5 - 214). în introducere,
- autorul trece în revistă lucrările anterioare privitoare
- la această perioadă ; înfăţişează, în linii generale,
aspectele circulaţiei monetare din acea vreme, sta
bilind următoarele subîmpărţiri :
a. epoca 1519- 1 6 1 7, din care datează desco
periri atlt de groşi, cit şi de taleri 1 ;
b. epoca 1618 - 1648, a războiului de 30 de ani ;
c. epoca 1648 - 1 705, plnă la înfiinţarea Băncii
vieneze orăşeneşti şi apariţia hîrtiei-monedii ;
d. epoca 1 705 - 1 900.
De asemenea, sînt indicate în introducere pres
curtările principalelor categorii de monede.
Repertoriul descoperirilor monetare din această
perioadă, împărţit pe epocile arătate mai sus, cu
prinde aproximativ 1 1 86 note. Monedele prezente
în descoperirile înregistrate sînt de o mare varietate :
piese de aur, argint, metale comune, ba cqiar şi
1 Datorită acestei împrejurări, uncie descoperiri
datlnd din �mii 1 51 9 - 1 547 figurează in volumul al
U-Iea, în cadrul secţiunii privitoare Ia perioada gro
şilor, deşi cuprind şi taleri sau subdiviziuni ale
acestor monede (nr. 2893, Chvalin, r. Roudnicc
n. Lab.), iar altele sînt înregistrate in volumul al
I II-iea, deşi cuprind, alături de taleri, şi groşi de
Praga sau alte emisiuni de groşi (nr. 294 1 , 2943, 2945,
2951 , 2952).

monedă-hlrtie (nr. 3974, datlnd din anul 1 835).
�umeroase slnt descoperirile de monede emise l n
monetăriile din Transilvania, atlt î n timpul princi
pilor locali (nr. 3439, datlnd din jurul anului 1644,
nr . 3637, după 1688), cit şi în timpul dominaţiei
h absburgice (nr. 3977, 3982, 3985). Nu lipsesc nici
monedele turceşti (nr. 3760, piese de aur de Ia
Soliman I şi al II-iea). Un tezaur interesant este acel
g:isit ln 1ii65 Ia Stanovice, r. Karlovy Vary (nr. 3761),
C'arc cuprinde un ducat unguresc de la l\lalel
al I i-lea, cu dala ele emisiune 1611, împreună cu
mai multe monede arabe (cu/ice) clin secolele
V I - X I.
2.

Ceskt!, moravske

a

slezske nalezy neurtitelnyc/1

minei sestavil Lubomir NEMEsKAT, (Descoperiri mo

netare nedeterminate, cehe, morave şi silezien�.
sistematizate de Lubomir Nemeskal) (p. 233 - 266).
O scurtă introducere, urmată ele repertoriul alfa
betic al Iocalită\ ilor in care s-au făcut descoperiri ele
monede rămase nedeterminate, astfel incit nu pot fi
datate. E vorba de informaţii c.ulese din publica\ii
anterioare sau din documente păstrate în arhive,
cu un conţinut foarte vag, ca de exemplu : monede
vechi, monede de argint etc.
Volumul cuprinde în încheiere indicele alfabetic
al localităţilor în care s-au făcut descoperiri monetare

din perioada talerilor (p. 267 - 275), precum şi cinci
hărţi în anexă : cea dintli pentru epoca 1 5 1 9 - 1617,
a doua pentru epoca 1 6 1 8 - 1648, a treia reprezintă
descoperiri monetare clin epoca 1649 - 1705, pe cea de
a patra figurează descoperirile din epoca 1706 - 1 900 ;
ultima hartă reprezintă descoperiri de monede
nedeterminate. Primele trei hărţi folosesc semne
cartografice deosebite pentru a se indica : monede
ele aur ; monede de aur şi argint, găsite împreună ;
monede al căror metal nu a fost determinat ; monede
găsite în morminte. Pe harta nr. 4, sînt reprezen
tate cu semne cartografice distincte următoarele
categorii : monede de aur ; monede de aur şi argint ;
monede de aur, argint şi bronz, găsite împreună ;
monede de argint ; monede de argint şi bronz ;
monede de bronz ; monede metalice şi bancnote,
g;'isite împreună ; monede al căror metal nu a fost
determinat. In sflrşit, harta nr. 5 cuprinde două
categorii de descoperiri, indicate fiecare cu semnul
si't u cartografic : monede nespecificate, emise ln
perioada talerilor ; monede nedeterminate ..
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Repertoriul descoperirilor monetare realizat de
numismaţii din Cehoslovacia reprezintă o fidelă
oglindă a circulaţiei b anilor pe teritoriul actual al
Boemiei, Moraviei şi Sileziei cehe, de la apariţia
acestui mijloc de schimb în viaţa economică a socie
tăţii locale şi piuă la sflrşitul secolului al X IX-iea.
Aspectele diferite pe care le îmbracă în decursul
vremii fenomenele generate de prezenţa banilor
reies în evidenţă chiar şi dintr-o sumară trecere în
r evistă a informaţiilor lnmănunchiate în această
lucrare. In linii generale, se pot contura următoarele
c aracteristici ale economiei monetare, desprinse din
datele înfăţişate în repertoriu :
a. Primele manifestări ale utilizării monedei
in relaţiile de schimb locale nu sînt mai vechi de
secolul al IV-iea l.e.n., cind apar, ici şi colo, vreo
două monede greceşti sau macedonene. S-a arătat
însă mai sus că descoperirile de monede greceşti
sînt foarte rare chiar şi în veacurile următoare,
ele avînd un caracter mai mult intlmplător. Datorită
acestui fapt, cu greu se poate vorbi de o influenţi\
a acestor monede în dezvoltarea economiei băneşti
locale sau de relaţii de schimb de această naturft
Intre localnici şi lumea greacă.
Complet diferită este imaginea economiei mone
tare în secolele al IV-iea şi al III-iea l. c.n. pe teri
toriul ţării noastre, unde se constată la vremea
aceea o adevărată afluenţă a monedelor venite din
�ud, aflat pe o treaptă superioară de dezvoltare
economică 1, precum şi apariţia celor mai vechi
e misiuni locale, datorate mai lntli oraşelor pontice 2,
apoi şi unora din triburile geto-dacice a.
1 Numai monedele emise de către Filip al II-iea
s-au găsit in ţara noastră, după rezultatele unor cer
c etări recente, in peste 30 de localităţi, ceea ce repre
z intă un număr aproape dublu faţă de totalul
des coperirilor de monede greceşti din Boemia ,
Moravia şi Silezia. Cf. Constantin Preda, Triburile
geto-dace şi circulaţia monedelor lui Filip al I I-leu la
nord de Dunăre.. in SCI V, VII (1956), p. 274 - 277 ;
Iudita Winkler, Contribuţii numismatice la istoria
Daciei, în SCCluj, seria a I I I-la, 6 (1955), p. 64 - 67.
2 Histria bate monedă încă de la sfirşitul secolului
al V-lea l.e.n. ; Callatis în secolul al IV-iea i.c.n.
3 Un examen critic al diferitelor ipoteze privi
toare la datarea celor mai vechi emisiuni geto-dacice
la I. Winkler, op. cil., p. 31 ; Const. Preda, op. cil . ,
p . 283 - 284. Cf. şi părerea cu totul singulară, men
ţinută şi astăzi de Karl Pink, Einfiihrung in die

kellische Miinzkunde mii besonderer Beriicksichligung
Osterreichs, în Archaeologia Austriaca, nr. 6 (1950),

p. 4, 3 1 . care coboară spre 1 50 1.e.n. data celor mai
vechi emisiuni geto-dacice.

b. Uzul monedei devine mai intens în limitele
actuale ale Boemiei, l\foraviei şi Sileziei abia tn
secolul al I I-iea l.e.n., o dată cu apariţia emisiunilor
locale aparţinlnd neamului celtic al boilor 1• Ele
sint prezente în numeroase tezaure sau descoperiri
izolate ; mult mai rar, se găsesc şi ln morminte.
Predomină monedele de aur imitaţii ale staterului
lui Alexandru cel Mare şi cele de tipul Athena-Alkis
sau altele, înrudite , piese întregi şi subdiviziunile
lor. '.\foi recente, din secolul I l.e.n., sînt emisiunile
de monede mari de argint, de tip Biatec, Nonnos şi
altele asemănătoare ; şi acestea apar de asemenea .
ln numeroase descoperiri.
c. Tot ln secolul al II-iea l.e.n. pătrund mone
dele romane republicane, mai ales dinari. Numărul
descoperirilor de monede romane, bătute plnă la
sflrşitul republicii, este însă foarte redus. Abia din
secolul I e.n., monedele romane, de data aceasta
imperiale, apar mai frecvent şi in cantităţi mai
apreciabile. Am văzut mai sus că în anumite epoci,
prezenţa monedelor romane în descoperiri creşte în
intensitate.
d. Cu totul rare slut descoperirile de monede
bizantine. De la Anastasius şi pînă tlrziu, ln secol \] l
al X I I-iea, se pot număra doar clteva piese răzleţe
ce răsar din clnd ln clnd, lntlmplător, pe întregul
teritoriu al Bocmiei, Moraviei şi al Sileziei cehe.
e. Din secolul al X-lea, cind apar primele monede
cehe, bătute în timpul ducelui Boleslav I (929 - 967),
începe circulaţ.ia monedelor feudale. Descoperirile
monetare se înmulţesc : alături de emisiunile naţio
nale, mai întli boeme, apoi - din secolul al X I-iea şi morave, se găsesc monede feudale provenite din ·
nenumărate ţări străine, din centrul, apusul şi
nordul Europei, precum şi dirhemi arabi (monede
cuiice), atlt de răspindiţi pe ţărmurile M ării Baltice
ln secolele IX - X I (descoperiri de asemenea monede
pe teritoriul Boemiei : nr. 1437, 1473).
De la această dată şi plnă tlrziu, în secolui al
X I X-iea, descoperirile monetare reflectă întrebuin
ţarea în relaţiile de schimb a unor specii monetare
variate, provenind din ţări diferite, aspect carac
teristic economiei monetare feudale. Acest aspect
se va schimba abia în epoca contemporană - şi
anume ln a doua jumătate a veacului al XIX-iea, ·
1

Pentru datarea acestor monede, cf. K. Pink; ·

op. cil., p. 21 - 22 ; Jan Filip, Kellove na slredni
Europe (Celţii în Europa Centrală), Praga, . 1956,,
p. 224 şi urm. (542 şi urm. ale .rezumatului german).
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clnd se impun emisiunile monetare ale statului
modern centralizat, lnlăturînd din circulaţie moneda
străină. Această tendinţă se manifestă şi în reper
toriul recenzat pentru epoca 1857- 1900, cind mone
dele bătute de Casa de Habsburg, sub dominaţia
căreia se găsea teritoriul Boemiei, al Moraviei şi al
Sileziei cehe, rămîn, cu foarte puţine excepţii, sin
gurele prezente în descoperirile monetare datlnd
din această vreme.
*

Din punct de vedere metodologic, numismaţii
cehi au avut de întimpinat numeroase dificultăţi la
redactarea repertoriului de care ne ocupăm. Mai
lnsemnate ni se par următoarele probleme :
J, Izvoarele cercetate. Analizînd cuprinsul intro
ducerii din volumul I, cit şi al notelor inserate pe
lntregul parcurs al acestui repertoriu, ne putem da
seama de faptul că informaţiile privitoare la desco
periri monetare au fost culese din mai multe cate
gorii de izvoare. Uneori, datele au fost stabilite
direct, pe baza examinării conţinutului descoperirii
respective, păstrat ln lntregime sau măcar ln parte
ln colecţii publice sau particulare. Cele mai multe
din Informaţiile de acest gen erau inedite în mo
mentul redactării repertoriului
Alteori, s-a luat ca bază descrierea ştiinţifică
sau tehnică a monedelor dintr-o descoperire, men
ţionată lntr-o publicaţie de specialitate : studii, mo
nografii, cronici ln reviste cu caracter arheologic sau
numismatic.
A treia categorie de izvoare o constituie ştirile
foarte sumare, lnregistrate fie în publicaţii de genul
celor amintite mai sus, fie chiar ln ziare centrale
sau locale.
In sflrşit, din ultima categorie de izvoare fac
parte informaţiile păstrate în documentele din
arhive : inventare de muzee, rapoarte de săpături
etc. In cuprinsul „regestelor", categoria izvoarelor
consultate e indicată atlt prin semne, plasate îna
intea numelui localităţii unde s-a făcut descoperirea,
cit şi prin sigle, în corpul regestului.
II. R edactarea informaţiilor privitoare la desco
periri monetare. S-a preferat condensarea acestor
informaţii, sub forma unor scurte note („regeste") 1,
1 O prezentare asemănătoare a informaţiilor
despre descoperiri de monede greceşti, sub forma
de scurte note, poate fi găsită şi în cunoscutul reper
toriu al lui Sydney P. Noe, A Bibliography of Greek
Coin Hoards 2, Numismatic Notes and Monographs
no. 78, New York, 1 937.

utilizlndu-se numeroase prescurtări. Schematic, un
asemenea regest se prezintă în modul următor :
Pe primul rînd, sînt trecute în ordine : ln stlnga,
un semn indiclnd categoria de izvoare folosite, apoi
numele locului descoperirii şi al raionului din care
face parte ; în dreapta, numărul de ordine al reges
tului. Pe rîndul următor, slnt înregistrate : data şi
lmprejurările, pe scurt, ale descoperirii ; în dreapta,
data depunerii în pămlnt a piesei sau a tezaurului
respectiv (data celei mai recente piese). Rlndurile
următoare înregistrează conţinutul pe scurt al desco
peririi, cu indicaţia dacă mai este ln fiinţă sau s-a
dispersat. Urmează indicaţiile bibliografice : sursa
de bază, cu precizarea dacă e vorba de o descriere
ştiinţifică, un scurt raport tipărit, sau dacă e un
raport despre o descoperire inedită ori provenind
din morminte sau reprezintă informaţii culese din
documente de arhive. La aceasta, se adaugă biblio
grafia suplimentară, cînd este cazul. Pe rîndul
următor, se arată unde se găsesc monedele provenite
din descoperire, iar ultimul rînd cuprinde eventua
lele observaţii şi semnătura prescurtată a autorului
regestului.
Această formulare, atit de concisă, are lnsă
meritul de a expune toate datele esenţiale referitoare
la o descoperire monetară, date ce pot servi, luate
tale quale, la redactarea unor studii oriclt de ample.
Jn ce ne priveşte, am sugera totuşi, pentru eventuale
reeditări sau ln vederea redactării unor lucrări cu
caracter similar, să se aducă uşoare modificări în
coordonarea datelor cuprinse într-un regest. Astfel,
ar fi fost de dorit, după părerea noastră, ca semnul
grafic ce precede enunţul unui regest să exprime
aceeaşi idee şi să coincidă astfel cu semnul carto
grafic al aceleiaşi descoperiri ; în modul acesta,
identificarea ei se va face cu mare uşurinţă pe harta
respectivă. Pentru acelaşi motiv, numărul de ordine
al regestului, figurînd şi pe harta anexă, ar trebui
să urmeze imediat după semnul cartografic amintit
anterior, fiind plasat însă înaintea numelui localităţii
în care s-a făcut descoperirea. În acest chip, pe lingă
simplificarea consultării hărţilor, se va evita alătu
rarea numărului de ordine şi a datei descoperirii,
ceea ce poate da naştere uneori la confuzii. In sflrşit,
deoarece semnul grafic exprimă ln lucrare categoria
de izvoare folosită pentru redactarea regestulul,
deci cu totul altă idee declt aceea indicată pe hartă
prin semnele cartografice, ni se pare util ca el să fie
_menţinut, acordlndu-i-se lnsă alt loc, şi anume pe
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rlndul următor, dedesubtul semnului cartografic.
Pentru mai multă claritate, ne folosim ca exemplu
de regestul nr. 757 din primul volum ; ln forma
actuală, primele două rlnduri ale acestui regest se
prezintă astfel :
e Lovosice

757
538 - 549

O:

Apliclnd modificările sugerate, aceste rlnduri vor
avea următoarea înfăţişare :
•

•

757

Lovosire
O: . . .

538 - 549

in care primul semn indică o descoperire monetară
izolată din secolul al V I-lea ; 757 este numărul de
ordine al descoperirii (figurlnd împreună cu primul
semn pe harta respectivă) ; Lovosice e numele locali
t ăţii ln care s-a făcut descoperirea ; semnul următor
ne arată că regcstul a fost redactat pe baza unei
descrieri cuprinzătoare, şliinţificc, a acestei desco
periri ; urmc ază apoi expunerea pe scurt a dalei şi a
împrejurărilor ln care s-a făcut descoperirea ; ln
sflrşit, ultimele două numere reprezintă data apro
ximativă de emisiune a monedei găsite.
Celelalte rubrici ale notelor, indispensabile pentru
sistematizarea datelor referitoare la acest gen de
izvoare istorice, ni se par coordonate foarte firesc.
ID. Sistematizarea materiei. Am arătat ante
rior că notele privitoare la descoperiri monetare slnt
aranjate ln ordinea cronologică a datei depozitării
pieselor respective 1, cu excepţia monedelor celtice
a căror datare precisă ar fi fost dificilă, poate chiar
imposibilă ln stadiul actual al cercetărilor ; notele
cuprinzlnd informaţii despre acest fel de monede
slnt dispuse ln ordinea alfabetică a numelor locali
tăţilor de provenienţă. Şirul cronologic al desco
peririlor databile se tmparte ţinlnd seama mai lntli
de principalele categorii de monede vechi : greceşti,
apoi romane şi bizantine, iar inceplnd din secolul
al X-lea, potrivit marilor perioade ale circulaţiei
1 Cf. Octavian Oct. Iliescu, Corpus thesaurorum
Olleniae, in Oltenia, 2 ( 1 9 11) , p. 1 5 7 - 160 ; de
acelaşi autor, Problema realizării unui corpus al
descoperirilor monetare din ţara noastră (comu
nicare prezentată la sesiunea Academiei R.P.R„
din Iunie 1 9 5 6 ; inedită), un<te se pr.!conizează
acelaşi principiu pentru sistematizarea informa
ţiilor privitoare la dcscop:rir;1" monetare, in
cadrul unor repertorii regionale sau generale.

monetare : perioada dinarilor, a bracteaţilor, a gro
şilor şi a talerilor. In cadrul acestor perioade mai
însemnate, se fac subîmpărţiri pentru epocile succe
sive, statornicite ln raport cu diferite evenimente,
de natură social-politică (epoca �sită 1 400 - 1 4 70 ;
războiul de 30 de ani), sau economică (crearea Băncii
oraşului Viena ln 1703 - 1705). Ac este subîmpărţiri
nu întrerup însă înşiruirea cronologică a descoperi
rilor monetare.
In al doilea rlnd, sistematizarea acestor note este
ln funcţie de factorul geografic sau istoric. Desco
peririle monetare datlnd din secolul al IV-iea l.e.n.
şi plnă la anul 1300 slnt grupate separat : cele din
Boemia, de o parte, iar cele din Moravia şi Silezia
lmpreumi, de altă parte. Inceplnd cu anul 1300, ele
slnt slrlnse laolaltă, fiind cunoscut faptul că de
la 1 3 1 1 , ln timpul domniei lui Ioan de Luxemburg,
margraviatul Moraviei a fost anexat regatului Boe
miei. Această diviziune paralelă, atit cronologică,
după principalele perioade ale circulaţiei monetare,
cit şi geografică, ar putea fi extinsă şi in cazul alcă
tuirii unui repertoriu al descoperirilor monetare din
ţara noastră, deoarece şi la noi, anumite părţi ale
teritoriului nostru au cunoscut ln trecut o evoluţie
social-politică deosebită.
I\'. Reprezentarea cartografică a descoperirilor
monetare. Una din problemele cele mai dificile, a
cărei rezolvare se impune !n cazul redactării unor
repertorii de descoperiri monetare ce se lntind pe
un spaţiu mai larg şi într-un timp mai lndelungat,
este aceea a reprezentării pe hartă a acestor desco
periri. Semnele convenţionale alese ln acest scop ar
trebui să exprime, după părerea noastră, urmă
toarele aspecte, esenţiale pentru folosirea unei ase
menea hărţi :
1 . Felul descoperirii : piese izolate sau descope
riri colective (tezaure monetare) ;
2. Natura procesului de depunere ln pămlnt
a pieselor descoperite : pierdere accidentală ; tezau
rizare tn scop social-economic ; scoatere din cir
cuitul economic (in ultimul caz, intră mai ales
monedele depuse in morminte sau ca ofrandă) ;
3. Cronologia absolută şi relativă a descoperirilor
monetare reprezentate ;
4. Principalele categorii ale monedelor ce intră
ln alcătuirea acestor descoperiri.
Dificultatea constă in alegerea unor semne con
venţionale tn stare � ă reprezinte toate aceste aspecte,
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allt de variate, fără totuşi să lncarce prea mult
harta.
Repertoriul redactat de numismaţii cehi aduce
soluţii parţiale ln aceste probleme. Astfel, diferen
ţ ierea Intre tezaure monetare şi descoperiri izolate
.
de monede de acelaşi gen se face prin întrebuinţarea
unor semne de aceeaşi formă, mai mari şi albe,
pentru tezaure, mai mici şi pline (negre) pentru
piese izolate, de exemplu : O reprezintă tezaure de
monede romane emise în timpul republicii şi
e descoperiri de monede izolate de acelaşi fel.

Această soluţie 1 e folosită pentru hărţile cuprinse
ln volumul I (monede celtice şi alte monede antice),
cum şi pentru primele două din volumul următor,
reprezentlnd descoperiri monetare din perioada
dinarilor şi a bracteaţilor (secolele X - X I I şi X I I I).
Celelalte hărţi ale repertoriului nu mai fac distincţie
Intre tezaure, pe de o parte, şi descoperiri de monede
izolate, pe de altă parte, deşi acest lucru ar fi fost
necesar.
A doua problemă, şi anume reprezentarea naturii
procesului de depunere ln pămînt a pieselor desco
perite, a fost de asemenea obiect al preocupărilor
redactorilor acestui repertoriu. S-a urmărit peste tot
să se scoată ln evidenţă descoperirile de monede
depozitate în morminte ; ele sînt marcate cu un
semn distinctiv, o cruce, eventual însoţind allc
semne convenţionale, ce reprezintă perioada din
care datează aceste monede sau categoria lor.
în ce priveşte reprezentarea cartografică a cro
nologiei descoperirilor cuprinse în repertoriu , s-a
recurs la soluţii diferite pe parcursul lucrării. Cea
dintli, cu caracter oarecum general, a constat din
întocmirea unor hărţi separate pentru fiecare din
perioadele mari ale circulaţiei monetare. Există
astfel hărţi pentru descoperirile de monede antice,
pentru descoperirile monetare datlnd din perioada
dinarilor şi pentru cele ce datează din perioada
bracteaţilor. Pentru descoperirile monetare datlnd
din perioada groşilor şi aceea a talerilor s-au redactat

1 O soluţie diferită a fost formulată de numis
matul ceh Eugen fochitonov, Nova mapa nalezu
antickych minei v Ceskych zemlch (O nouă hartă a
descoperirilor monetare de pe teritoriul Boemiei),
ln Numismaticky Sbornlk, 1 (1953), p. 5 - 1 2 şi harta
nr. 1 : acolo, descoperirile de cel puţin cinci monede,
găsite laolaltă, se deosebesc de cele izolate prin
înscrierea semnului convenţional respectiv în
t r-un cerc.

hărţi deosebite de fiecare epocă, subîmpărţire a
perioadei respective.
Pe lingă aceasta, cronologia descoperirilor mone
tare reprezentate pe aceeaşi hartă este indicat:\
lntr-un singur caz (e vorba de descoperirile de mo
nede antice) prin semne convenţionale deosebite,
fiecare semn marclnd descoperirile ce datează l din
acelaşi secol. Această soluţie nu a fost menţinută
pentru descoperirile de monede medievale şi mo
derne, reprezentate, după cum am văzut, pe mai
multe hărţi, fiecare din ele corespunzind unei sul>
pcrioade din istoria circulaţiei monetare ; cum însă
aceste subîmpărţiri slnt inegale, avlnd o durată cc
variază Intre 30 şi 194 de ani, cel puţin ln uncie
cazuri ar fi fost de dorit să se indice cronologia
relativă a descoperirilor monetare reprezentate pc
aceeaşi hartă. S-a preferat ca aceste hărţi să prezinte
o imagine a principalelor categorii de monede, ima
gine redată de semnele convenţionale alese, ceea cc
constituie o soluţie adusă ultimei prol>leme enunţate
mai sus : reprezentarea cartografică a categoriilor
mai lnsemnate ale monedelor cuprinse în descoperiri.
Sul> acest raport, de asemenea, constatăm că s-a
recurs la soluţii variate, de la caz la caz.
Astfel, pentru anumite categorii de monede, s-au
redactat hărţi deosebite, fiecare cuprinzlnd desco
periri cu caracter omogen. Ca exemplu ln acest sens
poate fi considerată harta pe care slnt reprezentate
exclusiv descoperirile de monede celtice ; la fel, cele
cuprinzlnd descoperiri monetare din perioada dina
rilor sau a bracteaţilor, deşi ln aceste cazuri, omoge
neitatea este mai mult aparentă, fiind vorba ln
realitate de emisiuni de dinari sau bracteali
din diferite ţări, uneori chiar şi de alte categorii
de monede în afară de cele citate (dirhemi arabi).
Alteori, prezenţa in descoperiri a unor categorii
de monede este indicată pe hartă prin anumite semne
convenţionale. Pe harta referitoare la descoperirile
de monede antice, sint semnalate ln acest mod
monedele greceşti sau cele romane republicane ;
acelaşi procedeu s-a utilizat ln alte cazuri pentru a se
scoate ln evidenţă repartiţia teritorială a groşilor
de Praga, cu sau fără contramărcile aplicate in
diverse oraşe germane. Tot prin semne convenţio
nale se mal indică uneori prezenţa monedelor
mărunte ; dar cele mai multe semne, risipite pe
hărţile consacrate perioadelor groşilor şi a talerilor,
reprezintă metalul sau materialul (ln cazul bancno
telor) din care slnt confecţionate monedele ce provin
din descoperirile respective. Cu excepţia groşilor de
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Praga, apartenenţa acestor monede, considerate din
punctul de vedere al autorităţii emitente, nu este nici
odată semnalată celui care consultă o asemenea hartă.
Problema reprezentării cartografice a descoperi
rilor monetare a constituit şi pentru noi, încă de mai
mulţi ani, o preocupare continuă, ln legătură cu
proiectul, mai vechi, al redactării unei hărţi numis
matice a ţării noastre 1• Rezultatele obţinute pinii
în prezent 2, ca urmare a unor cercetări personale,
au un caracter parţial, ceea cc este firesc, dacă
11 glnclim la imposibilitatea practică ele a stringc un
material documentar atit ele vast, fără a se recurge
la munca organizată a unui întreg colectiv, aşa cum
s-a procedat in Cehoslovacia.
Cu toate acestea, ele au îngăduit să stabilim un
sistem ele semne carlografice, cu ajutorul cărora
să se poată reprezenta foarte clar aspectele variate
ale repartiţiei teritoriale a descoperirilor monetare,
aspecte conturate ln r!ndurile de mai sus. În cadrul
acestui sistem, întrebuinţarea unui număr limitat
de semne duce totuşi la exprimarea diferenţierii
dintre un tezaur şi o descoperire izolată, a datei
depozitării - cronologia absolută şi relativă a desco
peririlor reprezentate pc hartă - precum şi a felului
monedelor cuprinse într-o descoperire. Cu alt pri
lej 3 am expus mai pc larg principiile acestui sistl' m ,
a cărui aplicare practică s-a dovedit sugestivă.
1 Necesitatea redactării unei aslfel de hărţi a
fost ridicată de autorul acestor rinduri la 5 martie
1 939 şi de ing. Const. Orghidan la 28 mai din acelaşi
an, ln şedinţele respective ale Societăţii numismatice
romîne. (Cf. CNA, 1 5 (1940), p. 293 - 294).
2 Realizări parţiale in această direcţie : harta
numismatică a Olteniei (inedită ; cf. CNA, 1 6
(1942), p. 30) ; repartiţia tetradrahmelor din Thasos
şi Macedonia I ln Dacia (cf. Balcania, 7 (1944), 1 ,
la p. 1 6) ; descoperiri monetare din secolele I I I - X IV
de pe teritoriul ţării noastre (Studii, 5 (1952) I I I,
p. 1 86) ; harta regiunii Suceava - tezaure şi desco
periri monetare din secolele X IV - XV (Studii şi
cercetări de bibliologie, 1 (1955), p. 313) ; harta
tezaurelor monetare din secolul al IV-iea î.e.n. 1 848, găsite pe teritoriul ţării noastre (inedită ; comu
nicată ln şedinţa Societăţii numismatice romine din
15 martie 1 953). O altă versiune a acestei hărţi, mult
îmbogăţită, la Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti,
depusă la 24 ianuarie 1956 şi prezentată ln public
la 1 2 iunie 1956.
3 Octavian
Iliescu, Problema realizării unui
corpus al descoperirilor monetare din ţara noastră
(comunicare prezentată la sesiunea Academiei
R.P. R. din iunie 1 956).

\'. Aparatul de informare al repertoriului re
cenzat. Ne vom ocupa ln sflrşit de ultima problemă
ridicată de redactarea repertoriului descoperirilor
monetare din Boemia, Moravia şi Silezia, şi anume
de aceea a aparatului de informare ce trebuie :să
însoţească o asemenea lucrare, spre a face consul
tarea ei cit mai uşoară şi mai rapidă. Am arătat că
fiecare scc\june a acestui repertoriu, cuprinz!nd note
privitoare la descoperiri monetare sistematizate lu
ordinea cronologică a depozitării ln pămlnt, arc la
sf!rşit un indice alfabetic al numelor localităţilor
în care s-au făcut astfel ele descoperiri. Cercetarea
acestor indici dă cititorului posibilitatea de a găsi
repede nota unei descoperiri al cărei loc de origine
ii este cunoscut ; ca ii mai permite de asemenea să
cunoască toate descoperirile monetare, datlnd din
diverse epoci, efectuate pc teritoriul aceleiaşi loca
lităţi.
Pentru a înlesni o documenlare mai amplă, apa·
ratul ele informare al acestui repertoriu ar trebui
însă completat cu o seric de indici, absolut _indispen
sabili. Astfel, în cazul descoperirilor de monede cel
lice, un indice al tipurilor monetare, atlt de variate
şi de numeroase, ar fi fost desigur necesar. Pentru
celelalte monede antice, am fi dorit un indice al
emitenţilor şi unul al monet:lriilor care au bătut
piesele respective. Iar consultarea notelor privitoare
la descoperiri de monede medievale şi moderne ar fi
fost mult mai uşoară, dacă s-ar fi redactat cel puţin
un indice al ţărilor sau oraşelor în care au fost emise
aceste monede.
În sflrşit, nu putem încheia aceste considera�ii,
fftră a semnala necesitatea unei liste de abrevieri
bibliografice folosite ln lucrare, cu precizarea titlului
complet al publicaţiei respective.
*

încheiem aici prezentarea repertoriului descoperirilor monetare de pe teritoriul Boemiei, Moraviei şi
al Silezici, redactat de numismaţii cehi. Analiza
alit ele amănunţită consacrată acestei lucrări a
scos in evidenţă, credem, valoarea ei deosebită nu
numai ln cadrul istoriei monetare locale, al cărei
reazim material II vor constitui numeroasele infor
maţii, strînse şi sistematizate ln paginile celor trei
Yolume. Am căutat să subliniem importanţa acestei
realizări, siluind-o pe un plan mult mai larg, ln ,
domeniul numismaticii generale, şi considerlnct-o ca
model pentru redactarea şi ln alte ţări a unor opere
cu caracter similar. Folosind experienţa acumulată,
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ca urmare a iniţiativei şi a strădaniilor depuse de
cercetătorii din ţ ara prieteni\, cărora li se cuvin
toate elogiile, ne exprimăm speranţa de a vedea ln
scurtă vreme şi realizarea repertoriului descoperirilor
monetare de pe teritoriul Republicii Populare Ro
mine, obiect al preocupărilor numismaţilor din ţara
noastră lncă de mulţi ani.

Oclavia11 1liescu
Tezaurul 111011e/ar de lu Uuşi-Sibiu şi
acfiunea carpilor împotriva sUl.plnirii romane
din Dacia 111 timpul lui Filip Arabul, în SGI \",

IJ. M ITREA,

IV (1953), p. 611 - 640 (cu rezumat in limbile
rusă şi franceză).
Autorul publică un tezaur de 11101wdc impe
riale romane de argint, descoperit incidental de un
sătean, prin anii 1946 - 1 947, pc teritoriul satului
Ruşi din raionul Sibiu. După patru-cinci ani de la
descoperire, Muzeul naţional de antichităţi a reuşit
să achiziţioneze un număr de 138 piese, care repre
zintă, după părerea autorului, majoritatea con!i
nutului originar al întregii comori. I n urma unei
cercetări fkute la faţa locului, s-a putut stabili în
mod convingător, pe baza numeroaselor fragmente
ceramice dacice şi romane, găsite pc suprafaţa
terenului, că acest depozit monetar a fost îngropat
in Interiorul unei aşezări daco-romane.
Seria monedelor recuperate începe cu Septimiu
Sever şi se termină la Filip Arabul. Cea mai veche
piesă dateazi1 din anul 193, iar cea mai recentă
aparţine lui Filip iunior Caesar şi a fost emisă
ln anul 246 sau 247, înainte ca el să fi primit titlul
de Augustus, titlu ce nu apare pe nici una din cele
cinci monede cu care este reprezentat în tezaur.
Această ultimă monedă indică, după cum pe bună
dreptate se conchide, încheierea procesului de
tezaurizare şi data ascunderii ln pămînt a întregului
depozit. Repartiţia monedelor pe împăraţi este
inegală, ea reprezentlnd o curbă relativ ascendentă,
care culminează cu Gordian al III-iea, de la care
figurează ln tezaur 62 monede. Avlnd in vedere
acumularea mai mare de numerar sub Gordian al
I I I-iea şi Filip Arabul, autorul consideră că întreaga
comoară a fost alcătuită numai ln vremea acestor
doi lmpăraţi, de la care datează de fapt mai bine
de jumătate din totalul pieselor. Sub raportul nomi
nalului, pini\ la Balbinus inclusiv, toate piesele
achiziţionate slnt denari ele argint, iar restul de

86 monede, emise ln timpul lui Gordian al I I I-iea
şi Filip Arabul, slnt toate antoniniani. Această
constatare justă, rezultată din studierea minu
\ioasă a fiecărei piese, observăm că nu a fost exploa
tată cltuşi de puţin de autor, deşi era evident,
chiar şi numai in lumina acestei singure comori, că
tezaurizarea masivă a antoninianului lncepe auia
cu Gordian al I I I-iea. cu toate că acest nou nominal
fusese pus şi exista in circulaţie Inei\ din timpul
Jui Caracalla. Fenomenul excluderii antoninia
nului de la tezaurizare plnă la Gordian al II I-le a
şi acumularea lui aproape exclusivă, lncepînd cu
acest lmpărat, fenomen minor ln aparenţă, ascunrlc
in realilate uncie aspecte interesante ale crizei
economice şi monetare, în care a intrat, ln prima
jumătate a secolului al I i i -lea, înt regul imperiu
roman, indusiY Dacia.
Î ngroparea, în vremea lui Filip Arabul, a tezau
rului de la Ruşi este considerată de autor nu ca un
caz singular, fără semnificaţie istoric:1 şi fără cone
xiuni cauzale, ci ca o verigă dintr-un lanţ mai
mare de îngropări de tezaure monetare, care, toate
la un loc, formeazii ecoul unui eveniment impor
tant pentru istoria provinciei întemeiate de Traian,
eveniment care a determinat ascunderea ln pămînt
a unui număr respectabil de comori, atlt pe teri
toriul Dacici, cit şi ln sudul Dunării, în l\loesia
Inferior. După îndreptăţita părere a autorului, aceste
îngropări masive de tezaure nu oglindesc lnceputul
evacuării Daciei de către romani sul> domnia lui
Filip Arabul şi Gallienus, cum au încercat să susţină ,
nu demult, unii istorici romlni şi străini, ci ele
reprezintă efectul avut de incursiunea carpilor din
anii 245 - 2 17 ln Dacia şi l\loesia Inferior. Este
adevărat că se cunoaşte numai o singură ş tire lite
rară antică, la Zosimos, care vorbeşte de un atac
al carpilor ln această vreme, dar lndreptat nu
împotriva Daciei, ci împotriva �loesiei Inferioare,
prin Dobrogea. Deci, clin izvorul menţionat nu
rezultă pătrunderea impetuoasă a triburilor de daci
liberi ale carpilor şi ln Dacia. Cu toate acestea ,
altarul votiv pus la Apulum de C. l'alerius Sarapio
(nu „ Iulius"), probabil colonist de origine egipteană,
arată clar că dedicantul lui a fost eliberat din
mlinile carpilor (a Carpis liberalus). Este singura
informaţie pe temeiul căreia s-a sus�inut, lncă de
mai demult, o pătrundere efectivă a carpilor ln
interiorul provinciei Dacia pe vremea lui Filip
Arabul. Grupul de tezaure monetare din Dacia
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lngropate sub domnia acestui împărat trebuie
considerat ca un nou şi solid argument, de data
aceasta de ordin numismatic, neutilizat pină acum,
pentru o invazie reală a carpilor pe teritoriul pro
vinciei, atlt la nord, cit şi la sud de Carpaţi.
Cit priveşte direcţia generală a atacului, fixată
după dispunerea topografică a tezaurelor, trebuie
admisă doar ln principiu opinia autorului, potrivit
C'ăreia carpii au atacat provincia din nord şi est,
lndrcptindu-se spre sud, prin Dacia transilvană
şi olteană, de-a lungul marilor artere de comuni
caţie ale vremii, plnă ln Moesia. Pe de altă parte
însă, este greu de susţinut un atac carpic lmpotriva
oraşelor Apulum şi Sarmizegetusa. C. Valerius
Sarapio, deşi cetăţean din Apulum, putea fi prins
şi ln altă parte a provinciei, nu necondiţionat la
Apulum, unde a pus doar altarul votiv, după scă
parea lui din captivitate. Un atac asupra acestui
oraş, care forma centrul militar al Dacici, ca şi
asupra Sarmizegetusei, rămine doar o supoziţie,
neprobată peremptoriu de materialul documentar
existent. De asemenea, tezaurele de la Brădiceni,
Slobozia, Belcinu şi Reşca nu dovedesc pătrunderea
unei părţi a carpilor ln Dacia Malvensis exclusiv
prin defileul accidentat şi prăpăstios al Jiului,
nepracticabil in antichitate pentru mişcări de trupe.
Tezaurele de pe Jiul oltean pot fi interpretate mai
degrabă ca fiind tngropate sub ameninţarea directă
a unui atac carpic venit din nord-estul Olteniei.
De altfel, credem că nu este cu totul exclus ca
retragerea apărării romane de pe limesul transa
lutan pe linia Oltului, pricinuită de aceste eveni
mente, să fi fost rezultatul unui puternic atac nu
frontal, venit din Clmpia Munteniei, ci de flanc şi
din spate, dat de carpii coborlţi din Dacia Apulcnsis
pe cursul Oltului. Totuşi, fixarea de traseuri precise
şi amănunţite pentru asemenea acţiuni rămlnc
pur ipotetică şi greu de verificat.
O ridicare a populaţiei provinciale lmpotriva
stăplnirii, prilejuită şi facilitată de incursiunea
carpilor, este posibil şi logic să fi avut loc, dar dovada
nu există.
Mai avem apoi de observat că din lista de 24
descoperiri monetare, socotite de autor ca tezaure
(p. 615 - 617), următoarele şapte nu slnt ln reali
tate tezaure, ci descoperiri de monede răzleţe colec
ţionate : Ilişua, Moigrad, valea Someşului Mic,
Alba Iulia (de două ori : nr. 6 şi 7), Ghelinţa şi
Odorhel. Deci, numărul tezaurelor monetare care

se lncheie cu Filip Arabul se reduce de la 24 la
17, număr totuşi apreciabil. Cu toate acestea,
teza fundamentală a studiului lui B. Mitrea rămlne
integral ln picioare.
Meritul incontestabil al autorului rezidă in
faptul că, punind la contribuţie informaţiile lite
rare şi epigraficc existente cu privire la această
problemă, a valorificat istoric şi a interpretat cu
j usteţe şi competenţă acest grup de tezaure mone
tare, greşit explicate şi lnţelese ln trecut de unii
istorici, aduclnd astfel o valoroasă contribuţie Ia
istoria Daciei din perioada de accentuare a proce
sului de slăbire a stăplnirii romane ln aceasta
provinde.

D.

Prolase

Dus Miinzmaterial in den Funden der
Volkerwanderungszeil im Millleren Donaubecken,
in Acta Archaeologica, V, 1 - 2, p. 61 - 109 +

L. HuszA.R,

1 hartă + pi. X I I I - XXIII.

Studiul lui Huszâr, adreslndu-se ln primul
rlnd specialiştilor, completează o lacună de mult
simţită ln domeniul numismaticii feudale timpurii
din bazinul dunărean.
Autorul, ln cuvlntul introductiv, arată că ln
Republica Populară Ungară, publicarea materia
lului provenit din cercetări arheologice din epoca
feudală timpurie a luat un mare avlnt ln ultimul
timp. ln lucrarea de faţă se prezintă monedele
provenite din morminte sau din descoperiri răzleţe,
aflătoare ln colecţiile diferitelor muzee. Multe
dintre aceste monede au fost plnă acum identifi
cate superficial şi au fost menţionate numai ca
„monede romane" sau cu o expresie generală
asemănătoare. Monedele bine identificate reprezintă
pentru arheolog un element preţios de datare. De
aceea e necesar ca şi monedele tocite să fie bine
identificate şi descrise. Autorul prezintă - lăslnd
Ia o parte monedele romane - numai documente
numismatice provenite din epoca feudală timpurie,
care aparţin perioadei iazigo-sarmatice, germano
avare, precum şi material monetar provenit din
timpul ungurilor plnă ln secolul al X i-lea. Tot
aici slnt descrise şi monedele străine bătute ln
secolul al X-lea şi găsite ln morminte ungureşti.
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Huszâr tnşiră în ordine alfabetică localităţile unde
s-au făcut descoperiri monetare in morminte şi
grupează aceste descoperiri după apartenenţa lor
etnică. Pe lingă faptul că prelucrează toate monedele
găsite in morminte, autorul socoteşte necesar să
studieze şi monedele descoperite împreună cu
alte obiecte arheologice, databile in aceeaşi epocă.
El arată posibilitatea de datare cc o pot oferi
monedele descoperile împreună cu un material
contemporan sau cu un material posterior, cin<!
acestea au o valoare rituală sau au servit ca obiecte
de podoabă. Autorul constată că prelucrarea şi
identificarea materialului numismatic constituie un
izvor preţios nu numai pentru arheolog, dar şi
pentru istoric. Ca o lipsă poate fi socotit faptul
că autorul nu întocmeşte o listă completă a tuturor
monedelor descoperite în cursul epocii feudale
timpurii, ci numai pc acelea care au fost găsite
împreună cu obiecte arheologice şi care furnizează
<late noi şi autentice. lntrcgul material monetar,
însoţit de o bibliografie cit se poate de compleU1,
după cum seric autorul, este cercetat şi identificat
din nou. Această lucrare a fost începută cu 20 de
ani în urmă, aşa că pierderile suferite de unele
muzee în cursul rclui de-al doilea război mondial
nu o _ afectează. In gruparea materialului numis
matic din morminte, Huszâr a acordat o deosebihl
atenţie acelor monede care prezintă importanţ :\
deosebită pentru fixarea cronologici şi a încercat
să redea cit mai fidel toate amănuntele, inclusiv
reproducerea pieselor. Acestea slnt prezentate pe
planşe nu după locul lor de descoperire, ci ln ordine
cronologică. în identificarea monedelor romane a
fost păstrată ordinea cronologică a împăraţilor,
pe urmă şirul a continuat cu monedele bizantine,
cu dirhemul arab, pentru a se încheia cu monedele
Europei occidentale, înşirate după localităţile
unde acestea au fost bătute. Autorul menţionează
că lista descoperirilor nu e completă şi nici o
lucrare de această natură nu poate să aibă aceastii
pretenţie, fiindcă sint unele descoperiri despre care
cercetătorul nu poate să ia cunoştinţă.
Această afirmaţie a autorului e justă şi o putem
dovedi în cazul de faţă cu clteva exemple. Jn

colecţia Muzeului regional din Sf. Gheorghe este o
monedă de bronz mijlociu a lui Constanţiu I Chlorul ,
donată de Găi Gavril. Piesa a fost găsită la
Fcnekpuszta în anul 1944. Precis nu s-a putut
constata, dar din

cele

relatate se poate presu-

pune că a fost găsită înlr-un mormlnt. Moneda
are următoarea descriere :
Av. CONSTANTI\'S NOB. CAES. Capul împă
ratului laureat spre dr.
Rv. SACRA MOXET, AVGG. ET CAESS .
XOSTR. Mone/a spre st. ţinind balanţa şi cornul
abundenţei (Cohen2, V I I, p. 264).

In colecţia medicului Andrâsi Ernest din Valea
lui Mihai se află citeva monede găsite la Gâlos Petri ,
r. Valea lui Mihai, reg. Oradea. Intre acestea �l'
află un bronz mic al lui Valens (364 - 378).
(A11. D. N. VALENS. P. F. AVG. Bustul împă
ratului cu diademă spre dr.
Rv. SEC\'RITAS REIPVBLICAE. Victorie.
mcrgind, ţine o coroană şi o ramură de palmit•r.
Cohcn2, V I I I , p. 1 1 0, nr. 47).

Nu s-a putut constata in cc context arhcologk
an fost găsite aceste monede. După părerea noastră
însă şi această descoperire se poate insera în grupa
tratată de Huszâr, făr[1 să o putem lega de vreo
populaţie.
Lucrarea lui Huszâr, prczentind şi un bogat
material ilustrativ, este foarte utilă nu numai
pentru numismaţi, dar şi pentru cercetătorii care
se ocupă cu această epocă în bazinul mijlociu al
Dunării. Ar fi putut să fie şi mai util acest s tudiu,
dacă autorul ar fi prezentat la sfirşitul lucrării
un tablou sinoptic cu monedele descoperite in cimi
t i rele diferitelor populaţii, din care să se vadă
care monede şi de cînd şi pînă cind au fost folosit e
d e populaţiile migratoare, fie c a monedă, fie ca
material tezaurizat. ln orice caz, acest s tudiu a
fost util şi cercetătorilor prin ţările cărora au trecut
aceste populaţii şi pc teritoriul cărora şi-au h\sat
urmele culturii lor materiale.
Szekcly z.
lrimia DDIL\N, Clleva descoperiri monetare bizan
tine pe teritoriul R.P.R., în SC.\', I (1957),
p. 18!l - 214 + 1 hartă in text şi cu rezumate
în rusă şi franceză (p. 214 - 21 6).
S tudiul are două părţi distincte, şi anume in
prima parte (p. 190- 203) sint expuse 34 desco
periri monetare, depozite şi aflări izolate de monede
bizantine, iar în a doua parte se face un comentariu
istoric al materialului prezentat (p. 203 - 214)_
O hartă ln text şi o anexă cu localităţile amintite
completează lucrarea.
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În ceea ce priveşte expunerea materialului docu
mentar, autorul a adoptat criteriul cronologic.
Potrivit acestui principiu, el prezintă toate desco
peririle monetare în ordinea vechimii lor, atlt
cit conţinutul lor permite. Ca punct ele plecare
pentru enumerarea monedelor şi depozitelor mmH'
tare este luat împăratul Anastasius (un soliclus "de
la Honoriu, amintit la pag. 1 !JO, apare ca ceva
stingher). Geografic, autorul şi-a extins clmpul
cerceHirilor asupra întregului teritoriu al ţării
noastre şi a subsumat acest criteriu celui crono
logic, fără a face vreo distincţie sau nuanţare intre
diferitele regiuni ale ţării.
Ca sursă de informare, autorul a folosit , i n
primul rind, propria s a colecţie ele monede, strinsi\
într-un destul de lung şir ele ani, Ia care s-au mai
adăugat informaţii de la numismaţi amatori şi
registrul inventar al Cabinetului numismatic al
Bibliotecii Academiei R.P.R. Ca tehnică de prezen
tare, autorul a găsit nimerit, aşa cum era firesc,
s:l prezinte mai inU informa\iile pe care le poscd:1
in legătură cu fiecare descoperire în parte, dup[1
care urmează, atunci cinci este cazul, o prezen

tare sumară a principalelor elemente ale fiecărui
tip de monedă. Lucrarea de bază de care s-a folosit
autorul este cca a lui '" · 'Vroth, apărută cu 50
tic ani în urmă.
Din consideraţiile de natură istorică cu care se
lncheie studiul asupra căruia referim, autorul a
zăbovit mai mult şi a încercat să explice doar
problema rarităţii monedei bizantine, atit in imperiu,
cit şi în afara lui, în răstimpul cuprins între a doua
j umătate a secolului al V II-lea şi mijlocul vea
cului al X-lea.
Socotim un fapt pozitiv şi chiar de o deosebit:'\
valoare publicarea monedelor bizantine, tezaure
sau descoperiri izolate, intrate in decurs de mai
mulţi ani în colecţia autorului. Prin aceasta, autorul
aduce un material preţios Ia dosarul problemei
formării poporului romîn.
În prezentarea făcută s-au strecurat şi uncie
stlngăcii şi chiar unele greşeli, asupra cărora ţinem
să atragem atenţia. În primul rinei, precizăm cft
nu sintem de acord cu succesiunea ln care sint
prezentate elementele principale din descrierea unei
monede. Este adevărat că autorul nu a găsit în
publicaţiile noastre un model după care să se inspire.
Totuşi se poate alege o altă ordine, ln care să se
pună la îndemina cercetătorilor datele esenţiale pe

care Ic are materialul descris. Ni se pare că elemen
t ul esenţial, după numele împăratului, este atelierul
monetar, apoi data cind a fost bătută moneda
(atunci clnd este cazul), metalul, valoarea nominală,
datele principale de pe av. şi rv. şi abia după aceasta
să se facă trimiterea bibliografică. Este evlden t
că ceea ce propunem noi aici este doar o schemă
de care ar fi bine să se ţină seamă ln măsura ln
care materialul monetar oferă datele necesare
pentru a o putea completa.
Tot în această ordine de idei, amintim că ur
fi fost bine să se fi numerotat, pe rlnd, fiecare
descoperire ln parte, aşa cum s-a făcut ln tabelul
anexă. Localitatea Racovita este greşit plasată pc
hartă (trebuia fixată ln apropiere de Balş), iar ln
legenda hărţii s-a strecurat o eroare supărătoare :
figurează un semn pentru tezaure şi un altul pentru
depozite monetare.
În prezentarea materialului numismatic, autorul
nu a procedat totdeauna cu destul spirit critic, ceea
cc face să scadă, într-o anumiţii măsură, valoarea
materialului descris. Astfel , s.v. Racoviţa (p. 200)
se aminteşte „un follis de la Ioan I Zimisces
(969 - 976) (av. cruce cu legendă)", pentru care
citează registrul inventar al Cabinetului numis
matic al Bibliotecii Academiei R.P.R. Dintr-o
notă inserată la pag. 190, aflăm că depozitele de
monede bizantine aflate ln amintitul Cabinet nu
au fost accesibile. Era bine ca autorul să fi putut
cerceta materialul original, ceea ce ar fi făcut să
se evite această eroare. Dar chiar ln descrierea
sumară, aşa cum ne este prezentată, credem că
există suficiente elemente pentru a formula ipo
teze mai plauzibile declt acelea prezentate ln le
gătură cu împăratule mitent. Autorul s-a încre
dinţat însă informaţiei din registrul de inventar,
întocmit după Sabatier, lăslnd impresia că atribuirea
follisului i-ar reveni lui Wroth, deoarece acesta este
autoritatea pe care se bazează autorul. Fără a
vedea chiar moneda, putem spune că în lucrarea
lui Wroth această piesă nu figurează Intre tipurile
de monede atribuite lui Ioan Zimisces (969 - 976).
în schimb acelaşi Wroth atribuie monedele de
tipul cu cruce cu legendă lui Mihail al IV-iea
(1034 - 1041 ) sau împărătesei Theodora (1055 - 1056).
Tot la pagina 200, s. v. Tulcea, slnt amintite
alte trei monede de la acelaşi împărat, pentru care
se dă însă şi descrierea unor elemente caracteristice :
„ Ioan I Zimisces (969- 976) 3 AE (1. bustul lui
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Crist EMMANOVHA ; rv. ICjXC N Il\KA'', iar
mal departe, „3. Idem ? Crist şezînd, rv. ICXC
BASILE BASIL" (greşelile de tipar au fost corec
tate de noi). In cazul amintit sub nr. 1 avem de-a
face, potrivit identificărilor lui Wroth, cu împără
teasa Theodore. In cazul monedei de sub nr. 3,
după indicaţia de pe av. „Crist şezînd", iar pe
rv. legenda citată, pot fi avuţi în vedere, potrivit
lucrării lui Wroth, Mihail al V I-lea (1056 - 1057)
sau Constantin al X-lea (1059 - 1067), în nici un
caz Ioan Zimisces. Explicaţia greşelii este, pentru
ambele cazuri, faptul că autorul a copiat întocmai
informaţia din registrul inventar. Nu a ţinut însă
seamă că acest inventar are, în primul rînd, un
caracter administrativ şi mai ales de faptul că
autorul inventarului nu a menţionat şi lucrarea
de bază după carr a iden tificat monedele, în cazul
nostru Sabatier.
In altă parte, amintind monede bizantine din
secolele V I I - X, autorul lasă să se înţeleagă (p. 206)
că la Topalu s-ar fi găsit monede bizantine rapor
tate la această perioadă. Şi în notă citează „ Gr. Flo
rescu, Capidava în epoca migraţiilor, în RIR,
XVI, 1 946, 330". Verificînd trimiterea, constatăm
că la locul indicat nu se vorbeşte de Topalu, ci de
Capidava. Este adevărat că Gr. Florescu, menţio
ntnd monedele găsite pe vetrele locuinţelor, preci
zează că ele t datează toate din secolul VII I - X I »,
l.c., p. 330. Din ceea ce s-a publicat ulterior refe
ritor la această aşezare, reiese că cele mai vechi
monede din aşezarea feudală timpurie din acel loc
nu sînt mai vechi de vremea lui Ioan Zimisces.
Cu toate scăderile semnalate mai sus, lucrarea
prezintă un deosebit interes prin materialul descris.
Deşi strîngerea întregului material monetar pentru
această perioadă se află în curs, totuşi se pot
formula unele concluzii chiar numai după datele
publicate de autor şi trecute pe hartă.
Prima observaţie ce se poate face este aceea că
monedele din secolul al VI-lea nu-şi limitează pre
zenţa şi circulaţia numai la regiunea din dreapta
Dunării, considerată pentru vremea aceea provincie
a imperiului, ci ele continuă şi în stlnga Dunării
şi deocamdată apar grupate relativ în apropierea
marelui fluviu în regiunea puternicului cot de la
Galaţi. Evident că răspîndirea lor este de pus in
legătură cu drumul de pătrundere spre interior ce
venea tn susul Dunării şi pe marii săi afluenţi
din Moldova. Este interesant că pentru întreg

secolul al VI-lea monedele au continuat sll. pătrundă
ln sUnga Dunării, cu toate marile mişcări de populaţii
din această vreme. Poale unele tezaure sînt de pus
în legătură cu triburile aflate tn migraţie. In ceea
ce priveşte veacurile V II - X (prima jumătate), epocă
pr ntru car� d,ocum, ntar,a noastră de pînă acum
era aproape inexistentă, autorul reuşeşte să strlngă
pentru Dobrogea şase Informaţii, tezaure şi desco
periri izolate : Hîrşova, Constanţa, Sinoe, Con
stanţa, Rasova şi Urluia. La acestea mai adaugă
alte patru descoperiri similare în Moldova (Galaţi,
Berezeni, Voineşli şi Cleja) şi una în Muntenia
(Tichileşti). Prezenţa acestor descoperiri tn apro
pierea văii Dunării şi a marilor ei afluenţi ne dove
deşte că drumurile de pătrundere veneau din aceeaşi
direcţie şi urmau acelaşi curs ca mai înainte.
In sflrşit, dacă pentru secolele X - X I I prezenţa
şi circulaţia monedei bizantine este perfect expli
cabilă în Dobrogea, care făcea parte din imperiu,
atunc i cele cinci descoperiri monetare de la Raco
viţa, Ciurelu, Copuzu, Călăraşi şi Deduleşti aduc
un element nou, în sensul că pătrunderea şi circu
laţia acestei monede s-a extins şi dincolo de hota
rele imperiului, în regiunea dintre Carpaţi şi Dunăre.
ln interpretarea multilaterală ce se va da
acestor documente numismatice un loc special va
reveni monedelor anonime bizantine din secolele
X - X I. Pentru acest capitol însă lucrarea lui Wroth,
pe care se bazează studiul recenzat, este depăşită.
Cercet!nd monedele descoperite la Corinth, A. R.
Bellinger a atras atenţia încă din 1 928 asupra nece
sităţii de a revizui atribuirea emisiunilor anonime1•
Contribuţii în această direcţie a adus, într-o serie
de articole, P. D. Whitting şi C. H. Piper tn Coin
and Medal Bui/elin (1949 - 1952). Pe baza cerce
tării minuţioase a 2235 bronzuri bizantine anonime,
descoperite cu prilejul unor săpături de pe Agora
din Atena, Margaret Thompson a ajuns la o nouă
distribuire a monedelor anonime, de care studiile
noastre trebuie să ţină seamă2• Cercetări paralele
Intreprinse exact în acelaşi domeniu au confirmat
rezultatele lui M. Thompson3•
i A. R. Bellinger, in Num. Notes and Monographs
35, p. 1 - 27 (apud M. Thompson, The Alhenian
Agora, 109).
2 Maragret Thompson, The A/henian Agora,
voi. I I, Coins. From the Roman through the Vene/ian
period. Princeton, New-Jersey, 1 954, p. 109 - 1 1 5.
8 P. D. \Vhitting, The
anonymous Byzanline
bronz, în Numismatic Chronicle, XV (1955), p. 89 - 98.
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l n interpretarea istorică va trebui să se ţimi
seomă şi de răsplndirea acestor monede pe teritoriul
Uniunii Sovietice, Poloniei, Cehoslovaciei şi Unga
riei, ţări pentru care s-au întocmit repertorii ale
descoperirilor monetare.
ln acest fel, materialul monetar din etapa feu
dală timpurie va putea să aducă un real aport la
cunoaşterea fazei, lncti lntunecatC', din istoria
poporului romin.
n.

111 ilrea

Andrzej CZAPKU.WlCZ, Tadeusz LEWICKI, !:>tefan
NOBEK, Maria OPOZDA-CZAPKIEWICZ,
Skarb

dirhemow arabskich z Czechowa

(Tezaurul de
dirhemi arabi de la Czechow), în colec\ia PolsJ.:ie

lowar:ystwo archeologiczne, Biblioteka archeo/o
giczna JO, Yarşovia-\\'roclaw, 1 957, 286 p. + 1 5

pi. + 1 hartă ..L 1 tabel. C u rezumate l n rusti
şi franceză.
Jn lumea slavii, au mişunat, lnceplnd din secolul
al IX-iea ,o mul\ime de negustori orientali, ln speC'ial
arabi. AcC'şlia, pe lingă diferite obiecte de podoabă
aduse de ei, au lăsat in regiunile pc unde au trecut
şi depozite de monede arabe. Studiul acestor desco
pC'rlri, cunoscute plnă acum dintr-un număr relativ
mare pe teritoriul vechi slav, nu s-a făcut tot
deauna exhaustiv �i nici editarea materialului nu
a fost mulţumitoare. Aceste deficien\e s-au răsfrînt
asupra datării obiectelor şi prin acesta asupra
cronologiei epocii. Pentru a înlătura deficienţele
amintite, autorii lucrării de fa\ă îşi propun şi reali
zează ln condi\ii optime editarea unui important
tezaur de dirhemi arabi.
In cursul anului 1945, un locuitor din Czechow,
o suburbie a oraşului Lublin, a găsit, la arat, un
vas de lut cu monede vechi. O parte din materialul
monetar descoperit a fost vlndut de descoperitor
unei persoane necunoscute şi nu a mai putut fi
examinat şi deci folosit la întocmirea lucrării de
faţ ă . Restul descoperirii, deşi a fost înstrăinat
la clteva persoane din Lublin, a putut fi examinat
de autori. în total, din această descoperire au fost
cercetate 537 monede (dirhemi) întregi, plus 1 68
piese fragmentare, deci în total 705 exemplare, la
care se mai adaugă două bare de argint, un cercel
şi o jumătate dintr-o perlă, ambele tot din argint.
Fiecare din aceste două categorii de obiecte
sînt tratate pe rlnd şi am:i nunţit de către autori.

Cum este şi natural, se acordă prioritate mone
delor. Punctul de vedere al autorilor, pe care şi
noi li socotim valabil, a fost acela de a edita mal
lntll sistematic materialul monetar descoperit şi
căruia li urmează apoi comentariul numismatic,
arheologic şi istoric.
Monedele clasificate cronologic pe dlna�tll, iar
in cadrul dinastiilor pe califi şi ateliere de emisiune,
slnt descrise piesă cu piesă, atlt av. cil şi rv. Legen
dele aversului şi reversului fiecărei monede ln parte
sînt redate ln caractere aralJe, după care urmează
lraduc!'rea ln limba polonii şi o scurtă descriere a
ornamentului aflător pc monedă. Inventarul, întoc
mit ln felul erudit ln cere am amintit, ocupă cea
mai mare parte a publicaţiei (p. 21 - 1 96).
Cele mai vechi monede din acest tezaur au fost
emise de califii din dinastia Omiazilor, precum şi
ele pretendenţii din dinastia Abbasizilor, lnainte ca
această familie să ajungă la tron (anul 750). Din
rest , vreo 70 monede au legenda mai mult sau mai
pu\in şlears:i , Incit n-au putut fi atribuite unui
anumit su\·cran. Un număr de 593 piese (84 % din
lntregul tezaur) au fost emise de Abbasizi. Majo
ritatea monedelor se datează în timpul primilor
şase califi abbasizi : de la as-Saffah la al-Amin
(750 - 813). Cantitativ, acestei perioade se atribuie
un număr de 305 piese (43,5 % din tezaur). Cele
mai recente monede (două exemplare) din această
descoperire au fost emise lu anul 269 al erei maho
medane, ceea ce corespunde cu 882/83 e.n. Spri
jinindu-se pe aceste fapte, autorii datează lntreaga
descoperire ca fiind lngropată nu mai tlrziu de
ullimul deceniu al secolului al IX-iea.
1n ceea ce priveşte structura tezaurului, ne-am
fi aşteptat ca majoritatea monedelor sau măcar
o bună parte din ele, să fie dintr-o epocă apro
piată cu cele mai recente, deci din a doua parte a
sec. al IX-iea. ln realitate lnsă, majoritatea mone
delor se datează în a doua jumătate a secolului
al V I I I-lea şi primii ani al secolului al IX-iea. In
această privinţă, tezaurul de la Czechow nu-i un
caz izolat. Cercetările Intreprinse asupra aceloraşi
categorii de documente, descoperite pe teritoriul
U.R.S.S. de către R. Vasmer, care a studiat amănun
ţit 18 descoperiri de monede cufice, a ajuns la
constatarea că majoritatea monedelor din aceste
descoperiri au fost emise în a doua jumătate a seco
lului al VII I-lea şi primii ani ai secolului al IX-iea.
Autorii explică acest lucru prin faptul că negustorii

495
https://biblioteca-digitala.ro

Non: 8181.IOGRAFict

arabi au adus cu ei monedele amintite, deci ele
făceau parte din capitalul lor comercial, şi ar fi
fost achiziţionate în teritoriul de origine la un
preţ mai mic, nemaiavind curs, şi apoi plasate ln
lumea slavă, care nu cunoştea limba arabă, la
valoarea monedelor de circulaţie curentă.
Jn tezaurul de la Czechow, pe lingă monedele
amintite, s-au mai descoperit două bare de argint,
un cercel şi o perlă fragmentară, ambele tot clin
argint. Prezenţa acestor obiecte lntr-un tezaur
monetar bine datat capătă o deosebită valoare
arheologică, de aceea vom insista puţin asupra
fiecărei categorii în parte.
Una din barele de argint, care este lungă ele
1 22 mm, cu diametrul de 5 mm, clntărcşte 27 ,2 g,
arc secţiunea dreptunghiulară şi astăzi este îndoibi,
incit formează o buchl. La unul din capete se obscrv:"1
urme de tăiere. Cea de-a doua bară, care a ajuns
întreagă plnă la noi, cintăreşte 32,89 şi are un profil
rectangular. Greutatea aceasta este de pus în
i_cgătură cu cea a unciei de Bagdad sau Irak, folo
sită ln acel timp pe un teritoriu mai întins, idcnli
(icată din a doua jumătate a secolului trecu t ele
către H. Sauvairc. într-adevăr, acest învăţat francez
a precizat încă din veacul trecut că greu ta te a
unciei feudale de Bagdad sau Irak este cuprinsă
între 32,578 g şi 33,1050 g. E foarte probabil ca
ambele bare să facă parte din această unitate
ponderală şi să fie întrebuinţate c!i mijloc de plată
prin clntărire.
O importanţă arheologică deosebită capătă, in
această descoperire, cercelul de argint. El este
format din două părţi esenţiale : inelul cercelului
şi pendentivul lui. Inelul cercelului arc forma
ovoidă şi este făcut dintr-un fir de argint cu capetele
apropiate. La capătul lui inferior se află sudate de
jur-împrejur şase globule de argint. Pe aceeaşi
tijă a inelului cercelului, în partea opusă, li cores
punde un ornament asemănător. Pendcntivul cerce
lului este format din perle mari de tablă de argint
prinse între ele şi dispuse pe patru rlnduri, una
peste alta.
Perla de argint, care reprezintă ultimul obiect
arheologic din descoperire, a ajuns pînă la noi în
stare fragmentară. Ea este formată din două calote
semisferice confecţionate din tablă subţire de argint
şi împodobite cu diferite motive ornamentale,
dispuse pe suprafaţa ei fie în formă de triunghiuri
isoscele, fie ln formă de romburi formate din hule
mici de argint.

.

Importan�a arheologică a acestor obiecte constă
in aceea că pînă acum ele erau cunoscute în regiune
şi datate în veacurile X şi XI, acum se dovedeşte
prezenţa acestor tipuri de podoabe încă de la sflrşi
tul secolului al IX-iea.
Autorii nu se mărginesc în studiul lor numai la
rlatelc şi rezultatele prezentate mal sus. El încearcă
să tragă toate concluziile ele ordin istoric ce se
degajă din prezenţa monedelor arabe pc teritoriul
slav. Drumul urmat de negustorii arabi din ţara
lor de origine şi pină la Lublin a reţinut mai mult
atenţia autorilor. Problema aceasta a căilor ele
acces şi a circulaţiei negustorilor orientali in lumea
veche slavă va putea fi soluţionată temeinic numai
in cadrul unui studiu ele ansamblu, în care vor
trebui valorificate toate descoperirile de moncr.lc
arabe aflate in Europa centrală şi răsăriteană .
Cunosclnd întreg materialul documentar, carto
grafiind toate clcscoperirile şi inlerprctlndu-lc cu
ajutorul hărţii, vom putea să precizăm cu clcstul:"t
probabilitate traseul acestor importante drumuri.
Amintim că autorii fac observaţia că uncie
monede au fost tăiate în două sau în mai multe
părţi, care reprezintă submultiplii, cviclent pentru
a achita valori mai mici decit un dirhem. Este
un procedeu care se intilncştc şi în altă parte, la
hotarele imperiului bizantin cam tot în aceeaşi
vreme, dar cu aplicare la moncrla ele bronz.
R.

Mitrea

Rastislav 2\IARlL", Sludije iz srpske 11umizmalike
(Studii de numismatică sirbeasră), Belgrad,
1 956, X I I + 472 p. + LX pi. (Srpska Aka
clemija Nauka. Posebna lzdanja Knjiga CCLIX.
Odeljenje Druştvenih Nauka Knjiga 20) .
Cu un rezumat în franceză (p. 437 - 445).
Apariţia acestei lucrări împlineşte o lacună
resimţită multă vreme în domeniul numismaticii
sirbeşti, care nu dispunea pină acum de o operă cu
caracter general, punind in valoare rezultatele
ul timelor cercetări. Se ştie într-adevăr că, exceptincl
cele clteva studii mai noi, cu obiective limitate,
risipite tn diverse publicaţii, naţionale sau străine' ,
lucrarea fundamentală î n domeniul citat rămăsese
1 O trecere în revistă a lucrărilor privitoare la
monedele sirbeşti in introducerea lucrării recenzate,
p. 1 - 5, precum şi fn postfaţă, p. 431 - 436.
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plnă mai ieri aceea datorată lui Sime Ljubic, Opis
(Catalogul monedelor slavilor
din sud), apărută la Zagreb, ln anul 1875. Redac
tată într-o vreme ln care cercetările numismatice
erau încă la început, iar metodele întrebuinţate
pentru determinarea monedelor medievale aveau
ln vedere mai ales deducţii sau consideraţii uneori
neîntemeiate, această lucrare cuprindea multe
clasificări şi determinări greşite. Unele au fost de
altfel rectificate ulterior de către alţi numismaţi,
înarmaţi cu metode de cercetare riguros ştiinţifice1.
Cu toate acestea, aşa cum am arătat, opera lui
Ljubic a continuat să fie utilizată pină astăzi,
mai ales în afara graniţelor ţării vecine, ca manual
pentru determinarea monedelor sirbeşti , ceea ce

jugoslavenskih novaca

implică riscul de a se obţine adesea date greşite.
Mulţumită strădaniilor lui Marie, numismatica
sirbească se îmbogăţeşte cu o nouă lucrare cu
caracter general, inlăturînclu · se astfel riscurile
amintite.
1n introducere, autorul citat arată c:i întreaga
clasificare actuală a monedelor medievale sirbeşli
rste deficientă, deoarece se întemeiază pe deter
minări care au drept cril criu aproape exclusiv
numele suveranului emitent, ca, de exemplu,
Ştefan, Ştefan Uroş sau Uroş, indicat, ln majori
tatea cazurilor, fără nici o altă precizare în legenda
acestor piese. Ea nu ţinc seama de caracterele
comune ale monedelor antice şi medievale, pe de
o parte, şi ale monedelor sîrbeşti, pc ele altă parte,
precum şi de studiul tezaurelor monetare, ce po t
oferi adesea suficiente elemente pentru datarea
monedelor sîrbeşti. Tocmai cercetarea acestor iz
voare a stat la baza redactării studiilor numisma
tice, reunite de autorul citat, in lucrarea cc face
obiectul prezentei recenzii.
1 Astfel erorile privitoare la clasificarea mone
delor bulgă �eşti au fost semnalate de Lj. Kovacevic,

Pri/oşti jugoslavenskih numi•maliţi :Najslari buqarski
11011/i (Contribuţii la numismatica slavilor din
sud : Cele mai vechi monede bulgăreşti), ln G/asnik
srp11ke {kralj. Akademie, 76 (1908), �· 9? - 1 �0.

Acelaşi autor, de altfel, a relevat anterior ş1 erorile
de clasificare a monedelor Ţării Romîneşti din
lucrările lui D. A. Sturdza, erori datorate între
buinţării aceloraşi metode de cercetare ca şi în
cazul lui Ljubic. Cf. Lj. Kovacevic. O natpisu na

najslarijim vlaşkim novţima. Prilog rumunskoj
numizmalifi (Despre legendele celor mai vechi monede
muntene. Prinos numismaticii romîneşti), ln Sla
2 (1907), p. 48 - 60.

rirar,
32-c.

Prima parte a acestei lucrări cuprinde urmă
toarele studii :
I. Zaşlo su na stare srpske nov/e slavljani nai
. pisu na slranim jezi/ima ? (De ce s-au întrebuinţat
legende ln limbi străine pe vechile monede slrbeşti '!
(p. 7 - 12). Autorul arată că întrebuinţarea limbilor
latină şi italiană pentru legenda unor monede
medievale sîrbeşti se datoreşte faptului că astfel
de emisiuni erau destinate comerţului cu ţări ai
căror locuitori vorbeau sau cunoşteau limbile
respective. 1n sprijinul acestei explicaţii, autorul
citează exemple similare din numismatica medie
vală. Tezaurele monetare contemporane confirmă
această teză ; astfel, cele descoperite pe teritoriul
Serbiei medievale cuprind în număr covirşitor
monede cu legenda în limba sîrbă1 şi numai foarte
puţine cu legenda redactată în limbi străine, ln
vreme ce ln tezaurele găsite în afara acestui teri
toriu predomină piesele care au legenda latină.
:\<lonedele cu legenda bilingvă, latină pe o faţă,
sirbă pe cealaltă, sau latină şi sîrbă pe aceeaşi
faţă, erau destinate, după părerea autorului, atlt
circulaţiei interne, cit şi comerţului exterior.
Problema dezbătută ln acest studiu interesează
in egală măsură şi numismatica medievală romî
nească. Monedele Ţării Romîneşti, emise începînd
cu domnia lui Vladislav I (1364 - 1 377) şi pînă Ia
moartea lui Mircea cel Bătrîn (1386 - 1418), au
legendele redactate cînd în latină, cînd în slavă,
iar uneori in limba latină pe una din feţe şi slavă
pe cealaltă2. Admiţind teza expusă de autorul
lucrării recenzate ca aplicabilă şi ln acest caz, ar
urma să considerăm că monedele muntene cu legenda
în limba latină erau destinate comerţului cu Tran
silvania şi Ungaria, unele era uzitată această limbă,
pe cînd emisiunile cu legenda în limba slavă erau
afectate mai ales circulaţiei interne sau comer
ţului cu ţările slave transdunărene. Credem însă
eă această explicaţie, deşi destul de întemeiată, nu
poate fi unică. Astfel, înlrebuinlarea limbii latine
în legenda monedelor sîrbeşti se datoreşte şi rolului
predominant pe care li avea această limbă ln evu 1
1 Autorul întrebuinţează acest termen pentru
a desemna limba slavă folosită Ia redactarea legen
delor unor monede sîrbeşti.
2 Pentru emisiuni cu legenda bilingvă, vezi
Octavian Iliescu, Emisuni monetare ale Ţdrii Romi
neşli din secolele al XT V-lea şi al X V-iea, ·vezi
supra, p. 3 1 1 .
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tncdlu, mai cu seamă în ţări ca Serbia sau Ungaria,
supuse unor sensibile influenţe culturale venite
din Occident. Se mai poate datora şi tendinţei de
a se încerca substituirea unor monede străine, exis
tente tn circulaţia locală, cu emisiuni naţionale, care
t rebuiau să se apropie cit mai mult de înfăţişarea
celor dintli, spre a Ic lua locul pe nesimţite. O
dovadă ln sprijinul acestei ipoteze poate fi găsiL:i
chiar ln volumul recenzat : primele monede slr!Jeşti,
emise de regele Radoslav (1228 - 1 234), imitii
monedele bizantine ale imperiului de Nicaca sau
de Thessalonic, deci au legenda în lim!Ja greacă1,
in timp ce emisiunile ulterioare, atribuite lui Ştefan
Croş I (1240 - 1276), copiază întocmai tipul gro
sului sau matapanului veneţian2, care s-a !Jucurat
de o vădită preferinţă nu numai în Serbia, ci şi in
Bulgaria şi chiar ln imperiul bizanlin3•
II. J(o je kovao nor•fe c nalpisom CT6'1>i1 H h
Pn6h XPHCTO� ; CTG'l>ntt h �dnAH
Cdn t; h ? (Cine a bătut monedele c u legenda
CTGlf>nHh Pf16h XPHCTO� şi CTG«t>nHh
�'1nAHCMIJ;'h ?) (p. 1 3 - 25). P c baza studiului
Intreprins asupra tezaurului găsit la Kragujcva\ ,
autorul stabileşte că monedele care poartă legendele
citate au fost emise de către regele Ştefan Dragulin
( 1 276 - 1316) şi fiul său, Vladislav al I I-iea (131 6 - 1 321), raliindu-se astfel opiniei anterioare a lui
Lj. Kovacevic4 şi B. Saria5, dar infirmînd părerea
mai veche a lui Ljubic, care le atribuia regelui
Yladislav J ( 1 2 34 - 1 240)8• Tezaurul amintit cupr:n
dca monede cu aceste două legende, alături de alle
piese, care pot fi atribuite cu certitudine lui Ştl'fan
1 Descrierea acestor monede la p. 62- 65, 7 5.
2 Vezi p. 68 - 75.
8 Creat ln ajunul cruciadei a IV-a, spre a se
plăti cheltuielile necesitate de pregătirea ei cu o
monedă mai forte declt dinarul feudal, atlt de
depreciat la acea vreme, grosul sau matapanu l
veneţian a cucerit repede un rol predominant în
circulaţia monetară din Peninsula Balcanică şi
din întregul Orient latin, graţie valorii sale intrin
sece ridicate. A servit drept model pină şi bizan
tinilor, pentru unele emisiuni monetare de argint
din timpul domniei asociate a lui Andronic al I I-iea
şi Andronic al Iii-lea (1325 - 1328 ; cf. Wroth, I I ,
p. 626 ; I, p. lxx).
4 Lj. Kovacevic, Delo, 1 894, p. 645 (citat dup<i
R. Marie, op. rec., p. 14).
a11s
6 Balduin Saria Numismalischer Berichl
Jugoslawien, I n NZ, 60 (1927), p. 1 5 - 1 7.
6 s. Ljubic, op. rit., p. 37 - 39.

Dragutin ; faţă de acestea din urmă, ele sint însă
mai recente, după starea de conservare. Pe de
altă parte, emisiunile cu legenda citată mai sus au
pe avers efigia regelui slrb, imitată după aceea a
ţarului bulgar Svetoslav Terter (1300 - 1322), deci
nu pot fi anterioare anului 1 300, cind se urcă pc
tron acest suveran. In sfirşit, monedele ce fac
obiectul acestui studiu poartă pe avers şi pc revers
sigle indiclnd atelierul monetar de origine ; aceste
sigle apar pc monedele slrbeşti către 1300, dup:i
cum demonstrează alte două tezaure : unul găsit
la Verona, datind din 1283- 1285, allul din sudu l
Iugoslaviei, îngropat spre 1 300.
Din cele expuse, rezultă că autorul se foloseşte
de mai multe mijloace, pentru a determina ln moci
cC'rt anumite- emisiuni monetare, ale căror tipuri
şi legende nu cuprind clemente precise de datare.
Confruntarea datelor obţinute pc baza studiului
lczaurelor monetare cu cele obţinute pc alte căi, ca,
ele exemplu, comparaţia cu monedele străine con
lemporane cc au putut servi ca model, şi exami
narea siglelor monetare şi a rostului lor li permite
să stabilească data de emisiune certă a unor mmll'd<',
socotite anterior cu mult mai vechi.
llJ.

Uroşa

Novli kralje11a Sie/ana Uroşa I i Stefana
I I Milulina (Monedele regilor Ş tefan

Uroş I şi Ştefan Uroş al I I-iea Milutin) (p. 27 - 49).
Autorul expune dificultătile întimpinate ln clasifi
carea monedelor emise de către aceşti regi, care
poartă în legende acelaşi nume : STEFAN VROSIVS
sau numai VROSIVS. Cercetind documentele
Ycneţiene de la sfirşitul secolului al X I II-iea (circa
1 280 - 1300), autorul a constatat că ele cuprind
dispoziţii prin care se interzice circulaţia monedelor
sirbeşti - imitate după modelul matapanilor pe teritoriul supus jurisdicţiei republicii veneţiene ;
prin urmare, în domnia regelui Milutin, contem
poran cu documentele examinate, s-au bătut monede
ele acest tip, determinate de autor după legende,
sigle ele atelier şi efigia regelui de pe avers. Tot
pe baza studiului tezaurelor, autorul precizează
care sint emisiunile monetare ce pot fi atribuite
lui Ştefan Uroş I (1240- 1276), intru totul asemă
nătoare matapanilor veneţieni, în timp ce monedele
urmaşilor acestuia, Ştefan Dragutin şi Ştefan Milutin,
sint Imitaţii mai grosolane ale aceloraşi matapani.
Diferenţa de stil Intre emisiunile de acest tip ser
veşte deci autorului pentru a stabili cronologia
lor relativă : cl'Je mai bine executate, apropiate
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de model, slnt mai vechi şi urmează a fi atribuite
lui Uroş I, celelalte, executate mai stlngaci - operă
a unor gravori naţionali, mai puţin lndemlnatici vor fi atribuite lui Dragutin şi Milutin. D e asemenea,
autorul se mai ocupă şi de alte emisiuni ale regelui
Milutin, de tipul dinarilor bătuţi de Carol Robert,
rl'gele Ungariei.
n:. Nov/i kraljeva Stefana Uroşa II I Decian
skog i Stefana I V Duşana (Monedele regilor Ştefan
Uroş al I I I-iea Decianski şi Ştefan al IV-iea Duşan)
(p. 51 - 60). Autorul dovedeşte că aceşti suverani au
bătut monede cu legende atit în limba latinft
cit şi în limba sirbă, şi nu numai ln limba sirb:i
(Ştefan Decianski) sau latină (Duşan), potrivit
clasificării eronate a lui Ljubic ; de asemenea,
autorul rectifică şi alte determinări greşite ale
numismatului croat citat.

\', Klasifika/ia srpskog srednjevekovnog nov/a
(Clasificarea
monedelor
medievale
slrbeşli)
(p. 61 - 1 1 6). Autorul împarte emisiunile medievale
sîrbeşti in trei perioade : perioada regilor (1228 1 346), a ţarilor (1346 - 1402) şi a despoţilor (1402 1 4 59). Cele mai vechi monede au fost emise de căire
regele Ştefan Radoslav (1228 - 1 234) ; ele sint ele
bronz şi imită monedele bizantine ale imperiului
din Nicaea ( Ioan I Ducas Vatatzes, 1222 - 1254)
şi de Thessalonic (Theodor Angelus Comnenus
Ducas, 1222 - 1230). Emisiunile regulate lncl'p
lnsă cu domnia lui Ştefan Uroş I (1240 - 1 276),
care adoptă tipul matapanilor veneţieni şi bate
groşi de argint (denumiţi de autor dinari). Sînt
descrise apoi diferitele emisiuni succesive ale Ser
biei medievale, grupate în cele trei perioade arătate
mai sus.
\'I. Kovnicki zna/i na srpskom srednjevekovnom
nov/i (Semnele a telierelor monetare pe monedele
medievale slrbeştl) (p. 1 1 7 - 1 28). Autorul arată
că literele Izolate (siglele) şi diferitele semne (cruce,
cerc, stea, arbore etc.) ce se găsesc pe monedele
medievale sirbeştl marchează în realitate atelierele
monetare sau Indică numele arendaşilor lor (cunos
cuţi în documentele contemporane veneţiene ca
massari delia moneta). Aceste sigle şi semne înde
plinesc aceleaşi funcţii ca şi cele asemănătoare
de pe monedele antice sau alte monede medievale.
După părerea autorului, siglele A �I. înscrise pe
monedele bătute de regele Ştefan Dragutin,
indică monetăria din Arilje (Ahilije Muravcki) ;

atelierul din Prizren, instalat la început ln Mănăs
tirea arhanghelilor, este desemnat mai lntli prin
reprezentarea a doi îngeri, pe reversul monedelor
bătute de ţarul Ştefan Duşan, apoi cu siglele P R ;
atelierul din Trepca avea ca indicativ un T, iar
cel din Skoplje, S sau C S. Atelierul din Brskovo,
cel mai vechi şi multă vreme singurul din toati\
Serbia, nu avea ele obicei nici un semn particular ;
foarte rar, era indicat cu sigla Il. Alle monetării :
Rudnik, cu sigla R ; Plana : P - L ; Trgovişte :
T - R ; Novi Grad ; 1' - G ; Ohridski Grad : O G etc.
Şi pe monedele medievale ale Ţării Romineşti
apar diferite sigle, semne sau combinaţii de semne
şi sigle. S-a emis părerea îneă de mult în istorio
grafia noastră că aceste sigle ar reprezenta numele
meşterilor monetari care au bătut monedele resp-? c
tive, deci au servit ca mijloc de control pentru
utilizarea cantităţii de argint ce li s-a încredinţat
in acest scop 1• Mul�imea şi varietatea acestor
sigle şi semne, relativ numeroase chiar pe monedele
!"mise în cursul unor domnii foarte scurte, ca aceea
a lui Dan I (1383 - 1386) sau a lui Vlad I (1394 1 397), precum şi alte considerente, de ordin stilistic,
ne-au determinat să le socotim mai degrabă semne
distinctive ale unor emisiuni monetare succesiYe2 .
\'Il. Vrednost srpskog srednjevekovnog novţe
( Valoarea monedelor medievale slrbeşti) (p. 129 137). Cîntărind mai multe monede sirbeşti, emise
intre anii 1270 - 1395, monede ce provin din mai
multe tezaure păstrate la Muzeul naţional din
Ilclgracl, autorul a ajuns la concluzia că, la început,
ele aveau aceeaşi greutate cu matapanul veneţian.
Presupunlnd egalitatea de titlu, neverificată ln
fapt, consideră că aceste monede aveau şi aceeaşi
valoare. Această valoare a monedelor sîrbeşti,
s-a menţinut pînă spre anul 1 315, deşi greutatea
pieselor, luate izolat, poate varia, lntrucit se ţinea
seama de greutatea unui număr determinat ele
monede . şi nu de aceea a fiecărei piese în parte.
In timpul domniei lui Ştefan Decianski (1321 1 331), această greutate şi, în consecinţă, valoarea
monedelor respective, a diminuat cu 1 6 % , ajunglnd
spre 1370 Ia 50% din greutatea şi valoarea iniţială.

1 Cf. P. P. Panaitescu, ."'1ircea cel Bdtrin, Buc „
1944, p. 82.
2 Cf. Octavian Iliescu, Cu privire la problema
realizdrii unui �corpus* al monedelor feudale romt
neşti, în Studii şi materiale de isl<Jrie medie, I (1 956),
p. 295 - 296.
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Partea a I I-a a lucrării recenzate cuprinde un
catalog al monedelor medievale slrbeşti ce fac
parte din cltcva tezaure păstrate la Muzeul naţional
din Belgrad şi care au servit autorului ca mate
rial de bază pentru studiile adunate ln acest volum.
în prealabil, Marie descrie tipurile figurate pe aversul
şi reversul acestor monede. Sînt prezentate apoi,
sub formă de tabele, tipurile şi variantele princi
pale, întllnite în tezaurde menţionate mai sus.
în postfaţă, autorul citează bibliografia mai
recentă, apărută după redactarea studiilor sale.
Volumul recenzat se încheie cu indici pentru :
suverani şi emitenti în general ; monetării şi siglele
lor ; nume de persoane, locuri şi instituţii ; indice
general (de materie) ; indice de tipuri monetare.
Ar fi fost însă de dorit ca Ia indicele suveranilor şi
al emitenţilor, ln general, să se noteze şi anii în
care aceştia şi-au exercitat puterea respectivii ,
ani care n u slnt indicati, pentru cei sirbi, nici i n
cadrul clasificării cronologice generale cuprinse
in studiul V.
Lucrarea lui Rastislav '.\faric reprezinlă o l"Oll
t ribuţie valoroasă ln domeniul numismaticii sir
beşti, ea fiind de egală utilitate, aşa cum am ară
tat, şi pentru cercetătorii problemelor ridicate de
circulaţia monetară din evul mediu pc teritoriul
\ ării noastre.
Octavian Iliescu
Guido KISCH, llechl und Gerechligkeil in der Aledail
lenkunst, in Ablmndlungen der Heidelberger
Akademie der Wissenscha/len. Philosophisch
hislorische K/asse. Heidelberg, 1955, 170 p.
-� XXI I pi.
Cunoscutul j urist german, care s-a ocupat
multă vreme ele poziţia şi relaţiile juridice ale evrei
lor ln Germania evului mediu 1, !şi restrînge ln
acest studiu clmpul de cercetări şi lşi abate atentia
asupra up ui aspect limitat la prima vedere, dar nu
mai puţin important şi semnificativ. „Jus et
1 Re/alions between Jewish and Christian Courls
in lhe Middle Age. 1'he Jewish Law o/ llze Sachsen
spiegel (1936) ; A Fourleenlh-Cenlury Jewry . Oal/1
of Soulh Germany (1940) ; Sachsenspiegel un i Bibel
(1941) ; Jewry Law in Medieval Germany : Law
and Courf . Decisions concerning Jews. Texls and
Studies (1 947) ; The Jews in Medieval Gerniany,
Chicago (1949).
·

jurisprudentia in nummis" este tema cercetării
sale, adică analiza acelui material, limitat ca dimen
siuni, al monedelor şi medaliilor prin care în de
cursul veacurilor omenirea a căutat să menţină
vie ideea de justitie. Aparitia unei literaturi critice
a obiectului studiat se constată, după cum ne arată
autorul, ln secolul al XVIII-iea. Ea s-a format ln
jurul universitarilor, pe lingă catedrele de juris
prudenţă. Interesul viu pentru antichitatea clasică
al secolului al XVI II-iea a atras ln sfera cercetărilor
arheologice şi monedele şi medaliile. Dar, în ciuda
acestei pasiuni, nivelul amatorilor de antichităl i
nu este depăşit. Astfel, juristul Johann Gottloh
Heineccius (1681 - 1 741), profesor de drept la univer
sitatea din Halle, a publicat o prefaţă Ia lucrarea
Exercilaliones Academicae a juristului Grundling.
intitulată De usu el praeslanlia numismalum in
jurisprudenlia. Mai tlrziu, Carl Ferdinand Hammcl
( 1 722 - 1 781), profesor de drept feudal la facultatea
de drept din Leipzig, publică ln 1 763 lucrarea Juris
prudenlia numismalibus il/uslrala, lucrare care nu
iese din limitele amatorismului superficial.
Christian Adolph Klatz ( 1 738 - 1 771), profosor
de retorică la universitatea din Giiltingen, s-a ocupal
şi el de probleme similare, nedepăşind nici el pasiu
nea unui simplu amator.
In afara acestor studii, oarecum sistematice,
pasiunea amatorilor de monede şi medalii a crral
posibilitatea ca o serie de materiale să se unifice
alcătuind colecţii private, ce ln decursul veacurilor
au crescut, treclnd ln zilele noastre ln colecţiile
publice. La Base!, medaliile şi monedele strînsc
de juristul Basilius Auerbach, ln număr de peste
2000 piese, proveneau ln parte din colecţiile lui
Erasmus din Rotterdam şi ale lui Bonifacius Auer
bach. Astăzi această colectie este Incorporată ln
colecţia publică numismatică a oraşului Basci.
Insuşi autorul cercetării posedă o frumoasă colecţie
de monede şi medalii, în număr de 1000 exemplare.
Cercetarea propriu-zisă se împarte tn trei
capitole : ştiinţa dreptului şi medalistica, dreptul
şi justitia ca subiecte pe medalii, şi medalii cu
caracter juridic.
Autorul arată că aparitia medaliilor în Italia se
datoreşte influentei umanismului. Vechile monede
romane servesc ca mode.I. Simbolurile de pe aceste
piese nu se referă la ideea de dr�pt, ci Ia atribute
lumeşti. Este_. vorba despre oameni care . au urmărit
mai mult.i .dealuri . P.ersonale, declt ideea de justiţie.
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ln nordul Europei, in Germania, Elveţia şi
Olanda, temele sînt luate cu predilecţie din Biblic.
Există medalii pc care figurează Iisus şi '.\Ioisc in
calitate de legislatori supremi. Judecata lui Solo
mon, povestea Suzanei sint teme reproduse cu pre
dilecţie pe o seric ele monede. Paralel cu acestea,
apar şi motive clasice : judecata lui Cambyses, orbi
rea lui 'Seleucus, spiritul de dreptate al împăratu lui
Traian, povestea Lucreţiei.
In luptele politice din secolele XV - XV I, in

timpul Reformei, apar medalii care amin lese prin
simboluri evenimente contemporane. '.\Icdalia cu
caracter satiric este şi ca clcslul de frecventă.
Cităm o medalie bălută în 1 708 la St. Gallcn,
rnrc poartă pe reversul ei următoarea inscripţie :
, ,\Vo Gunst und Ungunst Urthcil spricht Darff
mann clas Corpus Juris nicht. 1 708". 1n lupta
împotriva papalităţii, in timpul republicii de la
\Veimar, medalia satirică joadt şi ea un rol în
subminarea instituţiilor combătute. Printre dife
ritele genuri de medalii pe care le cercetează aulorul,
mai figurează medalii j uridice cu caracter come
morativ, medalii j uridice bătute de univcrsită\i,
medalii purtind pe ele portretul unor jurişti şi
medalii istorice con�inind şi teme juridice.
Ultimul capitol, intitulat Medalii conţinlnd
motive cu caracter juridic, se ocupă de diferite
leme ce apar pe medalii. Autorul analizează influen
t ele Bibliei, ale antichităţii, urmărind aceste teme
nu numai pe medalii, ci şi în pictură, constatind o
influenţă reciprocă intre aceste două domenii.
Studiul atit de interesant al lui Kisch aduce o
însemnată contribuţie la istoria evoluţiei meda
listicii şi ln acelaşi timp lărgeşte prin noi materiale
istoria culturii.
T. Sotirescu
Octavian FLOCA, Un nou tezaur monetar şi o nouâ
aşezare străveche pe teritoriul regiunii Hune
doara, ln Contribuţii la cunoaşterea regiunii
Hunedow·a, publicate de '.\luzeul regional,
Deva, 1 956, p. 1 1 - 38 ; 8 fig. + V pi., cu
rezumate în rusă (p. 204 - 206) şi franceză
( p . _220- 222).
·

Pe teritoriul satului luuri, comuna Vinţu
de Jos, r. Alba, reg. Hunedoara, pc dealul numit
„Piatra cu stinjenu'', s-a descoperit un tezaur de
denari romani din timpul republicii. După cerce
U i rik efectuate la faţa locului, şi datorită faptului

că in acel punct au fost găsite unele rare fragmente
ceramice, autorul crede că în acel loc a fost un
punct de observaţie. Aşezarea geto-dacă a fost
identificată de acelaşi cercetător pc terasele mai
,joase ale aceleiaşi înălţimi. Tezaurul ar fi insumal
in total 37 monede. Numărul monedelor descoperite
a fost de 36, la care se mai adaugă una aflată de
autor in timpul cercetărilor la faţa locului, deci
in total 37.
Cele mai Ycchi monede slnt cele cu numele
111agistratului .:II. Iunius ( Grucber, Roma, 867,
anul 172 - 151), iar cele mai recente sint cele cu
numele magistraţilor P. Satrienus ( Gruebcr, Roma,
3208, tip general, anul 77 i.e.n.) şi L. Rutilius
Flaccus ( Grueber, Roma, 3242, anul 77).
Patru monede slnt contramarcate şi autorul ne
prezintă şi o schiţă a acestor inciziuni (p. 18, fig. 8).
Datorită faptului că cele mai recente monede
clin tezaur se datează ln anul 77 i.e.n„ este foarte
probabil ca întregul tezaur să fi fost îngropat
foarte curind după această dată. Ca urmare a acestui
fapt, tezaurul de la Inuri se plasează printre cele mai
vechi depozite monetare romane din timpul repu
blicii, îngropate pe teritoriul Daciei libere (p. 38).
Yasul in care se aflau depuse monedele a fost
spart şi aruncat de către descoperitori. In urma
cercetărilor Intreprinse de către autor, au putut
fi regăsite şi identificate citeva fragmente ce ne
permit să-i precizăm caracteristicile : „un mic
borcănaş cu pereţii drepţi", impodobit cu proemi
nenţe ; este lucrat cu mina dintr-o pastă de culoare
brună închis (p. 18). Două fragmente din vasul
în care au fost aflate monedele slnt schiţate Ia
p. 1 7, fig. 7.
Ne-ar fi interesat unele precizări cronologice :
data cind s-a făcut descoperirea, precum şi data
cind s-a făcut cercetarea pe teren, amănunte ce
n-au fost inserate în studiul, altfel complet şi bine
informat, al lui O. Floca.
B. Mitrea

DIN A C TIVI TA TEA },JCZEELOR l\.OASTRE.
S TUDII, REFERA TE, DO C UMENTE , pub li
c::ite de '.\'luzeul regional din Ploieşti, I (1956),
141 p.



Muzeul regional de istorie din Ploieşti, recent
înfiinţat, are o expoziţie destul de bogată şi valoroa
să, cuprinzind documente ce ilustrează trecutul
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acestei regiuni din cele mai vechi timpuri şi pină
astăzi. Pentru a valorifica materialul aflat în Muzeu,
N. Simache, directorul acestei instituţii, a pus lu
lndemlna cercetătorilor un prim volum de Studii,
referate, documente, ln care slnt prezentate o parte
clin importantele documente strlnse cu multă trudă.
Din bogatul cuprins al volumului ne vom opri şi
vom releva doar pe cele cu caracter numismatic.
într-o scurtă notă (p. 1 21), N. Simache aduce
la cunoştinţa cercetătorilor că în colecţiile Muzeului
au intrat 10 denari romani din timpul imperiului.
După identificările autorului, monedele au fost
emise şi se repartizează numeric pe împăraţi,
precum urmează : Vespasian 2 exemplare, Traian 4 ,
Antonin Piui 1 ş i Marc Aureliu 3.
Socotim preţioase informaţiile in legătură cu
locul de aflare a monedelor, deoarece provin de Ia
fiica descoperitorului, Aspasia Vasiliu, profesoară
la o şcoală medie din oraşul Ploieşti. Din relatările
acestei persoane reiese că tezaurul a fost descoperit
ln anul 1925, de către tatăl său, agronomul Gheorghe
Veselaru. Ca Ioc de descoperire se indică satul
Hăbăşeşti.
In lucrarea lui Vladimir Dumitrescu şi cola
boratori, HdMşeşli. Monografie arheo/ogicd, Bucu
reşti, 1954, p. 585, unul din membrii colectivului de
săpături, N. Gostar, arată că, după o informaţie,
ln punctul „La Hlrtoape", situat pe teritoriul comu
nei Strunga din care face parte şi satul Hăbăşeşti,
se află o „aşezare geto-dacică". Şi N. Gostar preci
zează : « Localnicii spun că ln trecut s-ar fi găsit
ln acest Ioc o „oală cu bani" de argint, care au fost
vlnduţi unui comerciant din Tlrgul Frumos ».
lntruclt punctul „La Hirtoape'· se află situat Intre
satul Hăbăşcşti şi comuna Strunga, azi aparţinînd
teritoriului celei din urmă, credem că se poate face
legătura Intre informaţia şi nota lui N. Gostar
şi cele consemnate de N. Simache. In concluzie,
este vorba de una şi aceeaşi descoperire monetară.
Tezaurul aflat aici se compune din denari romani
imperiali, după cum reiese din lotul păstrat de
fiica descoperitorului şi depuse Ia Muzeul din Ploieşti,
dar localitatea ln care s-a găsit slntem de părere că
trebuie modificată ln Strunga, ln loc de Hăbăşeşti.
In felul acesta, cunoştinţele noastre referi
toare Ia trecutul Moldovei în epoca romană se
îmbogăţesc cu încă un tezaur monetar.
O altă notă a aceluiaşi autor (p. 120) ne comu
nică preţioasa ştire că în comuna Săhăteni, r. Mizil

s-ar fi descoperit prin anul 1900 un tezaur de denari
romani din timpul imperiului. Din această desco
perire, 1 80 piese au fost achiziţionate în 1954 de
'.\fuzeul din Ploieşti. Cronologic, monedele se
înşiruie de Ia Vespasian Ia Commodus.
Din contribuţia lui C. M. Rlpeanu, lnsem11âri
istorice despre cel mai vechi sal din regiune ; Sfar
Chiojdu/ (ibid„ p. 33- 48), reţinem că ln partea de
est a comunei, la poalele dealului Zimbrarul, se
află o aşezare, care, după ceramica gri, ar fi geto
dacă, iar după o monedă de bronz bătută de oraşul
Tomis în timpul lui Gordian al I II-iea, s-ar data
pe Ia mijlocul secolului al I II-iea. întruclt la
Chiojdul-Bisca ştim că s-a descoperit un mormint
germanic de Ia începutul epocii feudale timpurii,
se impune o cercetare Ia faţa locului spre a vedea
care este situaţia.
In orice caz, informaţia o găsim extrem de prc
\ioasă din punct de vedere arheologic. Cit priveşte
moneda a fost bine identificată ca fiind o emisiune
a oraşului Tomis ln timpul lui Gordian, restul
amănuntelor slnt greşite. De aceea dăm mai jos
o descriere a monedei după reproducerea foto
grafică de Ia p. 39 :

Av. busturile afrontate ale lui Gordian al I I I-iea
şi Tranquillinei, iar ln j urul lor, legenda AVT K M
ANT I'OP .:1IANOC A lTCE. Sub busturi, pe două
rinduri : TPANKVA J AEINA.

Rv. MHTPO IIONT OVTOMEOC. Athena ln
picioare spre st„ cu aegis şi coif cu panaş, ţine ln
dr. un scut ce se sprijină pe pămînt, iar ln st. ţine
o lance. în clmp st„ litera 11, iar ln dr„ litera < .
Este d e tipul Regling, 3522 (Tomis).

Greutatea o credem de asemenea greşită „2,50 g"
(ibid„ p. 38), fiindcă in mod obişnuit o as tfel
de monedă clntăreşte Intre 10 şi 13 g (K. Re
gling, Die antiken 1Wiinzen von Dacien u. Moesien,
Uerlin, 1 91 0, I2 , p. 892 - 893). Moneda aceasta a
ajuns în colecţiile Muzeului de istorie din Ploieşti .
Irimia E. Dimian semnează o notă intitulată
Descoperiri monetare tn regiunea Ploieşti (p. 82 - 86),
care cuprinde 18 informaţii, şi anume trei sint
inedite, iar restul compilate după publicaţii de
specialitate. Din descoperirile inedite remarcăm
pe cea de la Mărăcineni, r. Buzău, unde slnt semna
late două imitaţii după drahmele lui Alexadru cel
�fare (figurile la care se trimite, nu apar în text).
Apoi o monedă de aur emisă de împăratul bizan-
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lin �Iihail al V I I-iea Ducas ( 1 071 - 1 078) găsită
la „Borcăneşti" (sic !), probabil Borăneşti, r. Urzi
ceni şi, in sflrşit, o alta din acelaşi melai şi emisă
de acelaşi împărat, descoperită în comuna Tega.
r. Cislău, tn anul 1 939.
Preciziunile topografice le primim cu rezervr1
pînă la o verificare viitoare. Lipseşte un comentariu
n umismatic.
Acelaşi autor mai prezintă nola .liedu/ii di11
reqiuneu Ploieşti (p. 8 7 - !JO), in care sint amintite
noml medalii interesante, care se rcfenl toate la
r!'alilăţile economico-sociale clin oraşul sau regiunea
l'loic·şti. Şi aici lipseşte un coml'nlariu adecvat,
c-arc să pună în Yaloarc piesele.
B. 2'.lilrea

NOU TĂŢI

NUMIS!II.1 T ICE
DIN R. P. B ULGARIA

Decadrahmă a tribului /rac al derronilur
�luzeul naţional din Sofia posedă o frumoasă
monedă de argint aparţinlnd tribului trac al der
ronilor. Moneda, care este o decadrahmă, are pc
avers un personaj cu barbă şi îmbrăcat cu chiton,
care şade într-un car tras de un bou spre dr. ; dea
supra se află un disc solar şi legenda : I NORR8d.
Pe revers întllnim triskeles într-un pătrat adînci l .
O

X

I.a Lcrmele vechiului oraş Aquae Calidac, si
tuat lingă actualul Aitos din sud-estul Bulgariei ,
s-au descoperit ln 1910 şi 191 1 , citeva mii de
monede antice. Printre acestea se află piese de
bronz tăiate, datlnd din secolul I e. n. Dintre ele,
1 2 exemplare au intrat ln colecţiile Muzeului na
\ional din Sofia. Este vorba de jumătăţi de mo 
nede aparţinind oraşelor Amphipolis, Thessalonic,
Phillipi ele. şi care au imprimate pc ele o scrie de
eonlramărl'i, prinlre care se disting casca, bustul
Dcmelrci şi fulgerul. Autorul este de p[ircre că
aceste j um[1lă\i de monede au fost aruncate in
izvoarele termelor oraşului de către vizilalorii ve
niţi din l\lacedonia orientală şi de pe coasta Mării
Egce.

moneda a oraşului Serdica cu reprezentarea
unei /lnllni

O

Sub acest titlu am adunat o serie de note p1fri
loare la unele descoperiri monetare şi informa\ii
numismatice, pc care cunoscutul cercetător
hulgar Th. GHERASDIOV le prezintă sub forma
unor scurte comunicări in I;;vestiia, XX ( 1 955).
p. 576- 583.

Piesa are diametrul 33

Jlunede tăiate din Aquae Calidae

36 mm şi greutatea 40, 1 5 g .

monedă falsă a tribului trac al danle/efilor

Autorul repune in discuţie o monedă publi
cată de Ph. Lederer şi atribuită de acesta tribului
trac al danteleţilor. Exemplarul ln discuţie are pe
avers capul lui Dionysos spre st. , iar pe revers un
arcaş spre dr. şi împrejur legenda, dANTHA HTQN.
:\Iomentul baterii monedei este plasat de pri
mul editor ln secolul al I II-iea, cînd tribul se
retrăgea spre litoralul Adriaticii sub presiunea cel
ţilor. Th. Gherasimov ajunge la concluzia că nu
poale fi vorba de o monedă originală, ci tle un
fals modern. Numismatul bulgar precizează că iz
voarele literare antice situează acest trib pe
n1rs11l superior al Strumei.

La Cabinclul numismalic din Copenhaga se
pf1streazii o monedă a oraşului Serdica, b ătută ln
limpul lui Caracalla şi care redă pe avers o fin
lină publică a oraşului Sertlica. Autorul, bazat pc
unele considera!ii făcute asupra altor monede din
Serdica, merge plnă acolo, Incit încearcă să stabi
lească chiar şi locul unde era plasată flntlna ln
cadrul vechiului oraş.

O

piesă de aur de la Constantin cel Mare

:\Iuzeul oraşului Kazanllk a achiziţionat recent o
monedă de aur de la Constantin cel l\larc. Este
vorba de tipul de monedă care are pe avers bustul
radiat, drapat şi cuirasat al lui Constantin cel Mare,
spre dr., iar împrejur legenda : DN CONSTANTI
NVS MAX AVG. Pe revers nu se află declt un punct
in relief situat la mijlocul monedei. Mult mai
tirziu exemplarul a fost perforat şi i s-a adăugat o
tortiţă pentru a putea fi purtat ca medalion.
O greutate monetară a regelui trac Rhoemetalkes I

Autorul prezintă o greutate monetară de bronz a
regelui trac Rhoemetalkes I. Ea poartă efigiile
regelui, soţiei lui şi a lui Augustus, care slnt ase
mănătoare cu cele de pe monedele emise in timpul
aceluiaşi rege. Pc efigii sint marcate, cu ajutorul
unui instrument ascuţit, nişte semne care sint puse
în legătură cu valoarea greutăţii amintite. Piesa
are o formă rotundă, diametrul 20 mm, grosimea
5 mm şi greutatea 9,35 g.
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Un inel de aur ll"uc
1n ultima vreme a intrat ln colecţiile l\luzeului
naţional din Sofia un inel de aur, al cărui loc de
descoperire nu a fost lncă stabilit. Se precizează
însă faptul că el provine sigur dintr-un turnul.
Pe acest inel se află gravat ln negativ un i:ălăreţ
in galop spre st., care poartă în mină un rython.
Stilul ln care este lucrat, cu elemente barbarizante,
îngăduie ca inelul să fie datat la limita dintre se ·
colele IV şi I I I I. c. n .
C. l'rerla

A.

A. NL'DEL)IA::S şi E. A. RIKM.l::s , Dva kludu i
nahodki oldelnlh mo11el ( 1 i mskih i ranne vizan
liiskih) iz 1Uoldcwii. in lzvesliiu 11'/oldavskogo
filialu A kademii Nu11k SSSR, 4 (31), 1956,
p. 143 - 154 + 1 fig. in text + 2 pi. ln afar:i
de text.

Autorii prezintă două tezaure monetare şi unele
descoperiri izolate de monede romane din timpul
imperiului şi din etapa bizantină timpurie aflate pe
teritoriul R. S. S. Moldoveneşti.
Este prezentat, în primul rînd, un tezaur desco
perit ln anul 1951, ln apropiere de Orhei şi care
conţinea nu mai puţin de 126 silique emise ln
timpul lui Constanţiu al I I-iea. Toate aceste mo
nede slnt de tipul Cohen 2, V I I , p. 492, nr. 341
şi urm. şi au pe rv. legenda VOTIS XXX l\IVLTIS
XXXX. 1n plus, s-a mai găsit o imitaţie barbară
după acelaşi original amintit mai sus. O bună re
producere a acestei monede se găseşte pe planş:i ,
sub fig. 2. In măsura posibilităţilor, autorii au
determinat şi atelierele în care au fost bătute mo
n edele : Cyzic (87 piese), Sirmium (28 piese) şi An
tiohia (7 piese). S-a păstrat şi recipientul mone
delor, care este o cană cu mănuşă, cu buza spartă
(fig. 1 de la p. 143), ce se încadrează în cultura de
tip Cerneahov.
Autorii explică îngroparea întregului depozit
monetar prin invazia hunilor.
Se dă şi un scurt inventar ce cuprinde datele
tehnice strict necesare unui asemenea material.
Cel de-al doilea tezaur s-a găsit în apropiere
de satul Chirileni, în anul 1952, şi conţine 13 solidi,
emişi de împăraţii romani din a doua jumătate a
secolului al IV-iea şi începutul veacului următor.
Pe lmpăraţi, aceste monede se repartizează precum

urmează : Graţian 2, Valcnlinian al II-iea 2, Theo
dosiu I 4, Arcadiu 4 şi Honoriu 1 .
I n continuare, autorii prezintă u n număr de 52
monede antice ce se află ln Muzeul din Chişinău
şi care au fost găsite pe teritoriul dintre Prut şi
Nistru. Autorii nu ne dau lnsă amănunte cu privire
la locul descoperirii. Cronologic, monedele descrise
se lnşiruie pc secole, precum urmează : secolul I :
2 AR şi 1 AE ; secolul al I i-lea : 13 AR şi 4 AE ;
secolul al I II-iea : 4 AR şi 4 AE ; secolul al IV-iea :
2 AR şi 22 AE.
Prin publicarea acestor descoperiri monetare,
autorii aduc preţioase contribuţii Ia cunoaşterea
istoriei regiunii, complelind totodată repertoriul lui
V. V. Kropotkin, unde aceste descoperiri erau doar
menţionate.
In legătură cu imitaţia „barbară" dup:i origi
nalul lui Constan\iu II, precizăm că un exemplar
asemănător - rcproducind exact acelaşi tip mone
tar al aceluiaşi împărat, dar lntr-un grad de stili
zare ce-l apropie mai mult de original - a publicat
recent D. Tudor, ca aflător la Muzeul de istorie
naturală din Iaşi 1• Moneda provine, după toate
probabilităţile, dintr-o descoperire efectuată pe te
ritoriul Moldovei, dar amănunte topografice ln le
gătură cu ea nu ni s-au păstrat.
Atlt exemplarul din tezaurul de lingă Orhei,
cit şi cel din Muzeul din Iaşi pun o problemă de o
deosebită lnsemnătate : unde, de cine şi clnd au
fost bătute aceste monede. Pentru a putea răspunde
la aceste întrebări va trebui să urmărim şi să
strlngem toate ) mitaţiile după monede romane din
această epocă, ca pe baza răsplndirii şi frecvenţei
lor să se poată trage unele concluzii de ordin is
toric. Plnă atunci socotim util să reamintim că
uncie imitaţii, mai mult sau mai puţin stilizate,
după monedele de bronz originale romane din
epoca lui Constantin cel Mare, dar şi ale urmaşilor
săi, au fost găsite ln Scylhia Minor (Dobrogea) z
şi ln sudul Daciei (Oltenia) a.
Pentru cercetările arheologice, ca.na ln care a
fost aflat tezaurul are o deosebită valoare, fiind
1 D. Tudor, Monede antice descoperile ln Moldova
in SC/aşi, I I (1951) şi extras, p. 7 - 9 şi fig. 2'.
2 G . Severeano, Les monnaies frapees par la
.
populalwn lhraco-romaine de la Moesie infirieure a
l'epoque de Constantin le Grand, ln BSN R, XX
(1925), p. 8 - 1 6 şi mai ales p. 13 şi urm. şi pi. I.
3 D. Tudor, Imita/ii barbare dupd monede im
periale romane llrzii, ln RI R, XV (1945), p. 343 - 349.
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datată de piesele pc care Ic-a adăposlit. Intrucit
tipul de monede găsit în acest vas este de datat
curlnd clupă anul 350 şi îngroparea este probabil
să se fi făcut cu ocazia invaziei hunilor, lnseammi c:i
disciplina arheologică a clştigat pentru cultura de
Lip Cerneahov o formă de vas cc se plasează crono
logic intre anii 350 - 375. La rindu-i, cana din îm
prejurimile Orheiului va servi pcntru dalarea altor
l'ompkxc arheologice.
JJ • .llilrea
Em. CoNDl'lL\l'Hl,

Un nou

tezaur

de monede b izan 

tine, în Buletin şliinfi/ic al A cademiei R . P . R. ,
I, 3 - -1 , 1 94!!, p. 163- 167.

în legătură cu descoperirea lnlimplătoarc din

1945 a unui tezaur de circa 70 monede de aur
bizantine Ia Isaccea (Noviodunum), autorul face o
serie de consideraţii asupra circulaţiei monedei
bizantine Ia Dunărea de Jos, în secolele X I I - X I I I.
Din tezaurul descoperit au putut fi examinate
10 exemplare : două monede de la Ioan al I i-lea
Comnenul (11 1 8 - 1143), iar restul de opt din
timpul domniei comune a lui Andronic al I I-iea
Paleologu! şi l\lihai al IX-iea Paleologu! (1295 1 320) ; pentru circulaţia monetară bizantină ln se
colul al X II-iea, ln aceste regiuni, mai slnt amin
tite tezaurele descoperite la Isaccea ln 1914 şi la
Dolheşti (fostul judeţ Fălciu), ambele cu monede
din epoca Comnenilor.
Descoperirea acestor tezaure constituie pentru
Em. Condurachi documentarea existenţei uneia din
cele trei căi comerciale şi implicit de pătrundere a
monedei bizantine în valea Dunării : drumul prin
Dobrogea, celelalte fiind considerate vadul Dunării
pe nt Zimnicea (marcată prin două tezaure mone
tare din epoca Comnenilor, descoperite la Zimnicea
şi ln apropiere de Bucureşti) şi drumul spre Banat,
probabil pe valea Oltului (descoperirile monetare
de pe valea Oltului la Balş, ln fostul judeţ Ho
manaţi, iar ln Banat la Cerna şi Tirimia l\lare).
Faptul că tezaurul de la Isaccea conţine şi mo
nede bizantine de la sfirşitul secolului al X I II-iea,
arată că această monedă „a continuat, datoritt\
unei atlt de vechi tradiţii, să joace un rol predo 
minant ln schimburile comerciale dintre popoarele
balcanice şi dunărene, pe de o parte, şi negustorii
bizantini, veneţieni şi genovezi, pe de altă parte".
Astfel explic:\ autorul şi raritatea monedelor ve-

neţienc şi genowzc din tezaurele secolelor X I I I
X IV din regiunile noastre, deşi e cunoscut pentru
această perioadă rolul important al comerţului aces
tor cetăţi, ai căror negustori au fo lo sit probabil
şi moneda bizan lin: i .
-

li . .\" ubar

L. L. PoL�:\·01, 1\

11>1ioyrafii kla<iov i 11alw1fok 11111-

net, obraşcec111şih.<rc1

na lerrilorii Jlo/<irwii r• kon/r
X II I - X V v11„ in lwesliia .H11/<i1111sk"!l" fi l ia 
la Akademii 11·a11k SSS H. I (:l i ) . l fl:>li. p. !l l
1 05, + 1 hartă ln afar{1 ele l l'Xl şi rn n•zumatc
in limbile romlnă şi franc<'ză.
-

Autorul a prezentat şi interpretat lntregul ma
terial monetar, tezaure şi aflări izolate, desco
perit pc teritoriul Moldovei, de la sflrşitul seco
lului al X I I I-iea pină ln secolul al XV-iea in
clusiv.
Din datele prezentate rczullă că la sflrşilul se
colului al X I I I-iea şi începutul celui de-al X IV-iea,
circula ln regiunea de sud a Moldovei moneda Hoar
dei de Aur, ln timp cc ln nord şi nord-estul ace
leiaşi ţări s-a răsplndit moneda cehă, cea a Ru
siei occidentale şi altele. Din ultimele decade ale
secolului al X IV-iea şi ln întreg veacul următor,
principala monedă de pe teritoriul Moldovei este
moneda emisă de voievozii romlni, la care se
adaugă ducatul veneţian.
La sflrşitul lucrării este prezentată o listă cu
principalele descoperiri monetare din Moldova,
ţinuU la curent prin informaţiile trimise de Oc
tavian Iliescu, de la Cabinetul numismatic al
Bibliotecii Academiei R.P.R.
JJ. Mitrea

Octavian ILlESt.:t:, Cu privire la problema reali
zării unui „corpus" al monedelor feudale roml11eşli, ln Studii şi materiale de istorie medie, I
(1956), p. 285- 323 + 3 pi.
Autorul arată lipsa unui coqms al monedelor
romlneşli şi discută metodele după care s-ar putea
înlătura acest gol al istoriografiei noastre. Părerea
dlnsului este că „corpusul" nu va trebui să fie
numai un catalog al emisiunilor monetare cunos
cute ln colecţiile muzeelor sau ale unor particulari,
ci că se cuvine totodată a se aduna, fiind cercetate
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critic, toate izvoarele (scrise, arheologice ele.) pri
vitoare la viaţa economică şi la schimburile mone
tare în cele trei ţări romlne din veacul al X-lea
pini\ la mijlocul veacului trecut. (Credem totuşi
că monedele dobrogene - ale despotului Ivanco,
fiul !ni Dobrotici - nu vor lipsi nici ele din plt1nuitul „corpus").
Autorul, spre a lnvedera mai limpede felul cum
nţelcge lntocmirea corpusului, dă o schemă de
catalog al monedelor Ţi\rii Romlncşti şi lnfăţişează
amănunţit descrierea tuturor monedelor lui Vla
dislav I (Vlaicu Vodă) - cunoscute plm\ acum.
rlnduindu-le după tipuri şi emisiuni. Trei planşl'
arată deosebi!i „ducaţi" bătuţi de acest voievod.
fn privin!a „ducaţilor" lui Vlaicu, Oct. Iliescu
Tede
că acesta este numele ce-l purtau banii mun
�
teneşti, bizuindu-se pe actul din 1369 pentru mănă�
tirea Cutlumus ele la Muntele Athos şi egume
nul Hariton. Ne indoim lnsă că autorul are drep
t a te, deoarece documentul nu este <lecit copia,
pc care Hariton o păstrase pentru ci, a documen
tului ce-l trimisese voievodului spre întărire, scriin
du-l el ca din partea domnului. Actul lnsă, cum a
arătat Paul Lemerle, nu a fost însuşit de Vlaicu.
Prin urmare, menţiunea de „ducaţi" a izvorit nu
clin pana diacului cancelariei Ţării Romlneşli, ci
din condeiul stareţului grec al mănăstirii. Că acesta
nu a folosit atunci cuvlntul romlnesc, ci unul
bizantin, o dovedeşte trimiterea pe care o face la
regula mănăstirii, unde se ducea viaţă de obşte
(„aşa numita lntocmire chinovnicească, adică să
aibă fiecare o singură rasă etc. , etc. . . şi să nu
capete vreunul ceva deosebit, chiar 111 pre/ul unui
ducat : µlj xe:x-rljcr6°'1 ·nv&: tlhov -rl µexp1 x°'t
8ouxii-rou ev6c;", cf. P. Lemerle, Acles de
Kullumus, Paris, 1945, p. 103, rlndul 22). Avem
deci de-a face nu cu lucruri ştiute de Vlaicu, ci cu
ceea ce li frămlnta pe Hariton. Ducaţii slnt, etimo
logic vorbind, cei veneţieni, care umblau prin lmpă
răţia bizantină. Amintim că la 1351, o poruncă
lmpărătească pentru mănăstirea Xenofon arată că
dol ducaţi făceau aproape cit un hlperper bizan
tin (cf. Fr. Diilger, Aus den Schalzkammern des
Heiligen Berges, Miinchen, 1948, p. 64 ; dar la
1 321, hiperperul era cit 12 ducaţi, ibid., p. 171 .

Pentru alte amănunte, cf. şi p. 304 şi indicele).
:viai curlnd aş crede că banii lui Vlaicu Vodă erau
acei perperi din care dădea cite o mie pe an mănăs
tirii Vodiţa, prin binecunoscutul document pentru
ditoria lui �icodim.
Prin ridicarea problemei întocmirii „corpusului",
articolul lui Octavian Iliescu este menit a însemna
un pas înainte în dezvoltarea numismaticii roml
neşti, alit datorită însemnătăţii lui de principiu,
dt şi datorită turnării unei mulţimi de tipare
speciale pentru sigle numismaticl'. Urăm harnicului
cercetător să-şi îndeplinească glndul de a ne ln
zestra cu .,corpusul" monedelor romlncşti.

l'. Ş. Săslurd
Damian P. UoGDA?o;, O străveche matrice de pecete
romineascd, în Studii şi materiale de istorie medie,
I (1956), p. 245 - 265 + 1 5 fig.
Profesorul D. P. Bogdan descrie în amănunt
un peceatnic al lui Alexandru cel Bun, aflat ln
stăplnirea sa. Cercetează de asemenea toate pece
ţile mari ale acestui voievod, din care se cunosc
deocamdată nouă tipuri. Peceatnicul amintit nu se
potriveşte însă cu nici unul din ele. Se arată dt
pentru nevoile logofeţiei domneşti se foloseau mai
multe peceţi mnri deosebitr. Chipul cum slnt cer
cl'late de profesorul Bogdan atlt peceatnlcul ci l
şi toate peceţile domnului Moldovei constituie un
adevărat lndreptar în sigilografia veche romi
nească. Găsim acolo date despre alte peceatnic�
romineşli, despre felul cum se lucrau, despre greu
t a tea, mărimea, stema şi tituluşul lor ş. a. m. d .
Totodată s e dovedeşte că uricul din 2 8 iunie 1 4 1 1 ,
precum ş i pecetea lui slnt plăsmuite. Din păcate,
planşele care însoţesc studiul nu sint toate dil1 cele
mai bune (vezi fig. 3, 7, 11 şi 12). Cit priveşt<'
peceatnicul descoperit de autor, ne pare rău c ;i
nu s-a făcut o fotografie după pecetea care se
putea căpăta prin turnare de gips in matcă. Aceasta
ar fi adus o lnlesnire pentru identificarea altor
peceţi de la Alexandru cel Bun, de se vor mai iYi
vreundeva documente lncă necunoscute.
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C R O N I CA

RESTITUIREA TEZAURULUI ISTORIC ŞI ARTISTIC
AL ROMÎNIEI
La 11 iunie 1956, Consiliul de Miniştri al U.R.S.S. a hotărît să transfere
guvernului Republicii Populare R omîne tezaurul istoric şi artistic al Romîniei,
depus spre păstrare la Moscova în 1917, în vremea primului război mondial.
Această hotărîre, prilej de nemărginită bucurie pentru poporul romîn, a fost trans
pusă în fapt la data de 6 august 1956, cînd delegaţia noastră guvernamentală
a preluat la Moscova întregul tezaur. În ziua de 22 august, s-a deschis în sălile
Muzeului de Artă al R.P.R. expoziţia comorilor înapoiate în ţară : monede şi
medalii, obiecte arheologice - printre care celebra „Cloşcă cu pui", denumirea
populară a tezaurului de la Pietroasa - , obiecte de artă feudală romînească, unele
datînd chiar din veacul al XIV-iea, apoi tablouri, desene şi gravuri ale marilor
maeştri ai artei noastre contemporane (Aman, Grigorescu, Luchian, Andreescu şi alţii).
Un mare interes prezintă pentru noi bogata colecţie numismatică, numărînd
:35 533 monede şi medalii. Această colecţie cuprinde serii variate de monede antice
- greceşti, romane şi bizantine - dintre care numeroase piese de aur ; apoi monede
medievale şi moderne ; în sfîrşit, medalii romîneşti şi străine, multe din ele fiind
de o extremă raritate. Merită amintită în mod special nepreţuita colecţie de monede
feudale romîneşti, alcătuită din aproximativ 5000 piese ale Ţării ·Romîneşti, circa
- -!OOO monede moldoveneşti şi aproape 500 monede ale Transilvaniei ; nu lipsesc
nici unele piese excepţional de rare, cum sînt, de pildă, talerii lui Despot Vodă
sau dinarii lui Alexandru Lăpuşneanu, piese din care nu exista nici un exemplar
în ţară, pînă la restituirea tezaurului de la :Moscova. De aceea, înapoierea acestor
comori reprezintă şi pentru numismatica romînească un eveniment de cea mai
mare însemnătate.
O. I.
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ANI VERSAREA CABINETULUI NUMISMATIC
AL B I BLIOTECII ACADEMIEI R. P. R.
În septembrie 19;) 6, s-au împlinit 80 de ani de cînd a luat fiinţă una din
cele mai vechi colecţ.ii numismatice, cu caracter public, din ţara noastră, aceea
a Cabinetului numismatic de pe lîngă Biblioteca Academiei Republicii Populare
Romîne. Prin darul oferit Societăţii Academice Romîne, în şedinţa din 18 septembrie
1 8 76, constînd dintr-o colecţie de peste 450 monede şi medalii moldoveneşti şi
muntene, D. A. Sturdza a constituit nucleul în jurul căruia s-au adunat cu anii
mult� şi valoroase piese.
Rămasă în grija primului donator timp de pel'!tc 30 de ani, colecţia Academiei
Romîne a alcătuit fondul de bază pentru Cabinetul numismatic, creat de această
instituţie la 1 ianuarie 1911, în urma repetatelor stăruinţ.e depuse de Ion Biauu.
La această dată, noul Cabinet numismatic îşi începe activitatea sub conducerea
ştiinţifică a lui D. A. Sturdia, ajutat de profesorul Constantin Moisil. În 1914 ,
lui D. A. Sturdza îi urmează M. C. Sutzu, iar din 1933, privigherea ştiinţifică a
Cabinetului numismatic i-a revenit academicianului Constantin Moisil, care deţine
şi astăzi această funcţie.
În afară de grija depusă pentru strîngerea şi conservarea unor colecţii, cc au
ajuns în zilele noastre foarte însemnate, Cabinetul numismatic şi-a propus chiar
de la începutul activităţii sale să cerceteze materialele adunate şi variatele probleme
ridicate în domeniul numismaticii şi al disciplinelor înrudite. Aceste preocupări
s-au reflectat în numeroase studii remarcabile publicate de academicianul Constantin
Moisil sau sub îndrumarea sa, într-un răstimp de peste patru decenii, .
o. I.

SĂRBĂTORIREA ACADEMICIAN ULUI CONSTANTIN MOISIL
Academia Republicii Populare Romîue a sărbătorit în ziua de 2 7 decembrie
1956, în cadrul unei şedinţe festive, pe academicianul Constantin l\foisil, cu prilejul
împlinirii vîrstei de 80 de ani. Au rostit cuvîntări, elogiind activitatea ştiinti
·
fică desfăşurată de sărbătorit, academicianul Petre Constantinescu-Iaşi, din part�a
subsecţiei de ştiinţe istorice a Academiei R .P.R. ; Bucur Mitrea de la Institutul
de arheologie, insistînd mai ales asupra activităţii ştiinţifice a academicianului
Constantin Moisil în domeniul numismaticii ; academicianul B arbu Lăzăreanu a
adus salutul Prezidiului Academiei ; prof. univ. Emil Vîrtosu, vorbind în numele
cercetătorilor de arhive, foşti elevi şi colaboratori ai sărbătoritului ; conf. univ.
Mihail Macrea a salutat pe academicianul Constantin Moisil din partea cercetă508
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torilor - istorici, arheologi, şi numismaţi - din Transilvania ; Octavian Iliescu, cerce
tător principal la Cabinetul numismatic, a adus omagiile cadrelor acestui ·Cabinet ;
în numele Societăţii numismatice romîne au vorbit George Buzdugan, secretar
general, şi Ilie Ţabrea, membru al Societăţii.
A răspuns tuturor academicianul Constantin Moisil, mulţumind Academiei
pentru sărbătorirea sa şi depănîndu-şi amintiri din îndelungata aetivitate ştiin
ţ ifică pe care doreşte cu fermitate să o continue.
Şedinţa s-a încheiat cu un cuvînt al academicianului Constantin Daicoviciu,
care a urat să.rbătoritului Yiaţă lungă şi succese în munca ştiinţifică.
U . I.

DONAŢIE
În anul 195;), Cabinetul numismatie al Biblio teeii Academiei R.P. H . a primit.
de la cunoscutul numismat şi arheolog Vasile Canarache din Bucureşti o frumoasă
şi bogată colecţie de monede antice, adunate în curs de vreo 30 de ani de pe
t.eritoriul vechilor oraşe greceşti aşezate pe coasta romînească a Mării Negre.
Colecţia se compune din 426 piese de aur, argint şi bronz, emise la Histria, Callatis
şi Tomis, şi constituie un valoros material de studiu pentru toţ.i cei ce se ocupă
de numismatica şi istoria acestor oraşe antice.
O. 1lL
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INDICE SELECTIV
DB NUME PROPR II

ŞI DE MATERIE

I. La alcătuirea acestui indice, s-a ţinut seam21 în general de prin
eipiile expuse în primul volum al publicaţiei noastre (SON, I. 1957, p. 487 ).
S-au indexat în plus numele de ape şi de munţi, precum şi cele ale
muzeelor din ţară şi străinătate, în colecţiile cărora figurează piese despre
<>are Re vorbeşte în lucrările înmănunchiate în prezentul volum.
n . Prescurtări folositl' în indiC'P :

acad.
arh.
div.
ep.
împ.
m.

academician
arhiepiscop
divinitate
episcop
împărat, împărăteasă
monedă, monede
YY. :

mag .
m-re

pri ne.

r.

reg .

sf.

voievod

magistrat moneta r
mănăstire
principe, "' să
raion
reg iun e
�fînt, "' ă

Pentru diferentierea nwnelor indexate, s -a.n întrebuinţat următoarele caractere :
'

cursive pentru nume de autori
aldine pentru celelalte nume de persoane
:MAJU SCULE pentru numele de locuri
drepte pentru numele indiclnrl materia.

Ca şi la imprimarea volumului anterior, din mo tive de ordin tehnic

nu s-au putut reproduce în mod fidel anumite semne, caractere sau li
gat.uri, întîmpina.te în descrierea. pieselor.
O. I.
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. \.\CHEJ\" (R. F. G er ma n ă ), 29fi.
. \ba Samuel (rege, Ungaria), 2!l0.

,\nnius l,usens, C. (mag.), 1 37 , 1 58 , 1 G3, 407.

i\no1111m11s, 270.

Antestlus Gragnlus,
Antestlns J,abeo, r..

I (sultan, Turc ia) , 396 - 7.

,\burlus Gemlnus, C. (mag.), 1 30 , 1 63 , ·12 1 .
Aburlus Gemlnus, 1\1. (mag.), 1 30 .

AB YDU S (Troada), 448.
Aelllus Glabrlo, !\lan. ( ma g. ) , 1 .10, 1 70 .
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Adoll (arh„ Colonia), 277, 2 88 .
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449 - 50, 468, 470, 482.
. \ DR IATICA (mare), 89, 1 8 4 .
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. \ellus Calus, Sex. (general roman), 1 8!l , 1 \12.
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AFUMAŢI (r. Brăneşti), 1 5 6 , 1 7!l .
Agrippa, :1'1. ( mag . ), 502 .
Agrlpplna (soţia lui G erma ni cu s ) , 1 7li.

AHILIJE MORAVCK I, Arilj e (H. I'. F .
499.
A ITOS (H. P. Bulgaria), 50:l.

.I ugoslavia ) .

278,

l li2,

506.
403,

Alexlus I, Alexie Comnenul (lmp . ) , 288 .

285.

AMORIUM (Phrygia), 406.

503.

Andrei I (rege, Ungaria), 282, 286, 289 - !lO, 294, 2\10.

Andrei II (rege, U ngaria ) , 286 - 90 , 292 - 3 , 295 - 6 .
Andrei III (rege, Ungaria), 28{i - 7, 2 8 9 , 2 91 - :l ,
2 96 - 7 .

princ. ,
1lndrieşescu, I„ 18, 383, 458.
Andronic I (imp.), 4 1 7.

24 t .

.\NTIOCHIA (Si ria) , 4 1 4 , fi0 ·1.
:\ntonle (cămăra ş) , 32().
_\ntonle Ilnset

u ntoninian, "" i

(vv.) ,

·12·1 .

( m . ) , 25:-1, 2.'> ii - Gli, 40G, .ţ(j\l, •1 90 .
.\ntonlus Bnlbus, Q. (mag.), 1 3(i, 1 .'> 3, Hi : I , ·101, 1 6 7 .
.\utonlns, C . (mag . ) , 1 42 .
.\ntonlus, !\I. (trium Y ir) , U3, l li2, Hi8.
.\ntonlnns

Plus

(lmp. ) ,

113

- .i, 1 1 9 ,

2ll l ,

405 - 7, 409, 460, -1G8 , 4 7 0 , 4 82 , fi02.
A PETLON (A u s tr ia ), 2M - 5 .

2fî l ,

.\POT.DU DE JOS, Ap ol du mic (r. Scucş),
257 - 8 , 2 61.
APOLDU DE SUS (r. Seueş), 1:11 .
.\pollon (div.), 1 14, 1 1 9 .
APOLLONIA (Illyricu m), 3 1 , 8 1 - 2, 8!l - !l0, 1 0.t,
1 73, 1 85, 190, 246, 2fi8, 4 0 1 , 4 1 0 .
.-\ppnleius Satnrnlnus, L. (mag.), 1 :-i:J . 1 4 5 , 1 fi8 ,
rno, 1 07, 173 .

A QUAE CALIDAE (Thracia), 50:l.
A QU I L E IA ( It ali a) , 1 85, 288, 295 - fi .
Aqullla Severa (lmp.), 258.
A qullllus, !\lan. (mag.), 138, 1 n3, 1 65 .
(reg. Ti miş o ara ) , 2 7 1 .
:\rendlus ( lmp . ), 482, 504.

ARDEAL, v. TRANS ILVAN I . \ .
ARGEŞUL (rlu), 1 8 3 , 186.
ARHIYELE STATUI.P I , Bucureşti,

4 2 2 , 427, 4 3 1 ,

435 .

Alex.Ins III (lmp. ) ,

Andrei Dethorl (ca r d i nal,

l(i7,

ARAD

ALBA IUL IA (reg. I luncdoara), 254, 2 7;1 ,
2 84 - 5 , 40 5 , 49 1 .
ALEP ( S iria, Republica Arahă Cnitil ) , 4S!l.
Alexandresc11, Alexa11clri11a D., 294.
ALEXANDR IA ( Egipt) , 450, ·153.
ALEXANDH IA (reg. B ucur eş t i ) , l fi l , l fi I,
179 - 81 , 187, 190.
Alexandru 1Udea (vv.), 325, 339.
Alexandru eel Bun (v v.) , 306, 325, 456, 458,
Alexandru cel Mare (rege , �facerloni a ) , 105,
468, 481, 485, 502.
Alexandru Lăpuşneanu (vv.), 507.
Alexandru lloruzl (vv.), 43 2 .

A�IPHIPOL IS (i\lacedonia), 98, 105,
Anastoslus I (lmp.), 482, 485, ·193.

(mag.), l(i3,
(mag.), 40· 1 .

I,.

.\ l ' l : Lll'.\I (Dacia), 264, 490 - 50 1 .

ni-Amin (calif), 495.

417, 465.
AL MAŞ (r. Huedin), 285.
AMNAŞ (r. Sibiu), 277, 27!1,

Andronic, A l . , 458.
(din a s ti e) , 417 .
A�GL IA, 271, 276, 289 .
Angcll

Abaslzl ( dinastie ) , 495.
Abdul Azlz ( su l ta n , Ture"a), 3!Hi - 7 .
Abdul llumld I (sultan , Turci a) , 395.
Abdul lledgld

Audronle II l'aleologul (lmp.), 498 , 505 .
Andronic I I I (l mp. ), 49 8 .

Transilvania), 3 7 1 .

A R IL.TE, v. AHIL I J E '.\IORAVC K I .
Arpadieni (dinastie), 275, 290, 295.
Arsaelzl (d inas tie ) , 482.
Artemis Tauropolos (di v.), 390.
ASAMUS (riu, Moesia Inferioară), 1 92 .
A S IA l\lIC Ă , 477.
aspri (m.), T u rci a, 338 ; Bulgaria, 346, 318 - n,
3 51 - 2 .
ns-Soffah (calif), 495.
ATHENA, 49 4 .
!\lheuo (div.), 1 1 8 ; .\theno-Alkls, 4 8 1 , ·185.
.\THOS (munte), 506.
Atlllus Soranus (m ag. ) , 129, 1 60 , 163.
A'fEL (r. Mediaş), 254.
Auerbneh, Doslllus, jurist, colecţion a r de monede,
500,
Auerboeh, DonUuelus, col ecţio nar ele monede, 500.

Augustus, Oetovlnnus Augustus, Oelavlus (lmp.),
1 4 2 - 4 , 14(i, 159 -60, 1 7(i, 1 8 fi , 189, 192, 264 ,

474, 503 .

256 - 7, 2u3, 2G5,
( ma g . ) , rn9.
AUSTR IA, 276, 45 7, � 8 3 .
. \nrellau (lmp. ) , 25 4 ,
:\nrellus Sennrus, U .
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