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I.

STUDII ŞI CERCETĂRI

A.

Numismatică

Depozitul de monede antice
de la Chiojdu Mic, jud. Buzău

Virgil MIHĂIILESCU-BÎRLIBA
şi Valeriu BERBECARU
Încă de la începutul acestor rânduri ţinem să atragem atenţia asupra faptului că monedele pe care le
publicăm acum provin de la Chiojdu Mic, dar locul descoperirii lor nu pare să fi fost aici . De fapt, piesele
monetare pe care le vom descrie în continuare alcătuiesc o colecţie, păstrată de către familia B erbecaru din
localitatea amintită. Aceasta a ajuns la Anghel B erbecaru, bunicul lui Valeriu B erbecaru (unul din autorii lucrării
de faţă), care a găsit-o într-o cutie de lemn, păstrată în magazia unei proprietăţi din Chiojdu Mic, care i-a fost
vândută de către Constantin C. Giurescu. Tranzacţia a avut loc între cele două războaie mondiale, la o dată

neprecizată. Ulterior, atât marele istoric, cât şi fiul său (probabil, profesorul Dinu C. Giurescu), au încercat să
reintre în posesia acestor monede, de care se pare că şi-au reamintit şi-i legau, p oate, unele amintiri. Cu toate
acestea, săteanul a refuzat înapoierea respectivelor piese şi le-a transmis nepotului său (menţionat anterior) care a
fost de acord, în anul 1987, să fie puse în circuitul ştiinţific, publicându-le împreună.

Ar fi fost util să cunoaştem cu exactitate originea acestor monede, întrucât provenienţa lor din Chiojdu Mic

pare imposibilă. După turn este ştiut, familia Giurescu a avut la Chiojdu Mic proprietatea strămoşească. Aşa cum

arată şi componenţa colecţiei, este posibil ca însuşi C.C. Giurescu să o fi alcătuit, poate în timpul activităţii sale
ştiinţifice sau publice, când a avut unele responsabilităţi în răsăritul fostului Regat al României (rezident regal al
Dunării de Jos). Totodată, p rieten sau coleg cu mulţi dintre arheologii şi numismaţii români din acest veac
(V. Pârvan, S . Lambri n o , R . Vulp e, C. M o i s i l, V I . Dumi trescu, H. M etaxa, Gr. Avakian ş.a.), savantul
a putut primi în dar monedele, pe care le-a considerat destul de interesante pentru a fi păstrate 1• Oricum, după
cum vom vedea, revenind la componenţa colecţiei, aceasta indică Cetatea Albă sau Odessa, ca loc unde s-a putut
constitui.

în total, ne-au parvenit spre examinare 3 1 de monede de orichalc, bronz şi aramă (4 ex. n-au putut fi
ilustrate deloc, iar altele 3, doar parţial), care au fost emise la Tyras 4, Olbia 1 O, Gorgippia 1 , Panticapaea 1 1 şi
Egipt 5. Ele pot fi încadrate cronologic de la srarşitul sec. IV a. Chr. şi până la Gallienus (264). Chiar acest mare
interval de timp, de aproximativ şase secole, reprezintă un argument în favoarea existenţei unei colecţii moderne
şi nu a unei acumulări antice.

Emisiunile Tyras-ului sunt alcătuite dintr-un

tetrachalkon din p erioada autonomă şi 3 tetrassaria

din vremea lui S eptimius S everus. Cât priveşte Olbia, aceasta este reprezentată prin 7 ex . autonome şi alte
trei, bătute în vremea Fla vi lor, a lui Commodus (magistrat Callisphenos ?) şi a lui Alexander S everus 2 •

1 Constantin C. Giurescu, Ami11tiri, I, Bucureşti, 1976, p.
130 şi urm.
2 Li1erelc greceşti cu semnificaţie de numerale, care apar pe

emisiunile imperiale al e Olbiei, au fost explicate ca desemnând
nominaluri: 6. este pentru dupondius, iar B pentru as (cf. P. O.
Karyskovskij, Monety Ol 'vi}, Kiev, 1 988, p. 1 23).

SCN, X, 1 993, Bucureşti, p . 9-1 4
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Doar o piesă provine din Gorgippia, datată în timpul lui Mithridates VI. Cele mai multe monede sunt din
Panticapaea, toate fiind emisiuni autonome. Cinci dintre acestea sunt, de asemenea, bătute sub Mithridates VI;
dar, dintre cele 4 monograme ale regelui Pontului, care apar pc aceste piese, 2 nu se regăsesc în ultima lucrare
dedicată emisiunilor bosporane (la nr.22, 23 şi 26) 3• Din Egipt este prezent un exemplar de Ia Ptolemeu II
Philadelphus şi alte 4 din Alexandria, bătute sub Caracalla, Filip Arabs, Valerianus şi Gallienus.
Valoarea numismatică a colecţiei nu pare a fi prea ridicată, atât din punct de vedere al rarităţii
monedelor, cât şi în ceea cc priveşte metalul monetizat. Probabil, mai puţin întâlnite în ţara noastră, ele au
constituit o atracţie, ceea ce explică poate colectarea şi, mai cu seamă, păstrarea. Toate acestea sunt veridice
în măsura în care întreaga acumulare nu a parvenit aici gata alcătuită undeva în răsărit, aşa cum am mai
menţionat că ar fi fost posibil. De altfel, faptul că nu este cunoscut locul descoperirii monedelor scade mult
şi din valoarea lor istorică. Totuşi, pentru cei care se ocupă de monetăria nord-pontică şi provincială
colecţia de fată păstrează o însemnătate documentară incontestabilă.
CATALOGUL

MONEDELOR 4

II.

Olbia

5.

AE \i 3,50 g; 1 7 x l 8 mm; slab conservată. Zograf, 1 95 1 ,
p . 1 28, pi. XXXll/10, 325-275, a Chr.
Av. Capul Demetrei spre dreapta.
Rv. O(A}B(l}O. Vulturul pc delfin.

6. AE (dichalkon). '! 5,8 1 g; 22 mm; slab conservată. Zograt:
1 95 1 , p. 1 30, pi. XXXIl/16, 290-270 a. Chr.
Av. Capul zeului Borysthenes spre stânga
Rv. OAB/O. Arc, tolbă şi secure; în câmp, la i.tînga, litera B.
7. AE (tetrassaria). {-- 9,46 g; 23 x24 mm; bine conservată.
Zograf, 1 95 1 , p. 1 30-1 3 1 , pi. XXXll/17-19, a doua treime
a sec. III a. Chr.
Av. Capul zeului Borysthenes spre stânga.
Rv. OABIO. Arc, tolbă şi secure; în cân1p, la stânga, literat::. .
8 . AE ţ 8,07 g; 2 1 mm; slab conservată. Zograf, 195 1 , p.
1 30-131, pi. XXXll/17- 1 9, a doua treime a sec. III a Chr.
Av. Capul zeului Borysthcncs spre stânga.
Rv. OABIO; în s tânga EAMO. Arc, to lbă şi secure;
dedesubt, litera <1>.
9. AE ţ 9,30; 23 mm; bine conservată. Zograf, 1 95 1 , p.
1 30- 1 3 1 , pi. XXXII/1 7-1 9, a doua treime a sec. llI a.
Chr.
Av. Capul zeului Borysthcnes spre stânga.
Rv. OABIO. Arc, tolbă şi secure; în câmp, spre stânga
literele <1>1.
1 O. AE ţ 20,32 g; 24 mm; bine conservată. Zograt: 1 95 1, p.
1 30- 1 3 1 , pi. XXXll/17-1 9, a doua treime a sec. lII a Chr.
Av. Capul zeului Borysthcnes spre stânga.
Rv. OA.BIO. Arc, tolbă şi secure; în câmp, spre stânga
literele 1-P.
1 1 . AE. ? 6,78 g; 24 mm; slab conservată (lipsă aproximativ
1/3). Zograf, 1 95 1 , p. 1 30- 1 31 , a doua treime a sec. III a.
Chr.?
Av. Capul Dcmetrei spre stânga.
Rv. OA B!O. Neidentificabil; în câmp, spre dreapta, E(AMO
?); în câmp, jos, literele O O .
1 2 . AE (fourree, plumb acoperit cu aramă) (tetrassaria).
ţ 9,30 g; 23 x 24 mm; slab conservată. Zograf, 1 951, p.
1 42, pi. XXXIV/16, datată în vremea Flavilor.
Av. OAB/OllOll. (/}. Capul lui Apollo (?) spre dreapta; jos
în spatele capului zeului, spre stânga, contra.marcat cu un
caduceus scurt; jos, spre dreapta, contramarca t::..
Rv. Vultur spre dreapta; în câmp, spre dreapta, litera B; sus, în
stânga, o stea.

3 V. A. Anohin, Monetnoe delo Bmpora, Kiev, 1 986, pi. 40.
4 Pentru identificarea monedelor am folosit unnătoarclc lucr&-i:
V. A. Anohin, Monetnoe delo Bospora, Kiev, 1 986; B. V. Hcad,

Historia 111 1111oru1111, Oxford, 1 9 1 l ; A. N. Zograf, A11tic11ye
111011ety (MIA, 1 6), Moscova-Leningrad, 1 95 1 ; A. N. Zogral:
Monety Tiry, Moscova, 1 95 7.

I.
1.

2.

3.

4.

Tyras

AE (tetrachalkon). J.. 5,22 g; 1 6x 1 7 mm; bine conservată.
Zograf, 1 95 1 , p. 1 1 2 , pl. XXVIIl/8, sec III-II a. Chr.;
Zograf, 1 957, p. 69, nr. 1, pi. Il/3, a doua jwnătate a sec.
IV - sfârşitul sec. III a. Chr.
Av. Capul zeului-râu Tyras cu o cunună de lauri, spre dreapta
Rv. Cap de cal cu hăţuri,' spre dreapta; în câmp, la stânga,
TYPA.

AE (tetrassaria). J.. 7,8 1 g; 22 mm; bine conservată. Septimius
Severus. Zogral: 1 95 1 , p. 1 1 6, pl. XXIX/8, 202-205 p .
Chr.; Zograt: 1 957, p. 95, nr. 68/2, a 2-a seric ş i pi. Vl/4.
Av. A VKACE - llTICEVHPOCn. Capul împăratului cu o
cunună de lauri, spre dreapta.
Rv. TYPA - Nn.N. Hercules în picioare, spre stânga, ţinând
măciuca sprijinită de pământ în mâna dreaptă şi pielea Icului
din Nemeea în cea stângă; jos în câmp, spre stânga, literat::..
AE (tetrassaria). ţ 7,50 g; 22 x 24 mm; bine conservată.
Septimius Severns: Iulia Damna. Zograf, 1 95 1 , p . 1 1 8 ;
Zograf, 1 957, p . 98, nr. 7712, seria a 3-a, pl.VIl/3.
Av. IO VA/A 6.0MNA (CEB) . B ustul împărătesei cu o
cunună, spre dreapta.
Rv. TYPA - NnN. Zeitate (Pax: '!) pc tron, spre dreapta; jos,
în câmp, spre dreapta, litera li.
AE (tetrassaria). T 5,88 g; 2 1 x 22 mm; slab conservată.
Septimius Sevems: Plautilla. Zograt: 1 95 1 , p. 1 1 8 ; Zograf,
1 957, p. 99, nr. 78/3, a 3-a serie, pi. VIl/4.
Av. (<POVAllA - A V}T/AA(A CEB). Bustul împărătesei cu
o cunună, spre dreapta.
Rv. TYPA NnN. Zeitate (Pax: ?) pc tron, spre stânga; în
câmp, jos, spre dreapta, litera!:::,. .
-
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Fig. 1. Monede din colecţia de la Chiojdu Mic; numerele corespund celor din catalog (nr.
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Fig. 2. Monede din colecţia de la Chiojdu M ic; numerele corespund celor din catalog (nr. 24 numai revers).
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13. AE ţ 5,08 g; 19 x 20 mm; bine conservată. Commodus.
Zograf, p. 143.
Av. OABIOIT OA I. Vultur cu o cunună în cioc, un caduceus
şi spre dreapta, jos, litera 8.
Rv. Bou; .I? j.. 1° e (Ca/lisphenos ?).
14. AE (tetrassaria). .J.. 9,90 g; 24 x 25 mm; bine conservată.
Alexander Severus. Zograf, 1951, p. 144, pi. XXXIV/19,
222-235 p. Chr.
Av. (A)YTKMAYPCEOYAAEEANL1POC. Capul laureat cu
bust al împăratului, spre dreapta
Rv. OABIOITOAITWN. Vultur cu aripile desfăcute, care
are capul spre stânga, cu o coroană în cioc; între picioarele
desfăcute ale vulturului se atlă litera I; în câmp, sus, spre
dreapta, litera 6..
III.

Gorgippia

15. AE (tetrachalkon ). ţ 6,89 g; 22 x 23 mm; bine conservată.
Zograf, 1951, p. 187, pi. XLIII/17 (capul lui Apollo pe
avers), 100-75 a. Chr.; Anohin, p. 145, nr. 211, pi. 8 (capul
lui Dionysos pe avers), datat în vremea lui M ithridates
VI (I 00-90 a. Chr.).
Av. Capul încununat al lui D ionysos (Apollo ?) spre
dreapta.
Rv. I'OP rifI!fIE - nN. Trepied şi thyrsus; în câmp,
spre dreapta, monogramă neidentificabilă.
-

IV. Panticapaea
16. AE (tetra c/1 alkon). ":>I 10,30 g ; 24 x 2 5 m m ; slab
conservată. Zograf, 1951, p. 177, pi. XL/30, 325 -300
a. Chr. Anohin, p. 140, nr. 110, 314-310 a Chr.
Av. Cap de satir spre dreapta.
Rv. ITANTI. Arc şi săgeată.
17. AE (tetrachalkon}. ? 9,25 g ; 25 mm ; slab conservată.
Zograf, 1951, p. 177, pi. XL/30, 325-300 a. Chr.; Anohin,
p. 140, nr. 110, pi. 3, 314-310 a Chr.
Av. Cap de satir spre stânga
Rv. ITA.NT!. Arc şi săgeată.
18. AE (fowree, miez de plumb ?) (tetrachalkon). ţ 5,60 g ;
2 0 x 2 1 m m ; slab conservată. Zograf, 1951, p. 176, pi.
XL/18 (dar pentru aur), 375-340 a Chr.; Anohin, p. 140,
nr. 111, 314-310 a. Chr.
Av. Cap de satir spre dreapta
Rv. (IT) - A - N. Protomă de grifon cu aripile desfăcute;
dedesubt, cegă.
19. AE (tetrachalkon). ţ 5,11 g; 21 mm; bine conservată.
Zograf, 1951, p. 176, pi. XUl 8 (dar pentru aur), 375-340
a Chr.; Anohin, p. 140, nr. 111, pi. 3, 314-310 a Chr.
Av. Cap de satir spre dreapta.
Rv. fl - A - N. Protomă de grifon cu aripile desfăcute; dedesubt,
cegă.
20 . AE (obol). ? 4,24 g; 21 x 22 mm; slab conservată. Anohin,
p. 142, nr. 144, pi. 4, 220-210, a Chr.
Av. Capul lui Poseidon spre dreapta.
Rv. fIANTI. Proră de corabie.
21 . AE (1/2 de tetrachalkon). ? 4,74 g; 22 x 23 mm; slab
conservată. Zograf, 1951, p . 180 (Apollo ), pi. XLl/22 şi
XLil/1-3 (dar argint), 200-110 a. Chr.; Anohin, p . 144,
nr. 188 (Dionysos), 115-109 a. Chr.
Av. Capul lui Dionysos (Apollo ?) spre dreapta.
Rv . (fIANTIKAfIAITflN). Tolbă.

13

22. AE (tetrachalkon). ţ 6,85 g.; 21 x 23 mm; slab conservată.
Zograf, 1951, p. 187, pi. XLIIl/15 (Apollo), 100-75 a. Chr.;
Anohin, p.145, nr.202, pi. 8 (Dionysos), 100-90 a. Chr.
Av. Capul lui Dionysos (Apollo ?) spre dreapta.
Rv. IIAN - TIKA/IIAI - T(nN). Trepied şi thyrsus; sus,
contramarca IA (11 assaria); în câmp, la dreapta, litera <ll;
jos, în stânga, monograma!?.
23. AE (tetrachalkon). ţ 6,57 g; 21 x 22 mm; bine conservată.
Zograf, 1951, p. 187, pi. XLIIl/15 (Apollo), 100-75 a. Chr.;
Anohin, p. 145, nr. 202, pi. 8 (Dionysus), I 00-90 a. Chr.
Av. Capul lui Dionysos (Apollo ?) spre dreapta.
Rv. IT AN - TIKA!fl AI - Tfl N. Trepied şi thyrsus; jos, în
stânga, monograma� ;jos, în dreapta, monograma�.
24. AE (tetrachalkon) . ţ 7,30 g; 21 x 23 mm; slab conservată.
Zograt: 1951, p. 187 (Apollo), pi. XLIJl/15, 100-75 a. Chr.;
Anohin, p. 145, nr. 202, pi: 7 (Dionysos), 90 -80 a. Chr.
Av. Capul lui Dionysos (Apollo ? ) spre dreapta.
Rv. IIAN - (TIKA}lfIAI - (TnN). Trepied şi thyrsus; jos, în
dreapta, o monogramă care nu se poate distinge;pc margini,
sus literele 6. şi <l>, iar jos, literal; literele păstrate pe margini
ar putea reprezenta resturile legendei unei piese surfrapate.
25. AE (letrachalkon). ţ 8,75 g;20 x 23 mm;slab conservată.
Zogral� 1951, p. 187, pi. XLll l/15 (Apollo), 100--75 a.
C h r . ; An o h i n , p . 14 5, n r . 202, p i. 6 şi 40/15
(Dionysos),90-80 a. Chr.
Av. Capul lui Dionysos (Apollo ?) spre dreapta.
Rv. (fl)AN - TIKl(AIT}l(A)I - TnN. Trepied şi thyrsus;
în câmp, jos, în dreapta, monograma � .
26. AE (tetrachalkon). ţ 7,20 g; 19 x 21 mm; bine conservată.
Zograf, 1951, p . 187, pi. XLIII/15 (Apollo), 100-75 a.
Chr. ; A n o h i n , p. 1 4 5 , n r . 202, p i . 6 (D ionysos),
aproximativ 90-80 a. Chr.
Av. Capul lui D ionysos (Apullo?) spre dreapta.
Rv. IIAN- (TIKA)IITAI - (TnN). Trepied şi thyrsus; în câmp,
jos, la stânga, monograma� (Mithridates).
V.

Egipt

27. AE (orichalc). ţ 71,1 g;40 x 42 mm; bine conservată.
Ptolemeu II Philadelphus (285-247 a. Chr.). Hcad, p. 713.
Av. Capul zeului Amon spre dreapta.
Rv. (fITO)AEMAIOY BAEIAEQE . Doi vulturi spre stânga,
stând pe unfulmen.
V I . Alexandria
AE ţ 8,50 g; 21 x 23 mm; bine conservată. Caracal/a.
Av. A VTKMAN(TONl)NOCCEB. Capul încununat al
împăratului spre dreapta.
Rv. Vultur spre dreapta, cu şarpele în cioc şi capul întors spre
stânga; în câmp, jos, în dreapta, LA.
29. AE î 12,65 g; 22 x23 mm;bine conservată. Filip Arabul:
Marcia Otacilia Severa (244-249 p. Chr.).
Av. HOJTCEOVHPACEMETPA. Capul împăriilesci �-pre drcapla.
Rv. Serapis şi Isis spre dreapta; în câmp, la stânga, Lf
(anul 3 246).
30. AE ţ 9,73 g; 23 mm; bine conservată. Valerianus (253-259
p. Chr.).
Av. AK11AIOV(AA)EPIANOCEVEVC. Capul �i bustul cuirasat
al împ1iratului spre dreapta.
28.
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Fig. 3. Monede din colecţia de la Chiojdu Mic; numerele corespund celor din catalog.

31.

Rv. Zeitate ( Pax ?) stând pe tron, spre stânga, cu o ramură în
mână dreaptă; în câmp, la stânga, r (anul 3 255 p. Chr.).
AE ţ 11,06 g; 22 x 24 mm; bine conservată. Gallienus
=

(253-268).

Av. A VTKntVK!AA.NHNOCCEB. Capul şi bustul cuirasat
al împăratului spre dreapta.
Rv. Zeitate (Minerva?) în picioare, având spre stânga, o suliţă
în mâna dreaptă şi un scut la piciorul stâng; în câmp, la stânga,
LIB (anul 12 264 a. Chr.).
=

Ancient monetary depot from Chiojdu Mic, Buzău county
_
ABSTRACT
An interesting collection of autonomous provincial coins comes from Chioj du Mic where the family
of the historian Constantin C. Giurescu had a property. They are made of orichalc, bronze and copper.
They belong to a period between tbe end of the 4 th c. B.C. until Gallienus (264). The coins were issued
at Tyras (4), Olbia ( 1 0), Gorgippia (1), Panticapa1�a ( 1 1 ) and Egypt (5). It seems that this collection was
formed in one of the centres on the northern coast of the Black Sea (Cetatea Albă - Tyras or Odessa ?) and
came to Romania after the First World War.

FIGURES EXPLANA TIONS
Fig. 1-3. Coins from the collection of Chiojdu Mic; the nurnbers correspond to those from the catalogue (n° 5,
only obversc; n° 6, only reverse; n° 24, only reverse).
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La monnaie d 'or dans la Dac ie Romaine

Radu ARDEVAN
Tous ceux qui ont investigue l'histoire de la Dacie romaine ont remarque la rarete de la monnaie romaine
d'or dans la province 1. Mais le probleme n'a pas retenu l'attention des specialistes. Seule la regrettee Iudita
Winkler lui a accorde une etude speciale, en 1 966 2 • Elle est revenue sur cette question d�ns deux articles 3 et dans
sa these restee inedite 4• Dans ces travaux elle a presente et argumente une opinion qui fut generalement acceptee
et ne suscita pas de disputes.
La numismate de Cluj partait, naturellement, du catalogue des decouvertes connues. En 1 966 elle enregistrait
22 trouvailles d' aurei impenaux d'avant la conquete de Dacie et seulement 2-3 monnaies pareilles de l'epoque
de la province 5• B ien sOr, certaines pieces du 1•r siecle auraient pu circuler meme apres le regne de Trajan; mais
i l serait impossible que dans la province aient penetre et circule pendant les n· - m· siecles, presque uniquement
des monnaies d'or frappees avant la fondation de celle-ci. Par consequent, Iudita Winkler affirmait la presence
de la monnaie romaine d'or dans !'economie de la Dacie preromaine et pratiquement son absence dans la province
de Dacie; l'explication de ce phenomene aurait pu etre la modification des relations economiques en Dacie ct
avec Rome aprcs la conquete 6•
Sans doute, les constatations initiales de Iudita Winkler restent valables et son effort d'eclairer le probleme
est meritoire. Pourtant, au niveau meme de la documentation de 1 966, on comptait quelques elements qui
rendaient improbables Ies conclusions exposees ci-dessus. Surtout, ii etait assez clair que certaines pieces anteneures
â la conquete avaient circule dans le II• et le III• siecle, pendant l'existence de la province 7• Et puis, on aurait dCt deja
observer que Ies monnaies romaines en or du 1� siecle surgissaient seulement sur le territoire de la future province 8•
Depuis on a fait de nouvelles decouvertes 9 et des interpretations plus nuancees 1 0• II y a aussi plusieurs
etudes sur d'autres provinces, qui peuvent nous offrir des comparaisons utiles 1 1 • Les travaux pour un repertoire
archeologique de la Dacie romaine ont beaucoup progresse 12•
1 M.Macrea, Viaţa în Dacia romană, B ucarest, 1 969, p. 326.
2 I. Winkler, Musaica, 17 (6), 1 966, p. 35-49.
3 Idem, S CŞtCluj 6, 1 955, 1 -2, p. 120- 1 58; idem, CN, 3,
1 980, p. 33-50.
4 Idem, Circulaţia monetară În Dacia romană, These
dactylographiec, li, Bucarcst, 1 963, p. 47-50.
� Idem, Musaica, 17 (6), 1 966, p. 42-43 .
6 Ibidem p. 43-46.
7 Chose evidente meme alors pour Ies decouvertes de Râşnov
et Tăuren i (ibidem, p. 4 3 ) et pour le tresor de Palanka
(ibidem, p . 42). Cf. B. M itrea, SCN, 2, 1 958, p. 1 9 1 .
8 A une seule exception, Tăuteni, dep. de B ihor (B. Mitrea,
EDR, 1 0, 1 945, p. 1 1 1 , n• 90); mais elle ne fut prise en discussion,
ni dans l'ouvrage cite ci-dessus, ni par I. Winkler, CN, 3, 1 980, p.
4 1 -42. La presencc de cette monnaie (Al. Săşianu, Ancient Coin
age i11 Western and North-Western Romania, Oradea, 1 980, p.
174, n• 13 1 a) dans une localite d'ou provient auss i un tresor de
vases datant des IV'-V' siecles ap. J.-C. (S. Dumitraşcu, Tezaurul
de la Tăuteni - Bihor, Oradea, 1 973, p. 22-23) peut s'expliquer
aussi par un eventuel butin de guerre de l'Empire Romain.

9 E. Chirilă, N. Gudea, C. Pop, V. Lucăcel, Das Romerlager
von Buciumi, Cluj, 1 972, p . 94, n• 1 9 ; V. Lazăr, Marisia, 5,

1 975, p. 379-380; M. Petică, Marisia, 8, 1 978, p. 757-759; M.
Davidescu, Drobeta În sec. 1- VIJ, Craiova, 1 980, p. 1 37-1 38; V .
Pavel, BSNR, 70-74, 1 976-1 980, p. 1 7 1 - 1 72; R. Ardevan, BSNR,
77-79, 1 986, p. 243, n°' 30, 35; V. Suciu, V. Moga, Apulum, 25,
1 988, p. 1 6 1 - 1 62.
10•
TezMure.ş, p. 22; V. Suciu, V. Moga, op. cit., p. 1 68-1 69.
11
J. Fitz, Der Geldumla uf der romischen Provinzen im
Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunderts, I, Budapest-Bonn, 1 978,
p. 33-57; X. Loriot, Studia Numismatica Labacensia Al. Jelocnik
oblata (Situla 26), Ljubljana, 1 988, p. 53-98; J.-P. Callu, X. Loriot,
L 'or monnaye II. La dispersion des aurei en Gaule romaine sous
l 'Empire (Cahiers E. Babelon 3), Juan-les-Pins, 1 990, 591 p.; J.

P. Bost, M. Campo, J. M. Gurt, Nurnisma, 33, 1 80-1 85, 1 983, p.
1 37-1 76 (apud J.-P. Callu, X. Loriot, op. cit., p. 120, note 140).
12
On peut ajouter maintenant au livre plus ancien de Tudor
le Repertoire archeologique de la Transylva.nic (voir par la suite
Rep Trans), manuscrit existant a I ' Institut d' Archeologie et
d'Histoire de !'Art de Cluj. Nous exprimons cncore une fois notre
gratitude aux collegues qui nous ont permis de le consulter.

SCN, X, 1 993, Bucureşti, p. 1 5-25
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Tout cela justifie une reprise de la question, au niveau des connaissances d'aujourd'hui. Notre methode de
travail fut simple: on a redige un catalogue des plus complets possibles avec Ies trouvailles connues et on a mis
celles-ci - tant bien que mal - en relation avec leur contexte archeologique.
Dresser le catalogue semble une tâche facile, car des ouvrages similaires existent deja dans notre litterature
scientifique 13• En fait; cela suppose un effort penible; Ies ecrits precedents comportent bon nombre d'erreurs,
des fautes de transcription, des attributions confuses, etc. On s' est efforce de revoir tout le materiei en consultant,
selon nos moyens, la publication initiale 14• Les noms des lieux sont ceux d'aujourd'hui, a I' exception de quelques
uns du B anat occidental (qui appartient maintenant a la Yougoslavie); ceux-ci figurent avec Ies denominations
officielles d'avant la premiere guerre mondiale. Nous avons eu en attention Ies aurei qui auraient pu circuler
dans la province romaine de Dacie, c'est-a-dire Ies frappes imperiales des 1•r - III• siecles ap. J.-C. jusqu'a
Aurelien. Les emissions d'apres l'abandon de la province n'entrent pas en discussion. Quant aux emissions
anterieures, Ies monnaies romaines republicaincs en or sont extremement rares, et Ies pieces hellenistiques en or
n'ont plus circule, on le sait bien, ni durant le royaume dace (Ier siecle av. J.-C. J•r siecle ap. J.-C.), ni dans la
15
province romai ne •
Une seric d'anciennes informations, qui se sont revelees erronees lors de nos verifications, furent
ecartees. C'est le cas des aurei mentionnes a Neudorf 16 et Târnava 17, ou de trois pieces qui sorit, evidemment,
des imitations ou des faux 18. II y a aussi beaucop de renseignements sur des monnaies antiques d'or, sans
19
avoir Ies donnees de leur localisation ou de leur emetteur et le nombre des pieces 20• Certainement, on ne
Ies a pas pris en consideration. II en va de mcme pour Ies informations tres i mprecises sur quelques
collections 21•
On presente en ce qui suit le catalogue des decouvertes certaines, en ordre alphabetique et en indiquant
aussi le contexte archeologique connu:
-

·

1 . BANDUL DE CÂMPIE (dep. de Mureş)
Aureus de Marc Aurele 22. Necropole dace 23, mais aussi
des monnaies de l'epoque de la province 24•
2. BIXAD (dep. de Covasna)
A ureus de Neron 2i. Etablissement dace preromain 26•
3. B OLOGA (dep. de Cluj)

A ureus emis par Vespasien (trouve dans le camp
romain)27. On connaît seulement des vcstiges romains, surtout
le camp fortific 2 8 .
4. BOROŞNEU MARE (dep. de Covasna)
Deux aurei, l'un de Neron et l'autre de Titus 29. Important
etablissement et camp romain 30.

13 B. Mitrea, op. cit., passim; I. Winkler, SCŞtCluj, 6, 1 955,
1 -2, p. 1 20-1 5 8 ; idem, Musaica, 1 7 (6) 1 966, p. 42-43 ; idem,
CN, 3 , 1 980, p. 4 1 -42 ; I. Glodariu, Dacian Trade with the
Hellenistic and Roman World (BAR Supplementary Series 8),
Oxford, 1 976, p. 241 -265 ; idem, Relaţii comerciale ale Daciei
cu lumea elenistică şi romană, Cluj, 1 974, p. 276-297. En plus,
Ies chroniques numismatiques redigees regulieremcnt par B .
Mitrea dans Ies revues Dacia et SCIVA.
14 Mais plusieurcs sont assez viellcs et rares, pratiquement
introuvahles aujourd'hui.
ii I. Winkler, Musaica, 1 7 (6), 1 966, p. 35-4 1 .
16 Idem, SCŞtCluj, 6, 1 955, 1 -2, p. 1 40, n• 1 1 8; V. Suciu, V.
Moga, op. cit., p. 1 65 . En verite il s'agit d'un denier (I. Berkeszi,
TRE, 23, 1 907, p. 44).
17 I. Winkler, op. cit., p. 42; idem, CN, 3, 1 980, p. 41 -42.
C'est toujours un demier (Gy. Miksa, Magyar tărtenelmi emlekek
kiilfoldăn, Cluj, 1 868, p. 46).
18 B raşov (ArchErt, 5, 1 8 85, p. 408), Moigrad (A. Buday,
ErdMuz, 26, 1 909, p. 3 1 -32) et Turda (I. Winkler, A. Hopârtan,
Moneda antică la Potaissa, Cluj, 1 973, p. 4 1 , n• 247).
19 I. Winkler, Circulaţia monetară în Dacia romană, These
dactylographiee, I, Bucarest, 1 963, p. 1 84-1 85, n• 37611 (Banat)
ct p. 1 90, n• 386/l (Transylvanie).
2 0 Ibidem, p. 12, n• 27 (Alba Iulia), p. 27, n• 42 (Bilcd), p.
8 1 -82, n•• 173-174 (Ilişua), p. 89 n• 203/4 (Moigrad), p. 1 1 9, 11°
247/ 1 (Ramna), p. 142, 11° 276/2 (Săcelu), p . 1 7 ,7 11 ° 348

(Uriu), p . 1 79, n• 3 54/1 (Veţel); I. Berkeszi, op. cit., p. 1 9
(Fârliug), 3 1 -32 (Palanka) e t 44 (Vărădia); E . B acsilla,
Kolozsvari Kăz/ăny, Cluj, 1 867, n• 96, p. 408 (Vinţu de Jos);
Rep Trans, dep . de Timiş, s . v . D eta (Deta); Z. S zckely,
Jegyzetek Dacia tărtenetehez, Sfântu Gheorghe, 1 946, p . 28
(Boroşneu Mare).
21 I. Winkler, op. cit., p. 1 88, n• 32 (collection C. Bolliac,
pieces d'Oltenie occidentale); B. Mitrea, Dacia, N. S., 1 4, 1 970,
p. 470, n• 12 et p. 476, n• 70 (collection privee de Craiova).
22 TezMurq, p. 24, n• 3 (la piece fut attribuee â Antonin le
Pieux, mais la legende ANTONINUS A VG PART MAX indique
Marc Aurele pour emetteur; cf. I. Winkler, op. cit., p. 1 9, n• 1 ).
23 Roska, p. 1 74, n• 1 74.
24 TIR, L, 35, p. 25.
2i I. Winkler, SCŞtCluj, 6, 1 955, 1 -2, p. 128/21; idem, CN,
3, 1 980, p. 4 1 -42.
26 M. Roska, Kăzlemenyek, 3, 1 943 , p. 74-78, n• 5 0; Z.
Szekely, Aluta, 8-9, 1 976-1 977, p. 53-61 .
27 B . Mitrea, EDR, 1 0, 1 945, p. 1 1 0, n• 76. Erreur chez I.
Winkler, CN, 3, 1 980, p. 4 1 -42; la litterature indiquee se rapporte
â la piece de Vespasien (Fr . Kenner, A rchiv for Kunde
ăslerreic/aischer Gesc/aichts-Quelle11, Vienne, 33, 1 865 , p. 123).
28 Tudor, p. 252-253 ; TIR, L, 34, p. 96.
29 z. Szekely, Jegyzetek Dacia tă11e11etehez, S fantu Gheorghe,
1 946, p.28 .
)o Idem, SCIV, 1 6, 1 963, 1 , p. 1 64-1 65 ; idem, SCIVA, 26,
1 977, 3, p. 343-347; TIR, L, 3 5 , p. 28; Tudor, p. 279.
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5. BRAŞOV - Ies alentours (dep. de Braşov)
Deux a urei, d'Othon respectivement de Titus li.
D ecouvertes accidente lles. O n n 'y a identifie aucun site
antique, mais dans le voisinage existent des habitats daciques
et romains 32.
6. BUCIUMI (dep. de Sălaj)
Un aureus de Vespasien decouvert dans une baraque du
camp romain JJ et un autre de Domitien - trouvaille fortuite Joi.
Camp romain, sans habitat dacique anterieur 35.
7. CARANSEBEŞ ? (dep. de Caraş-Severin)
A ureus frappe par A lexandre S evere, signale
accidentellemcnt; proveoance douteusel6. Important etablissement
rural romain, dans lequel oo trouve aussi des briques a
l'estampille de /egio XIII Gemina l7.
8. CĂLIMĂNEŞTI (dep. de Vâlcea)
Monnaie emise par Domiticn, trouvaille fortuite 38 . Dans
la zone ii y a un camp romain 39.
9. CĂŞE!U (dcp. de Cluj)
Aureus de Vespasien, trouve dans le camp romain 40; un
autre, de Hadrien, semble avoir ete mentionne par erreur 41, car
la bibliographie indiquee ne comprend pas cette infonnation.
Etablissement romain important et camp fortific 42•
10. CĂTUNELE (dep. de Gorj)
A ureus de Septime S evere 43• Etablissement et camp
romains 44.
1 1 . COMALĂU (dep. de Covasna)
Monnaies d'or frappees par Neron et Domitien en nombre
non precise 0; elles devraient avoir ete au moins deux. Village
modeste et petile fortification romains 46, dans la proximite aussi
deux petits sites daciques preromains 47.
12. CRISTEŞTI (dep. de Mureş)
31 B. Mitrea, op. cit., p. 1 07, n00 5 1 -52; I. Winkler, SCŞtCluj,
� 1 955, 1 -2 , p. 142,n"122.
32 Tudor, p. 278-282; I. Glodariu, op. cit.;p. 123-1 25.
33 E. Chirilă, N. Gudea, C. Pop, V. Lucăcel, op. cit., p.
94, n" 1 9.
l4 I. Winkler, Musaica, 1 7 (6), 1 966, p. 42, note 60.
Jl Voir supra, note 33, passim.
36 I. Winkler, op. cit., p. 43, note 67.
37 IDR, I II/l , p. 1 41 - 1 42, 1 44-1 45; V. Moga, Din istoria
militară a Daciei romane. Legiunea XIII Gemina, Cluj, 1 985,
p. 7 1 .
38 S. Purece, Revista Arhivelor, 50, 1 973, 2 , p . 249.
39 TIR, L, 35, p. 99; Tudor, p. 259-262; IDR, II, p 222.
40 R. Ardevan, op. cit., p. 243, n• 30.
41 I. Wiokler, Circulaţia monetară în Dacia romană, These
dactylographiee, I, Bucarest, 1 963, p. 39-40, n• 83/2.
42 TIR, L, 34, p. 99; Tudor, p. 259-262.
43 I. Winkler, op. cit., p. 40, n• 84/2.
44 Tudor, p. 307.
4l I. Paulovics, Dacia keleti hatarvonala es az ugynevezett
dak" eziistkincsek kerdese, Cluj, 1 944, p. 70 (apud I. Winkler,
op. cit„ p. 56, n• 1 1 0/4).
46 TIR, L, 35, p. 34; Tudor, p. 278; IDR, IIl/4, p. 246.
47 Roska, p. 1 36, n" 235; Z. Szekely, Aluta, 1 , 1 969, p. 1 8-19,
48 TezMureş, p. 2 1 , n" l .
49 Ibidem, p . 24 (n" 1 6), 27; Tudor, p. 272-273, 283; IDR, III/
4, p. 1 0 1 .
„
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Aureus de Trajan 48 . Grand village romaio; des briques a
estampilles militaires indiquent a coup sl1r une fortification 49 •
1 3. DENSUŞ (d{:p. de Hunedoara)
A ureus frappe par Neron lo. Les vestiges romains du
village provienneot d'Ulpia Traiaoa Sannizegetusa li.
1 4. DETA (dep. de Timiş)
Un aureus emis par Cl:sar li (un autre, d'Antonin le Pieux n,
est mentionne par erreur, ii maoque dans la litterature citee).
Etablissement rural romain assez important 54. Pres du site ii y a
l'un des trois val/a en terre de Banat, paralleles a la Tisza 55.
1 5 . DRAJNA DE SUS (dep.de Prahova)
Aureus d'Auguste 56. Petit village autochtone, superpose
par un site romain et une fortification; !'habitat romain cesse
dans l'annee 1 1 8 ap. J.-C., lorsque ce tcrritoire reste a l'exterieur
de la province 57.
1 6. DROBETA-TURNU SEVERIN (dcp. de Mehedinţi)
Tresor de 5 aurei (4 frappes par Hadrien et un autre par
Sabine) 58 • Mince etablissement dacique, suivi par un camp
romain et une grande ville 59•
17. DULEU (dcp. de Caraş-Severin)
Deux aurei, frappes l'un par Neron 60 et l'autre par
Othon60a. Les vestiges romains de la localite datent du IV• siecle;
on ne connaît pas de vestiges daciques ou de l'epoque de la
provioce61•
1 8 . FÂRLIUG (dep. de Caraş-Severin)
Deux aurei, l'un de Neron et l'autre de Vespasien 62.
Camp romain et etablissement civil du temps de la province 63•
1 9. GÂRBOU (d{:p. de Sălaj)
A ureus frappe par Vespasien, trouvaille fortuite 64•
Etablissement civil romain u
lo

I. Winkler, CN, 3, 1 980, p. 4 1 -42.
li Tudor, p. 1 03; V. Wollmann, Apulum, 1 3, 1 975, p. 2 1 9.
22 1 ; IDR, III/3, p. 1 4.
52 I. Berkeszi, op. cit., p. 1 5 ; I. Winkler, SCŞtCluj, 6, 1 955,
1 -2, p . 1 34, n• 62.
lJ RepTrans, dep. de Timiş, s. v. Deta
54 Tudor, p. 53; TIR, L, 34, p. 52.
l l C f. supra, note 53.
l 6 B. Mitrea, SCIV, 5, 1 954, 3-4, p.474.
57 Gh. Ştefan, Dacia, 1 1 -12, 1 945-1 947, p. 1 2 1 -122, 1 32-1 34,
1 38, 1 4 1 - 1 42.
58 M. Davidescu, op. cit., p. 1 37-1 38 .
59 Ibidem, p. 42-49 e t passim; IDR, II, p. 1 7-20; TIR, L , 34,
p. 56.
60 ArchErt, 1 1 , 1 877, p. 1 28; B. Mitrea, EDR, 1 0, 1 945 , p.
1 04, n• 28.
60a N. Gudea, Banatica, 1 , 1 97 1 , p . 1 40; B. Mitrea, Dacia,
N. S., 1 7, 1 973, p. 412, n• 57.
61 Rep Trans, dep. de Caraş-Severin, s. v. Duleu.
62 P. Harsânyi, NK, 1 1 , 1 9 1 2, p. 1 7; I. Winklcr, op. cit., p.
1 34, n• 72.
63 TIR, L, 34, p. 26; Tudor, p. 50.
64 Inedit; determine par nous au Cabinet numi�matique de Cluj.
6s Tudor, p. 262-263; TIR, L, 34, p. 6 1 ; AL V. Matei, E.
Lak6, ActaMP, 3, 1 979, p. 125-126, n° 1 6.
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Deux aurei, l'un de Neron, l'autre de Vespasien 82 .

. 20. GHERLA (dep. de Cluj)

Aureus frappe par Neron (16. Camp romain et habitat civil67•
2 1 . GILĂU (dep. de Cluj)
A ureus de Titus, tro uve dans le camp romain 6 8 .
Etablissement et fortification romains 69. Pres d'eux, deux sites
daciques 70 .
22. GRĂDIŞTEA DE MUNTE (dep. de Hunedoara)
Aureus frappc par Vespasien pour Titus, decouvert
pendant les fouilles archeologiques au mur de la cite pendant
l'ete de 1 980 n Des recherches ulterieures ont prouve que cette
fortification appartenait a l'epoque romaine et qu'elle superposait
la forteresse datant du temps du royaume dace n.
23. MOLDOVA VECHE (dep. de Caraş-Severin)
A ureus de Titus 73 . Vestiges daciques tres modestes 74 .
Camp romain et village du temps de la province " ·
24. NEGRENI (dep. de C luj)
A ureus frappe par Neron 76• Les trouvailles archeologiques
indiquent seulement une petite fortification romaine 77•
25. PALANKA (Yougoslavie)
Tresor monetafre comprenant 57 pieces d'or (3 Tibcre, 1
Caligula, 5 Claude, 1 7 Neron, 2 Galba, 1 1 Vespasien, 6 Titus, 5
Do mitien, 7 Trajan ) et p lu � de 1 00 den iers - ceux-ci
s'echelonnant jusqu'a Hadrien. A part cela, un aureus isolc de
Titus 78. Camp et village romains 19•
26. PANCEVO (Yougoslavie)
A ureus frappe par Domitien 80 . S ite romain important,
dans lequel ii y a aussi des briques a l'estampille de legio IV
Flavia 8 1 .
27. PLOSIC (Yougoslavie)

"6 R. Ardevan, BSNR, 80-85, 1 986- 1 9 9 1 sous presse (erreur
chez I. Winkler, Musaica, 1 7 (6), 1 966, p. 42, note 60; idem,
CN, 3, 1 980, p. 41-42).
67 Tudor, p. 23 7-239; TIR, L, 34; p. 60-6 1 ; I. I. Russu, Dacia
şi Pannonia Inferior în lumina diplomei militare din anul 123,
Bucarest, 1 973, p. 1 1 -1 4, 1 9-20, 78-79.
68 R. Ardevan, BSNR, 77-79, 1 986, p. 243, n° 35.
69 TIR, L, 34, p. 6 1; Tudor, p. 232-233 .
70 I . Ferenczi, ActaMN, 9 , 1 972, p . 405-407, n "" 24-27.
71 R. Ardevan, op. cit„ p. 243, n° 34.
72 I. Glodariu, A. Rusu, E. Iaroslavschi, A telierul monetar
de la Sarmizegetusa şi implicaţiile lui de ordin arheologic şi
istoric, comm"u nication au V• S ymposion National de
Numismatique, Deva, 20-2 1 mai 1 988 (sous presse). Pour la
presence militaire romaine dans l'ancienne cite dace, voir:
Tudor, p. 1 3 5 ; TIR, L, 34, p. 63; IDR 111/3 , p. 265-266.
73 B. Mitrea, EDR, 10, 1 945 , p. 1 04, n° 3 1 ; I . Winkler,
SCŞtCluj, 6, 1 955, 1 -2, p. 1 40, n° 1 1 3 .
74 Roska, p. 2 13, n° 44.
7' TIR, L, 34, p. 8 1 ; Tudor, p. 65-66.
76 C. Goos, A rchiv des Vereins fur siebenbiirgische
Landeskunde, 1 3 , 1 87 6 , p. 73 ; I. Winkler, op. cit„ p. 140,
n• 1 1 7.
77 TIR, L , 34, p.84; Tudor, p. 257
78 I. Berkeszi, op. cit„ p. 3 1 -32; I. Winkler, Musaica, 17 (6),
1966, p. 42.
19 Tudor, p. 64; TIR, L, 34, p. 33; IDR, 111/1, p. 34-35.
80 B . Mitrea, op. cit., p . 1 03, n • 5.
8 1 Tudor, p. 64; TIR, L, 34, p. 87; IDR, 111/1, p. 30.
82 A. Schwanli:lder, TRE, 8, 1 892, p. 30; B . Mitrea, op. cit.,
p. 103, n° 1 0.
83 Al. Borza, Banatul în timpul mmanilor, Timişoara, 1943, p. 82.

28. POJEJENA (dep. de Caraş-Severin)

Aureus frappe par Neron, trouve sur le territoire du camp
romain 83 . Village important et fortification romains 84 •
29. POTOC (dep. de Caraş-Severin) ·
A ureus de Titus u_ Les seules vestiges archeologiques
connus sont ceux de la voie romaine 86•
30. RÂŞNOV (dep. de Braşov)
Aureus de Galba, trouve fortuitement dans le perimetre
du castre 87 (la mention d'une piece de Vitellius semble etrc
egalement une confusion M). On y ajoute deux autres aurei, qui
proviennent du village - !'un de Trajan et l'autre de Hadrien 89.
11 y a ici un village dacique preromain 90, un autre de l'epoque
romaine 9 1 , de meme que le camp romain et un etablissement
civil 92•
3 1 . REBENBERG (Yougoslavie)
A ureus emis par V itellius 93. Une autre piece, frappee
par Galba, semble avoir ete mentionnee par confusion 94, car la
litterature indiquee est identique.
32. S ÂNPAUL (dep. de Harghita)
A ureus d' Othon 9 5 • Grand etab l issement et camp
romains96.
33. SOCOL (dcp. de Caraş-Severin)
Aureus frappe par Tibere 91. Etablissement dacique 98; ici
aucune trace romaine n'a ete saisie 99 .
34. SOVATA (di:p. de Mureş)
A ureus frappe par Vespasien 1 00. La localitc a des vestiges
romains 10 1 ; elle comprend aussi le camp romain de Sărăţel 102.
On y trouve aussi un etablissement dace 103 •
84 Tudor, p. 82-83; TIR, L, 34, p. 9 1 ; IDR; 111/ l , p. 39.
8' I. Berlccszi, op. cit. , p. 34; B. Mitrea, op. cit„ p . 1 04, n° 26.
86 Rep Trans, dep. de Caraş-Severin, s. v. Potoc.
87 B. Mitrea, op. cit. ; p. 1 07, n• 5 2 ; I. Winkler, SCŞtCluj,
6, 1 9 5 5 , l -2 , p . 1 44, n • 1 43 a; N . Gudea, I. P o p , Das
Riimerlager von Râşnov (Rosenau). Cumidava, Braşov, 1 97 1 ,
p . 60, n• 1 .
88 Erreur chez I. Winkler, CN, 3 , 1 980, p. 4 1 -42. Voir A.
Resch, Korrespondenzblatt des Vereins for siebenbiirgische
Landeskunde, 5n, 1 882, p. 80-8 1 .
89 R. Ardevan, op. cit., p . 243, n00 3 7 et 40.
90 Roska, p. 32, n° 27; M. Macrea, AIS C, 4, 1 941 - 1 943, p.
25 1 -252; FI. Costea, Cumidava, 4, 1 970, p. 1 7-26.
9 1 Idem, Cumidava, 8, 1 974-1 975, p. 65-72.
92 TIR, L, 35, p. 34; N. Gudea, I. Pop, op. cit. , p. 9-11 ; IDR,
111/4, p. 175.
93 B . Milleker, TRE, 8, 1892, p. 1 26; I. Berkeszi, op. cit., p.
3 5 ; B . M itrea, op. cit., p. 1 03, n° 9.
94 I. Winkler, loc. cit. ; idem, CN, 3, 1980, p. 4 1 -42.
95 C. Goos, op. cit., p. 98; B. Mitrea, op. cit., p. 1 09, n° 64; I.
Winkler, SCŞtCluj, 6, 1 955, l -2, p. 1 48, n° 1 65.
96 TIR, L , 35, p. 67; Tudor, p. 277, 283; lDR 111/4, p. 1 93·

1 94.

97 B . Mitrea, op. cit. , p. 1 03, n• 1 1 ; I. Winkler, op. cit„ p.

1 48, n• 1 69.
98

Roslca, p. 277, n• 245; R. Petrovszky, Banatica, 4, 1 978, p. 455 .
99 Rep Trans, dep. de Caraş-Severin, s. v. Socol.
100 TezMureş, p. 2 1 , n• 1 1 .
101 Ibidem, p. 26, 11° 50; TIR, L, 35, p. 68.
102 Tudor, p. 272; TIR, L, 35, p. 64.
103 I. Ferenczi, M. Petică, ActaMN, 1 9, 1982, p. 565.
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38. VĂRĂDIA (dep. de Caraş-Severin)
Deux aurei, l'un de Neron et l'autre de Trajan, trouvailles
fortuites 1 10 • Localite dacique preromaine, ctablissemcnt civil
et camp romain 1 1 1 •
39. ZLATNA (dep. d'Alba)
A ureus frapp e par Nero n , decouverte fo rtuite 1 12 .
Grand etablissement romain devenu municipe, ainsi qu'une
garnison m.

35. ŞIBOT (dep. d'Alba)
Deux aurei de Neron 1 04. Localite romaine, on y a trouve
aussi des briques a l'estampille de /egio XIII Gemina 105•
36. TAURENI (dep. de Mureş)
A ureus de Marc Aurele, perdu 1 06• Lo cal ite romaine de
l'epoque de la province 107 .
37. TIMIŞOARA (dep. de Timiş)
Tresor compose de 32 aurei, tous frappcs par Auguste1 08 •
Habitat dacique el etablissement rural romain 1 09.
*

II nous reste â. interpreter historiquement ce materiei. Evidemment, ii faut surtout tenir compte des traits
specifiques de la monnaie d'or dans I'epoque. Elle a une valeur tres haute 1 14, mais son aire de circulation est
restreinte, ne touchant presque pas du tout la majori te de la population 1 1 5 • Les pieces arrivees jusqu'a nous sont
peu nombreuses, Ies tresors - tres rares 1 1 6 • Un grand role dans la circulation des monnaies d'or revient a l'armee
romaine 117• Enfin, la haute valeur des pieces impose leur long maintien dans la circulation 1 1 8 • Un probleme
essentiel, dans ce cas aussi, c'est que Ies monnaies isolees indiquent le vrai pouls de la circulation monetaire; en
ce sens, Ies tresors ont toujours moins d'importance 1 1 9•
Le catalogue ci-dessus indique donc 39 points du territoire de la Dacie dans lesquels parraissent des monnaies
romaines d'or des 1°' - III• siecles (voir le tableau I). Au total, ii s'agit de 142 monnaies, dont 94 en trois tresors
(nas 1 6, 25 et 3 7) et 48 pieces isolees. Tous Ies tresors proviennent de la Dacie de Sud-Ouest. Quant aux decouvertes
isolees, elles semblent se grouper dans quatre zones:
1) Le Sud-Ouest de la Dacie (n°" 7, 1 0, 14, 1 6- 1 8, 23, 25-29, 3 1 , 33, 37, 3 8);
2) La frontiere orientale (n°" 2, 4, 5, 8, 1 1 , 1 5, 29, 32, 34);
3) La frontiere de Nord-Ouest (n°" 3, 6, 9, 1 9, 24);
4) La Trnnsylvanie centrale (n°" 1, 1 2, 1 3, 20, 2 1 , 22, 35, 36, 39).
La disposition chronologique des monnaies connues est a poursuivre aussi separement, par tresors et
pieces isolees. De ces demieres, 40 <latent d'avant la conquete et 8 sont du temps de la province. Quant aux
tresors, deux (Timişoara et Drobeta) comprennent des pieces d'un seul emetteur (Auguste, respectivement Hadrien).
Uniquement le troisieme (Palanka) offre une composition plus complexe, dans laquelle les issues du I"' siecle
dominent absolument - meme si l'on considere toutes les emissions de Trajan ulterieures a la conquete de la
Dacie: 50 pour 7. En faisant le bilan, on a 82 pieces du Ier siecle et seulement 1 2 du siecle suivant.
Le tableau II comprend la totalite de ces decouvertes, tresors et pieces isolees, ainsi que Ies pourcentages
pour chaque categorie.
La proportion des monnaies anterieures â la conquete de la Dacie serait, dans le total des pieces d'or, de
83,33% pour Ies decouvertes isolees et de 87,23% pour Ies tresors. La conclusion de Iudita Winkler semble se
confirmer. Mais ce n'est qu'une apparence.
En veri te, ii rcste a clarifier un probleme fondamental: la penode dans laquellc ccs monnaies ont circule.
104

V. Suciu, V. Moga, op. cil„ p . 1 6 1 - 1 62.
105 TIR, L, 34, p. 1 0 1 ; Tudor, p. 1 3 5 ; IDR, III/3 , p. 277; I. T.
Lipovan, ActaMN, 2 1 , 1984, p.459, 461 -464 (ne figure pas chez
V. Moga, op. cil„ p. 6 1 -65).
106 I. Teglăs, ArchErl, 30, 1 9 1 O, p. 354; I. Winkler, A.
Hopârtan, CN, 1 , 1 978, p. 22.
107
TIR, L, 34, p. 7 1 ; Tudor, p. 274.
1 08 I. Berkeszi op. cit„ p .40; B. Mitrea, op. cit„ p. 1 04, n•
17; I. Winkler, Musaica, 17 (6), 1 966, p. 42-43 ; idem, CN, 3,
,

1 980, p. 41-42.

109 Tudor, p . 5 5 ; N . Gudea, I. Moţu, Banatica, 7, 1 983, p.

1 98, 200.
110

B. Milleker, op. cil„ p. 132; I. Berkeszi, op. cil„ p. 44; I.
Winkler, CN, 3, 1 980, p. 4 1 -42.

111 TIR, L, 34, p. 30; Tudor, p. 48; IDR, III/I , p. 1 3 2 ; R.
Petrovszky, op. cil„ p. 460.
112 V. Pavel, op. cil„ p. 1 7 1 - 1 72; V. Pavel. I.T. Lipovan,
Apulum 25, 1 988, p. 283, n• I .
113 TIR, L, 34, p. 28; Tudor, p. 184-190; IDR, 111/3, p. 280-283.
114 J.-P. Callu, X. Loriol, op. cil„ p. 1 5 , 1 9.
115 Ibidem, p. 1 4.
1 16 Ibidem, p. 1 4-16.
1 17 X . Loriot, op. cil„ p. 59, 7 1 .
1 1 8 Ibidem, p. 62.
1 19 I. Winkler, op.cil„ p. 44; J . -P. Callu, X. Lo r i o t op.
cil„ p. 1 5 - 1 6.
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Tableau I
Des aurei romains des l"'-III• siecles en Dacie
No.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Localite
2
Bandul de Câmpie
B ixad
Bologa
Boroşneu Mare
Braşov (alentours)
Buciumi
Caransebeş (?)
Călimăneşti
Căşciu
Cătunele
Comalău
Cristeşti
Deusuş (?)
Deta
Drajna de Sus
.
Drobeta
Du leu
Fârliug
Gârbou
Gherla
Gilău
Grădiştea de Munte
Moldova Veche
INegreni
Palanka
�anccvo
Plosic
Pojejena
Potoc
Râşnov
Rebenberg
Sânpaul
Socot
Sovata
Şibot
Tăureni
Timişoara
Vărădia
Zlatna
'

TOTAL

Vestiges Vestiges Presence
Emetteur
Nombre de p ieces
(en tresor)
(tresor)
daciques romains militaire
7
3
4
6
5
1
X
Man: Aurele
X
1
Nero
X
X
X
1
Vespasien
2
Nero, Titus
X
2
Otbon, Titus
X
X
2
Vespasien, Domitien
1
Alexandre Severe
X
X
1
Domitien
X
1
Vespasien
X
X
1
Septime Severe
X
2(?)
Neron, Domitien
X
X
1
Trajan
X
X
1
x(?)
x(?)
Neron
1
Cesar
x(?)
X
1
Auguste
X
X
X
X
X
(Hadrien)
(5 )
X
2
Neron, Othon
X
2
Neron, Vespasien
1
X
Vespasien
1
Neron
X
X
1
Titus
X
X
1
Vespasien
X
X
X
1
X
X
T itus
1
Neron
X
1 +(57)
Titus (Tibere-Trajan)
X
X
X
1
Domitien
2
Neron, Vespasien
X
X
1
Neron
X
X
X
1
Titus
3
Galba, Trajan, Hadrien
X
X
X
1
V itellius
1
X
X
Othon
1
Tibere
X
1
Vespasien
X
X
2
Neron
X
X
1
Man: Aurele
X
(32)
(Auguste)
X
X
X
X
X
2
Neron, Trajan
1
Neron
X
X

Camp
romain
8
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

1 42

Un premier groupe comprend Ies monnaies frappees apres la conquete de la Dacie, groupe dans lequel
nous avons encadre toutes Ies emissions de Trajan 1 20 . Celles-ci ont circule a coup stlr dans la province: n°•
1 , 7, 1 0, 1 2 1 2 1 , 3 0 (deux pieces) 1 22 , 36, 38 (une piece) - au total 8 exemplaires. Le petit tresor de Drobeta (n° 1 6)
entre dans le meme cadre chronologique.
Un autre groupe constituent Ies monnaies d'or anterieures a la conquete, mais qui surgissent dans un
contexte archeologique romain, categoriquement posterieur a l'annee 1 06 ap. J.-C. C'est a compter ici Ies
decouvertes dans des sites semblables: n08 3 123 , 6 (deux pieces), 9, 2 1 , 22, 28, 30 (une piece) 124, - donc 8 morceaux.
120

II faut prenc\rc aussi en consideration le temps nCcessaire a la
circulation et a l'immobilisation definitive (X. Loriot, op. cit„ p. 62).
121
TezMureş, p. 22.

122

123
124

R. Ardevan, op. cit., p. 243, n"" 37, 40.
Fr. Kenner, loc. cit.
N. Gudea, I. Pop, op. cit., p. 60, n• 1 .
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Mais dans la meme situation se trouvent aussi Ies monnaies decouvertes fortuitement dans des endroits ou on ne
connaît que des vestiges romains du temps de la province. 11 est de meme pour Ies n°• 4 (deux pieces), 8, 13, 14,
1 8 (deux pieces) 125, 1 9, 20, 24, 25 (une piece) 126 , 26, 29, 32, 3 5 (deux pieces), 39; Ies conditions de decouverte
font que la monnaie n" 34 y entre aussi 1 2 7• En tout, 1 8 aurei. Avec la serie anterieure, leur nombre s'eleve a 26.
Si l'on compte Ies monnaies ulterieures a la conquete aussi, on arrive a 34 pieces.
A cette categorie ii faut ajouter aussi le tresor de Palanka (n° 25). Non seulement parce qu'on n'y connaît
que des vestiges romains provinciaux. Mais c'est la composition du tresor qui en decide: Ies 57 aurei se rangent
de Tibere jusqu'a Trajan, mais parmi Ies presque 1 00 deniers avec lesquels on Ies a trouve ensemble ii y a aussi
des monnaies frappees par Hadrien 128• Decidement, le tresor a ete enfoui apres la conquete de la Dacie.
En fait, ils en restent peu de decouvertes dans des contextes certainement preromains. De telles situations
ne se recontrent que deux fois: n05 2 et 3 3 . C'est toujours ici qu'il faut encadrer, a notre avis, le tresor de
Timişoara (n° 37): meme s'il y a des vestiges romains provinciaux dans la localite, Ies dimensions et la composition
du tresor nous poussent a dater son enterrement dans la premiere moitie du Ier siecle.
Enfin, ii faut discuter Ies situations dans lesquelles Ies monnaies d'or du I"' siecle ap. J.-C. ont ete trouvees
dans des localites avec des vestiges autant daciques que romains, ou dans lesquelles on ne connaţt aucune
antiquite. 11 y a 8 situations semblables: n05 5 (deux pieces), 1 1 (deux pieces), 1 5, 1 7, 23, 27 (deux pieces), 3 1 , 38
(une piece) 129• Cela donne 1 1 monnaies en tout.
Sur quatrc on ne peut rien dire, car tout contexte archeologique y manque: n05 1 7, 27 (deux pieces), 3 1 . 11
en est de meme pour Ies deux pieces trouvees aux alentours de Braşov (n° 5); seulement Ies analogies avec
certaines decouvcrtes dans des contextes clairs (Bologa, B uciumi, C�eiu, Gilău, Pojejena, Râşnov, Grădiştea de
Munte), la proximite de Râşnov et l'importance commerciale de cette zone 1 30 nous font proposer, avec toute la
circonspection, la datation de la circulation des decouvertes de Braşov plutot apres la conquete de la Dacie
qu'auparavant.
On peut mieux tirer au clair, tant bien que mal, Ies choses pour Ies trouvailles de Drajna de Sus (n" 1 5) et
Moldova Veche (n" 23). Dans ces deux localites furent signalees des petits etablissements autochtones, et Ies
habitats civils de l'epoque de la province sont egalement modestes; uniquement la presence des camps romains
leur offre une certaine importance. Nous sommes donc enclin a lier la presence de certaines monnaies d'or a
l 'existence des gamisons d'ici 1 3 1 • La meme conclusion s'impose aussi pour Comalău (n° 1 1 ), parce que Ies
vestiges daciques se trouvent assez loin du site romain - le seul connu â l'epoque ou on y trouvait Ies monnaies
d'or. Pour Vărădia (n° 3 8), important etablissement pendant le royaume dace ainsi qu'a l'epoque romaine, ii est
plus dificile a choisir; eventuellement, }'analogie avec Ies situations ci-dessus pourrait soutenir dans ce cas la
meme conclusion.
Par consequent, sur Ies 1 1 monnaies mentionnees, 4 semblent avoir circule plus probablement apres la
conquete, et 3 autres pourraient etre dans la meme situation. 11 nous manque quand meme toute preuve certaine.
Sous ce jour, la circulation des monnaies d'or isolees en Dacie jusqu'â la fin de la province romaine se
presente de la maniere suivante:
(a) dans la Dacie preromaine - 2
(b) dans la province romaine - 34 (26 du I"' et 8 des II• - III• siecles)
(c) periode incerte - 1 1
On peut simpli fier le calcul, sans souci de commettre une erreur trop grande, si Ies 1 1 monnaies du demier
groupe seront partagees en deux categories: 4 dont on ne peut rien savoir de precis - qu'on va ajouter au groupe
a, et 4 qui auraient pu circuler pendant la province - et qu'on va ajouter au groupe b. Il en resuite donc un rapport
de 6 (la Dacie preromaine) a 3 8 (la province romaine). Restent a l'ecart 3 pieces dont la periode de circulation est
impossible a preciser (celles de Braşov et de Vărădia).
1 2i

I. Winkler, op. cit„ p. 4 1 -42.
B. Mitrea, op. cit. , p. 1 0 3, n• 6.
1 27 TezMureş, p. 22.
12 8 I. Berkcszi, op. cit„ p. 3 1 - 32.
129
B. Mitrea, op. cit„ p. 1 0 4, 11° 2 3.
130 N. Gudea, I. Pop, op. cit„ p. 9, 6 3; M. Chiţescu, M. Ma rcu,
126

Gh. Poenaru Bordea, Monedele antice de a ur şi argint din
colecţia Muzeului Judeţean Braşov (Cumidava, 1 1 /3 ) 1 978,
p. 1 9, 20-2 1 . I I ne faut pas omettre pour Ies dcux monnaies
„de Braşov" la possibilite de provenir en fait du commerce
d'antiquites (ibidem, p. 20).
131
Cf. X. Loriot, op. cit„ p. 59.
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Tab/eau II
Les monnaies d'or en Dacie, l""-III0 siecles

Emetteur
Cesar
Auguste
Tibere
Caii gui a
Claude
Neron
68/69
Flaviens
I er siecle
Nerva-Trajan
Hadrien
Antonio
Marc Aurele
Cornmode
J( siecle
Septime Severe
Caracalla
Macrin
Elagabale
Alex. Severe
III siecle
Total

P ieces isolees
Nombre
l
l
1

2,08
2,08
2,08

13
6
18
40
3
1

27,83
1 2,50
37,50
8 3 ,33
6,25
2 ,08

2

4,16

6
1

12,50
2,08

1
2

2,08
4,16

%

48

Total

Pieces en tresors

%

Nombre
32
3
1
5
17
2
22
82
7
5

12

34,04
3,19
l ,06
5,32
1 8,08
2,12
23,40
87,23
7,44
5 ,32

1 2 ,76

94

%

Nombre
1
33
4
1
5
30
8
40
1 22
10
6

0,70
23,24
2,8 1
0,70
3,52
2 1 ,12
5,63
28, 1 7
85,91
7 ,04
4 ,22

2

1 ,4 1

18
1

1 2 ,67
0 ,70

1
2

0,70
1 ,4 1

1 42

Nous allons discuter d'abord les monnaies imperiales d'or de la Dacie preromaine.

L'aureus de Neron â B ixad est â correler avec l'importance commerciale de la courbure des Carpathes 132 •
Mais Socpl est pres d e l a frontiere d e l'Empire: l a monnaie de Tibere trouvee lâ pourrait refleter plutot Ies
relations tensionnees et Ies conflicts avec Ies Romains dans la premiere partie du Jer siecle ap. J . -C. 133• Le tresor
de Timişoara, situe dans la meme zone, semble refleter Ies memes evenements. Si l ' on ne trouvera pas de
vestiges romains â Duleu, P losic et Rebenberg, alors Ies quatre pieces provenant de ces localites pourraient
aussi representer des butins faits par Ies Daces pendant d'autres conflits avec Ies Romains, durant la seconde
moitie de ce siecle (l' invasion de l ' an 69 ap . J.-C. ou la guerre contre D omitien)134 • La rarete des monnaies
d ' or nous fait voir en elles plutot des pillages de guerre ou des stipendies que du numeraire utilise dans le
commerce 1 3 5 .
Dans l a province de Dacie (les annees 1 06-274 ap. J . -C.) nous disposons - o n l'a dejâ dit - de 34 decouvertes
isolees d' aurei (ou eventuellement de 3 8). Leur repartition geographique est presque totalement celle decrite
anteneure·ment. Deux zones de concentration de ces trouvailles (le limes du Nord-Ouest et le limes du Sud-Est)
representent des portions de frontiere animees par un vif commerce et munies de troupes 136• Le meme aspect
marque la zone du Sud-Ouest (le Banat), qui represente en plus la principale liaison economique avec l 'Empire
et qui engage le plus important commerce de la province 137• Enfin, Ies decouvertes de la Dacie centrale, plus ou

m

Vo ir supra, note 1 3 0.
H. Daicoviciu, Dacia de la Burebista la cucerirea romană,
Cluj, 1 972, p . 1 1 2-120.
lJ4 Ibidem, p. 1 2 1 - 1 22, 278-284.
m Le m arche du royaume dace est domine nettement par le
denier romain (B. Mitrea, op. cit„ passim; I. Glodariu, op. cit„
p. 96-97; M . Chiţcscu, Numismatic Aspects ofthe History ofthe
Dacian State. The Roman Republican Coinage în Dacia and
m

Geto-Dacian Coins ofRoman Type (BAR, Intcrnational Series,
1 1 2 ), Oxford, 1 98 1 , passim.
1 36 Cf. supra, note 130; M. Macrea, op. cit . , p. 230-232, 23 5 ;
N. Gudca, ActaMP, 1 , 1 977, p. 1 08-1 12.
137 V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti,
1 929, p. 1 07 - 1 09, 128-129; M. Macrea, op. cit. , p. 1 6 1 , 229,
325 ; I. Glodariu, op. cit„ p. 1 04.
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moins concentrees dans le bassin de la Maris, se p lacent sur la plus importante voie commerciale et
1
strategique de la province 3 8 •
Une comparaison facile avec d'autres provinces europeennes etudiees offre le tableau I I I 1 3 9 . Pour la Dacie
nous avons adopte trois variantes: A (le nombre total des decouvertes - tout comme on a procede pour Ies autres
provinces), B (le nombre total des pieces circulant a coup sOr pendant la province - la variante maximale) et C (le
mcmc - la variante minimale). Mais la Dacic n'appartenait pas comme Ies autres provinccs a l 'Empire au I•r
siecle. Nous estimons que la variante C offre Ies resultats Ies plus proches de la velite.
Tableau III

Nombre el pourcentages des monnaies d'or isolees provcnant de certaines provinces curopeennes (pour chaquc siecle)
Province
Brctagne
Espagne
Gaules
BelgiqueGerman ies
Chwnps
Decumates
Retie
Norique
Pannonies
Dacic (A)
Dacie (8)
Dacic (C)

Total

III • siecle

(200-275)

17 ,74
32,75
28,30

Nombre
10·
3
1 15

%
6,45
5,17
1 0,57

1 43

27,08

53

1 0,03

28
21
9
12
6
6
6

28,28
34,42
24,32
36,36
12,50
1 5 ,78
1 7, 1 4

6
3
6
3
2
2
2

6,06
4,9 1
1 6,2 1
9,09
4, 1 6
5 ,26
5,7 1

I " siecle

155
58
1 088

Nombre
112
36
665

528
99
61
37
33
48
38
34

II • siecle

%
72,25
62,06
61,12

Nombre
33
19
3 08

332

62,88

65
37
22
18
40
30
26

65,65
60,65
59,46
54,54
83,33
78,94
77, 14

%

A - nombre total des pieces.
B - nombrc total sur, variante maximale.
C - nombrc total sur, variante minimale.
Le tableau

III permet une vision d'ensemble. La Dacie, incluse plus tard dans l ' Empirc, connaît une

circulation plus faible de la monnaie d'or. Aucune comparaison avec la Gaule ou avec les provinces rhenanes
n'est possible. Ses attestations restent moins nombreuses meme que celles des Champs Decumates ct de la Reti e.
Seulement le Norique et la Pannonie (pour Ies deux on dispose de bilans incomplets) presentent une i magc
similaire. Pourtant, la monnaie d'or para.îl dans la Dacie romaine presque de la meme fm;:on que dans Ies provinces
limitrophes 14 0. On ne peut p lus parler de son absence dans la province carpathique.

Le nombre preponderant des monnaies du Jer siecle n'est pas surprenant en soi. Ce phenomene est saisissable

dans toutes Ies provinces enquetees, ii est du donc a la specifici te de l'emission etde la circulation des aurei dans

le monde romain. Les recherches numismatiques ont atteste en Dacie la prcsence considerable de la monnaie du
J•r siecle dans la circulation monetaire des 11° III• siecles. C ' est un fait visible autant dans Ies ctab lissemcnts
141
1 42
etudies . que dans la composition des tresors
• La dynamique de la presence des aurei sur le marche de la
Dacie est, elle aussi, generalement simi laire â. d'autres provinces. Comme partout, l 'emetteur le mieux represente
-

I JR V .

Chrislescu, op. cit., p. 1 00- 1 0 1 ; M. Macrea, op. cit. ,
p 1 5 1 -152.
iJ9 Pour l'Espagnc nous avons utilise le travail deja cite d e J.
P. Bost, M. Cwnpo et J. M. Gurt; pour Ies autres provinces, voir
X.Loriot, op. cit. , p. 60-6 1 . Dans le cas de la Pannonie, voir J.
Fitz, op. cit„ p. 3 3 -5 7 (donnees tres incompletes et allant
seulement jusqu'ă l'an 268 ap. J.-C.). Quant ă la Bretagne, voir
X. Loriol, Bulletin de la Societe Nationale des antiquaires de
France, 1 988, p. 72-74. Pour facililer Ies comparaisons avec la
Dacie, nous avons partout ecarte Ies monnaies frappees apres
275 . Les proportions onl ete ctablies en partant de ces chiffres.

140
Realite entrevue aussi par I. Winklcr, Musaica, 17 (6),
1 966, p. 45-46.
141
I. Winkler, ActaMN, 1, 1 964, p. 2 1 8 (Porolissum) ct 2,
1 965, p. 222-225 (Apulum); idem, Sargetia, 1 1 -12, 1 974-1 975,
p. 1 3 1 (Sannizegetusa); I. Winkler, C. Băloi, ActaMN, 1 O, 1 973,
p. 1 9 1 - 1 94 (Orlea); I. Winkler, A. Hopârtean, Moneda antică la
Potaissa, Cluj, 1 973, p. 103-124 (Potaissa); E. Chirilă, N. Gudea,
C. Pop, V . Lucăcel, op . cit„ p. 94- 1 07 , 1 2 1 (Buciumi); M .
Chiţcscu, Gh. Poenam Bordea, BSNR, 75-76, 1 98 1 - 1982, p . 1 84
(Dierna).
142
D. Protase, Congresso Internazionale di Numismatica,
Roma 1 1-16 settembre 1 961. Atti, II, Rome, 1 965, p. 423-430.
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est Neron; mais les monnaies des Flaviens, toutes ensemble, occupent la place de choix (tout comme dans les
Champs Decumates, en Norique et en Pannonie). Le grand nombre des monnaies frappees par Ies empereurs
ephemeres des annees 68-69 est swprenant. Elle est evidente la preponderance categorique, en Dacie aussi, des
monnaies de la deuxieme moitie du I„ siecle 143•
Mais Ies pourcentages des monnaies d'or de la Dacie pour chaque siecle sont assez differentes de ceux
constates dans d'autres provinces. Meme dans la variante C, la plus restrictive (et la plus vraisemblable), Ies
monnaies du I... siecle dominent nettement, bien plus que dans Ies autres provinces. Paradoxalement, la Dacie presente
la plus grande proportion d'aurei du I... siecle, quand elle n' etait pas encore une province romaine. II est evident que
l'irrigation de l'economie de la Dacie avec de la monnaie d'or s'est deroulee d'une maniere partiellement differente.
Etant donne que ces monnaies ont circule â coup sflr apres la conquete, ii faut accepter une penetration massive de
·monnaie d'or du I... siecle en Dacie - un phenomene momentane, qui ne s'est plus repete apres.
Quelles pourraient etre la date et la cause de ce phenomene ?
Nous croyons que ce sont Ies contextes de decouverte qui en offrent l'explication. Les 34 monnaies surement
presentes dans la province proviennent de 27 endroits 144 ; parmi ceux-ci 1 8 (66,66%) etaient munis â ce moment
lâ d'un camp romain 145, tandis que dans 6 autres (22,22%) on a la certitude d'une presence militaire (des
estampilles tegulaires) 1 46• Le chiffre s'eleve en tout â 24 points, c'est-â-dire 88,89% du total. II n'y a que 3
localites ( 1 1 , 1 1 %) purement civiles; parmi celles-ci, l'une 147 est situee tout pres de la frontiere septentrionale,
donc pratiquement sur le limes; par consequent, la proportion pourrait etre encore plus grande.
Si l'on met en calcul Ies monnaies des trois petits etablissements autochtones dans lesquels ont fonctionnc
aussi des camps romains 148, le nombre total des pieces monte â 3 8 et celui des endroits connus a 30; parmi
ceux-ci, Ies etablissements avec des gamisons sont 27 (90%).
Toutes ces proportions figurent dans le tableau IV.
La presence de la monnaie d'or dans la Dacie romaine est donc liee indubitablement â !'element militaire
et represente un indice de son bien-etre. Les tresors d'aurei de la province 149 confim1ent cette impression: tous
Ies d�ux furent trouves dans des localites â gamisons.
Tableau IV
Localites de la Dacie romaine ou on a trouve des monnaies d'or isolees
Nombre
Nombre
Variante
de
d'endroits
p ieces
B

c

38
34

30
27

Camps romains
Nombre
21

lb

%
70,00
66,66

Etahlissements â
estampilles
militaires
Nombre
%
6
20,00
22,22
6

Etahlissements â
garnisons
Nombre
27
24

%
90,00
88,89

Etablissements
civils
Nombre
3
3

%
10,00
11,11

Or, un tel moment, peut-etre le plus favorable pour Ies finances de l' Etat et sans doute pour l'am1ee aussi,
fut le regne de Trajan, tout de suite apres la conquete de la Dacie; â ce moment, l' Etat s'est pem1is de grandes
depenses et de nombreux actes de generosite 150• L'armee en fut, bien sur, parmi Ies principaux beneficiaircs 1 5 1 .
Les veterans liberes, beaucop d'entre eux en Dacic meme, et Ies nombreux colonistes emmenes dans Ia nouvelle
province 1�2 devraient avoir ete soutenus materiellement par l ' E tat. Le type des monnaies d ' or arrivces jusqu'a
nous confirme cette hypothese; on le sait, dans leur majorite elles sont des emissions anterieures a Trajan, et
Trajan lui-meme frappe de nombreuses senes d 'aurei surtout apres la conquete de la Dacie 153•
143 C f. supra, note 1 3 9. Pour une comparaison avec la
circulation generale des monnaies contemporaines, voir I.
Glodariu, op. cit., p. 94.
144 Tableau I, n°• 1 , 3 , 4, 6-1 0, 1 2- 1 4, 1 8, 20, 2 1 , 22, 24-26,
28, 3 0, 32, 34-39.
145 Ibidem, n°' 3, 4, 6, 8 - 1 0, 1 8, 20, 2 1 , 22, 24, 25 , 28, 3 0,
32, 34, 3 8-3 9.
146 Ibidem, n„ 7, 12-14, 26, 3 5 .
147 N° 19, Gârbou (cf. supra, note 65).
148 N° 1 1 , 1 5 , 23.
149 N° 16 et 25.

110 J . Carcopino, Dacia, l , 1 924, p . 28-34; E. Chirilă, N .
Gudea, C. Pop, V. Lucăcel, op. cit. , p . 1 2 1 -122; E . Cizek, Epoca
lui Traian, Bucarest, 1 980, p. 328-349.
111 Y. Le Bohec, L 'annee romaine sous le Haut-Empire, Paris,
1 989, p. 224-229.
112 M. Ma:rea, op. ciL, p. 25 1 -253 ; E. Cizek., op. ciL, p. 3 1 6-323.
m Entre 98- 1 02 !'atelier de Rome frappe 23 types de pieces
d'or, tandis que de 1 03 â 1 1 7 ii en produit 1 14 (RIC, II, p. 245249, respectivement 249-27 1 ) . Pour Ies memes periodes, P.L.
Strack (Untersuchungen zur romischen Reichsprăgung des
zweiten Jahrhunderls, II, Stuttgart, 1 93 1 , Calaloguc), o ffrc un
rapport de 16 â 1 03 .
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Par consequent, on peut affirmer que, â part une circulation reduite de peu de pieces d'or, la Dru;ie connaît
un afflux remarquable d'aurei seulement dans les premieres annees d'apres la conquete, en parallele avec
l 'organisation de la province. Et Ies principaux beneficiaires de cette abondance de numeraire precieux furent Ies
militaires et Ies veterans, elements essentiels dans la romanisation de la Dacie.

LA DACIE ROtfA]N E
MO NNAIES
•

D10R

Une piece

o Oeux

pieces

® Trois pieces
A Tresor

• Cornp romoin

�

D Estompilles mililaires

- Frontiere de lempire
...
� --- Frontieres des
provinces
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Noi date şi consideraţii asupra tezaurului descoperit
la Mangalia în 1 960 - Lotul de monede romane imperiale

Constantin PREDA
Marele tezaur monetar descoperit în 1 960 la Mangalia, în ruinele cartierului d_e vest al vechiului oraş
"
Callatis, pe actualul loc al „Casei de cultură , ne-a prilejuit publicarea a două mici studii preliminare. Dată fiind
complexitatea problemelor, determinată de numărul mare de monede şi de varietatea acestora, nu a fost şi încă
nu este posibilă publicarea integrală a tezaurului. Aşa se explică faptul că pentru început ne-am mulţumit cu
publicarea unor prime informaţii cu privire la condiţiile şi conţinutul tezaurului, fără a neglija să schiţăm şi unele
prime concluzii 1, pentru ca apoi să dăm publicităţii un număr de
oraşele greceşti Histria, Callatis şi Tomis 2 •

65 monede coloniale rare şi inedite emise de

Reamintim că tezaurul în discuţie cuprinde două categorii principale de monede. Este vorba, pe de o parte,
de monede coloniale din oraşele vest-pontice, iar pe de alta, de un lot de 2 1 75 monede imperiale din sec. II-III, cu
cele mai recente emisiuni din vremea lui Gallienus.
I. În ceea ce priveşte prima categorie de monede, facem precizarea că acestea sunt, în majoritatea lor,
emisiuni ale oraşelor Callatis şi Tomis, la care se adaugă şi monede, în număr mult mai redus, din alte centre
greco-romane. La un loc, toate acestea însumează în jurul a 7000 de monede. Pe centre emitente, ele se distribuie,

3600 AE Callatis; cca 3000 AE Tomis, 6 AE
Histria, 5 AE Odessos, 2 1 AE Marcianopolis, 1 3 AE Nicopolis, 8 AE Adrianopolis, 6 AE Anchialos, 3 AE
Dionysopolis, 3 AE Mesembria, 1 AE Pautalia, 1 AE Bizantion, 1 AE Augusta Traiana, 1 AE Nicaea. Cea mai
desigur în urma unui calcul aproximativ 3, în felul următor: cca

mare parte a monedelor din această categorie datează de la sîarşitul sec.II şi din prima jumătate a sec. III, fiind
emisiuni din vremea împăraţilor: Commodus, Septimiu Sever, Caracalla, Elagabal, Severus Alexander, Gordian
III, Filip Arabul şi Filip Junior.
Din cauza numărului mare, ca şi a varietăţii lor, monedele acestei prime categorii nu au fost decât
parţial i dentificate şi clasificate. Într-o s i tuaţie relativ bună din acest punct de vedere se află lotul de
monede emise de Callatis.

2 1 87 monede callaticne se prezintă
2 AE autonome, 2 AE Commodus, 427 AE Septimiu Sever, 5 AE Iulia Domna, 372 AE Caracalla, 6 AE
Plautilla, 1 25 AE Geta, 1 92 AE Severus Alexander, 1 AE Iulia Domna, 209 AE Gordian III, 72 1 AE Filip
Arabul, 1 O AE Otacilia şi 1 1 5 AE Filip Junior. După cum se poate uşor remarca, în această distribuţie, domină
Identificarea şi eşalonarea în ordine cronologică a unui prim lot de

astfel:

1 C.Preda, SCIV, 12, 1 9 6 1 , 2, p. 241-250 .
2 Idem, SCN, 4, 1 968, p. 223-237 .
3 Tezaurul a fost împărţit între Muzeul de Istorie Naţională
şi Arheologie din Constanţa, unde se află în jur de 5 600 monede,
Muzeul din Mangalia, căruia i-au revenit cca 250 p iese, acum
dispărute în mare parte, şi aproape 1 OOO monede au intrat în
colecţiile Institutului de Arheologie din Bucureşti (lnv. 1 703 şi
1 782). La acestea s e mai adaugă încă un număr de aproximativ

200 monede cedate unor licee din Constanţa. Întrucât am reuşit
să identificăm cea mai mare parte din lotul de la Muzeul din
Mangalia, înainte de dispariţia acestora din Muzeu în 1 992,
prezentAm aici datele consemnate de noi: Gordian III, 40 AE,
Pick, 338; 1 9 AE, Pick, 3 3 9; 54 AE, Pick, 340; 36 AE, Pick,
34 1 ; 6 AE, P ick, 342; 2 AE, Pick, 343 ; 1 9 AE, Pick, 344; 4 AE,
Pick, 345; 1 3 AE, Preda, S CN, 4, 1 968, p. 226, n r. 8 ; 6 AE,
Preda, op. cit„ 1 0 ; 7 AE, Preda, op. cit., 1 4 ; 1 7 AE, cu Fortuna
pe rv.; Filip Arabul, 2 AE, una cu Fortuna şi cealaltă cu Sarapis.

SCN, X, 1 993, Bucureşti, p. 27-4 1
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emisiunile din vremea împăraţilor Caracalla, Severus Alexander, Gordian III şi în mod deosebit cele ale lui Filip
Arabul şi Septimiu Sever. În cazul emisiunilor tomitane, chiar dacă nu dispunem încă de un calcul exact, situaţia
este diferită. Cele mai multe monede aparţin perioadei de domnie a împăraţilor Caracalla, Elagabal, Severus
Alexander şi Gordian III. Surprinde numărul destul de redus al emisiunilor din vremea lui Filip Arabul şi a lui
Septimiu Sever în raport cu cele emise la Callatis în aceeaşi perioadă. Nu ştim în ce măsură am putea atribui
acest raport activităţii atelierelor monetare a celor două oraşe, care au emis, eventual, cantităţi diferite de monede
pentru acelaşi împărat. O asemena eventualitate nu trebuie însă exclusă cu totul şi as tfel să vedem în
conţinutul tezaurului totuşi oglindirea unei anumite realităţi. Pentru a putea da un răspuns real acestei
probleme se impune necesitatea întocmirii unor statistici cât mai exacte a tuturor monedelor cunoscute
până acum, ca şi descoperirea de noi tezaure.
Din analiza iconografică şi stilistică a aceluiaşi lot de emisiuni callatiene rezultă unele constatări interesante.
De pildă, s-au întâlnit ştanţe de revers identice utilizate pe vremea a doi împăraţi succesivi. Este cazul tipurilor
de revers din seria monedelor lui Caracalla, descrise de B.Pick la nr.3 1 7, 3 1 9, pe care le regăsim întocmai pe
monede emise în vremea lui Geta şi prezentate de Pick la nr.324 şi respectiv 326. Ştanţe de reversuri similare se
întâlnesc deopotrivă pe unele emisiuni de la Septimiu Sever (de tip C.Preda, SCN, 4, 1 968, nr.3, L.Ruzicka,
ZfN, 3, 1 lb) şi pe monede aparţinând lui Caracalla (corespondente la Pick, 320, 3 1 5, 32 1 ).
Din aceeaşi analiză stilistică pot fi desprinse şi alte constatări interesante pentru monedele callatiene.
Referindu-ne doar la emisiunile lui Filip Arabul, în număr de peste 800 monede, se constată prezenţa unui număr
destul de mare de piese bătute cu aceeaşi ştanţă. De exemplu, emisiunile cu aversul de tipurile Pick 348-3 56 şi
Sutzu, Anale, 1 9 1 3, p.3 1 6, adică zece variante de avers, sunt reprezentate în tezaur printr-un număr de peste 50
monede. Fiecare tip de avers, în cele mai multe cazuri, dispune de câte 48, 49, 65, 88 şi 94 de monede bătute cu
aceeaşi ştanţă. Toate aceste constatări ar putea fi un indiciu că la Callatis, în vremea lui Filip Arabul s-au emis
cantităţi însemnate de monede, poate mai multe decât a emis Tomis-ul în aceeaşi perioadă.
O altă problemă importantă pe care o ridică această descoperire se referă la durata în procesul de circulaţie
a monedelor coloniale din oraşele greceşti vest-pontice. Am arătat şi cu alt prilej că prezenţa în tezaur a acestor
emisiuni alături de monede romane imperiale emise în timpul domniei lui Gallienus este o dovadă că deşi
ultimele ateliere ale oraşelor vest-pontice îşi încetează activitatea în vremea lui Filip Arabul, monedele emise
anterior, la finele sec.II şi prima jumătate a sec.III. p.Chr. au continuat să circule o bună bucată de timp şi duQă
data emiterii lor, în cazul tezaurului de la Mangalia până la Gallienus. O astfel de situaţie nu este singulară. In
părţile de sud şi est ale Moesiei Inferior şi în Tracia s-au descoperit câteva tezaure comune cu monede coloniale
din regiunile respective şi emisiuni romane imQeriale din vremea lui Valerian, Gallienus 4 şi chiar din timpul lui
Maximian Hercule şi epoca constantiniană 5• In ce raport valoric se găseau emisiunile coloniale ale oraşelor
greceşti faţă de monedele romane, după data emiterii lor, este foarte greu de ştiut. În schimb, avem dovezi certe
care atestă prezenţa acestora în circulaţie pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a sec.III şi parţial şi în primele decenii
ale sec.IV. Utili zarea lor în procesul de schimburi comerciale, ca şi tezaurizarea lor, constituie dovezi care vin să ateste
aprecierea şi preţuirea de care acestea au continuat să se bucure mult timp după data lor de emitere.
II. După cum am precizat încă de la început, tezaurul în discuţie cuprinde, pe lângă un mare lot de monede
greceşti imperiale vest-pontice şi un număr de 2 1 75 emisiuni romane imperiale, ce se eşalonează, din punct de
vedere cronologic, pe parcursul a mai bine de 60 de ani. Cele mai vechi emisiuni datează din vremea lui Septimiu
Sever, iar cele mai recente din timpul domniei lui Gallienus. În rândul acestora se află un număr de 46 denari,
emisiuni din timpul domniilor cuprinse între Septimiu Sever şi Maximin Tracul. Celelalte monede, în număr de
2129, sunt antoninieni, ce se eşalonează în timp pe parcursul domniilor împăraţilor Gordian III - Gallienus. Pc
împăraţi, monedele se distribuie astfel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Septimiu Sever . . . . . .... 4 den.
Caracalla .................... 1 den.
Elagabal ........ „ „ „ „ „ „ . 19 den.
Aquilia Severa .. .... „ 1 den.
Iulia Soemias „ „ „
1 den.
Iulia M aesa „ „ „ „ „ .. „„ 5 den.
1 1 den.
Scverus Alexander
1 den.
Orbiana „
1 den.
Iulia Mamaca „ „ „ „ „ „

1 0.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

„

„.

„.

„.

· · · · ········· ······

4 T. Gerasimov, lzvestija Institut, 1 1 , 1 937, p. 3 1 9 şi 12,
1 938, p. 452.

Maximin Tracul .. „ . 2 den.
16 ant.
Gordian III ......
Filip Arabul .. „ „ 1 2 5 ant.
Otacilia Severa ......... 6 ant.
Filip Junior ... „„„„ . . . . 1 2 ant.
Traian Decius ..... . .. 3 5 ant.
Etruscilla . . . „ „ „ ... . ... . . . 1 1 ant.
7 ant.
Consecratio
4 anl.
Herennius Etruscus
„

„„„„..

„„

„„

„ .

........„..„.

„

1 lbidem, 1 1 , 1 937, p. 323, nr. 30, 1 967, p. 1 88, 1 9 1 ; c[ şi Gh.
Poenaru Bordea şi R. Ocheşeanu, Pontica, 23 , 1 990, p. 277-278.
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3
19.
20.
21.
22.
23 .
24.

Hostilian „„„„„ .. „ .. „„„„.
4 ant.
Trebonianus Gallus „„„„ 46 ant.
Volusian „ „ „ „ „ „ . „ „ . „ „ „ „ 25 ant.
4 ant.
Aemilian „ „ „ „ „ . „ . „ .„„„„
Valerian „„„„„„.„„„.„„„ 858 ant.
Mariniana „ „ „ „ . „.„„„„„„
8 ant.

25.
26.
27 .
28.
29.
30.

Valerian 11 „„„ „„„.„„„„„„.„„.„„.
Gallienus (asoc.) .„„„„.„ .. „„ ... „„
Salonina „„„„„„„ „„„„„„„„„„.„„
Saloninus „„„„„„„„.„„„„„„ „ „ „ „
Gallienus (singur la domnie )? „
Neprecizate „„„.„„.„.„„„„„.„„.„.

29
1 1 5 ant.
528 ant.
2 1 6 ant.
57 ant.
7 ant.
45 ant.

Prezentul tabel ne oferă o privire de ansamblu asupra structurii întregului lot de monede romane imperiale.
Urmărind chipul în care monedele se eşalonează cronologic şi se grupează pe împăraţi, se poate vorbi de două
faze principale în acumularea acestei părţi a tezaurului. O primă etapă, nesemnificativă, cuprinde emisiunile
împăraţilor de la Septimiu Sever şi până la Aemilianus inclusiv. Este vorba de o perioadă de mai bine de o
jumătate de secol, de când datează un număr de 34 1 monede, adică a şasea parte din lotul întreg. Cele mai multe
monede provin de la împăraţii : Elagabal ( 1 9), Severus Alexander ( I I), Gordian III ( I 6), Filip Arabul ( 1 25), Filip
Junior ( 1 2), Traian D ecius (35), Trebonianus Gallus (46) şi Volusian (25). În rest, cei mai mulţi dintre împăraţii
din această perioadă sunt reprezentaţi doar prin câte una sau patru piese. O astfel de situaţie nu ne oferă nici cel
mai neînsemnat indiciu cu privire la existenţa aici a unui proces de creştere treptată de acumulare. O explicaţie
am putea s-o găsim în prezenţa, în tezaur, a numărului extrem de mare de emisiuni imperiale greceşti vest
pontice, care acoperă în timp exact această perioadă de o jumătate de secol, respectiv până la Filip Arabul.
Ulterior acestei date şi până în timpul domniei lui Aemilianus, adică pe parcursul a numai patru ani, au i ntrat în
componenţa tezaurului 1 3 6 monede imperiale, ceea ce înseamnă desigur un spor sensibil în raport cu faza anterioară
(Septimiu Sever-Filip Arabul), de când datează doar 205 monede, ce se înşiră cronologic pe parcursul a 50 de
ani. N-ar fi exclus ca şi în această ultimă vreme să fi continuat adaosul de emisiuni vest-pontice, care se bucurau
încă de preţuire. În concluzie, am putea aprecia că în această primă etapă de până la Aemilianus s-au acumulat în
tezaur cu precădere monede emise în oraşele vest-pontice Callatis şi Tomis. Emisiunile romane imperiale din
aceeaşi perioadă nu reprezintă decât un adaos secundar şi nesemnificativ care n-a constituit o preocupare specială
a posesorului tezaurului. Numai aşa ne putem explica faptul că emisiunile romane nu cunosc o creştere treptată
în acest proces de acumulare, aşa cum se constată în cele mai multe din epoca imperială.
Cea de-a doua parte a lotului de monede romane imperiale marchează momentul principal, când tezaurul
avea să capete forma sa finală, formă în care îl vor surprinde evenimentele din vremea lui Gallienus . În mai puţin
de şapte ani, în timpul domniilor împăraţilor Valerian, Gallienus şi ale familiei lor (Valerian II, Salonina şi
Salonin), fondului anterior al tezaurului i s-au adăugat nu mai puţin de 1 789 monede, adică cea mai mare parte
a emisiunilor romane imperiale. În mod evident, acum este momentul de maximă acumulare care trebuie acceptat
ca o reflectare a situaţiei economice şi politice a acestei perioade. Dacă în acelaşi timp s-au mai acumulat şi
emisiuni greceşti vest-pontice este greu de spus. Admiţând fie şi în principiu o asemenea eventualitate, numărul
acestora nu putea fi cât de cât demn de luat în consideraţie.
Independent de o eventuală acumulare şi în această ultimă perioadă de emisiuni vest-pontice, apare limpede
faptul că în vremea ultimilor împăraţi documentaţi în tezaur, pe piaţa callatiană şi a Dobrogei totodată se lansează
cantităţi însemnate de monede ale împăraţilor asociaţi Valerianus şi Gallienus. După câte se pare, prezenţa în tezaur,
a unui număr aşa de mare de monede din timpul domniei celor doi împăraţi nu constituie o simplă întâmplare. Se ştie,
de pildă, că în perioada 253-258 cei doi împăraţi acordă o atenţie aparte provinciei dintre Dunăre şi Mare, constând în
opera de întărire a apărării limesului dobrogean şi a refacerii autorităţii imperiale în această zonă aflată într-un perma
nent pericol pricinuit de atacurile gotice în special 6 • În astfel de împrejurări trebuie să constea principala explicaţie a
afluenţei monetare din această vreme. Grija specială acordată de cei doi împăraţi Moesiei Inferior presupune şi
investirea în opera de refacere şi consolidare a provinciei a unor sume însemnate de bani .
În sprijinul unei asemenea opinii pot fi invocate şi alte descoperiri monetare din aceeaşi perioadă cunoscute
până în prezent în Dobrogea. Ar fi de amintit mai întâi cele două tezaure găsite anterior tot la Mangalia. Primul
dintre acestea s-a descoperit în 1 935. Din cele cca 200 monede s-au mai păstrat doar 1 7 antoninieni, majori tatea
fiind emisiuni din vremea lui Valerian şi Gallienus 7• Cel de-al doilea tezaur s-a descoperit întâmplător în 1 958 în
aceeaşi zonă extramuros a oraşului în care s-a găsit şi marele tezaur din 1 960. Acesta cuprindea iniţial cca 800
monede din care se mai păstrează peste 1 00 piese în Muzeul din Constanţa, 77 în Colecţia Cabinetului numis
matic al Academiei Române şi alte 1 O monede în Cabinetul numismatic al Institutului de Arheologic din Bucureşti 8 •
Şi în cazul de faţă domină în mod evident emisiunile din timpul de domnie a celor doi împăraţi .
6 C IL, III, 7608. Cf. R . Vulpe, Din istoria Dobrogei, II,
Bucureşti, 1 968, p. 252; cf. Emilia Doruţiu-Boilă, Studii clasice,
6, 1 964, p. 254-255.

7 C. Preda, G. Simion, Peuce, 2, 1 97 1 , p. 1 74.
� Ibidem ; O. Iliescu, CreştCul, 4, 1 962, p. 3 3 8-354; cf. şi
Gh. Poenaru Bordea, SCN, 5, 1 9 7 1 , p. I 07 (nota 84).
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în al doilea rând urmează a fi menţionat aici tezaurul de la Isaccea alcătuit din 1 07 1 monede romane
imperiale, dintre care un număr de 3 3 1 antoninieni reprezintă emisiuni de la Gallienus 9 • Am prezentat aceste
câteva date cu privire la tezaurele cu ultimele emisiuni din vremea lui Valerian şi Gallienus pentru a demonstra
că în timpul celor doi împăraţi au fost puse pe piaţa Moesiei Inferior cantităţi însemnate de monede. În această
privinţă reţine atenţia în mod deosebit faptul că cele mai multe dintre descoperiri provin de la Mangalia. Desigur,
o atare concentrare nu poate fi întâmplătoare. Probabil că printre centrele importante ale Dobrogei antice, Callatis
avea să se bucure în această vreme de o atenţie aparte, din motive pe care, deocamdată, nu le putem preciza.
Amintind aceste descoperiri nu am avut în vedere şi data finală a cauzelor ascunderii lor, probleme asupra cărora
vom reveni ceva mai jos.
Printre alte probleme privind componenţa tezaurului este şi aceea a prezenţei celor şapte antoninieni din
seria emisiunilor cu CONSECRA TIO. Din câte cunoaştem până în prezent, asemenea emisiuni monetare nu apar
în mod curent în descoperiri. Pentru Dobrogea, o situaţie similară o întâlnim în tezaurul de la Isaccea, unde sunt
prezenţi şase antoninieni din aceeaşi categorie. Întrucât asupra cronologiei acestora am stăruit în studiul asupra
tezaurului de la Isaccea, nu vom mai relua discuţia de data aceasta. Reamintim doar că nu se poate spune cu
precizie dacă astfel de monede au fost emise în vremea unui singur împărat sau ele aparţin unei anumite perioade,
eventual unui anumit moment nelipsit de semnificaţie. După toate probabilităţile, acest moment ar urma să fie
plasat în perioada anilor 250-253. Din cele cunoscute până în prezent apare ca cert faptul că aceste emisiuni sunt
ulterioare domniei lui Filip Arabul şi anterioare domniei asociate a celor doi împăraţi Valerianus şi Gallienus. În
sprijinul unei astfel de concluzii poate fi invocat însuşi caracterul tehnic şi tipologic al monedelor, care este
specific acestei perioade 1 0 .
În legătură cu greutatea monedelor nu sunt de semnalat situaţii deosebite în raport cu datele cunoscute şi
consemnate pe plan general. Dealtfel, o analiză pe această linie a întregului tezaur nici n-ar putea fi cât de cât
relevantă, datorită numărului foarte mic de monede din perioada anterioară domniei lui Valerian şi a lui Gallienus.
Unele observaţii ar putea totuşi fi făcute în cazul emisiunilor ultimilor doi împăraţi, reprezentaţi în tezaur cu un
număr remarcabil de monede. Se ştie că începând cu domnia celor doi împăraţi, antoninianul intră într-o nouă
fază de depreciere, atât în ceea ce priveşte scăderea titlului argintului, cât şi a greutăţii acestuia.
Unnărind mai întîi variaţiile de greutate ale monedelor celor doi împăraţi emise în atelierele din Orient se
poate constata că peste 25% din rândul acestora cântăresc sub 3 g, cca 65% au greutăţi cuprinse între 3 şi 4 g şi
aproximativ 6-8% sunt mai grele de 4 g.
Din unele calcule făcute asupra unora dintre tezaurele cu monede provenind din ateliere diferite se apreciază
că emisiunile lui Gallienus, din timpul cât a fost singur la domnie, care provin din Orient, ar fi sensibil mai grele
în raport cu cele aparţinând atelierelor din Roma şi Mediolanum 1 1 • Un calcul similar, desigur cu totul aproximativ,
făcut în cazul tezaurului de la M angalia, pentru monedele celor doi împăraţi din perioada de asociere la domnie,
pare să sprijine o astfel de opinie. Astfel, din calculul întreprins de noi rezultă că în timp ce greutatea medie a
unui antoninian emis în principalele ateliere din Occident oscilează în jurul a 3 g, pentru o emisiune similară
provenind din Orient media ponderală pare să se situeze între 3, 1 5 şi 3,25 g. Trebuie făcută totuşi precizarea că
aceste rezultate, care se bizuie deocamdată doar pe lotul de monede dintr-un singur tezaur, cu diferenţe mari între
numărul monedelor, mult în favoarea emisiunilor din Orient, au nevoie de verificări şi în cazul altor descoperiri
similare. De aceea, procentele aproximative prezentate aici nu pot avea decât un caracter provizoriu.
Referindu-ne la lotul de 1 789 antoninieni emişi în vremea împăraţilor Valerianus şi Gallienus, din cele
2 1 30 monede identificate ale tezaurului găsit în 1 960 la Mangalia, putem constata o interesantă distribuire pe
ateliere de emitere a acestora.
9

C. Preda, G. Simion, op. cit., p. 1 67-178.
10 Ibidem, p. 1 69-1 7 2 ; cf. şi M. Bemhart, Handbuch zur
Munzkunde der romischen Kaiserzeit, Halte, 1 926, p. 265-267;
S. Ambrosoli, RIN, 1 6, 1 903, p. 1 95 .

1 1 Pentru cel de-al doilea atelier din Orient am adoptat în
catalogul nostru P�. cel care se consideră că ar li funcfionat la
Samosata; cf. R. Gobl, NZ, 74, 1 95 1 , p. 37-38; P. Basuen ş1 H.
Huvelin, RN, 1 1 , 1 969, p. 235, consideră că numele acestui al
doilea atelier era Emesa sau Samosata.
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Iată cum se prezintă tabloul repartiţiei acestor monede pe împăraţi şi ateliere:
ATELIERE MONETARE
Împăraţi
Valerian
Mariniana
Valerian I I
Salonina
Saloninus
Gallienus

Roma

71
7
10
7
-

44
1 39

Lugdunum

Viminacium

23

22

-

-

35
30
13
64
165

Mediolanum

10
-

-

-

-

3

-

-

11
33

9
22

Antiochia

267
-

21
18
18
82
406

Samosata

Tip şi atelier
neprecizat

458

7
1
2

-

47
1 58
26
321
1010

-

4
14

Total

858
8
1 15
2 16
57
535
1 789

Din acest tabel rezultă că din cele 1775 monede cu centrul de emitere precizat, doar un număr de 359
monede provin din ateliere occidentale. Din rândul acestora, un număr de 304 sunt emisiuni din atelierele de la
Roina ( 1 39) şi Lugdunum ( 1 65). Celelalte 55 exemplare provin de la Viminacium (33) şi Mediolanum (22).
Monedele venite din aceste ultime două ateliere sunt aproape exclusiv emisiuni ale împăraţilor Valerian şi
Gallienus şi doar cu totul excepţional ale familiei dinastice respective (Salonina, 3 ant.). Celelalte monede, care
alcătuiesc majoritatea, adică 1 4 1 6 antoninieni, ceea ce reprezintă cca 80% din totalul emisiunilor din vremea
celor doi împăraţi, provin din atelierele din Orient (Asia Mică). Din acest important lot, 409 aparţin atelierului
din Antiochia, iar celelalte 1 O 1 O celui din Samosata 1 2 • Locul principal îl deţine aici, după cum era de aşteptat,
împăratul Valerian, prezent cu un număr de 725 antoninieni, urmat de Gallienus cu 403 monede, la care se
adaugă încă 288 exemplare aparţinând membrilor familiei imperiale. Atrage, de asemenea, atenţia că cele două
ateliere orientale sunt prezente aici în mod diferit. Astfel, potrivit situaţiei pe care ne-o înfăţişează acelaşi tabel,
406 antoninieni revin atelierului din Antiochia şi ceilalţi 1 0 1 0 din cel de la Samosata, în ambele ateliere dominând
emisiunile lui Valerianus, o mai mare diferenţă între cei doi împăra� fiind de remarcat în cazul atelierului din Antiochia.
Desigur, una din principalele probleme de ordin istoric pe care o ridică această importantă descoperire
monetară este aceea a stabilirii datei când s-a încheiat procesul de acumulare a monedelor din tezaur şi a cauzelor
care au pricinuit întreruperea bruscă a acestui proces. Asupra datării tezaurului am avansat deja unele prime
opinii, una dintre acestea sprijinindu-se doar pe unele investigaţii preliminare. Înclinam, în această primă încercare
a noastră să punem în legătură tezaurul de la Mangalia cu atacul goto-herulic din anul 267 13• Ulterior, în urma
unei revizuiri a cronologiei celor mai recente emisiuni din tezaur, am coborât această dată la nivelul anilor 258-259 1 4 •
Reluarea, acum, a studierii complete a lotului de monede romane imperiale din tezaur, în vederea publicării
acestuia, ne dă posibilitatea să stabilim, cu ceva mai puţină aproximaţie, momentul şi împrejurările care au dus
la încetarea acţiunii de acumulare de noi monede în tezaur. Ulterior datei publicării primelor infom1aţii cu privire
la descoperirea de la Mangalia, odată cu reluarea studiului monedelor romane imperiale, s-a stăruit ceva mai
mult asupra datei de emitere a celor mai recente monede din tezaur. În urma acestor stăruinţe s-a desprins, din
rândul întregului lot de emisiuni cu numele lui Gallienus, un grup de şase monede (nr. 2 1 22-2 127 din catalog),
care par să atingă anul 260. Acestea sunt de tipurile RIC, 3 14 şi 403, având pe avers legenda GALLIENVS
P.F.A VG, iar pe revers VIRT GALLIENI A VG. Cât priveşte moneda de la nr.2 1 2 1 , deşi apare în catalog în acelaşi
grup cu cele mai recente emisiuni, fiind ipotetic identificată cu tipul din RIC, 256?, nu este câtuşi de puţin sigur
dacă legenda de pe revers este PAXA VG sau mai degrabă PAX A VGG. De aceea ea nu mai este luată în calculul
discuţiei cu privire la stabilirea datei finale a tezaurului. Revenind la celelalte şase monede, care au legende
similare, deosebirea constând doar în varianta redării bustului împăratului, se poate spune că data emiterii lor
pare să nu depăşească anul 260. Spre această datare înclină atât autorii catalogului RIC, cât şi Gobl, care plasează
emisiunea respectivă în cursul anului 259 şi în primăvara lui 260 15 • Un tip monetar cu aceeaşi legendă pe revers
12

Sylvie de Roquefeuil, RN, 12, 1 970, p, 122.
D C. Preda, SCIV, 12, 1 96 1 , 2, p . 247-249.

14 C. Preda, G. Simion, op. cit„ p. 1 74.
1 ' R. Gobl, NZ, 74, 1 9 5 1 , p. 33-34.
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mai apare la Gallienus, dar cu alt avers, şi este datată de Gobl începând cu toamna anului 260 şi continuând în
întregul an 26 l şi chiar mai târziu 16• Deosebiri de păreri se constată în ceea ce priveşte atelierul în care au fost
emise monedele în discuţie. În catalogul RIC ele sunt atribuite atelierului de la Roma, în timp ce Gobl le
integrează în rândul emisiunilor provenind din Colonia Agrippinensis 1 7 .
După cum se poate constata din cele prezentate, chiar dacă se mai pun unele semne de întrebare în legătură
cu datarea celor mai recente monede din tezaur, este limpede că aceasta pare să nu depăşească anul 260. Dimpotrivă,
analiza făcută lasă impresia că şi aceste monede nu sunt complet desprinse de anul 259 şi că ar aparţine fazei
finale a domniei asociate a celor doi împăraţi. În nici un caz ele nu pot fi urcate în timp mai mult decât începutul
imediat al domniei lui Gallienus, rămas singur la conducerea Imperiului . Dovada o constituie, înainte de toate,
numărul extrem de mic de emisiuni care pot fi atribuite anului 260. Este limpede, după cum ne indică eşalonarea
cronologică a monedelor emise în vremea celor doi împăraţi, Valerianus şi Gallienus, că procesul de acumulare
s-a întrerupt brusc. Cauze neprevăzute, de natură politică, pe care vom încerca să le desluşim în cele ce urmează,
stau la baza încetării acestui proces.
Deocamdată, tezaurul descoperit la Mangalia în 1 960 este singurul ale cărui ultime monede nu depăşesc
anul 260. Ştim că tot de la Mangalia, după cum am arătat şi în cele de mai sus, mai provin două tezaure având ca
ultime monede emisiuni din vremea lui Gallienus. Despre primul dintre acestea ştim că s-a găsit în 1 935 şi era
alcătuit din cca 200 monede, ultimele emisiuni fiind din vremea lui Gallienus. Cei 1 7 antoninieni care s-au mai
păstrat nu ne îngăduie să stabilim cu precizie data lui finală. În schimb, cel de-al doilea, descoperit în 1 958, din
care s-au putut recupera peste 200 monede, poate fi acum bine datat. În acest sens, o primă datare a acestui tezaur
a fost fixată în anul 265 18. Reexaminarea recentă a principalului lot de monede aflat la Muzeul din Constanţa
permite o altă datare a tezaurului . Printre monedele din acest lot se află câteva care pot fi datate cu certitudine în
anul 267. Este vorba de o emisiune de tipul P.M TR.P.XV.P.P. VII C, precum şi de alte câteva monede care se
datează în acelaşi an 1 9 • Prin urmare, o legătură cronologică strictă între cele trei tezaure de la Mangalia nu se
poate stabili, între datele lor finale fi ind o diferenţă sensibilă. Ca atare, trebuie admis că şi cauzele care au dus la
îngroparea acestora sunt diferite. Dacă evenimentele cu care este pus în legătură tezaurul găsit în 1 958 se datează
în mod cert în 267 20, nu acelaşi lucru îl putem spune şi despre marele tezaur descoperit în 1 960.
Despre principalele evenimente din timpul împăraţilor Valerian şi Gallienus, care au tulburat provincia
M oesia Inferior, cu repercusiuni dezastruoase şi asupra oraşelor greceşti vest-pontice, s-a vorbit adesea în lucrările
de profil. Din izvoarele scrise rezultă că în vremea celor doi împăraţi au avut loc repetate atacuri întreprinse de
neamurile germane, goţi în special, adesea şi în asociere cu carpi şi sarmaţi, împotriva Imperiului . Asemenea
atacuri s-au succedat, potrivit informaţiei scrise, în anii 253, 256, 258, 263, 264, 266 şi 267. După toate
probabilităţile, şi după cum vom încerca să demonstrăm în rândurile de mai jos, asemenea atacuri au mai avut
loc, dar acestea fie că au avut un spaţiu mai restrâns de acţiune, fie că au scăpat consemnărilor scriitorilor antici,
fie că s-au adăugat mai târziu 2 1 •
Reamintim că marele tezaur de la Mangalia s-a găsit în cartierul extramuros al vechiului oraş Callatis,
situat în partea de vest a zidurilor cetăţii, în cuprinsul unei locuinţe, care a căzut pradă unui mare incendiu.
Tezaurul, ca şi stăpânul acestuia, au rămas sub dărâmăturile locuinţei. Incendiul a fost de proporţii şi rapid, încât
posesorul n-a mai reuşit să-şi mai salveze comoara şi nici viaţa. Unele sondaje efectuate ulterior în aceeaşi zonă
au confirmat observaţiile noastre anterioare cu privire la existenţa în acest sector a unui important cartier de
locuire din epoca romană, datând din sec. II-III p. Chr. Stratul de arsură puternică întâlnit în mai multe puncte
sondate reprezintă o dovadă certă că întreg acest cartier de locuire a fost distrus în cursul sec. III. Prin urmare,
clădirea cu marele tezaur n-a căzut pradă unui simplu incendiu local, ci ca urmare a distrugerii întregului cartier
din care făcea parte.

16 Jdem, NZ, 75, 1 953, p. 1 8 .
1 7 Idem, NZ, 94, 1 95 1 , p . 3 ; cel de-al doilea tip la care ne-am
referit dar pe care nu-l luăm aici în considerare ar proveni, după
Oobl, de la Mediolanum.
18 Oh. Poemru Bordea, SCN, 5, 1951, p. 107 şi nota 84, unde Sl.Dlt
prezentate şi tipurile monetare care au stat la baza acestei datări.
19 Moneda de tipul RIC, 603 , figurează sub nr. de inventar
7623 (87980). Celelalte monede emise în 267 sunt de tipurile:
RIC, 61 1 şi 620.

20 C. Preda, SCIV, 12, 1 96 1 , 2, p. 247-249; C. Preda, O. Simion,
op. cit., p. 174-177; Oh. Poenaru Bordea, op. cit„ p. 1 05-1 07.
2 1 A se vedea în acest sens notele şi bibliografia menţionată
de Oh. Poenaru Bordea, op. cit„ p. 97, notele 25-29, precum şi:
Zosimus, Hist. I, 3 1 -34; SHA, XXIII, 13, 6-1 0 ; Zonaras, Annales
XII, 26; R. Vulpe, Histoire ancienne de la Dobroudja, Bucureşti,
1 938, p. 268-273 şi Din istoria Dobrogei, II, 1 968, p. 252-273;
Em. Doruţiu, op. cit„ p. 253-257.
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Ţinând seama de amploarea dezastrului ce s-a abătut asupra cartierului callatian extramuros în sec.III,
cauzele care l-au pricinuit trebuie să se datoreze unor evenimente politice de mare însemnătate. Despre un atac al
goţilor şi al aliaţilor lor, care să fi avut loc în anul 260, nu se vorbeşte în nici unul dintre izvoarele antice. În
schimb, pentru aceeaşi dată, dispunem de informaţii importante privind o serie de evenimente politice, de alt
caracter, care aveau să afecteze şi teritoriul Moesiei Inferior. După luarea în captivitate şi apoi moartea lui
Valerian în 260, au loc o serie de evenimente importante din rândul cărora fac parte şi răscoala lui Ingenuus şi
proclamarea acestuia ca împărat de către armata din Moesia Inferior. Intervenţia lui Gallienus este promptă.
După înfrângerea lui Ingenuus, care se va sinucide, împăratul întreprinde măsuri drastice şi sângeroase împotriva
armatei şi populaţiei din Moesia. În acelaşi context politic se înscrie şi proclamarea ca împărat, de către aceeaşi
armată, a lui Regalianus 2 2 •
Desigur, nu dispunem de nici un fel de informaţii de detaliu care să ne îngăduie să stabilim cu oarecare
exactitate care au fost zonele Moesiei Inferior afectate de aceste evenimente. Cert este însă faptul, constatat pe
cale arheologică şi numismatică prin descoperiri recente şi semnificative, că în anul 260 oraşul Callatis a avut
mult de suferit de pe urma unor evenimente de oarecare proporţii. După cum am arătat deja," cartierul din partea de vest
a oraşului, cu o mare întindere şi destul de intens locuit, a fost incendiat şi distrus în întregime. Rapiditatea şi violenţa
cu care s-a produs această catastrofă n-au mai lăsat nici o speranţă de salvare şi nici de refacere a zonei atacate.
Din prezentarea acestor date se poate vorbi deocamdată doar de o coincidenţă cronologică între anul în care
s-au derulat în Moesia evenimentele de după moartea lui Valerian şi anul în care a avut loc distrugerea cartierului
de vest al oraşului Callatis. Nu dispunem însă de nici o dovadă certă care să ne permită să stabilim o legătură
directă între represaliile lui Gallienus şi distrugerile suferite de Callatis. Pentru a face o astfel de legătură ar
trebui să avem certitudinea că acţiunile de pedepsire a armatei şi populaţiei din Moesia au atins şi părţile de sud
ale Dobrogei. Acceptând, desigur ipotetic, o astfel de eventualitate, ar urma ca în mod implicit să admitem şi o
implicare, într-un fel oarecare, a oraşului Callatis în evenimentele din anul 260. Întrucât însă acest lucru nu este
posibil de dovedit, rămâne doar să ne rezumăm la a constata o coincidenţă de dată între cele două acţiuni şi să
admitem, ipotetic deocamdată, o legătură cauzală între ele.
Fără îndoială, o asemenea ipoteză nu exclude câtuşi de puţin şi un eventual atac barbar, cu un spaţiu mai
redus de acţiune, restrâns în principal la teritoriul Moesiei Inferior şi care a putut scăpa scriitorilor vremii. Un
asemenea atac nu poate fi exclus, mai ales dacă avem în vedere că evenimente de acest fel s-au derulat cu o mare·
frecvenţă şi rapiditate. în acest caz va trebui să înregistrăm, în rândul evenimentelor de după 258, un nou atac al goţilor
şi al aliaţilor lor, care ar fi putut avea loc în anul 260, într-o astfel de împrejurare având mult de suferit oraşul Callatis.
Am încercat să găsim o explicaţie a cauzelor care au pricinuit distrugerea zonei de locuire din vestul
oraşului Callatis şi prinderea sub dărâmături, în anul 260, a tezaurului descoperit în 1 960, în această zonă a
vechii cetăţi. Nu putem avea însă pretenţia că am reuşit să facem mai mult decât să ajungem la unele încheieri de
caracter ipotetic. Care dintre cele două ipoteze formulate de noi cu privire la evenimentele din 260, eventuale
cauze ale distrugerilor de la Callatis, se va dovedi a fi şi cea reală, constituie o problemă ce urmează a-şi găsi
rezolvarea în cercetări viitoare. Independent însă de natura răspunsului, cert este faptul că tezaurul de la Mangalia
şi condiţiile lui de descoperire reprezintă un important document numismatic şi istoric, strâns legat de unele
evenimente din anul 260, care au afectat şi părţile de sud ale Moesiei Inferior.
CATALOG
LOTUL DE MONEDE ROMANE IMPERIALE
3. Denar. t .3,60 g.
RIC,1 07,a.1 97-l 98;C.37.
4. Denar. ..t... 3,04 g.
RIC, 1 1 8,Roma,a. 1 97-1 98;C.357.

Septimiu Sever

1 . Denar. t .2,64 g .
RIC, 76?, a. 1 96-1 97;C.5 1 .
2 . Denar t .2,82 g.
RIC,91 ?,a. 1 97-l 98 ;C.578.
22
SHA, Triginta Tyranni, 8 ; A. Alfcildi, Studien zur
Geschichte der Weltkrise des 3 Jh. n. Ch. , Dannstadt, 1 9 67,

p. 322-265 ; R. Vulpe, op. şi loc. cit. ; R. Gtibl, op. cit., p. 4 1 .

https://biblioteca-digitala.ro

CONSTANTIN PREDA

34
Caracal/a

5.

Denar. t .3,09 g.
RIC, l O?,Roma,a. 1 96-1 98 ;C. 1 48?

Elagabal

Denar. .l-.2,79 g.
RIC,23 ,Roma,a.2 1 9 ;C ..1 44.
7. Denar. .l-.2,22 g.
RIC,27,Roma,a.220;C. 1 5 1 .
8-9. Denari. ţ .l-.2,52 ;2,62 g.
RIC,28,Roma,a.220 ;C. 1 54.
1 0. Denar. t .2,97 g.
RIC,40,Roma,a.22 1 ;C. 1 84.
1 1 . Denar. ţ .2,67 g.
RIC,42,Roma,a.221 ;C. 1 89.
12. Denar. .l-.3 ,00 g.
RIC,52,Roma,a.222 ;C.2 1 3 .
13-14. Denari. ţ .3,09;3,09 g .
RIC,56,Roma;C . l .
1 5 . Denar. .l-.2,92 g.
RIC,78,Roma;C.44.
16. Denar. .l-.2,90 g.
RIC,95,Roma;C. 70.
17-18. Denari. H.2,47;2,70 g.
RIC, 1 07,Roma;C.92.
19. Denar. .l-.3,98 g.
RIC,125,Roma;C. 1 20
20. Denar. t .2,85 g.
RIC, 13 0,Roma;C.244.
2 1 -22. Denari. H.2,80;2,82 g.
RIC, 13 1 ,Roma;C.246.
23 . Denar. ţ .2,22 g.
RIC, 1 6 1 ,Roma;C.3 00.
24. Denar. .l-.2,83 g.
RIC, 177 ,a.22 l ,Antiohia;C.1 96.
6.

Aqui/ia Severa

25. Denar. t.2,60 g.
RIC,226;C.2.
Iulia Soemias

26. Denar. t .2,95 g.
RIC,243 ;C. 1 4.
Iulia Maesa

27 . Denar. .l-.2,29 g.
RIC,254;C. 1 6.
28-29. Denari H.2,58;3,09 g.
RIC,268 ;C.36.
30. Denar. .l-.J ,14 g.
RIC,272 ;C.45 .
3 1 . Denar. t . 1 ,89 g.

33-35 . Denari. .l- .l- .l-.2,42 ;2,65;2,87 g.
RIC,32 a223 ;C.239.
36. Denar. t .2,49 g.
RIC,8 1,a228 ;C.3 57.
3 7. Denar. .l-.2,44 g.
RIC,106,a23 0;C.389.
38-39. Denari. ţ .l-.2,62;3,32 g.
RIC,127,a222-228;C.9.
40-4 1 . Denari. ţ t .2,45;2,92 g.
RIC,133,a.222-228;C.23.
42. Denar. t .2,49 g.
RIC,1 84;C. l .
Orbiana

43 . Denar. .l-.2,80 g.
RIC,3 I 9;C. l .
Iulia Mamaea

44. Denar. t .2,82 g.
RIC,343 ;C.35.
Maximin Tracul

45 . Denar. t .2,69 g.
RIC, 14 ;C.84.
46. Denar. t .2,39 g.
RIC,20 ;C.75.
Gordian III

47. Ant. t .3,83 g.
RIC,33, Roma,a239.
48. Ant. .l-.3,41 g.
RIC,68,Roma,a240 ;C.2 1 6.
49. Ant. .l-.3,72 g.
RIC,70,Roma,a240;C.3 14.
50. Ant. .l-.3,79 g .
RIC,83 ,Roma,a.241 -243 ;C.4 1 .
5 1 -53. Ant. ţ .l-.3,27;3,93;4,21 g.
RIC,84,Roma,a.24 1 -243 ;C. 1 09.
54. Ant. .l-.3,23 g.
RIC,87,Roma,a24 1 -243 ;C.237.
55. Ant. t .3, 1 8 g.
RIC,95,Roma,a.241 -243 .
56. Ant. .l-.3,28 g.
RIC,1 40,Roma,a.243-244;C.71
57-58. Ant. .l-.l'.2,97;4,08 g.
RIC,143,Roma,a.243-244;C.97.
59. Ant. t .J,84 g.
RIC, 144,Roma,243 -244;C.98.
60. Ant. t .3 ,95 g.
RIC, 145,Roma,a.243-244;C. 1 55.
61. Ant. t .3,75 g.
RIC , 1 46,Roma,a.243-244;C. 1 56.
62. Ant. t .4, 1 0 g.
RIC, 1 89,Antiobia,a.238 -23 9 ;C.
Filip I Arabul

Severus Alexander

32. Denar. t .2,35 g.
RIC,23?,a223 ;C.23 1 .

63-66. Ant. ţ .l-.J ,27;4,23 ;4,48 ;4,70 g.
RIC,2(b ),Rom:'°'a.245 ;C. 1 1 9 .
67-68. Ant. .l-.3,35,3,97 g.
RIC,3,Roma,a.246 ;C. 1 24.
https://biblioteca-digitala.ro
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69-72. Ant. ţ ie ..J., .3,05 ;3,3 9;3,52;3,58 g.
RIC,4,Roma,a.247 ; C . 1 36.
73-74. Ant. t.2,83 ;4,60 g.
RIC,5,Roma,a.247 ;C . 1 37.
75-78. Ant. t ..J., .3,46;3,54;3 ,54;3,65 g.
RIC,7,Roma,a.248 ;C.145 .
79-8 1 . Ant. ţ l 3 ,79;3 ,83 ;4,07 g.
RIC,8,Roma,a.248 ;C. 98.
82 . Ant. t .4,80 g.
RIC,9,Roma;C .223 .
83-89. Ant. t..J.,.l' . 3 , 1 5 ;3 , 1 8 ;3 ,72 ;3,7 5 ;4, 1 9 ;4,73 ;5 ,32 g.
RIC, 1 2, Roma,a.248;C . 1 7 3 .
9 0 . Ant. t .4,45 g .
RIC, 1 7 ,Roma,a.248 ;C. 1 8 6.
9 1 -92.Ant. ,l' ..J., .J,50;3 ,76 g .
RIC, 1 9,Roma,a.248;C. 1 82.
93-94. Ant. t ..J., .4,0 1 ;4,2 1 g.
RIC,2 1 ,Roma,a.248 ;C. 1 8 9.
95 . Ant. l 3,29 g .
RIC,22,Roma,a.248 ;C. 1 88.
96-1 02. Ant. t ..j.,/ . J ,23 ;3,24;3,34;3 ,64;3,93 ;4,66;4,66 g.
RIC,24 (c),Roma,a248 ;C. 1 93.
103-1 05. Ant. .J.. .4, 1 0 ;4,2 1 ;4,55 g.
RIC,25 (b),Roma,a.248;C . 1 98.
1 06-109. Ant. ţ ..J., .2,73 ;3,63 ;3 ,94;4,50 g.
RIC,26 (b), Roma,a.244-247;C.3.
1 1 0-1 1 5 . Ant. ţ ..J., .2,25 ;2,98 ;3,20;3 ,73;3,92Ş4,08 g.
RIC,28 (c),Roma,a.244-247;C.2 5 .
1 1 6-123. Ant. ie ..J.,':.&.3,50;3,60;3 ,79 ;3 ,80;3 ,93 ;4,08;4,1 4 ;4,1 5 g .
RIC,27 (b),Ruma,a244-247 ;C.9.
124. Ant. ..J.,.3,38 g.
RIC,3 l ,Roma,a.244-247;C.43.
125. Ant. t .4,35 g.
RIC,4 1 ,Roma,a.244-247;C . 1 02.
1 26-132. Ant. ţ ..J., +-.3,39;3 ,43 ;3,7 1 ;3,83;3,94;4, 1 3 ;4,76 g.
RIC,44 (b),Roma,a.244-247;C. 1 69.
.
1 3 3- 1 3 4. Ant. ..J., J , 12,3,98
g.
RIC,45, Roma, a.244-247;C. l 70.
1 35 . Ant. ..J.,.4,29 g.
RIC,46 (b), Roma, a244-247;C.209.
1 3 6-137. Ant. ţ ..J., .3,3 5 .,3 ,62 g.
RIC,47 ,Roma,a.244-247;C.205 .
1 3 8-142. Ant. t .3 ,29;3,80;3,95 ;4,36;4,41 g.
RIC,48 (b),Roma,a244-247;C.2 1 5 .
143-144. Ant. ţ l 3,24;3,57 g.
RIC,49 (b ),Roma,a.244-247;C.227.
145. Ant...J.,.2,85 g.
RIC,5 1 ,Roma,a.244-247;C.23 5 .
146-1 48. Ant. ţ ..J., J , 1 0;3,6 1 ;4,44 g .
RIC,57 ,Roma,a.247-249 ;C. 1 2 .
149-157. Ant ţ ..J.,/.3,42;3,46;3,45 ;3,49;3,87;3,99;4,00;4,1 7;4,35 g.
RIC,58,Roma,a247-249;C . 1 7.
1 5 8-1 59. Ant. ..J., J , 1 6 ;4,03 g.
RIC,5 8 ,dar var. legendă, I M P M IVL
existent în
AE,RIC,l 67;Roma?,247-249;C . 1 7 (var.).
1 60-1 64. Ant. ţ ..J., .2,63 ;3 ,39;3,45;3 ,55 ;4,40 g .
RIC,59,Roma,a.247-249 ;C .33.
165-167. Ant. ..J., .3,62 ;3,63 ;4,23 g.
RIC,60,Roma,a247-249;C.39.
1 68-172. Aut. ţ ..J.,.2,70;3 ,53 ;3,68;4,24;4,43 g.
RIC,62,Roma,a.247-249 ;C .50.
1 73-174. Ant. t .3,85;3 ,88 g.
„„

35

RIC,65 ,Roma,a.247-249;C. 1 7 1 .
1 75-176. Ant. ..J.,.4,38;4,45 g.
RIC,69,Antiohia;C. 1 1 3 .
1, 77. Ant. t .3,70 g .
RIC,75 ,Antiohia,a247?;C . 1 29.
178-1 82. Ant. ţ ..J., .2,63;2,97;3,23 ;4,02;4,32 g.
RIC,78 ,Antiohia,a249;C. 1 5 5 .
1 83. And.2,3 1 g.
RIC,82,Antiohia;C.8.
1 84. Ant. ..J.,.3,48 g.
RIC,85 ,Antiohia;C. 1 67.
1 85 . Ant. t .4,48 g.
RIC, 1 09 (hibrid);C.34.
1 8 6-1 87. Ant.Fragmentare-neprecizate.
Otaci/ia Severa

1 88. Ant. ..J.,,3,97 g.
RIC, 1 1 6 (b),Roma;C.63.
189. Ant. ..J.,.3,5 1 g.
RIC,125 (c),Roma;C. 83.
1 90-1 9 1 . Ant. t .2,95 ;3 ,00 g.
RIC, 1 27,Roma;C.20.
1 92-193. Ant. t .2,70;3,66 g.
RIC, 1 3 O,Roma;C .43 .
Filip II-fiul

1 94. Ant. ..j., . 4,32 g.
RIC, 2 1 3 , Roma, a 244-246; C. 1 3 .
1 95-197. Anl. ţ ..j., . 3 ,23; 3 ,65; 3,68 g .
RIC, 2 1 8 (d), Roma, a 244-246; C. 48.
1 98. Ant. ţ . 3,65 g.
RIC, 2 1 9, Roma, a 244-246; C. 57.
1 99. Ant. ţ . 3,90 g.
RIC, 220 (b), Roma, a 244-246; C. 61 .
200. Ant. ..j., . 3,91 g.
RIC, 223, Roma, a. 246-248 ; C. 88.
201 . Aut. ..j., . 3,40 g.
RIC, 226, Roma, a 246-247; C. 6.
202. Ant. ..j., . 3 ,65 g.
RIC, 230, Roma, a 247-249; C. 1 7.
203-205 . Ant. ţ ..j., . 3 ,3 1 ;· 3 ,76; 4,57 g.
RIC, 231 (c), Roma, a. 247-249; C. 23.
Traian Decius

206-208. Ant. ..j., . 3 ,29; 3 ,5 1 ; 3,8 1 g.
RIC, 1 0 (b), Roma, a. 249-25 1 ; C. 2.
209-2 1 0. Ant. ..j., ţ . 3,46; 4,09 g.
RIC, 1 1 , Roma, a 249-25 1 ; C. 4.
2 1 1 -220. Ant. ţ ..j., . 1 ,7 1 ; 3,10; 3,20; 3 ,39; 3,45; 3,69; 3 ,97;
4,36; 4,62; 4,69 g.
RlC, 12 (b), Roma, a. 249-25 1 ; C. 1 6 .
22 1 . Ant. t . 3,48 g .
RIC, 1 3 , Roma, a 249-25 1 ; C. 27.
222-223 . Ant. ţ ..J., , 3,52; 4,29 g.
RIC, 15 (b), Roma, a 249-25 1 ; C. 46.
224-227. Ant. ţ . 2,73 ; 3,93; 3 ,98; 4,48 g.
RIC, 16 (c), Roma, a 249-25 1 ; C. 49.
228-232. Ant. ţ . 3 ,07; 3 , 1 8 ; 3,58; 3 ,83 ; 3 ,94 g.
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RIC, 21 (b), Roma, 249- 25 1 ; C. 86.
233-235. Ant. ţ . 3,65; 3,73; 3,89 g.
RIC, 28, Roma, 249-25 1; C. 105.
236-239. Ant. ţi\ . 3,37; 3,87; 3,90; 4,50 g.
RIC, 29 (c), Roma, 249-25 1 ; C. 107,
240. Ant. ţ . 4,22 g.
RIC, 46 (a), Antiohia; C. 98.

RIC, 71, Milan, a. 25 1-253; C. 76.
276. Ant. J.- . 2,77 g.
RIC, 72, Milan, 251-253; C. 88.
277-281 . Ant. ţ i . 2,37; 2,74; 2,94; 3,28; 3,37 g.
RIC, 79, Antiohia, 251-253?; C. 2.
282-284. Ant. ţ i . 2,46; 2,53; 4,45 g.
RIC, 80, Antiohia, 251-253?; C. 6.
285-289. Ant. ţ i . 2,27; 3,34; 3,45; 3,50; 3,63 g.
RIC, 82, Antiohia, 25 1-253?; C. 34.
290-294. Ant. Îi . 2,98; 3,05; 3,22; 3,58; 3,64 g.
RIC, 83, Antiohia, 251-253?; C. 47.
295. Ant. i . 2,80 g.
RIC, 84, Antiohia, 251-253?; C. 70.
296-297. Ant. i . 3,10; 4,07 g.
RIC, 85, Antiohia, 251-253; C. 72.
298. Ant. i . 3,39 g.
RIC, 88, Antiohia, 251-253?; C.104
299-300. Ant. Î i . 2,69; 3,71 g.
RIC, 89, Antiohia, 25 1-253?; C. 107.
301-303. Ant. i� . 2,3 1 ; 2,68; 3,88 g.
RIC, 90, Antiohia, 251-253?; C. 1 10.
304-306. Ant. Î i . 3,19; 3,40; 4,07 g.
RIC, 92, Antiohia, 251-253?; C. 125.
307-308. Ant. Î . 1,24; 1,83 g.
RIC, 93, Antiohia, 251-253?; C. 126.
309. Ant. i . 3,59 g.
RIC, 95, Antiohia, 251-253?; C. 1 27.
3 10-3 1 1 . Ant. 1,65; 3,68 g.
Neprecizate.
3 12. Ant. 2,52 g.
Revers incus.
a

a

a

a

a
a

Etroscilla

·
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241-242: Ant. ţ J.- . 3,60; 3,76 g.
RIC, 55 (b), Roma ; C. 8.
243. Ant. J.- . 3,55 g.
RIC, 56, Roma; C. 1 1 .
244-247. Ant. ţ J.- 2,36; 3,95; 4,37; 4,92 g.
RIC, 58 (b), Roma; C. 1 7.
248-25 1 . Ant. ţ J.- . 3,20; 3,67; 3,81; 4,09 g.
RIC, 59 (b), Roma; C. 19.

a

a

.

a

·

a.

Co11secratio (Traian Decius-Trebonianus Gallus)
252. Ant. I\ . 2,85 g.
RIC, 86 (Divo Traiano), Milan, 250-251 ?; C. 664.
253. Ant. t/. 2,77 g.
RIC, 86 (b) (Divo Traiano), Milan, 250-251?; C.
664.
254. Ant. ţ . 3,87 g.
RIC, 89 (Divo Pio), Milan, 250-251 ?; C. 1 188.
255-256. Ant. ?J.- . 2,56; 2,61 g.
RIC, 90 (Divo Pio), Milan, 250-25 1?; C. 1 189.
257. Ant. J.- . 3,3 1 g.
RIC, 96 (Divo Severo), Milan, 250-25 1?; C. 800.
258. Ant. ţ . 3,83 g.
RIC, 97 (Divo Alexandro), Milan, 250-25 1 ?; C.
599.
a

a

a
a

a

a

Herennius Etruscus

259. Ant. J.- . 2,83 g .
RIC, 138, Roma, 250-251 ?; C. 4.
260. Ant. t/. 2,66 g.
RIC, 146 (b), Roma, 250-25 1 ?; C. 1 1 .
261-262. Ant. t . 1,85; 2,05 g.
RIC, 160, Antiohia, 250-25 1?; C. 40.
a

a.

a
a

a.

Vo/usian

313-314. Ant. Î i . 2,52; 4,85 g.
RIC, 141, Roma, 251-253; C. 94,95.
315-3 17. Ant. ţ W. 1 ,52; 2,73; 3,03 g. RIC, Roma, 25 1253; c. 8.
3 18. Ant. i . 3,48 g.
RIC, 167, Roma, 151-253; C. 20.
319-320. Ant. i . 2,27; 3,51 g.
RIC, 168, Roma, 151-153; C. 25.
321. Ant. i . 3,73 g.
RIC, 179, Roma, a. 251-253; C. 70.
322-323. Ant. Î i . 2,89; 3,56 g.
RIC, 182, Roma, 251-253; C. 88.
324-326. Ant. Î/1 . 2,67; 2,79; 3,42 g.
RIC, 184, 251-253; C. 1 18.
327-328. Ant. ţ i . 3,05; 3,10 g.
RIC, 186, Roma, 251-253; C. 135.
329-331 . Ant. Îi/ . 2,66; 3,52; 5,17 g.
RIC, 206, Milan, 251-253; C. 133.
332-334. Ant. Îl\ . 2,69; 2,95; 3,09 g.
RIC, 217, Antiohia, a. 251-253; C. 32.
33.5. Ant. Î . 3,7 1 g.
RIC, 234 (a), Antiohia, 251-253; C. 1 14.
336-337. Ant. 2,90; 3,59 g.
Neprecizate.
a.

a.

a.

a.

a

a

a.

Hostilian

a.

263-264. Ant., ţ J.- .2,8R; 3,53 g.
RIC, 177 (b Roma, 25 1?; C. 15.
265-266. Ant. t l . 2,76-3,00 g.
RIC, 1 8 1 (c), Roma, 25 1 ; C. 34.
a

a.

a

a.

Trebonianus Gal/us

267. Ant. ţ . 2,1 1 g.
RIC, 32, Roma, a. 25 1-253; C. 20.
268. Ant. ţ . 2,88 g.
RIC, 34 (A), Roma, 25 1-253; C. 41.
269-270. Ant. J.- . 1 ,34; 3,52 g.
RIC, 42, Roma, 25 1-253; C. 84.
271. Ant. J.- . 2,22 g.
RIC, 48 (a), Roma, 25 1-253; C. 128.
272. Ant. J.- . 2,8 1 g.
RIC, 52, Roma, 251-253; C. 25 (var. AV).
273-275. Ant. ţ J.- . 3,20; 3,25; 4,53 g.

a

a

a

Aemilian

a

a

338-339. Ant. Î� . 2,23; 3,52 g.
RIC, l, Roma, 253; C. 2.
340. Ant. i . 3,72 g.
RIC, 5 (b), Roma, 253; C. 22.
a.

.

.

https://biblioteca-digitala.ro

a.

TEZAURUL DESCOPERIT LA MANGALIA îN 1960

11
341 . Ant. J.. . 3,03 g.
RIC, 9, Roma, a. 253; C. 41.

430-435. Ant. ţ J.. . 1 ,85; 3,10; 3,22; 3,53 ; 3,67; 4,45 g.
RIC, 13, 258-259; C. 5 (Val. II).

Valerian

Viminacium

a.

Roma

342. Ant. ţ . 3,08 g.
RIC, 67, a. 253.
343-346. Ant. H .?' . 1,9 1 ; 3,00; 3,13; 3,48 g.
RIC, 74, a. 253; C. 25.
247-352. Ant. H . 2,10; 2,65; 2,65; 2,88; 3,40; 3,53 g.
RIC, 89, 253; C. 65.
353-356. Ant. ţ J.. . 2,2 1 ; 2,45; 3,10; 3,19 g.
RIC, 97, 253; C. 1 0 1 .
357-361. Ant. ţ J.. � - 2,68; 3,35; 3,37; 3,47; 4,1 5 g.
RIC, 123, 253; C. 215.
362-365. Ant. J.. . 2,54; 2,64; 2,64; 3,59 g.
RIC, 86, a. 254; C. 55.
366. Ant. ţ . 2,64 g.
RIC, 92, a. 254; C. 94.
367-369. Ant. J...i" . 2,87; 3,47; 3,87 g.
RIC, 121, a. 254; C. 197.
370. Ant. � . 4,22 g.
RIC, 124, a. 254; C. 2 1 8.
371 . Ant. J.. . 3,26 g.
RIC, 140, a. 254; C. 159.
372. Ant. J.. . 3,3 1 g.
RIC, 141, a. 254; C. 156.
373. Ant. ţ . 2,60 g.
RIC, 82, a. 255; C. 38.
374-375. Ant. t. 3,00 g, 3,33 g.
RIC, 69, a. 255-256; C. 13.
376-378. Ant. ţ J.. . 2,65; 2,95; 3,43 g .
RIC, 87, a. 255-256; C. 54.
379-380. Ant. J.. . 2,40; 3,68 g.
RIC, 99, 255-256; C. 108.
381. Ant. ic' . 2,45 g.
RIC, 1 13, a. 255-256; C. 1 75.
382-386. Ant. ţ J.. 1,56; 2,26; 3,36; 3,32; 3,35 g .
RIC, 126, a. 255-256; C. 23 1 .
387-393. Ant. ţ J.. . 2,53; 3,0 1 ; 3,08; 3,39; 3,42; 3,42; 3,55 g..
RIC, 73, a. 256-257; C. 44.
394-397. Ant. J.. ţ . 1 ,73 ; 2,25; 3,43; 3,57 g.
RIC, 1 17, 256-257; C. 183.
398-408. Ant. ţ J.. . 1,02; 1 ,89; 1 ,90; 2,03; 3,20; 3,43; 3,48; 3,53;
3,61 ; 3,93; 4,20 g.
RIC, 128, 256-267; C. 224.
409-4 1 1 . Ant. ţ . 1 ,06; 1,60; 1 ,75 g.
RIC, 106, a. 257; C. 140.
412. Ant. ţ . 4,1 7 g.
RIC, 85, a. 258; C. 50.
a.

a.

a.

a.

.

a.

a.

Lugdunum

413. Ant. ţ . 3,12 g.
RIC, 5, a. 258; C. 2.
414-4 1 5 . Ant. Ant. H . 2,78; 3,30 g.
RIC, 1 O, a. 258; C. 143.
416-429. Ant. ţ J.. . 2,53; 2,70; 3,10; 3,15; 3,33; 3,47; 3,52; 3,57;
3,65; 3,69; 3,70; 3,110; 3,83; 3,88
RIC, 12, 258-259; C. 6.
a.

37

436-438. Ant. ţ . 2,42; 3,17; 3,27 g.
RIC, 225, 254; C. 241 .
439-440. Ant. ţ . 3,1 1 ; 3,19 g.
RIC, 213, 254-255; C. 6 1 .
441-446. Ant. ţ J.. . 1 ,73; 2,80; 2,91; 3,3 1 ; 3,58; 4,30 g.
RIC, 214, 254-255; C. 75.
447-450. Ant. ţ J.. . 2,93; 3,18; 3,26; 3,41 g.
RIC, 218, a. 254-255; C. 145.
45 1-454. Ant. ţ J.. . 2,29; 2,53; 2,70; 3,83 g.
RIC, 2 1 9, a. 254-255; C. 155.
455-457. Ant. J.. ţ . 2,57; 3,09; 4_,00 g .
RIC, 220, a. 254-255; C. 1 79.
a.

a.

a.

Mediolanum

458. Ant. J.. . 3,03 g.
RIC, 238, a. 257; C. 47.
459. Ant. ţ . 3,00 g.
RIC, 240, a. 257; C. 74.
460. Ant. J.. .2,37 g.
RIC, 249?, 257; C. 1 95.
461-462. Ant. ţ J.. . 3,25; 3,27 g .
RIC, 257, 257; C. 205.
463. Ant. J.. . 3,27 g.
RIC, 259, a. 257; C. 2 1 1 .
464. Ant. ţ . 3,43 g.
RIC, 263, 257; C. 25 1 .
465. Ant. ţ . 1,65 g.
RIC, 267, a. 257; C. 258.
466. Ant. t . 2,17 g.
RIC, 256, a. 258; C. 204.
467. Ant. J.. . 4,33 g.
RIC, 262, a. 259; C. 255.
a.

a.

a.

Antiohia

468-5 15. Ant. J..� ic' ţ . 2,49; 2,63; 2,72; 2,8 1 ; 2,90; 2,94; 3,03 ;
3 , 1 0 ; 3,12; 3 , 1 5 ; 3,24; 3 ,25; 3,25; 3,26; 3,26; 3,28;
3,29; 3 ,32; 3,3 5 ; 3,40: 3 ,48; 3 ,48; 3,49; 3,50; 3 ,57;
3,57; 3,58; 3,60; 3,6 1 ; 3,62; 3,66; 3,67; 3,73; 3,73 ;
3,75 ; 3,79; 3,90; 3,91 ; 3,9 1 ; 3,94; 3,94; 4,05 ; 4,06;
4,22; 4,48; 4,65; 4,75; 4,77 g .
RIC, 284, a. 253; C. 153.
5 1 6-553. Ant. ţ J.. . 2,29; 2,59; 2,60; 2,95; 2,97; 3,03 ; 3,03 ;
3,05 ; 3,05 ; 3,08; 3, 1 1 ; 3 , 1 1 ; 3 , 1 3 ; 3 , 1 5 ; 3 , 1 7 ; 3 , 1 7 ;
3,26; 3,26; 3,28; 3,30; 3,37; 3,37; 3,4 1 ; 3 ,4 1 ; 3 ,42 ;
3,44; 3,45 ; 3,50; 3,57; 3,7 1 ; 3 ,72; 3,87; 3,87; 3,95;
3,98; 4,1 1 ; 4,19; 5,37 g .
RIC, 286, a. 253; C. 188.
554-608. Ant. t"\.J..� -4 . 2, 15; 2,27; 2,34; 2,37; 2,50; 2,50;
2,57; 2,72; 2,79; 2,85; 2,88; 2,9 1 ; 2,93 ; 3,00; 3,13; 3,18;
3,18; 3,24; 3,25; 3,26; 3,32; 3,34; 3,35; 3,35 ; 3,36; 3,39;
3,40; 3,40; 3,42; 3,43 ; 3,49; 3,50; 3,52;3,58; 3,60; 3,62;
3,62; 3,63, 3,64; 3,68; 3,68; 3,7 1 ; 3,7 1 ; 3,73 ; 3,73; 3,75;
3,87; 3,90; 3,9 1 ; 3,97; 3,98; 4,17; 4,23 ; 4,25 ; 4,69 g.
RIC, 294, a. 253; C. 280.
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609-663. Aut. Î.7' .!..c . 1 ,49; 2,60; 2,60; 2,64; 2,67; 2,67; 2,67;
2,70; 2,70; 2,72; 2,79; 2,87; 2,90; 2,95 ; 2,97; 2,99; 3,00;
3,00; 3,04; 3,05 ; 3 , 1 0; 3 , 1 2 ; 3 , 1 2 ; 3,20; 3,20; 3,24; 3,25 ;
3,25; 3,27; 3,30; 3,32; 3,32; 3,3 5 ; 3,39; 3,42; 3 ,42; 3,45 ;
3,52; 3,59; 3,60; 3,64; 3,65 ; 3,65 ; 3,75; 3,79; 3,82; 3,85 ;
3,89; 3,92 ; 4,02; 4,05 ; 4, 1 0; 4 , 1 9 ; 4,52; 4,52 g.
RIC, 292, a. 253-254; C. 277.
664: An t. Î . 3,37 g.
RIC, av . 292, r v . 2 9 6 (h ibrid), a. 2 5 3-2 5 4 ; C. 277,
dar bust st.
665-729. A nt. Î.7' .!..c . 1 ,80; 1 ,80; 2,02; 2,04: 2,30; 2,34; 2,34;
2,42; 2,70; 2,79 ; 2,80; 2,82; 2,84; 2,87; 2,87; 2,90; 2,92;
2,95 ; 2,95 ; 2,97; 2,98; 3,00; 3,00; 3,02 ; 3,02 ; 3,07; 3 , 1 7 ;
3,17; 3 , 1 9 ; 3,22; 3,22; 3,24; 3,2 5 ; 3,32; 3,3 5 ; 3,37; 3,42;
3,44; 3,47 ; 3,49; 3,49; 3,50; 3,52; 3,53; 3,54; 3,54; 3,54;
3,59; 3,59; 3,60; 3,65 ; 3,65 ; 3,65 ; 3,67; 3,70; 3,72; 3,79;
3,79; 3,80; 3,85 ; 3,95 ; 4,1 5 ; 4,3 5 ; 4,54; 4,60 g.
RIC, 277, a . 257; C. 1 69.
730-734. Ant. Î .!. .c . 1 ,46; 2,14; 2,40; 2,45 ; 3,83 g.
RIC, 283, a. 257-25 9; C. 56.

12

1 064-1 074. Ant. Î ..!.. . 2,65 ; 2,69; 2,72; 2,77; 2,87; 3,0 1 ;
3,46; 3,46; 3,72; 3,8 1 g.
RIC, 287 (dar cu semn al monetăriei, stea sau
cunună), a. 255-256; C. 1 89; Gobl, p. 38.
1 075-1 174. Ant. î.7' '\ W'>i--> . 2,1 0; 2,25; 2,28; 2,39; 2,43;
2,59; 2,63 ; 2,70; 2,73 ; 2,73 ; 2,73 ; 2,73 ; 2,75 ; 2,75 ;
2,78; 2,83; 2,83; 2,84; 2,85; 2,86; 2,93 ; 2,95 ; 2,96;
3,0 1 ; 3,05 ; 3,07; 3,08; 3 , 1 0 ; 3 , 1 0; 3 , 1 0 ; 3,1 1 ; 3 , 1 9 ;
3,20; 3 ,20; 3,20; 3,2 1 ; 3,22; 3,22; 3 ,22; 3,22; 3,23 ;
3,23 ; 3,24; 3,26; 3,32; 3,36; 3,37; 3 ,3 8 ; 3 ,42 ; 3,43 ;
3,46; 3,47; 3,47; 3,50; 3,50; 3,5 3 ; 3 ,54; 3 ,54; 3,56;
3,56; 3,57; 3,60; 3,6 1 ; 3,63; 3,63 ; 3,63 ; 3,64 ; 3,7 1 ;
3 ,73; 3,75; 3 ,75; 3,83; 3,83; 3,83 ; 3,87; 3,92; 3,93 ;
3,96; 4,00; 4,05 ; 4,05 ; 4, 1 0 ; 4,20; 4,2 5 ; 4,30; 4,3 1 ;
4,37; 4,5 5 ; 4,56; 4,80; 4,92 g.
RIC, 293, a. 255-256; C. 276; Gobl, p. 38.
1 1 75-1 1 92. Ant. Î '\..!.. . 2,23; 2,44 ; 2,45; 2,70; 2,82; 3 , 1 0 ;
3,44; 3,59; 3,60; 3,73 ; 3,75 ; 3 ,76; 3,86; 4,1 1 ; 4,1 8 ;
4,23 g.
RlC, 295, a. 255-256; C. 279; Gobl, p. 38.

3,22;

2,50;
2,77;
2,97 ;
3,20;
3,23;
3,45 ;
3 ,56;
3,73;
3,93 ;
4,34;
3,18;
4,2 1 ;

Neprecizate

Samosata

735-864. Ant. Î.7' ..L..c � . 1 ,7 1 ; 2 , 1 2 ; 2,23 ; 2,23 ; 2,30; 2,40;
2,50; 2,50; 2,50; 2,52; 2,53 ; 2,5 5 ; 2,56; 2,63 ; 2,63 ; 2,69;
2,73 ; 2,74; 2,74; 2,75 ; 2,85 ; 2,90; 2,90; 2,93 ; 2,95 ; 2,96;
2,97; 2,97 ; 2,99; 3,00; 3,03 ; 3,05 ; 3,06; 3,06; 3,07; 3,08;
3,08; 3,10; 3,1 1 ; 3 , 1 2 ; 3 , 1 2 ; 3 , 1 3 ; 3 , 1 3 ; 3,14; 3,14; 3,1 5 ;
3 , 1 5 ; 3,17; 3,17; 3 , 1 7 ; 3 , 1 7; 3 , 1 8 ; 3,2 1 ; 3,2 1 ; 3,22; 3,23 ;
3,24; 3 ,26; 3,29; 3,30; 3 ,3 3 ; 3 ,3 3 ; 3 ,3 3 ; 3 ,3 5 ; 3 ,3 5 ; 3,37;
3 ,3 8 ; 3 ,3 8 ; 3,4 1 ; 3,42; 3,42; 3,43 ; 3,44; 3,44; 3,45 ; 3,47;
3,48 ; 3,49; 3,50; 3 ,5 0 ; 3 ,5 0 ; 3 ,52; 3,53 ; 3 ,5 3 ; 3,53 ; 3 ,5 3 ;
3 ;5 6 ; 3 , 5 6 ; 3 ,5 8 ; 3 , 5 8 ; 3 , 5 9 ; 3,50; 3,60; 3,60; 3 ,6 1 ; 3 ,62;
3,62; 3 ,62 ; 3 , 6 3 ; 3 ,64; 3 , 6 5 ; 3 ,65 ; 3 ,67 ; 3 ,67; 3 ,6 9 ;
3 ,72; 3 ,7 3 ; 3 ,7 3 ; 3 ,75 ; 3 , 7 9 ; 3 ,82 ; 3 , 8 9 ; 3 ,92 ; 3 ,93 ;
3 ,95 ; 4,00; 4,00; 4,00; 4,00; 4,0 1 ; 4, 1 5 ; 4, 1 7 ; 4 , 1 7 ; 4,23 ;
4,23 ; 4,50; 4 ,53 ; 4,5 5 ; 4,60; 6,09 g.
RIC, 285, a. 255-256; C. 1 52 Gobl, p. 37.
865-1 063 . Ant. Î"-. .7' W � . 0,92; 1 ,70; 1 ,73 ; 1 ,88; 1 ,92 ; 2,0 1 ;
2,04; 2 , 1 8 ; 2 , 1 8 ; 2 , 1 9 ; 2 , 1 9 ; 2,2 5 ; 2,29; 2,29; 2,30; 2,32;
2,37; 2,40; 2,4 1 ; 2,45 ; 2,48 ; 2,48 ; 2,48 ; 2,50; 2,50; 2,53 ;
2,54; 2,57; 2,5 8 ; 2,63 ; 2,63 ; 2,65 ; 2,66; 2,67; 2,60; 2,70;
2,70; 2,7 1 ; 2,72; 2,80; 2,82; 2,82 ; 2,84; 2,84; 2,84; 2,86;
2,86; 2,87; 2,88; 2,89; 2,90; 2,92; 2,93 ; 2,93; 2,95; 2,95 ;
2,98; 3,00; 3 ,00; 3 ,02 ; 3 ,03 ; 3,03 ; 3 ,03 ; 3,05 ; 3,05 ; 3 ,05 ;
3,05 ; 3 ,05 ; 3 ,06; 3 , 1 O; 3 , 1 O; 3, 1 1 ; 3, 1 2 ; 3 , 1 3 ; 3, 1 3 ; 3 , 1 3 ;
3 , 1 6 ; 3 , 1 6 ; 3 , 1 7 ; 3 , 1 8 ; 3 , 1 8 ; 3 , 1 8 ; 3,20; 3,20; 3,20; 3 ,2 1 ;
3 ,2 1 ; 3 ,22; 3 ,23 ; 3 ,23 ; 3 ,24; 3 ,2 5 ; 3 ,25 ; 3 ,2 5 ; 3,2 5 ; 3 ,2 5 ;
3 ,26; 3 ,2 8 ; 3,2 8 ; 3 , 2 8 ; 3 , 2 8 ; 3 ,28 ; 3 , 2 8 ; 3 ,2 9 ; 3,29; 3 ,3 0 ;
3 ,3 0 ; 3,30; 3 , 3 0 ; 3 , 3 0 ; 3,32; 3,34; 3,34; 3,34; 3,34; 3 ,3 5 ;
3 ,3 6 ; 3,37; 3 ,3 8 ; 3 ,40; 3 ,40; 3 ,4 1 ; 3 ,4 1 ; 3 ,42 ; 3 ,42 ; 3 ,43 ;
3 ,44 ; 3 ,45 ; 3 ,4 6 ; 3 ,46; 3 ,47; 3 ,50; 3 ,5 0 ; 3 , 5 0 ; 3 ,5 1 ; 3 ,52;
3 ,53 ; 3 ,5 3 ; 3 ,54; 3,5 5 ; 3 ,5 5 ; 3,5 5 ; 3 ,5 6 ; 3,56; 3 ,5 7 ; 3 ,5 8 ;
3 ,5 8 ; 3 , 6 0 ; 3 ,60; 3,60; 3 , 6 1 ; 3 , 6 2 ; 3 ,6 5 ; 3 ,6 5 ; 3 ,6 5 ;
3 ,65 ; 3,70; 3 ,7 1 ; 3,7 1 ; 3 ,73 ; 3 ,7 4 ; 3 ,75 ; 3 , 7 5 ; 3 ,7 5 ;
3 ,77; 3,8 1 ; 3 ,82; 3 ,82; 3 , 8 2 ; 3 , 8 3 ; 3 , 8 4 ; 3 , 8 5 ; 3 , 8 6 ;
3,87; 3 ,87; 3 , 8 8 ; 3 ,90; 3,90; 3 ,98; 3,99; 4,00; 4,00; 4,03;
4,04; 4,09; 4,10; 4, 1 5 ; 4 , 1 6 ; 4,2 1 ; 4,22 ; 4,27; 4,32; 4,3 6;
4,3 8 ; 4,47 ; 4,5 5 ; 4,62 ; 4,76 g.
RIC, 287, a . 25 5-25 6; c. 1 89; Gobl, p.3 8.

1 1 93-1 1 99. Ant. Î .!. . 0,85;
2,82; 3,03 g.

(fragment); 1 ,36; 2,17; 2,54; 2,69;

Mariniana
Roma

1200--1 205. Ant Î.7' W . 2,75; 2,82; 2,88; 3,23; 4,00; 4,48 g. RIC, 6,
a. 257; c. 4-6.
1 206. Ant. Î 4, 1 7 g.
RIC, 6 a. 254; C. 1 4.
.

Neprecizată

1 207.

Ant. 2,53 g.

Valerian li
Roma

1 208. Aut. ..!.. . 2.53 g.
RIC, 13, a. 253-255 ; C. 29.
1 209- 1 2 1 2. Ant. .!. .!. . 1 ,90; 2,5 3 ; 3,05 ; 3,26
RIC, 1 9, a. 254-255; C. 45 .
1 2 1 3 . Ant. ..!.. . 3,79 g.
RIC, 20, a. 254-255 ; C. 50.
1 2 1 4. Ant. ..!.. . 3,63 g.
RIC, 23, a. 254-255 ; C. 74.
1 2 1 5- 1 2 1 7. Ant. .7'.!. . 1 ,92; 1 ,96; 3 ,93 g.
RIC, 24, a. 25 6-259; C. 1 3 .

g.

Lugdunum

1 2 1 8-1244. Ant. Î .!. . 1 ,54; 2,0 1 ; 2,1 5; 2,3 5 ; 2,49; 2,5 5 ; 2,56;
2,66; 2,68 ; 2,75 ; 2,75 ; 2,80; 2,93 ; 2,97 ; 3,06; 3,09; 3,29;
. 3,32; 3,36; 3,43 ; 3,47; 3,49; 3,50; 3,67; 3,75 ; 4,00; 4,04 g.
RIC, 3, a 255; C. 27.
1 245-125 1 . Ant. t ..L. . 2,73; 2,77; 2,77; 2,82; 3,02; 3,44; 3,84 g.
RIC, 9J. a. 257-25 8; C. 5 .
1 252. Ant. . 1 ,77 g.
RIC, 1 0, a . 257-258; C. 6 .
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Antiochia

1253. Ant. ..J.. . 2,72 g.
RIC, 48, 254-255; Găbl, p.36, 256.
1254. Ant. ..J.. . 3,7 1 .
RIC, 5 1, 254-255 ; C . 84; Găbl, p . 36, 256.
1255-1256. Ant. t t . 2,75; 3,56 g.
RIC, 53, 255; C. 97; Găbl, p. 37, 257.
1257-1273 .Ant. t ..J.. . 2,30; 2,3 5 ; 2,3 5 ; 2,66; 2,82 ; 3,06;
3,07 ; 3 , 1 3 ; 3 , 1 4 ; 3 ,25 ; 3,37; 3,43 ; 3 ,47; 3,68; 3 ,72;
4,00; 4,23 g.
RIC, 54, 255; C. 97; Găbl, p. 36-37, 257.
a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

a.

Sa masata

1274-13 18. Ant. t.t..J..� . 1 ,65 ; 1 ,65 ; 1 ,96; 2,13; 2, 29; 2,33;
2,53; 2,62; 2,62; 2,77; 2,95; 2,97; 2,98; 3,00; 3,04; 3,07;
3,09; 3,15; 3,15; 3,15; 3,2 1 ; 3,23; 3,26; 3,27; 3,27; 3,27;
3,30; 3,33; 3,33; 3,34; 3,37; 3,37; 3,39; 3,42; 3,48; 3,50;
3,67; 3,68; 3,75; 3,89; 4,00; 4,02; 4,27; 4,37; 4,42 g.
RIC, 49, 254-255; C. 67; Găbl, p. 37, 256.
1319-1320. Ant: ..J.. t . 2,16; 2,37 g.
RIC, 52, 254-255; C. 92; Găbl, p. 37, 256.
a.

a.

a.

a

Neprecizate

1321-1322. Ant. ..J.. t . 1 ,52; 2,37 g.
Gallienus (asociat)
Roma

1323. Ant. t . 3,33 g.
RIC, 1 3 1 , a. 253 ; C. 125.
1324-1327. Ant. t ..J.. . 2,48; 2,98; 3,88; 4,60 g.
RIC, 155, 253 ; C. 754.
1328-1329. Ant. t ..J.. . 1 ,8 1 ; 2,53 g.
RIC, 132, a. 254; C. 1 3 1 .
1330. Ant. ..J.. . 3,80 g.
RIC, 181, a. 254; C. 1288.
133 1 . Ant. ..J.. . 3,76 g .
RIC, 143, 254-255; C. 35 1 .
1332. Ant. t . 3,25 g.
RIC, 143, 254-255 ; C. 363.
1333-1 334. Ant. ..J.. . 3,3 1 ; 3,37 g.
RIC, 147, 254-255; C. 570.
1335-1336. Ant. t . 3,91 ; 4,15 g.
RIC, 148, 255-256; C. 571.
1337-1339. Ant. t.l' ..J.. . 2,70; 3,33; 3,36.g.
RIC, 159, 255-256; C. 888.
1340. Ant. t . 3,08 g.
RIC, 182, a. 255-256; C. 1284.
1341-1342. Ant. t . 2,75; 3,20 g.
RIC, 1 1 9, 256; C. 806.
1343-1344. Ant. t ..J.. . 2,44; 2,70 g.
RIC, 145, 256-257; C. 435.
1345. Ani. ..J.. . 4,33 g.
RIC, 185, 256-257; C. 1273 (var.).
1346-1348. Ant. t ..J.. . 1,44; 2,24; 2,40 g.
RIC, 175?, 257-258; C. 1 162?
1349-1350. Ani. .l'..J.. . 3,67; 3,77 g.
RIC, 176, a. 257-258; C. 1 187.
a.

a.

a.

a.
a.

a.

a.
a.

a.

a.

39

1351-1352. Ant. t ..J.. . 1,4 1 ; 2,1 1 g.
RIC, 1 86, 257-258; C. 1272.
1353-1 358. Ant. t ..J.. . 2,95; 3,13; 3,29; 3,30; 3,45 ; 3,68 g.
RIC, 49, 258-259; C. 1062.
1359. Ani. t . 4,3 1 g.
RIC, 49, 258-259; C. 1065.
a

a

a

Lugdunum

1360. Ant. ţ . 4,16 g.
RIC, 40, 257; C. 1053.
1361-1370. Ant. t ..J.. . 2,1 1 ; 2,16; 2,35; 2,7 1 ; 3,13; 3,34; 3,37;
3,38; 3,67; 3,98 g.
RIC, 3, 258-259; C. 1048.
1371-1373. Ant. t ..J.. . 2,73; 3,00; 3,88 g.
RIC, 3, 257; C. 1 057 (bust spre st.).
1374. Ant. IC' . 2,67 g.
RIC, 1 O, dar var.leg. GALLIENVS P FA VG, 258259; C. 149.
1375-1378. Ant. t ..J.. . 2,30; 2,87; 3,40; 3,75 g.
RIC, 17, 258-259; C. 3 12.
1379-14 1 1 . Ant. t.l' ..J.. . 1 ,97; 2,15; 2,68; 2,76; 2,76; 2,79; 2,9 1 ;
2,92; 2,97; 3,10; 3,16; 3,20; 3,26; 3,3 1 ; 3,37; 3,37; 3,39;
3,42; 3,44; 3,45; 3,53; 3,53; 3,57; 3,59; 3,60; 3,6 1 ; 3,62;
3,64; 3,64; 3,67; 3,76; 3,95; 4,03 g.
RIC, 18, 258-259; C. 308.
1412-1419. Ant. t ..J.. ..J.. . 2,37; 2,90; 3,19; 3,26; 3,43 ; 3,55; 3,8 1 ;
5,69 g.
RIC, 18, 258-259; C. 310 (bust spre st.).
1420. Ani. t . 4,16 g.
RIC, 23, 258-259; C. 399.
1421-1422. Ant. t . 3,89; 4,40 g.
RIC, 29, 259; C. 895.
1423. Ani. t . 3,10 g.
RIC, 34, 259; C. 905.
a

a.

a

a

a

a.

a

a.

a

a.

Vi111i11aciu111

1424. Ant. ..J.. . 2,22 g.
RIC, 291 , 253-254;C. 206.
1425-1430. Ant. t ..J.. .t . 1;39; 1,92; 2,19; 3,12; 3,5 1 ; 3,69 g.
RIC, 301, 254; C. 1288.
143 1 . Ani. t . 3,85 g.
RIC, 297, 254-255; C. 918.
1432-1433. Ant. t.l' . 2,42; 2,5 1 g.
RIC, 289, 255-256; C. 53.
1434. Ant. t . 3,45 g.
RIC, 296, 255-256; C. 901 .
a.
a.

a.

a.

a.

Mediolanum

1435-1437. Ant. t ..J.. . 2,6 1 ; 2,85; 3,17 g.
RlC, 399, 256; C. 937.
1438. Ant. t . 3,50 g.
RIC, 403, 257; C. 991 .
1439-1442. Ant. t .l'..J.. . 2,79; 3,37; 3,72; 3,98 g.
RIC, 407, 257; C. 1306.
1443. Aut. ..J.. . 2,18 g.
RIC, 397, 257-258; C. 940.
a.

a.

a.
a.
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40
An tiohia

1444. Ant. t . 1,1 1 g .
RIC, 442, a. 256-257; Gobl, p. 36, 257; C. 441 .
1445-1447. Ant. t ..).. . 2.93; 3,18; 4,00 g.
RIC, 453, a. 256-257; Gob1, p. 37; c . 1 192.
1448-1525. Ant. t/""'- ..).. ..).. . 1 ,97; 2,12; 2,28; 2,30; 2,32; 2,35;
2,48; 2,50; 2,50; 2,50; 2,60; 2,62; 2,63; 2,77; 2,78; 2,8 1 ;
2,8 1 ; 2,82; 2,97; 3,00; 3,00; 3,0 1 ; 3,02; 3,05; 3,06; 3,08;
3,13; 3,17; 3.17; 3,18; 3,18; 3,2 1 ; 3,22; 3,25; 3,27; 3,28;
3,29; 3,3 1 ; 3,32; 3,37; 3,40; 3,41 ; 3,43; 3,44; 3,45; 3,46;
3,47; 3,48; 3,52; 3,53; 3,57; 3,63; 3,63; 3,64; 3,67; 3,67;
3,69; 3,70; 3,70; 3,75 ; 3,75; 3,76; 3,78; 3,79; 3,80; 3,80;
3,8 1 ; 3,89; 3,90; 3,92; 3,93; 3,95; 3,97; 4,10; 4,20; 4,23;
4,32 g.
RIC, 452, a. 256-257; Gobl, p. 37, a. 258 şi p.38,
Samosata, a. 259; C. 1 173
a

Samosata

1526-1 552. Ant. t/" ..L. ·. 0,99; 1,47; 1 ,78; 2,1 1 ; 2,56; 2,72; 2,90;
2,94; 2,97; 3,05; 3,06; 3,13� 3,14; 3,14; 3,18; 3,18; 3,23;
3,40; 3,49; 3,64; 3,72; 3,90; 4,02; 4,1 0; 4,12; 4,20; 5,61 g.
RIC, 448, a. 253-254; C. 902; Gob1, p. 37, 255.
1553-1574. Ant, t/" ..).. . 2,1 1 ; 2,79; 2,80; 2,86; 2,90; 2,95; 2,97;
2,99; 3,13; 3,25 ; 3,37; 3,43; 3,47; 3,54; 3,7 1 ; 3,8 1 ; 3,84;
3,93; 3,98; 4,36; 4,50; 4,54 g.
RIC, 455, a. 253-254; C. 13 1 1 ; Gob1, p. 37, a. 255.
1575-1576. Ant. t ..).. . 3,30; 3,35 g.
RIC, 455, a. 253-254; C. 1 3 12 (bust spre st.); Gobl,
p. 37, a. 255.
1577-1583. Ant. t ..).. . 3,18; 3,24; 3,44; 3,45; 3,56; 3,71; 4,08 g.
RIC, 459, a. 253-254; C. 1335; Gob1, p. 37, 255.
1584-1 586. Ant. t ..).. . 2,90; 4,12; 4,23 g.
RIC, 459, a. 253-254; C. 1335 (bust spre st.); Gob1,
p. 37, a. 255.
1587-1594. Ant. t ..).. . 2,44; 2,73; 2,79; 3,08; 3,28; 3,49; 3,5 1 ;
3,62 g.
RIC, 460, a. 253-254; C. 1336; Gob1, p. 38, 256.
1595-1614. Ant. t"'-/" k . 1 ,96; 2,02; 2,85; 2,92; 3,05; 3,07;
3,18; 3,18; 3,32; 3,33; 3,39; 3,47; 3,60; 3,7 1 ; 3,87; 3,94;
4,0 1 ; 4,24; 4,35; 4,70 g.
RIC, 446, a. 255-256; C. 793; Gobl, p.37, 255.
1615-1718. Ant. t"'- ?..L.\i it' . 2,06; 2,13; 2,15; 2,20; 2,37; 2,41 ;
2,43; 2,52; 2,56; 2,63; 2,66; 2,69; 2,70; 2,74; 2,78; 2,78;
2,79; 2,85; 2,90; 2,96; 2,97; 3,00; 3,01; 3,02; 3,04; 3,07;
3,09; 3,09; 3 ,09; 3,12; 3,12; 3,15; 3,15; 3,16; 3,16; 3,18;
3,18; 3,2 1 ; 3,3 1 ; 3,3 1 ; 3,32; 3,33; 3",35 ; 3,37; 3,38; 3,39;
3,4 1 ; 3,4 1 ; 3,42; 3,44; 3,45; 3,45; 3,46; 3,46; 3,47; 3,48;
3,49; 3,50; 3,55; 3,55; 3,55; 3,56; 3,58; 3,60; 3,61 ; 3,63 ;
3,63 ; 3,63 ; 3,65; 3,66; 3,68; 3,70; 3,7 1 ; 3,72; 3,73; 3,76;
3,76; 3,77; 3,79; 3,80; 3,8 1 ; 3,8 1 ; 3,84; 3,85; 3,85; 3,86;
3,90; 3,97; 3,98; 4,04; 4,06; 4,07; 4,1 6; 4,16; 4,17; 4,22;
4,24; 4,26; 4,3 5; 4,35; 4,38; 4,44; 4,46; 4,47; 4,49 g.
RIC, 447, 255-256;C. 792; Gob� p. 37, 255-256.
1719-1725. Ant. t ..).. . 1,92; 1,97; 2,52; 2,69; 3,03; 3,5 1 ; 4,31 g.
RIC, 447 (cu stea pe rv.), a. 255-256; C. 792; Gobl,
p. 37, a. 256, 258.
1726-1737. Ant. t ..).. . 2,61; 2,93; 3,05; 3,26; 3,33; 3,41; 3,49;
3,56; 3,59; 3,64; 3,66; 3,70 g.
a

a

a

a

a

a

RIC, 448, dar leg. IMP C P LIC GALLIENVS P F
255-256; C. 903; Gobl, p. 37-38, 256.
1738-1 840. Ant. tv � . 1 ,7 1 ; 1,75; 1,95; 2,12; 2,13; 2,17;
2,23; 2,23; 2,42; 2,48; 2,50; 2,5 1 ; 2,54; 2,54; 2,56; 2,57;
2,57; 2,70; 2,7 1 ; 2,76; 2,77; 2,77; 2,8 1 ; 2,84; 2,85; 2,88;
2,90; 2,90; 2,93; 2,97; 2,98; 3,00; 3,00; 3,03; 3,05; 3,05;
3,05; 3,06; 3,08; 3,15; 3,16; 3,18; 3,19; 3,19; 3,23; 3,25;
3,27; 3,27; 3,27; 3,29; 3,3 1 ; 3,3 1 ; 3,32; 3,33; 3,34; 3,37;
3,40; 3,41; 3,4 1 ; 3,42; 3,42; 3,44; 3,45; 3,46; 3,48; 3,50;
3,50; 3,50; 3,52; 3,52; 3,53; 3,58; 3,58; 3,60; 3,60; 3,62;
3,64; 3,65; 3,66; 3,67; 3,69; 3,7 1 ; 3,73; 3,73; 3,74; 3,76;
3,77; 3,89; 3,89; 3,95; 4,00; 4,00; 4,02; 4,10; 4,1 1 ; 4,17;
4,18; 4,19; 4,23; 4,32; 4,36; 4,5 1 ; 4,81 g.
RIC, 456, a. 255-256; C. 1 3 1 0; Gobl, p. 37-38, a.
256-259.
1 841-1850. Ant. t"'- ..L.\i . 2,49; 2,57; 2,67; 3 , 1 9; 3,24; 3,42;
3,47; 3,97; 4,12; 4,25 g.
RIC, 456 (dar cu stea şi cunună), a. 255-256;
C.13 10; Gobl, p. 38, a 258-259.
A VG;

a

a

Salonina
Roma

1 85 1 . Ant. t . 2,67 g.
RIC, 39, 253; C. 137.
1 852.Ant. t . 2,70 g.
RIC, 28, 254; C. 58.
1853-1854. Ant. t . 1,93; 3,36 g.
RIC, 36, 257-258; C. 121.
a

a

a

Lugdunum

1 855-1861 . Ant. t .J, . 2,22; 2,80; 2,80; 2,87; 2,90; 3,46; 3,62 g.
RIC, 6, 257-258; C. 50.
1 862-1879. Ant. f;< .J, ie' . 1 ,98; 2,65; 2,83; 2,97; 3,05; 3,10;
3,20; 3,22; 3,28; 3,33; 3,37; 3,39; 3,43; 3,5 1 ; 3,60; 3,83 ;
3,97; 4,14 g.
RIC, 7, 257-258; C. f15.
1 880-1882. Ant. t.J, , 3,36; 3,70; 3,82 g.
RIC, 9, 257-258; C. 139.
1 883-1884. Ant. t . 1,95; 2,55 g.
RIC, 5, 258; C. 36.
a

a

a

a

Mediolanum

1 885-1886. Ant. t . 3,42; 4,23 g.
RIC, 59, 257-258; C. 84.
1 887. Ant. t . 4,18 g.
RIC, 61 (var. BENERJ), 257-258; C. 2 1 .
a

.

a

Antiohia

1 888-1889. Ant. t':. . 2,78; 4,05 g.
RIC, 63, a. 255-258?; C. 30; Gobl, p. 35-36,
254-255.
1 890. Ant. .J, . 3,15 g.
RIC, 68, 256-257; C. 130; Gobl, p. 3 1 , Col.
Agrippinensis?
1891-1903. Ant. tJ' ..).. . 2,1 1 ; 2,14; 2,69; 2,70; 2,73; 2,94; 3,03 ;
3,20; 3,23; 3,36; 3,54; 3,66; 3,68 g.
RIC, 29, a 258-159; C. 60; Gobl, p. 36, 256.
1904-1905. Ant. t ..).. . 3,08; 3,48 g.
RIC, 65, 258-259; Gobl, p. 36, 256.
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Samosata

Samosata

1906-2004. Ant. t"'- J..\i . 2,09; 2,23 ; 2,38; 2,39; 2,49; 2,53;
2,55; 2,55; 2,55; 2,65; 2,68; 2,7 1 ; 2,71 ; 2,72; 2,73; 2,75;
2,75; 2,77; 2,77; 2,80; 2,92; 2,93; 2,94; 2,94; 2,96; 2,97;
2,99; 3,00; 3,01; 3,02; 3,02; 3,05; 3,05; 3,05; 3,07; 3,08;
3,09; 3,10; 3,1 1 ; 3,17; 3,17; 3,19; 3,20; 3,26; 3,29; 3,32;
3,32; 3,36; 3,37; 3,37; 3,37; 3,39; 3,39; 3,39; 3,41; 3,41;
3,41; 3,42; 3,43 ; 3,46; 3,48; 3,50; 3,53; 3,56; 3,56; 3,57;
3,58; 3,60; 3,60; 3,68; 3,69; 3,71; 3,75; 3,76; 3,79; 3,80;
3,80; 3,8 1 ; 3,8 1 ; 3,84; 3,86; 3,87; 3,9 1 ; 3,92; 3,93; 3,95;
3,96; 3,96; 3,99; 4,12; 4,18; 4,23; 4, 28; 4,3 1 ; 4,68 g.
RIC, 63, 255-256; C. 31; Gob� p. 37, 255 - 259.
2005-2058. Ant. t?' J.. it" . 2,15; 2,25; 2,33; 2,42; 2,58; 2,64;
2,67; 2,69; 2,75; 2,81; 2,84; 2,88; 2,98; 2,99; 3,00; 3,01;
3,01 ; 3,03; 3,03 ; 3,13; 3,15; 3,19; 3,19; 3,20; 3,24; 3,25;
3,25; 3,33; 3,39; 3,41; 3,43; 3,46; 3,5 1 ; 3,5 1 ; 3,54; 3,55;
3,56; 3,59; 3,60; 3,63; 3,63; 3,65; 3,7 1 ; 3,7 1 ; 3,74; 3,77;
3,83; 3,84; 3,99; 4,04; 4,3 1 ; 4,79; 4,82 g.
RIC, 67, 255-256; C. 1 03; Gobl, p. 38, 258.
2059. Ant. t . 3,30 g.
RIC, 71, 258-259; C. 146; Gobl, p. 37, 255-256.

2095-2120. Ant. t"'- f':.I . 2,23; 2,32; 2,57; 2,83 ; 2,87; 2,91;
3,02; 3,06; 3,16; 3,18; 3,2 1 ; 3,26; 3,30; 3,3 1 ; 3,35; 3,45;
3,5 1 ; 3,54; 3,56; 3,62; 3,64; 3,67; 3,88; 4,08; 4,1 1 ; 4,14 g.
RIC, 36, 256; c. 95; Gobl, p. 38, a. 257.
a.

Gallienus

(singur la domnie?)

Roma

Saloninus

2121. Av. GALLIENVS [A VG]. Bust drapat spre dr.
Rv. PAX A VG sau A VGG. Pax spre st. cu ramură şi
sceptru.
Ant. J.. . 2, 13 g.
RIC, R„ 341 a?, 256 sau RIC, 256, 260?.
2122-2125. Av. GALLIENVS P F_ A VG. Bustul radiat şi drapat
spre dr.
Rv. VIRT. GALLIENI A VG. lmpăratul în ţinută
militară spre dr.
Ant. t J.. . 2,20; 2,42; 2,47; 2,91 g.
RIC, R 3 14, a. 260?; c. 1268; Gobl, p. 33-34, a.
259-60.
2126-2127. Idem, dar pe av. bustul cuirasat, lance şi !Cllt spre st
Ant. t . 2,53; 3,68 g.
RIC, R., 403, a. 260?; C. 1208; Gobl, p. 33-34, a.
259-260.

Lugdunum

Sa/onina

a.

a.

a

a

a

a

2060-2063. Ant. l ,27; 2,09; 2,60; 2,68 g.

2064-2076. Ant. t J.. . 2,13; 2,37; 2,46; 2,68; 2,7 1 ; 2,73; 2,8 1 ;
2,89; 2,89; 3,00; 3,15; 3,8 1 ; 4,22 g.
RIC, 9, 256; C. 41.
a

Antiochia

2077-2094. Ant. t?' J.. it" 1,76; 2,36; 2,46; 2,57; 2,68; 2,82;
3,00; 3,05; 3,17; 3,3 1 ; 3,63; 3,63; 3,70; 3,98; 4,00;
4,06; 4,58; 6,10 g.
RIC, 35, 255; C. 2 1 ; Gobl, p. 37, 257.
a.

a.

a.

.•

cu

Neprecizate

.

a.

2128-2130. Av. SALON/NA A VG. Bustul diademat spre dr.
Rv. PIETAS A VG. Pietas spre st.
Ant. t?' J.. . 3,35; 3,54; 3,87 g.
RIC, R., 21?; C. 78.
Neprecizate

2 1 3 1 -2 1 75 . Ant. 45 piese slab conservate şi fragmentare
neidentificabile.

Nouvelles donnees et considerations sur le tresor decouvert a Mangalia
en 1960 - Les monnaies romaines imperiales

REsUME
En 1 960 on decouvrit â Mangalia, l'ancienne Callatis, un tresor comportant environ 7000 monnaies
coloniales, emises pour la plupart dans les villes grecques de Callatis et Torni, et plus de 2000 monnaies ro
maines imperiales des 11• - III• siecles. Deux etudes preliminaires rendirent compte de cette trouvaille, la premiere
dans SCIV, 12, 1 96 1 , 2, p. 240-25 1 , la seconde dans SCN, 4, 1 968, p. 223-237.
La presente etude traite specialement du lot de monnaies romaines imperiales, forme de 2 1 75 pieces,
emissions de la periode Septime Severe - Gallien. 11 s'agit preponderement d'antoniniens datant du regne commun
de Valerien et de Gallien ( 1 789 pieces). Les emissions Ies plus recentes semblent ne pas depasser l'an 260, date
ou le tresor fut enseveli sous Ies decombres d'une habitation. Est reiteree la precision que le tresor fut decouvert
extra muros dans la partie ouest de Callatis, quartier disparu lors d'un incendie. Le desastre paraît s'etre produit
en 260 suite soit aux repressions de Gallien contre l'armee et la population de la Mesie, soit â une attaque des
migrateurs, attaque non enregistree par Ies ecrits de l ' epoque.
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Depozit monetar din epoca constantiniană de la Tropaeum

Mihai SÂMPETRU
şi Eugen NICOLAE
La

13

august

1 986,

în timpul săpăturilor întreprinse în cetatea Tropaeum, la sud de Poarta de Est

-

via

principalis, în sectorul D (pătratul 42), secţiunea D, caroul 28-30, la adâncimea de 1 ,47 - 1 ,49 m (de la nivelul

actual), au fost descoperite 14 monede de bronz din epoca constantiniană, lipite una de alta ca un fişic. Deşi a fost
găsit în suprafaţa unui edificiu din sec. VI (D 7), depozitul monetar se află în stratul din sec. IV, în condiţii
stratigrafice clare. M ediul arheologic căruia îi aparţine este reprezentat de o structură solid întocmită din pământ
galben tare, bine bătut, în care s-au plantat pietre albe de calcar, mari şi plate. Depozitul a fost găsit la cca O, 15 m
adâncime de la nivelul de construcţie din sec. IV, în cazul dat al structurii amintite ce reprezenta, după cum au
arătat cercetări le făcute, fundaţia unui aliniament de portic din care se mai află in situ bazele de coloane cu
plintele lor. Monedele au fost găsite în pământul galben tare de sub pietrele de calcar alb ale fundaţiei. Probabil
că fuseseră depuse într-o mică pungă de piele care, fireşte, nu s-a mai păstrat. Menţionăm că în aceeaşi secţiune
(în sondajul I de 1 x I m), doar cu 10 cm mai sus, tot în pământ galben tare, la 1 ,37 m adâncime, la nivelul
fundaţiei, fusese descoperită cu o zi înainte o monedă de bronz de la Constantin cel Mare de acelaşi tip cu
maj oritatea pi eselor din depozit 1, posibil deci a fi făcut parte din acesta.
Monedele se prezintă astfel:

Constantius al II-iea

Tli essalo11ica

5 . AE ţ 2,02 g ; 1 9,5 mm.
LRBC, I, 1 01 2, anii 330-335.
RIC, VII, p. 581, nr. 75, anii 333-3 3 5 .

Constantius al II-iea

I . AE ţ 3 8 0 g ; 1 9 m m .
LRBC, I, 8 1 7, anii 324-330.
RIC, VII, p 5 1 9, nr. 158, anii 326-328.
2. AE I\ 2,62 g ; 18 mm.
LRBC, I, 837, anii 330-333.
RIC, VII, p. 524, nr. 1 86, anii 3 30-333.
,

SMTSE:
SMTSr

Urbs Roma

6. AE ţ 2,2 1 g; 1 8,5 mm.
LRBC, I, 1 0 1 3 , anii 330-335 .
RIC, VII, p . 582, nr. 78, anii 333-335, dar la noi bust 04 (cu
coif cu pană).
CONS IA •
Nicomedia

Heraclea

Constantin cel Mare

3 . AE 1\2, 5 1 g ; 1 7,5 m m .
LRBC, I, 898, 9 04, 909 sau 924, anii 330-335.
RIC, VII, p. 557-5 5 8, nr. 1 1 1 , 1 1 6, 121, anii 330-333, sau
p. 55 9, nr. 1 3 6, anii 333-336.
?]MH[?

Constantin al II-iea
7 . AE .J.. 2,54 g; 20 mm.
LRBC, II, 1 088, anii 324-330.
R IC, VII, p. 624, nr. 146, sliirşitul anului 326-327.

Constantin cel Mare

4. AE ,J.. 2,34 g ; 1 9 m m .
LRBC, I, 1 005 , anii 330-335.
RIC, VII, p. 579, nr . 5 9, anii 330-333.

Nr

Constantin cel Mare
8 . AE IL' 3 , 1 3 g; 1 8,5 mm.
LRBC, I, 1 1 17, anii 330-33 5 .
RIC, VII, p. 633, nr. 1 8 8 , anii 330-335 .

C01istanti11opol

1

CONS[•

SMN[6)

Cy zic

CONSH

Tip gloria ew:rcitus (2 steaguri), CONSB ; LRBC, I, 1010, anii
•

Constantin cel Mare

330-335; RIC, VII, p. 581, nr. 73, m1ii 333-335; AE ,j.. 2,13 g; 1 7 nun.

SCN , X, 1 993, Bucureşti, p. 43-46
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AE ..1- 3,45 g; 19 mm.
LRBC, I, 1 17 1 , anii 324-330.
RIC, VII, p. 648, nr. 34, anii 325-326.

SMKS•

şi

333-334.

SMKA•

18

13. AE t 2,10 g; 18 mm.
LRBC, I, 1428, anii 330-335.
RIC, VII, p. 711,
58, anii 330-335.
nr .

SMALA

Atelier neprecizat

SMK�

Constantius al II-iea

14.AE t 2,03 g; 18 mm.

Urbs Roma

12. AE t 2,49 g;

SMKS

Constantin cel Mare

Constantin al ll-/ea

1 1 . AE ..!.- 2,50 g; 18 mm.
LRBC, I, 1224, anii 330-335.
RIC, VII, p. 655, nr.80, anii 33 1

333-334.

Alexandria

Constantius al ll-lea

1 0 . AE t 2,74 g; 18 mm.
LRBC, I, 1217, anii 330-335.
RIC, VII, p. 654, nr. 69, anii 330 şi 334.

LRBC, I, 1232, anii 330-335.
RIC, VII, p. 655, nr. 90, anii 331 şi

Tip

mm.

GLOR-IA EXERC-ITVS

(2 steaguri), anii

330-336.

Depozitul acoperă două etape ale producţiei monetare constantiniene, despărţite de anul 330, când nummi
suferă o reducere a greutăţii şi a conţinutului de argint 2 • Prima perioadă, 324-330, este reprezentată de trei piese
de tip providentiae augg, caes. sau caess - poartă de castru cu două turnuleţe, bătute la Thessalonica, Nicomedia
şi Cyzic. Celelalte 1 1 monede aparţin unor tipuri iniţiate în 330, gloria e.xercitus (2 steaguri) 9 exemplare, şi
urbs Roma (lupoaica alăptând gemenii) - 2 exemplare. Remarcăm absenţa pieselor bătute pentru Constans
(proclamat Caesar la 25 decembrie 333), iar pe aversul monedei nr. 6, de tip urbs Roma, emisă la Constantinopol,
reprezentarea Romei cu coif cu pană (în RIC, VII numai coif fără pană). Au fost precizate atelierele pentru 1 O
dintre monedele perioadei 330-336: Constantinopol şi Cyzic, câte 3 exemplare (30%), Thessalonica, Nicomedia,
Heraclea şi Alexandria, câte 1 ( 1 0%). Rezultă că, pentru întreg depozitul, ordinea atelierelor este: Cyzic, 4
exemplare (30,76%), Constantinopol, 3 (23,07%), Thessalonica şi Nicomedia, câte 2 ( 1 5,38%), Heraclea şi
Alexandria, câte 1 (7;69%). Aceste procente concordă cu acelea calculate pentru regiunea dintre Dunăre şi
mare 3, dar se îndepărtează de bilanţul de acum un deceniu referitor la descoperirile de la Tropaeum, în care
Cyzic este mai slab reprezentat. Nepotrivirea semnalată s-ar datora în primul rând dimensiunilor reduse ale
eşantioanelor, dar şi faptului că s-a operat, se pare, cu determinări preliminare, căci se aduceau atunci în discuţie
3 1 de piese pentru etapa 330-335/6 şi 30 pentru 335/6-34 1 , pentru ca la publicarea materialului de la Axiopolis
să se însumeze 28 de monede pentru 330-336 şi 29 pentru 336-34 1 4• Aceasta ar arăta că au fost înlăturate piese
cu atribuire nesigură, care n-au intrat, probabil, în calculul procentelor pe ateliere din bilanţul menţionat, care
are ca bază un total de 27 cu atelierul citit pentru etapa 330-335/6. Dat fiind că monedele sunt încă inedite, iar pe
cele slab conservate este dificil de decis, în multe cazuri, între Heraclea, Nicomedia şi Cyzic, numai publicarea
determinărilor definitive şi, de dorit, amplificarea eşantioanelor, vor oferi o imagine clară asupra reprezentării
atelierelor.
În privinţa datării depozitului remarcăm pentru început că piesele nr. 8 şi 1 3 (ca şi nr. 14, insuficient
precizată), provenind din ateliere cu producţie cu aspect uniform, acoperă întreaga etapă. Pentru celelalte (nr. 2-6 şi
1 0- 1 2), comentariile din LRBC, I privind succesiunea inscripţiilor din exergă (mărcile de atelier) arată că ele
s-ar înscrie, în linii generale, în primii patru ani ai etapei. RIC, VII permite aceeaşi concluzie, exceptând datarea
în 333-335 a pieselor nr.5 şi 6, bătute la Constantinopol. Sub aceşti ani au fost grupate acolo seriile marcate cu
CONSA· şi ·CONSA·, soluţie provizorie, adoptată din cauza unor elemente neclare ale acestei producţii. Ordinea
însuşită de P.V. Hill şi J.P.C. Kent pare logică: CONSA, CONSA- şi ·CONSA·5• Fiecare serie ar fi durat câte doi
ani 6, apreciere cu care intră în contradicţie integrarea printre piesele cu CONSA· a emisiunilor pentru Delmatius
(LRBC, I, 1 0 1 6), care a fost proclamat Caesar abia la 1 8 septembrie 335. Patrick M . Bruun constata că emisiunile
cu ·CONSA· pentru Delmatius nu erau confirmate, dar considera că ele trebuie să apară 7, şi de aceea cita totuşi
LRBC, I, 1 02 1 . Totodată, pentru emisiunile cu CONSA· invoca trei exemplare, dintre care unul contestat în
-

2 P . Basticn, Le monnayage de / 'atelier de Lyon, de la
reouverture de / 'a telier en 3 1 8 a la mort de Constantin
(318-337), Wetteren, 1982, p . 67-68.
3 Vezi recent, cu bibliografia, Gh. Poenaru Bordea şi colah„

SCN,

9, 1989, p. 53-73.

4 lbidem, p. 54, nota 1 1 şi p. 63, tabelul V.
s

LRBC, I, p. 24.
6 Ibidem, p. 23.

7 R/C, VII, p.
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4

notă 8, bănuit a fi cu două puncte. Situaţia fiind neclară, înclinăm să urmăm ordinea din LRBC, I dar, evident, cu
excluderea lui Delmatius din seria a doua. În concluzie, este posibil ca monedele din depozit să fi fost deja emise
în 332, an care ar reprezenta termenul post quem pentru datarea lui. Perioada 332-33 5 este relativ dificilă în
Dobrogea, în ciuda victoriei asupra goţilor de la începutul anului 332, prin problemele ivite la Dunărea de Mijloc
care au solicitat chiar prezenţa împăratului acolo în 334-33 5 9• Aceste regiuni îşi vor regăsi liniştea treptat, după
primirea refugiaţilor sarmaţi în Imperiu, unii dintre ei aşezaţi şi la Dunărea de Jos. Depozitul de la Tropaeum nu
poate fi legat de evenimentele epocii. Înclinăm a-l considera mai degrabă o sumă pierdută întâmplător în anii
333-334, în cursul realizării fundaţiei în structura căreia a fost găsit, decât un depozit curent nerecuperat.

Depât monetaire de / 'epoque constantinienne de Tropaeum
RESUME
Au cours des fouilles de l ' ete de 1 986 dans la cite de Tropaeum, au Sud de la Porte de l'Est - via
principalis, dans le secteur D (carre 42), la section D (carreau 28-30), â 1 ,47-1 ,49 m de profondeur par rapport
au niveau du sol actuel, on a decouvert 14 monnaies en bronze de l'epoque constantinienne trouvees en rouleau.
Le depot a ete recupere de la couche du 1ve siecle â l'interieur d'un edifice du Vie siecle. Le 1ve siecle est
represente la par un fondement en terre jaune fortement battue sur laquelle on a pose de grandes pierres en
calcaire blanc, qui soutenait un portique dont on a trouve in situ Ies plinthes et Ies bases des colonnes. Les
monnaies ont etc trouvees au-dessous des pierres en calcaire, dans la terre j aune du fondement. Elles appartiennent
aux etapes 324-330 (3 exemplaires) et 330-336 ( 1 1); manquent les emissions pour Constant. La structure du
depot, avec Cyzique et Constantinople en tete de la liste des ateliers, concorde avec Ies donnees sur la structure
de la masse monetaire â cette epoque au Bas-Danube. 11 paraît s'agir plutot d'une somme perdue par hasard en
333-334, pendant l'amenagement du fondement, que d'un depot courant irrecupere.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 . Dcpot monctaire de l'epoque constantinienne de Tropaeum.

8

9

Ibidem şi nota 4.
Ibidem, p. 73 şi 78, cu bibliografia; R. Vulpe, I. Bamea,

Din istoria Dobrogei, li, Romanii la Dunărea de Jos, Bucureşti,
1 968, p. 389, cu bibliografia.
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Monede romane târzii (sfsec. III - sf sec. V e. n.) descoperite
la Noviodunum (Isaccea, jud. Tulcea)

Adrian POPESCU
Situate în punctul „Eski Kale" (te. Cetatea veche), în dreptul celui mai important vad al Dunării dintre
Hârşova şi Deltă, aşezările şi fortificaţiile de la Noviodunum 1 au avut o evoluţie îndelungată. Recunoaşterea în
teren făcută de Pamfil Polonic la sfârşitul secolului trecut, a fost urmată de un sondaj efectuat în 1 953 2 pentru ca
în 1 955 3 să se facă cercetări arheologice care au avut caracter de salvare. Odată reintrat în atenţia cercetătorilor,
situl de la Noviodunum a fost cercetat şi în anii următori, săpăturile având însă o amploare redu8ă, zona vizată
fiind în mod deosebit cea de pe malul Dunării care a fost şi este încă, din păcate, cea mai expusă distrugerii
datorită eroziunii. Cercetările ulterioare au afectat şi latura de est 4 a fortificaţiei ca şi zonele apropiate (aşezări
civile, necropole). Vestigiile dezvelite acoperă o perioadă îndelungată de timp 5, rezultatele cercetărilor
concretizându-se în special în rapoarte de săpături.
Cu toată importanţa deosebită a acestui sit, istoria lui este relativ puţin cunoscută şi din acest motiv ne-am
propus, în cele ce urmează, să studiem o serie de monede romane târzii . Lucrările privind descoperirile de
monede de la N oviodunum nu sunt prea numeroase 6• Rapoartele de săpături cuprind şi menţiuni despre monede,
de cele mai multe ori fiind oferite doar numărul şi o încadrare cronologică largă. Majoritatea covârşitoare a
materialului numismatic din perioada supusă atenţiei şi provenit de la Noviodunum este format din monede de
valoare mică, din bronz, nelipsind însă nici monede de aur sau argint7•
Cele mai multe dintre monedele romane târzii publicate aici ca şi cele publicate anterior provin din
descoperiri întâmplătoare făcute îndeosebi pe plaja din dreptul cetăţii, de pe suprafaţa ei, ca şi din zona aşezărilor
extra.mura.ne. Cele 248 exemplare catalogate mai jos se află în colecţii particulare 8 din Isaccea, dar şi în colecţiile
unor muzee 9, fiind descoperite în anii 1 990-1992. La monedele inedite 10 se adaugă 1 1 6 exemplare publicate
1

Pentru bibliografie v. Al.S. Ştefan, BMI, 42, 1973, 1, p. 314; M. Zahariadc, Moc.da Secunda, Scythia şi Notitia
Dignitatum, Bucureşti, 1988, p. 134-137. Ultimele contribuţii
pentru Noviudunum, Al. Barnca, Peuce, 1 0, 1991, p. 81-84 şi
F. Topoleanu, ibidem, p. 97-100.
2 Gh. Ş tefan, I . B arnea, E . Bujor, E. Comşa,
Şt. Constantinescu, P. Diaconu, I. Dragomir, Gh. Popilian, Gh.
Bichir, F. Constantiniu, SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 175-182.
3 I . Barnea, D. Mitrea, N. Anghelescu, Materiale, 4, 1957,
p. 155-174; I. Baroca, B. Mitrea, Materiale, 5, 1959, p. 461-473.
4 I. Barnea, Peuce, 6, 1 977, p. 1 03-122.
l Materialele arheologice se încadrează între neolitic şi evul
mediu târziu: vezi I. şi Al. Barnea, Peuce, 9, 1984, p. 101.
6 C . Preda, G . S im ion, Peuce, 2, 1 97 1 , p . 1 67-1 68;
Gh. Poenaru Bordea, V.H. Baumann, Peuce, 4, 1 973-1975,
p. 133-173; Al. Popeea, ibidem, p. 1 75-1 97, E. Oberlander
Tâmoveanu, Peuce, 8, 1980, p. 499-513; F. Topoleanu, Peuee,
9, 1984, p. 187-205; E. Oberliinder-Tâmoveanu, C. Opait, ibidem,
SCN, X,

p. 267-279; R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, Pontica, 9, 1976, p. 215-235;
E. Oberlănder-Tâmoveanu, Pontica, 11, 1978, p. 59417; S. Schultz,
ibidem, p. 97-104.
7 R. Ocheşeanu, A. Vertan, Cultură şi civilizaţie la Dunărea
de Jos, 3-4, 1987, p. 161-168.
8 Mulţumesc pe această cale colect-ionarilor Paula Doraşcu,
Răzvan Dobrin, Viorică Dorin, Dan Coccia din oraşul Isaccea
Monedele mi-au fost puse la dispoziţie prin intermediul d-lui Gh.
Mănucu Adameşteanu de la Muzeul de Istorie şi Artă al
Municipiului Bucureşti care publică monedele bizantine (sec.
VIII-XIV), cf. Pontica, 25, sub tipar; Peuce, 1 1, sub tipar.
9 Muzeul Deltei Dunării Tulcea şi Muzeul de Istorie şi Artă al
Municipiului Bucureşti.
10
Monedele din catalog cu numerele 10, 14, 29, 121, 128,
1 56, 170, 199, 203 au apărutintre timp: A. Popescu la Gh. Poenaru
Bordea, B. M itrea, Dacia, N. S„ 35, 1991, p. 222-223, nr. 49.
Rubricile ,,număr de monede" din tabelele I şi II, conţin câte
două numere pentru fiecare etapă cronologică, primele fiind cele
inedite la care se adaugă monedele deja publicate (v. şi tabelul
III).

1993, Bucureşti, p. 47-66
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anterior 1 1 • Pentru analiză am avut la dispoziţie un total de 356 exemplare, lotul constituit fiind expresiv din punct de
vedere statistic. Este acoperit, cu· câteva excepţii, un interval cuprins între domnia împăratului Aurelian
(270-275) şi cea a lui Anastasius (491 -5 1 8), două momente importante din punct de vedere istoric şi numismatic.
Pentru a observa schimbările produs·e în circulaţie în diferite momente am adoptat împărţirea intervalului
în 28 etape cronologice -12 (v. tabelul I), ţinând seama de reformele monetare, de modificările tipologice, ca şi de
domnii . Această divizare nu ne p ermite însă o comparaţie directă cu observaţiile deja făcute pentru unele
centre 13, astfel că am considerat·necesară alcătuirea celui de-al doilea tabel cu 25 etape cronologice, unde unele
etape din tabelul I au fost cumulate 14•
Pentru monedele purtând numele lui Aurelianus am obţinut un coeficient monede/ani 1 şi 2,04% din
totalul coeficienţilor monede/ani, pentru ca din vremea împăratului Tacitus, domnie de scurtă durată de altfel, să
nu avem nici o piesă. O primă creştere se înregistrează în intervalul 276-282 (2 respectiv 4,08%) pentru ca în
intervalul 282-284/5 să se producă o scădere la jumătate a indicilor ( I ; 2,04%). Nu ştim dacă şi în ce măsur<l
Noviodunum ar fi putut fi afectat de invaziile de la sîarşitul domniei lui Gallienus aşa cum ar sugera depozitul
descoperit la 2 km de fortificaţie 15. În linii mari situaţia de la Noviodunum este asemănătoare celor de la Tropaeum
Traiani şi Trocsmis, doar că la noi în etapa corespunzătoare domniei lui Probus se înregistrează o valoare pozitivă
în raport cu media (+ 0,04). La nivelul etapei 284-294 constatăm o reducere drastică a numărului de monede
1 6,
(doar o piesă) reflectată şi de indici (O, 1 0; 0,20%), probabil ca urmare a greutăţilor prin care a trecut provincia
·
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Fig. I .

-

Noviodunum. Histograma cu numărul de monede pe etape cronologice.

1 1 U n/ollis dc la Maxentius din I. Bamea, B. Mitrea, N. Anghe
lescu, op. ciL, p. 1 62; R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, op. ciL, p. 215-235;
F. Topoleanu, op. cit. , p. 1 97-200. Câteva precizări în legătură
cu identificarea monedelor din acest ultim articol sunt necesare.
Astfel piesa cu numărul 69 a fost identificată după TM, 5, p. 79,
nr. 356-3 59, fiind bătută la Ticinum, emisiunea l (primăvara
anului 274). Moneda cu numărul 1 2 9 are în exergă probabil
CONSB şi nu SONB cum a apărut dintr-o greşeală de tipar. O altă
problemă ridică moneda cu numărul 1 3 6 care dacă a fost emisă la
Thessalonica, înscmnnă că nu poartă numele lui Honorius, atelierul
închizt111du-sc în 3 92. Dacă într-adevăr poartă munele lui Honorius
înseamnă că nu a fost emisă la Thessalonica; noi neavând

posibilitatea de a o verifica am luat în considerare doar faptul că
se încadrează între anii 383-395.
1 2 Gh. Poenaru Bordea, R . Ocheşeanu, la circu/atio11
monetaire a Tomis aux I V'- V' siedes, comunicare prezentată la
cel de-al Xi-lea Congres Internaţional de Numismatică, Bruxelles,
8-13 septembrie 1 99 1 .
13 Gh. Poenaru Bordea, R . Ocheşeanu, E . Nicolae, SCN, 9,
1 989, p. 53-73 .
14 Este vorbade etipele 294-307 şi 307-3 1 3; 3 1 3-3 17 şi 3 18-324;
378-383 şi 383-395.
1 5 C. Preda, G. Simion, op. cit. , p. 1 76.
16 I. Bamea la R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria Dobrogei, li,
Bucureşti, 1 968, p.374-377; Al. Bamea,_ la Al. Suceveanu, Al.
Bamea, la Dobroudja romaine, Bucureşti, 1 99 1 , p. 1 5 6-1 57,
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Tabelul I

Noviodunum. Analiza statistică a monedelor pe 28 de etape cronologice

% din totalul
Etape

Număr de ani

Număr de

% din totalul

Coeficient

coefi-

pe etapă

monede

monedelor

monede/ani

cienţilor
monede/ani

270-275
275-276
276-282
282-284/5
284-294
294-307
307-313
313-3 17
318-324
324-330
330-336
336-341
342-348
348-354
354-358
358-363
363-364
364-378
378-383
383-395
395-402
402-408
408-425
425-450
450-457
457-474
474-491
491-518
TOTAL

5
1
6
2
10
13
6
4
7
6
6
5
7
6
4
5
14
5
12
7
6
17
25
7
17
17
27

3

+

2

1,40

7

+

5

3,37
0,56
0,28
3,08
3,08
1,40
6,46
3,37
7,30
9,55
3,93
1,96
10, 1 1
2,24
0,28
7,86
0,56
13,48
9,83
2,80
2,80
3,08
0,28
0,56

5
5
3
13
6
16
24
10
5
21
3

2
+

6
6
2
10
6
10
10
4
2
15
5

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

18
35
28
9
9

10

2

13
7
1

+
+
+

10
+

2

2

0,28
356

± în

% din
numărul de
monede al

cientul

cienţilor

etapei

anterior

monede/ani

(=l,91)

anterioare

1 ,86
2
0,1
0,84
1,83
1,25
3,28
2
4,33
6,8
2
1,16
9
1,6
1
2
0,4
4
5
1,66
0,58
0,44
0,14
0,1 1
0,03
53,55

3,73
1,86
0,18
1,56
3,41
2,33
6,12
3,73
8,08
1 2,69
3,73
2,16
16,80
2,98
1,86
3,73
0,74
7,46
9,33
3,09
1 ,08
0,82
0,26
0,20
0,05
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raport cu

% din coefi- media coefi-

- 0,91
+

16,66
50
1 100
1 00
45,45
460
52,17
216,66
130,76
41,17
50
5 14,28
22,22
12,5
2800
7,14
2400
72,91
28,57
100
1 10
9,09
200

50
10
840
217,85
68,30
262,4
60,97
216,5
1 57,04
29,41
58
775,86
17,77
62,5
200
20
1000
1 25
33,2
34,93
75,86
3 1,81
78,57

0,09
- 0,91
- 1,81
- 1 ,07
- 0,08
- 0,66
+ 1,37
0,09
2,42
+ 4,89
0,09
- 0,75
+ 7,09
- 0,3 1
- 0,91
+ 0,09
- 1,51
+ 2,09
+ 3,09
- 0,25
- 1 ,33
- 1 ,47
- 1 ,77
- 1 ,80
+

+

+

- 1 ,88
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4

o situaţie asemănătoare fiind evidenţiată şi de studiul monedelor de la Tropaeum Traiani (0,40; 0,63%) şi Axiopolis
(0,30; 1 , 1 8%), valorile menţinându-se la cote negative în raport cu media în toate trei centrele, pentru ca la
Troesmis să nu existe nici o piesă din acest interval.
O creştere spectaculoasă ( 1 1 50% faţă de coeficientul anterior) se înregistrează pentru etapa 294-3 1 3 datorită
reformei lui Diocletianus, coeficientul monede/ani ( 1 , 1 5) fiind mai mare decât cel anterior, dar din raportarea la
media coeficienţilor roonede/ani rezultă tot o valoare negativă ( 0,.8 1 ). Pentru intervalul 294-307 înregistrăm un
număr de 1 1 monede din care 7 sunt pseudo-antoninieni şi doar 4 folle.s (3 din anii 297-8 şi unul din 302-3).
Datorită situaţiei dificile creată de atacurile frecvente ale populaţiilor din nordul Dunării, împăratul a fost nevoit
să se deplaseze în regiune pentru a restabili ordinea 1 7, ulterior fiind instalată la Noviodunum legio I lovia.
O urmare a ameliorării situaţiei din provincie a fost şi creşterea numărului de monede. Este de presupus că legat
de prezenţa noii legiuni s-au efectuat măcar lucrări de consolidare dacă nu chiar de construcţie cum ne-ar sugera
materialul tegular, purtând numele noii legiuni 1 8, ca şi rezultatele cercetărilor care au vizat incinta 19. Cert este că
-
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Fig. 2.

-

Noviodunum. Diagrama coeficienţilor monede/ani exprim!lţi în procente din totalul coeficienţilor monede/ani.

17 Ibidem, p. 1 57.
18 I. Bamea la R. Vulpe, I. Bamea, op. cit„ p. 372; AL Barnea
la Al. Suceveanu, AL Barnea, op. cit„ p. 1 87-188; M. Zahilriade,

op.

cit„ p. 1 36-137.
.
I. Barnea, op. cit„ p. 1 05 .

19
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moneda găsită în mortarul unuia din zidurile din apropierea incintei 20 oferă un termen post quem pentru un
moment constructiv în interiorul cetăţii, moment ce ar fi de plasat în timpul lui Constantinus I şi Licinius I 2 1 •
La nivelul etapei 3 1 3-324 se înregistrează o creştere de circa două ori atât a coeficientului monede/ani
(2,54), cât şi a procentajului coeficienţilor monede/ani (5, 1 8), pentru a doua oară atingându-se valori pozitive în
raport cu media (+0,58), de această dată ceva mai mult decât între anii 276-282. Conform datelor oferite de
tabelul I unde avem o imagine mai nuanţată a indicilor, observăm o scădere pentru anii 3 1 3-3 1 7, atât a
coeficientului monede/ani ( 1 ,25), cât şi a procentajului coeficienţilor monede/ani (2,33) şi o nouă coborâre sub
medie (-0,66). Creşterea sesizată mai sus (v. tabelul II) în etapa a VII-a, se produce de fapt prin aportul emisiunilor
din anii 3 1 8-324 (3,28; 6, 1 2%), în special a celor din anii 321-324 când s-a produs o revalorizare a emisiunilor
de tip JOVI CONSER VA TORI, interval în care constatăm o cifră pozitivă în raport cu media (+ 1 ,37). O situaţie
similară se constată la Axiopolis, Troesmis, Istros, Tomis şi Tropaeum Traiani (se menţine la o valoare negativă
în raport cu media).
Pentru anii 324-330 constatăm o scădere a coeficientului monede/ani de la 2,54 la 2 şi o apropiere de
.
medic, valoarea fiind încă pozitivă. Scăderea este şi mai evidentă dacă se urmăreşte tabelul I, tendinţa fiind
aceeaşi pentru întreaga provincie astfel că la Istros şi Noviodunum în raport cu media se situează la valori
pozitive (+ 1,07; +0,04) în timp ce la Troesmis, lotul „Dobrogea de Nord" şi Tropaeum Traiani valorile înregistrate
sunt negative (-0,3 1 ; - 0,9 1 ; - 0,99) situaţia fiind similară şi la Tomis.
Emisiunile aparţinând anilor 330-336, între care predomină cele de tip GLORIA EXERCITVS (două
stindarde) sunt mai numeroase, în comparaţie cu etapa precedentă indicii se dublează (4,3 3; 8,83%), iar creşterea
în raport cu media este mare (+2,37) comparativ cu etapele anterioare. Indicii loturilor de la Axiopolis, Troesmis,
Istros şi Tomis arată o situaţie mai bună în comparaţie cu etapa ulterioară, în timp ce indicii pentru Noviodunum,
lotul „Dobrogea de Nord" şi Tropaeum Traiani conturează un grup separat.
Pentru anii 336-34 1 înregistrăm un număr de 34 exemplare ceea ce situează etapa pe poziţia a IV-a ca
număr de piese ( v. figura 1 ). Creşterea se înscrie pe linia ascendentă deja sesizată, acum având al doilea vârf, cel
mai ridicat până în această etapă dintre coeficienţii monede/ani (6,8) şi al doilea ca valoare raportată la totalul
coeficienţilor monede/ani ( 1 3,87%). în timp ce la Axiopolis, Istros, Troesmis şi Tomis se înregistrează scăderi
ale coeficienţilor, atingându-se valori negative în raport cu media (excepţie face primul centru din cele menţionate
unde valoarea este pozitivă), la Noviodunum, Tropaeum Traiani şi în lotul „Dobrogea de Nord" observăm din
nou similitudini exprimate prin creşterea coeficienţilor 22•
La nivelul emisiunilor de tip VOT XX MVLT XXX, observăm o scădere a valorii tuturor indicilor (coeficientul
monede/ani de la 6,8 la 2 şi de la 13,87% la 4,08% din totalul coeficienţilor) fiind din nou foarte aproape de
medie (+0,04). Tendinţa este aceeaşi în toate loturile studiate, doar la Noviodunum şi Tropaeum Traiani (+0,0 1)
se înregistrează valori pozitive însă foarte apropiate de medie. Pentru moment nu ştim cărei cauze i se datorează
scăderea bruscă a numărului monedelor din acest interval, nefiind exclusă posibilitatea existenţei unui moment
dificil sugerat de tezaurul de la Niculiţel (Sarica), jud. Tulcea 23, ascuns la începutul intervalului 342-348, dacă
nu cumva este vorba de o situaţie mai complexă, greu de definit în acest stadiu.
Intervalul cuprins între anii 348 şi 354 se caracterizează printr-o reducere a numerarului, explicabilă prin
introducerea în circulaţie a unor piese mai grele şi cu o valoare mai ridicată, în urma reformei din anul 348. Cum
este normal, toţi coeficienţii cunosc reduceri ( 1, 1 6 respectiv 2,36%), iar în raport cu media valoarea (-0,80) este
foarte apropiată de cea din intervalul 294-3 1 3 .
Pentru emisiunile anilor 354-358 înregistrăm cel mai înalt coeficient monede/ani (9), ceilalţi indici fiind
de asemenea la valorile cele mai înalte ale întregului interval ( 1 8,36%; +7,04). La nivelul emisiunilor de tip
SPES REIPVBLICAE constatăm cea mai spectaculoasă scădere a coeficienţilor în raport cu etapa anterioară
(2,66; 5,42; +O, 7). Reculul continuă şi în anii 36 1-363 pentru care cunoaştem o singură monedă purtând numele
lui lulianus ca augustus. Scăderea este evidentă în ultimele două etape din cele menţionate mai sus, situaţia fiind

20 I. Bamea, B. M itrea, N. Anghelescu, op. cit., p. 1 62. După
RIC, VI, p. 326, nr. 1 2 1 a, Aquilea, toamna anului 307-c. 309/
1 O, fol/is făcând parte din seria de deschidere a emisiunii
CONSER V VRB SVAE.

2 1 I. Bamea, la R. Vulpe, I. Bamea, op. cit., p. 386; Al. Bamea
la Al. Suceveanu, Al. Bamea, op. cit. p. 1 59.
22 Noviodunum şi Tropaeum Traiani par să nu fi fost afectate
de raidul din anii 337-340.
2) R. Ocheşeanu, BSNR, 75-76, 1 9 8 1 - 1 982, p. 209-23 5 .
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Tabelul li
a

Noviodunum. Analiza statistică monedelor pe 25 de etape cronologice

% din totalul
Etape

Număr de ani

Număr de

% din totalul

Coeficient

coefi-

pe etapă

monede

monedelor

monede/ani

cienţilor
monede/ani

5

3 + 2

1 ,40

276-282

6

7 + 5

3,37

282-284/5

2

2

0,56

284-294

10

294-3 1 3

19

3 1 3-324

270-275

± în raport cu

% din
numărul

de

% din coefi-

media coefi-

monede al

ci n ul

et

cienţilor

etapei

anterior

monede/ani
(=l ,96)

anterioare

2,04

- 0,96

4,08

+ 0,04

275-276
2

2,04

1 6,66

50

- 0,96

IO

- 1 ,86

1 1 50

- 0,81

0,28

0,1

0,2

50

IO + 12

6,1 7

l,15

2,34

2200

11

16 + 1 2

7,86

2,54

5,1 8

1 27,27

220,86

+ 0,58

324-330

6

6 + 6

3 ,37

2

4,08

42,85

78,74

+ 0,04

330-336

6

16 + I O

7,30

4,33

8,83

2 1 6,66

2 1 6,5

+ 2,37

336-341

5

24 + 1 0

9,55

6,8

1 3 ,87

1 30,76

1 5 7,04

+ 4,84

342-348

7

IO + 4

3,93

2

4,08

41,17

29,41

+ 0,04

348-354

6

5 + 2

1 ,96

1,16

2,36

50

58

- 0,8

354-358

4

21 + 1 5

358-361

3

3 + 5

361-363

2

364-378

15

378-395

1 0, 1 1

9

1 8,36

5 1 4,28

775,86

+ 7,04

2,24

2,66

5,42

22,22

29,55

+ 0,7

0,28

0,5

1 ,02

1 2,5

1 8,79

- 1 ,46

1 8 + 10

7,86

1 ,86

3,79

2800 .

17

37 + 1 3

14,04

2,94

6

3 95-402

7

28 + 7

9,83

5

402-408

6

9 + 1

2,80

1,66

3,38

408-425

17

10

2,80

0,58

1,18

1 00

34,93

- 1 ,38

425-450

25

9 + 2

3,08

0,44

0,89 .

1 10

75,86

- 1 ,52

450-457

7

0,28

0,1 4

0,28

3 1 ,8 1

- l·,82

457-474

17

0,56

0, 1 1

0,22

78,57

- 1 ,85

474-49 1

17

491-5 1 8

27

0,28

O,o3

0,06

TOTAL

2

356

I0,20

49
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372

- 0,1

1 78,57

1 5 8,06

- 0,98

70

1 70,06

+ 3,04

28,57

9,09
200

33,2

- 0,3

- 1 ,93
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similară celorlalte centre, pentruultima etapă v�loarea în raport cu media situându-se mult sub aceasta (-1 ,46). Acest
recul pentru moment nu poate fi corelat cu vreun eveniment, iar conform datelor oferite de izvoare24 este o
perioadă de linişte în care se înregistrează activităţi constructive sau mai probabil de reconstrucţie care, chiar
dacă nesesizate încă arheologic, sunt parţial confirmate de descoperirea unui bloc de piatră de la Niculiţel, jud.
Tulcea 2 5 şi a unui stâlp miliar de la Corbu de Sus, jud. Constanţa 26• Din timpul scurtei domnii a lui Iovianus nu
ştim să existe vreo monedă având loc de provenienţă Noviodunum.
în timpul domniei împăraţilor Valens şi Valentinianus I se observă un reviriment sesizabil prin creşterea indicilor
( 1 , 86; 3, 79%); chiar dacă în raport cu media valoarea este negativă, dinamica este ascendentă. Etapa nu este lipsită de
evenimente majore care au influenţat situaţia Scythiei Minor, aşa cum a fost uzwparea lui Procopius 27, din timpul
căruia cunoaştem două monede la Noviodunum, sau prezenţa împăratului V alens î n t i mp u l celei
de-a doua campanii din primul război purtat împotriva goţilor 28• În apropierea cetăţii, pe Dunăre, s-a
încheiat pacea cu Athanaric, Noviodunum fiind probabil şi unul din cele două puncte prin care se făcea
comerţ cu goţii 29, nefiind exclusă posibilitatea efectuării unor lucrări de constructie în această perioadă 30•
În legătură cu acest război şi cu prezenţa unui număr sporit de trupe la N oviodunum s-ar putea pune
monedele de metal preţios 31 găsite aici . De la sfârşitul etapei şi probabil din primii ani ai domniei lui
Theodosius I datează şi un orizont de tezaure 32 ascunse ca urmare a climatului de nesiguranţă instaurat
începând cu anul 3 77, odată cu declanşarea răscoalei goţilor în Imperiu 33• Este posibil ca fortificaţia romană
târzie de la Noviodunum să fi fost afectată de atacurile goţilor pentru moment neavând o confirmare
arheologică. Un strat de incediu există, dar el este dificil de legat de un eveniment anume, sigur fiind doar că
datează din a doua jwnătate a secolului al IV-iea e. n. 34•
Primii ani ai domniei lui Theodosius I sunt ani în care provinciile din Sudul Dunării au fost la discreţia
goţilor, perioada fiind caracterizată de o rarefiere a numerarului (v. tabelul I, figurile 1 şi 2, etapa XIX) pentru ca
la nivelul etapei 3 83-3 95 să se producă o puternică infuzie de monedă. Acesta este intervalul cu cel mai mare
număr de piese (48) însă acoperind o perioadă de 1 2 ani, marea majoritate a monedelor având o valoare nominală
redusă (emisiuni de tip VOTA dar mai ales SAL VS REIPVBLICAE 1 şi 2). Coeficienţii sunt ridicaţi (4 respectiv
7,46%), iar dinamica pătrunderii cunoaşte valoarea cea mai mare ( 1 000%), în raport cu media avem, din nou,
valori pozitive (+2,09). În timp ce în toate loturile analizate, cu excepţia celui de la Tomis, se înregistrează
scăderi ale indicilor, Noviodunum se individualizează printr-o creştere a valorii indicilor, datorită unei situaţii
mai bune.Cercetările arheologice efectuate în fortificaţii dobrogene au pus în evidenţă o activitate reconstructivă
în această perioadă ca şi în cea următoare35, o situaţie similară fiind sugerată de materialul numismatic descoperit
la Noviodunum.
Etapa 395-402 este ultima în care se produce un aflux de monedă şi deci o creştere a valorii indicilor
(5 respectiv 1 0,2%) dinamica pătrunderii înregistrând valori inferioare celor din etapa precedentă ( 1 70,06%) ,
iar faţă de medie înregistrându-se o valoare destul de ridicată (+3,04, fi ind pe p oziţia a treia după etapele
3 54-3 58 şi 3 3 6-34 1 ) . Alături de Troesmis (+0,6 1 ), Noviodunum este singurul centru unde în raport cu
media se înregistrează valori pozitive.
24 I. B amea la R . Vulpe, I. Bamea, op. cit., p. 392-393 ; Al.
Bamea la AL Suceveanu, Al. Bamea, op. cit., p. 1 63 .
21 E . P o p esc u , Inscripţiile greceşti ş i latine din secolele
IV-XIII descoperite în România, Bucureşti, 1 976, p. 279-280,
nr.

269.
26 Ibidem, p. 1 2 6, nr. 82.
27 Ammianus Marcel\inus, XXVI, 6 ; I. Bamea la R. Vulpe,
I. Bamea op. cit„ p. 393 ; Al. BamealaAl. Suceveanu, Al. Bamea,
op. cit. , p. 1 64.
28 Ammianus M arccllinus, XXVII, 5; I. Bamea la R. Vulpe,

I. B a.mea, op . cit„ p. 3 94-3 97 ; Al. Baroca la Al. Suceveanu,
AL B aroca, op. cit„ p. 1 64-1 65 .
29 I. Baroca l a R. Vul pe, I . Barnea, op. cit., p. 3 9 5 ; Al. Ba.mea,
la Al. Suceveanu, Al. Baroca, op. cit., p. 1 6 5 .
30 Ibidem, p. 1 66 .

31 R . Ocheşeanu, A. Vertan, op. cit. , p. 1 64, n r . 5 şi
p . 1 65 , nr. 6 .
32 Nalbant, jud. Tulcea, cf. C. Moisil, BSNR, 1 1 , 1 9 14, p. 55,
nr. 42 ; Topraichioi 1, cf. Gh. Poenaru Bordea, Peuce, 1 0,
p. 2 96-3 06; Straja, jud. Constanţa, cf. R. Ocheşeanu, A. Vertan,
Pontica, 2 0 , 1 9 87, p . 1 47- 1 7 9 ; Do brogea p assim, cf.
R. Ocheşeanu, Pontica, 17, 1 984, p. 1 3 6-146. Pentru primii ani
de domnie ai lui Theodosius I vezi tezaurele de la Strunga la
O . I liescu, SCN, 2, 1 9 5 8 , p . 4 5 3 ş i cel de la M ed g idia,
R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, Pontica, 6, 1 973 , p. 374-375 .
33 Ammianus Marcellinus, XXXI, 4-5 ; I. Barnea la R. Vulpe,
I. Bamea, op. cit. , p. 3 99-40 1 ; Al. Barnea la Al. Suceveanu,
Al. Barnea, op. cit., p. 1 66.
34 I. şi Al. Ba.mea, op. cit., p. 99.
35 Al. Bamea, Peuce, 9, 1 984, p. 3 40-342.
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Tabelul III

Noviodunwn. Repartiţia monedelor pe etape cronologice şi ateliere
Atelier Lugdunum T'1cmum
.
Rorna
Etape
270-275

A

qu1' lea

s·

1sc1a.

. Ant10h'1a A lexandna
. Heracl ea Constanti. TOTAL
' Thessalonica
'
d1a' Cyz1cus
1rn11um Serd1ca
nopo11s. N1come
.

.

s·

50%

2

50%

275- 276
276-282

282-284/5

l+l
16,66%

1
8,33%

2
1 6,66%

-

3+1
33,33%

-

-

-

2
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l+l
50%

-

-

l+l
10,52%

3+6
47,36%

-

3+1
2 1 ,05%

-

3+3
54,54%

-

2
9,52%

1 +4
23,80%

284-294

1
8,33%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

l+l
10,52%

-

-

-

-

-

-

-

330-336

-

-

-

-

-

-

336-341

-

-

-

-

-

-

-

342-348

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

307 -3 13
3 1 3-3 17
3 1 8-324

324-330

348-354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4+6
90,90%

-

-

-

-

-

2+2
36,36%

-

1
9,09%

l+l
18,1 8%

9,09%

2
16,66%

12
2

100%
-

294-307

-

.

9,09%

.

.

9,09%

9,09%

.

4,76%

.

25%

.

9,09%
.

9,09%

-

2
10,52%

-

-

1
9,09%

1+1
18, 1 8%

-

3+2
23,80%

1
4,76%

4+2
28,57%

4,76%

7+2
39,13%

1
4,34%

6+3
39, 13%

l+l
8,69%

1+2
50%

16,66%

.

.

4,34%

-

-

l+l
33,33%

-

-

3+1
57, 14

l+l
28,57
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-

-

-

4,34%

-

.

.

25%

.

14,28

.

.

-

.

9,09%
-

-

-

11
11
4
19

11

21
23
6
7

354-358
358 -363

.

-

-

-

-

-

-

4,76%
-

2
9,52%

3
14,28%

-

1
4,76%

l+l
9,52%

5+4
42,85%

2+1
14,28%

&

-

-

-

-

25%

25%

l+l
50%

-

-

21

-

-

4

-

-

18

-

-

25

.

-

16

363 -364
364-378

-

-

-

-

2+2
22,22%

-

1
5,55%

2
1 1,11%

3+5
44,44%

2
1 1,11%

5,55%

-

-

-

4+1
20%

4+3
44%

l+l
8%

4+2
24%

-

-

-

6+3
56,25%

2
1 2,50%

3
18,75%

6,25%

3+1
100%

-

-

-

-

-

.

378-383
383 -395

-

3 95 -402

-

402-408

-

-

-

.
-

4%
-

-

-

-

.

6,25%
-

-

-

-

-

-

-

-

4

408-425

425-450

1 00%

450-451
457-474

1 00%

474-491
--

491 -5 1 8

100%
3
1 ,35%

2
0,90%

6
2,71%

2
0,90%

16
7,23%

3
1 ,35%

1
0,45%

10
4,52%

47
21 ,26%

64
28,95%

19
8,59%

41
1 8,55%

6
2,71%

0,45%

TOTAL 2 0,76%

2,08%

8,06%

0,49%

4,95%

0,5 1%

0,29%

2,78%

1 2,64%

26,46%

4,38%

13 ,17%

1,62%

0,32%

TOTAL I
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La începutul secolului al V-lea, hunii care controlau deja zonele din Nordul Dunării încep s ă facă incursiuni
de pradă şi în imperiu 36• C limatul în Scythia Minor devine instabil, situaţia fiind reflectată şi de ascunderea în
această perioadă a unor depozite 37 alcătuite din monede de bronz. În prima jumătate a secolului al V-lea este
atestată chiar ocuparea cetăţii de către federatul hun Valips care a trebuit să fie asediat de trupele imperiale 38•
Tendinţa generală în această perioadă este de scădere a numărului de monede.
Monedele atribuite cu siguranţă secolului al V-lea sunt mai puţin numeroase, constatându-se o reducere
drastică, dar progresivă a tuturor indicilor (v. tabelul I şi II; figurile l şi

2). Aproape întreg secolul este acoperit

cu monede, excepţie făcând domnia lui Zenon de la care nu a putut fi identificată nici o piesă, situaţia fiind
asemănătoare cu a celorlalte loturi dobrogene. Între monedele descoperite la Noviodunum un număr foarte mare
sunt atribuite secolului al V-lea doar pe baza greutăţii pastilei, diametrului specific perioadei, fiind într-o stare de
conservare foarte proastă, unele din ele neavând imprimat nimic apărând sub forma unor rondele de bronz.
Prezenţa celor opt monede de plumb, care sunt primele semnalate la Noviodunum, poate fi considerată
normală pentru secolul al V lea e. n. şi prima jumătate a celui um1ător, piese de acest gen fiind deja semnalate în
Dobrogea la Pârj oaia-Izvoarele, jud. Constanţa 39, Troesmis 40 şi s-a observat că au pătruns chiar în depozite 41 •
Atragem atenţia asupra exemplarului cu numărul

248 din catalog, aceasta fiind executat din plumb placat cu o

foiţă de cupru, din piesă lipsind circa o treime îndepărtată în mod intenţionat 42•
În ceea cc priveşte locul de emitere (v. tabelul III), la Noviodunum sunt reprezentate, în intervalul supus
atenţiei, un număr de

14 ateliere. În ordinea numărului de piese, pe primul loc este situat atelierul constantinopolitan
64 ex. (28,82%), urmat la o oarecare distanţă de cel de la Heraclea cu 47 ex. (2 1 , 1 7), pc poziţia a treia
situându-se Cyzicul cu 4 1 ex. ( 1 8,46%) pentru ca atelierul din Nicomedia să ocupe poziţia a patra cu doar 1 9 ex.
(8,55%) urmat în<lcaproape de cel de la Siscia cu 1 6 ex. (7,20%). Atelierul de la Thessalonica se găseşte în
poziţia a şasea cu 1 1 ex. (4,95%), restul atelierelor având fiecare în parte sub 3%, după cum urmează: Roma şi
Antiohia cu câte 6 ex. şi respectiv câte 2,07%, Lugdunum şi Sirmium cu câte 3 ex. şi respectiv câte 1 ,35%,
Ticinum şi Aquilea cu câte 2 ex. şi respectiv câte 0,90%, pe ultimul loc situându-se cu câte o piesă şi respectiv
0,45% pentru fiecare, atelierele din Serdica şi Alexandria. Pentru o imagine mai circumstanţiată a reprezentativităţii
am adăugat încă o coloană (v. tabelul III, total 2) unde ordinea atelierelor este uşor schimbată, în frunte aflându-se tot
cu

Constantinopo lul.
Pentru intervalul 294-395 sunt reprezentate doar 12 ateliere (mai puţin Ticinum şi Serdica) cu un număr
1 8 1 piese, ordinea atelierelor suferind o uşoară modificare: Contantinopol, 48 ex„ 26, 5 1 %; Heraclea, 46 ex„
25,41 %; Cyzicus, 35 ex„ 1 9,33%; Nicomedia, 17 ex„ 9,39%; Siscia, 12 ex„ 6,62%; Thessalonica, l O ex„ 5,52%;
Antiohia, 5 ex„ 2,76%; Sirmium, 3 ex„ 1 ,65; Aqui lea, 2 ex„ 1 , 1 0%; Lugdunum, Roma şi Alexandria cu câte un
exemplar şi respectiv 0,55% pentru fiecare.
Etapa 395-402 este ultima în care mai multe ateliere alimentează cu nun1erar piaţa locală (Heraclea,
Constantinopol, Nicomedia, Cyzicus şi Antiohia), pentru ca după anul 402, singurul atelier reprezentat să fie
de

deocamdată cel din capitală.
Monedele prezentate mai j os sunt cunoscute în cataloagele de referinţă, excepţie făcând exemplarul cu
numărul 1 1 1 , emis la Constantinopol şi purtând numele lui Constantius al Ii-lea, reversul de tip FEL TEMP
REPARA T/O (FH 3) indicând o nouă emisiune aparţinând anilor 354-3 57. O altă monedă interesantă este cea cu
numărul 2 1 2, c�re are o eroare de gravare pe revers, şi anume un A în plus, legenda prezentându�se astfel:
J6 I . Baroca la R. Vulpe, I. Barnea, op. cit„ p . 406-407;
Al. Bamea la Al. Suceveanu, Al. Bamea, op. cit., p . 1 68- 1 69.
J? L a Tomis două tezaure : primul intra muros, cf.
R. Ocbeşeanu, BSNR. 67-69, 1 973-1 975 , p . 1 05-1 1 1 ; al doilea.
extra muros, c f. R . O ch c şc anu , P . I . Di cu, B SN R , 7 5 -76,
198 1 - 1 982. p . 45 1 - 45 3 : Topraichioi 4, cf. Gh. Poenaru Burdca,
Peuce, 1 0, 1 9 9 1 , p. 3 09--3 1 6, toate trei ascunse în jurul anului
402. Alt tezaur este cel de la Bcştcpc, cf. Gh. Pocnaru Bordca,
R. Ocbeşeanu, Pontica, 2 3 , 1 990, p. 277-3 1 4 ; Topmichioi 5 . cf.
Gh. Poenam B urdca, op. cit., p. 3 1 6-3 1 8 , amândouă fi i nd
încheiate în jurul anilor 423-425 . Un tezaur ascuns în deceniul al
cincilea al seco lului este cel de la Ulmetum, c r. G h . Pocnaru

Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90, 1 988, p. 295-328.
J s . R. V ul p e , Th e a ncient h ist o ry of Dobrogea , în
Dobrogea, Bucureşti, 1 940, p. 1 08 ; I . Bamea la R. Vulpe,

l .Bamca, op. cit. ,

p. 407.

J9 V. Culică, Pontica, 5, 1 972, p. 267-3 00.
40 E. Oberlănder-Tâmoveanu, Peuce, 8, p. 277, nr. 232-23 3 .
4 1 Gh. Poenaru Bordca, V . Barbu, Dacia, N . S . , 1 4 , 1 970,

p . 2 5 1 -295 ; Gh. Poenaru Bordea, E. Nicolae, BSNR, 80-8 5 ,
1 986- 1 99 1 , p . 1 0 1 - 1 1 5 .
4 2 Este posibil ca această piesă să fie o im itafie mai timpurie,
iar tăierea să se
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CONCORDIA AA VGG. Moneda a fost emisă într-un atelier monetar oriental (Constantinopol, Nicomedia, Cyzicus
sau Antiohia), greşeli de gravare fiind semnalate şi pentru emisiunile atelierelor occidentale 41 •
Evident, prin această contribuţie nu ne-am propus să rezolvăm problemele privind evoluţia acestui impor
tant centru, ci am încercat să aducem noi date care să contribuie la conturarea unei imagini cât mai apropiate de
cea reală, rămânând ca, pe măsură ce infonnaţiilc numismatice sau de altă natură ce îl privesc se vor îmbogăţi,
să continuăm demersul început aici.
CATALOG
270 - 275

1 1 . ANT. /" 2,04 g; 2 1 x22 mm.
RIC, V, 2, p. 1 3 9, nr. 39.

Aurelianus

Numerianus Caesar

Cyzic11s

I.

ANT "-. 2,99 g : 22x23 mm.
RIC, V, I , p. 3 04. nr. 348, perioada a II-a.

1 2 . ANT ..J.. 2,07 g; 20 mm.
RIC, V, 2, p. 1 88, nr. 363 (A).

Atelier neprecizat

2.
3.

Roma

Diocletianus

1 3 . ANT ,J.. 4,1 6 g; 22x23 mm.
RIC, V, 2, p. 237, nr. 166, anul 292.

- 282

Probus

ANT ,J.. 2,97 g : 2 l x24 mm.
II
RIC, V, 2. p. 23, nr. 38, perioada I.
Bastien, Lyon. p . 1 82. nr. 1 9 1 , em. 4, mijlocul-slărşitul 277.
Ticinum

5.

ANT /" 3,37 g : 20x2 1 mm.
RIC, V, 2, p. 76, nr. 5 62 (dar la noi pe av. bust spre stânga).
S. Estiot, TM . 5 , 1 983, p. 1 03 , nr. 1 339,
AXXI
emisiunea a VI-a. mijlocul-sîarşitul anului
279 (dar la nui pi.! av. bust spre stânga).
Siscia

6.
7.
8.

ANT t 2,5 1 g : 2 1 ,6 mm.
RIC, V, 2, p. 96, nr. 733 (A), nedatat.
ANT "-. 2, 1 5 g ; 1 9,6x2 1 ,5 mm, perforat.
RIC, V, 2, p. 96, nr. 734 (4 A sau F).
ANT /" 3,73 g ; 2 I ,7x23 mm.
RIC, V, 2, p. 1 05 , nr. 8 1 0, nedatat.

XXIB

294 - 307

Lugdunu111

4.

[K]A�

284 - 294

ANT J.. 2,98 g ; 1 9,5x21 mm.
Tip CONCORDIA M!L!TVM
ANT J.. fragmentar.
Tip REST!TVT ORB!S
276

K[A]B

[1]
CXXJIP
?
[XXI ?]
XXIS

Cyzic11s

9-10. ANT ..J.. 3.52 g: 24 mm; ..J.. 2,5 1 g; 21 mm. CM . CM
RIC, V, 2, p . I 1 8 , nr. 91 1 , nedatat.
XXIT ' XXJ[S?]

Tllessalonica

Diocletianus

14. AE ..J, 6,53 g; 27 mm.
RIC, VI, p. 5 1 3 , nr. 25 a, anii 302-3.
Heraclea

Diocletianus

15 - 1 6. AE J.. 1 ,69 g; 19,5x20,5 mm; "-. 2,5 1 g; 20 mm.
RIC, VI, p. 53 1 , nr. 13, anii 295-6 sm
HA; H�
p. 532, nr. 21, anii 297-8.
Galerius

1 7 . AE it' 1 ,7 1 g; 1 9 mm.
RIC, VI, p. 5 3 1 , nr. 1 6, anii 295-6.

H�

Diocletianus

I R . AE it' l O g; 27,3x29,3 mm.
RIC, VI, p. 5 3 1 , nr. 1 9 a, ·anii 297-8.

HTE

307 - 3 1 3

282 - 284/5

Siscia

Roma

Maximinus Daia

Carus

1 9. AE t 3,91 g; 23 mm.

4J P. Basticn, Le monnayage de / 'atelier de Lyon. Du regne
de Jovien a la mort de Jo vin {363-4 I 3) , Wettcrcn, 1 9 87,

I [r?J
•TS•

p . 1 2 0 - 1 2 1 ; pentru Orient: vezi
V. Barbu, op. cit„ p. 276.
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RIC, VI, p . 484,

nr.

227 b , sfârşitul anului 3 1 2.

Licinius I

Tliessalollica

Licinius I

20. AE .J, 2,86 g ; 21 x24,4 mm.
RIC, VI, p. 5 1 9, nr. 60, circa 3 1 2-3.

•TS • A •

Heraclea

29. AE t 2,50 g; 1 7,5 mm.
IA
RIC, VII, -.
[SM]HA
Sirmium, Vlll, p. 93, nr. 53-58, anii 3 1 8-9.
30-3 1. AE t 1 ,89 g; 17,5x1 9,3 mm;
� 2,23 g; l 7,5xl 9 mm. RIC, Vll,
p . 584, nr. 52, anii 321-4.
SMHA SMHr

I �IJr �

Nicomedia

Maximinus Daia

2 1 . AE t 4,4 1 g; 24,8x25,8 mm.
RIC, VI, p 535, nr. 36, circa 3 08-9.
22. AE .t 2,1 2 g; 23 ,2x24,5 mm.
RIC, VI, p. 535, nr. 37 a, circa 308-9.

•HTB•

32. AE /1 1,1 9 g; l 8xl 9 mm.
RIC, VII, p. 607, nr.44, anii 32 1-4.

•HT{?•)

l�:�J

33 . AE � 1 ,93 g; 17,5 x 1 9 mm.
RIC, Vil, p. 608, nr. 49, anii 321-4.

[S]MN r

Jid

Conslantinus II

Maximinus Daia

23 . AE t 3,54 g; 20x22 mm.
RIC, VI, p. 592, nr. 89 a, anii 3 1 1 -2.

�
MKV

34. AE .J, 1 ,70 g; l 8,7x20 mm.
RIC, VII, p. 608, nr. 50, anii 3 2 1 -4.

SMN t.

C.vzicus

Licinius I

313 - 3 1 7

J!!!_
SMK[?]

3 5 . A E t 1 , 1 2 g; 1 9x2 1 mm.
RIC, VII, p. 645, nr. 1 5 , anii 32 1-4.

Siscia

Licinius I

AE t 3,47 g ; 2 1 111111.
RIC, VII, p . 424, nr. 17, anii 3 1 5-6„

t.
_l_
•SIS•

Licinius II

Atelier neprecizaJ

Licinius I

Conslanlinus I

25. AE ',. 2,25 g ; 2 1 ,6 m m .
RIC, VI, p . 54 1 , nr. 73, începutul anului 3 1 3
sau R I C , V I I . p . 542, nr. 6, anii 3 1 3-4.

____g
SMHT

Atelier lleprecizat

--1k_

36. AE t 2,65 g ; l 8x20 mm.
RIC, VII, p. 646, nr. 1 8, anii 321-4 .

Heraclea

SMK[A?]

37. AE .t 2,05 g ; l!I mm.
Tip D N CONSTANT/NI MAXA VG în cunună VOT/XX, anii
320-4.
Licinius

I

38. AE t 2,29 g ; 18 mm.
Tip /OV/ CONSERVA TORI, anii 321-4.

Consla11ti11u.1· I

26. AE .J, 2,79 g ; 1 9,3x20 mm.
Tip SOLI JNVICTO COMIT/, anii 3 1 3-8.

Emitent neprecizat

39. AE t 3,40 g ; 1 8,4 mm.
Tip IOV/ CONSER VA TORI, anii 3 2 1 -4 .

3 1 7 - 324
Siscia

342 - 330

Crispus

27. AE .t 1 ,5 1 g; 1 6,2x I 8,2 mm.
Tip CAESAR VM NOSTROR VM în cunună
VOT/ ?, an i i 3 2 0 - 4 .

---

(?]SIS[?]

Tliessalollica
I

28. AE ţ 2,06 g ; 1 7x l 8 mm.
RIC, VII, p. 5 1 3. nr. 1 23, anul 324.
Heraclea

SMN[?]

licinius II

C.vzicus

Co11sta11ti11us

_Jfil:_

Licinius I

Ga/erius

24.

59

TS EVI

lleraclea

Constantinus I

40-4 1 . AE .J, 2,48 g; 1 8 mm; \. 2,82 g ;
1 7,5x l 9 mm.
RIC, VII, p. 549, nr. 60, anul 324.
42. AE .J, 2,50 g ; 1 8 x l 9 mm.
RIC, VII, p. 553, nr. 90, anii 327-9.
C.vzicus

Conslantinus I
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43 . AE )I 2,70 g; 18 mm.
RIC, VII, p. 652, nr. 55, anii 328-9.

[SM]KE

Constantius li
•

Alexamlria

5 6. AE .!. fragmentară.
Tip GLORIA EXERCITVS (2 stindarde),
anii 33 1 , 333-4.

Crisp11s

44.

AE )I 1 ,96 g; 1 8x20 mm.
RIC, VII, p. 709, nr. 35, anii 325-6.

Constantinus I

57-58. AE )1 1 ,82 g; 1 6,5 mm; t 1 ,73 g; 1 6,5 mm.
Tip GLORIA EXERCITVS (2 stindarde), anii 330-5.

Emitent neprecizat

Emitent neprecizat

45. AE ..J.. fragmentară.
Tip PROVIDENTIAE CAESS, anii 324-330.

59. AE t 1 ,57 g; 1 4,4x 1 6 mm.
Tip GLORIA EXERC/TVS (2 stindarde), anii 330-5.

330 - 336

VRBS ROMA

60. AE ..J.. 1 ,07 g; 1 5 ,2 mm.
Tip Lupoaica cu gemenii, anii 330-5 .

Tllessal011ic:a

Constantinl!s li

.
46-47. AE "'-. 2,50 g; 1 8.5 mm; ..J.. 1,01 g; 15,5 mm
SMTSB ' [S)MTSB
RIC, VII, p. 526, nr. 1 99, anii 335-6.

Constantinopolis

_
_
_

/leraclea

6 1 . AE ..J.. 1 ,59 g; 1 6x l 7 mm.
Tip Victoria pc provă, anii 330-5 .

Constantinu.1· I

336 -341

48. AE ,1' 2,06 g; 17 mm.
RIC, VII. p. 558, nr. 1 2 1 , anii 330-3.

l/eraclea

Constantius II

Constantinop11[i..,·

Constanti1111s I

49-50. AE "'-. 2.2 1 g; I 7x 18,5 mm; ,J.. l ,60g; 1 7,5 mm.
RIC, VII, p. 582, nr. 80,
anii 333-5 .
-CON[S] B • ' [•]CONSB •
Emitent neprecizat

5 1 . AE /' 1 ,29 g ; 1 6,5 mm.
CONS?
Tip GLORIA EXERC!TVS (2 stindarde), cuiii 330-5.
Nicomedia

VRBS ROMA

[:]

[S]MN[?]

Cyzicus

Constantin us I

53. AE )I 2,05 g; 17 mm.
RIC, VII, p. 655, nr. 79, anii 3 3 1 , 333-4.

SMK6

Constantinu.1· li

54. AE "'-. 1 ,46 g; l 6x l 7 mm.
RIC, VII, p. 655, nr. 83, anii 33 1 , 333-4.

62. AE .!. 1 ,73 g; 1 4,5 mm.
RIC, VIII, p. 432, nr. 36, anii 337-340.

[SM)H6

Cmistaiitinopolis

VRBS ROMA

63-64. AE t 1 ,71 g; 16 mm; \1 1 ,17 g; 13,8x14,8 mm.
RIC, VII, p. 589, nr. 143, anii 336--7.

CO[NJSE
[CO]NSZ

Constantius li

65. AE ,J.. 0,96 g; 14,4x15,5 mm.
RIC, VIII, p. 449, nr._ 26, anii 337-340, grupa I. CONsr
Constantinus li sau Constantius li

66.

AE t 1 ,37 g; 1 3,7x l 4,5 mm.
RIC, VIII, p. 450, nr. 41 sau 43,
anii 337-340, grupa a II-a.

CON[S?]

Constantius II
.
67. AE "'-. 1 ,53 g; 1 4,5 mm.
CONS[?]
RIC, VIII, p. 450, nr. 43, anii 337-340, grupa a II-a
Constans

SMK[?]

VRBS RO!dA
5 5 . AE "'-. 1 ,95 g; 1 7 mm.
RIC, VIII, p. 655, nr. 90 sau p. 656, nr. 9 1 ,
anii 33 1 , 333-4.

SMK [E ? J

Atelier neprecizat

SMALB

Atelier neprecizat

52. AE )I 1 ,86 g; 1 5 ,8xl 7,5 mm.
RIC, VII, p . 634. nr . 1 95, anii 330-5 .

14

68. AE /' 0,89 g; 1 5 ,3 mm.
CONSI
RIC. VIII, p. 450, nr. 44, anii 337-340, grupa a II-a
Constantius li

S[M]KB

69. AE .!. 0,85 g; 1 3 ,5x 1 5 mm.
RIC, VIII, p. 450, nr. 53, anii 337-340,
grupa a II-a.
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Nicomedia

Emitent neprecizat

70. AE t 0,84 g; 1 4x l 6 mm.
Tip GLORIA EXERC!TVS (1 stindard), anii 336-34 1 .
Constantinus l

7 1 . AE t 0,79 g; 1 5 mm.
RIC, VII, p. 659, nr. 1 22 sau 135, anii 336-7.

[S]MKB

Constanti11us ll

72 . AE .J, fragmcmară.
RIC, VII, p. 659, nr. 1 23 sau 1 36, anii 336-7.
73 . AE t 1 ,75 g; 1 5 ,5 mm.
RIC, Vil, p. 659. nr. 123 sau 124 sau 136
sau 13 7 anii 33 6-7.

[SM]K[?]

S MKE

.

Constantius 11

74. AE .J, 1 , 1 1 g ; 14,5 mm.
RIC, VII, p. 659, nr. 1 4 1 , anii 336-7.
75 . AE .J, 0,72 g; 1 3 x l 4,5 mm.
RIC, VIII, p. 490, nr. 1 0 sau 1 6, anii 337-340,
grupa I.

C..vzicus

SMKA
SMKA

A11tiohia

l•l I l•l

Consta11.1·

87. AE .J, 1 ,1 2 g; 1 4 mm.
LRBC, I, -.
SMK8
RIC, Vlll, p. 493, nr. 49 sau p. 494, nr. 5 6, anii 347-8.
Antiohia

Constantius li

88. AE "" l g; 1 5 mm.
LRBC, 1, 1 3 98, anii 34 1 -6.
RIC, Vlll, p. 52 1 , nr. 1 1 3, an ii 347-8.
Atelier neprecizat

89. AE t 1 , 1 1 g; 1 4 mm.
Tip VICTORIAE DD A VGG Q NN, anii 34 1 -6 sau 347-8.
Constantius li

90. AE \I 0,93 g; 1 4x l 5 ,5 mm.
Tip VOTIXXIMVLTIXXX, anii 341-6 sau 347-8.
Emitent neprecizat

91-95. AE ? l ,37 g; 1 4,3 mm; "" l ,22 g; 1 4 mm; \10,92 g; 1 3mm;
\I 0,89 g; 13 mm; t 0,72 g; 12 mm.
Tip VOT/XXIMVLT/XX.X, anii 34 1 -6 sau 347-8.

AE ţ l .05 g; 1 5 mm.
(SM)AN(?)
RIC, V I II p. 5 1 5 , nr. 5 5 , anii 337-347, seria I.

348 - 354

Atelier 11epreci�ut

Co11sta11tius li

.

.

Cons/am·
AE "" 0,5 3 g; 1 3 .7 mm.
Tip GLORIA EXERCITVS (1 stindard), w1ii 336-7.
Divus Co11st1111ti11u.1·

Constw1ti11opoli.v

96. AE ""3,89 g; 2 1 ,5x23 mm.
RIC, VIII, p. 454, nr. 8 1 , grupa a III-a: 348-35 1 .

r l

CONSIA*

ConMans

97. AE .J, 2 , 1 7 g; 1 7 x l 9,8 mm .
CONSr[:4")
RIC, VIII, p. 454, nr.88, grupa a I II-a: 348-35 1 .

79. AE t l ,66 g; 1 5 x l 6 mm.
Tip împărat în quadrigă, anii 337-340.

Constantius li

Constanti11.1· ll

80. AE .J, l ,26 g; 15 mm.
Tip GLORIA EXERCITVS (1 stindard), w1ii 337-34 1 .
Emitent 11ep1·ecizut

8 1 . AE "" L ,23 g; 1 5 ,5 mm.
Tip GLORIA EXERC!TVS (1 stindard), anii 337-34 1 .
82-85. AE .J, 1 ,88 g ; 1 5 ,5 mm; .J, 1 ,4 1 g; 1 4,5 mm; ,0,70 g;
1 2,5 mm; '.. 0,4 1 g ; 1 2 mm.
Tip GLORIA EXERC!TVS (1 stindard), anii 336-34 1 .

98. AE .J.. 3,63 g; l 7,3 x l 8,8 mm.
RIC, Vlll, p. 457, nr. 1 1 6, anii 3 5 1 -5,
grupa a II-a

• s •I *

C O N [S?]

Nicomedia

Constuntius li

SMN[A*]

99. AE \I 3,42 g; 2 1 ,5x24 mm.
RIC, Vlll, p. 476, nr. 66, grupa a III-a: 348-35 1 .

342 - 348

C..vzicus

Co11stw1ti1111p11lis

Con.vtans

Constans

SMANA

Emitent neprecizat

Emitent neprecizat
[SM)K[?)
76. AE \I 0,99; 1 3 x l 4 mm.
Tip GLORIA EXERCITVS (1 stindard), anii 336-34 1 .

78 .

86. AE .J, 1 ,37 g; 1 4 mm.
[Cp[NS?]
LRBC, I, 1 065, anii 34 1-6.
RIC, VIII, p. 453, nr. 70, grupa a II-a, anii 347-8.
Constantius li

C..vzic1ts

77.

61

1 00. AE t 2,28 g ; 20x2 1 ,5 mm.
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RlC, Vlll, p . 495, nr.72 sau p . 496, nr. 77 sau 8 1 , grupa a ll-a:
348-350, seria a ll-a
354 - 358

1 2 1 . AE ..L. 1 ,47 g; 14x16 mm.
Tip FEL TEMP REPARA T/O (FH3 sau 4), anii 354-8.
358 - 361

Siscia

Cyzicus

Co11sta11tius Gal/us

1 0 1 . AE ţ 1 ,63 g; 1 8 mm.
RlC, Vlll, p. 375, nr. 3 5 1 , anii 3 5 1 -5, seria a IV-a
Co11stantius II

102. AE ţ 2,86 g; 18 mm.
RIC, Vlll, p. 377, nr. 369, anii 355-361 .
Sirmium

Constantius II

rs1s

M? I
(?)SISS

Constantius II

103. AE � 2,56 g; 1 6,5x 1 8 mm.
RIC, VIII, p. 388, nr. 48 sau 52, anii 3 5 1 -5,

•ASIRM•

l/eraclea

1 22 . AE ..1- 1 ,22 g; 1 6,5 mm.
SMK[?)
RlC, VIII, p. 499, nr. 1 1 7, anii 355-3 6 1 , seria a 11-a.
Atelier neprecizat

Emitent neprecizat

1 23-124. AE ţ 1 ,40 g; 14,8 mm; ţ 0,98 g; 1 2,8 mm.
Tip SPES REIPVBLICE, anii 358-36 1 .
361 - 363

grupa a ll-a, seria a III-a
ASIR[M?]
1 04. AE ţ 1 ,50 g; 1 7 mm.
RIC, VIII, p. 388, nr. 52, anii 35 1-5, grupa a II-a,
.
seria a III-a
ASIRM •
1 05 . AE � 1 ,47 g; 1 8 mm.
M l
RlC, VIII, p. 390, nr. 75, anii 355-3 6 1 .

Atelier neprecizat

/ulian us

125. AE ..L. 1 ,89 g; 1 9 mm.
Tip VOT/X/MVLTIXX, anii 3 6 1 -3 .
364 - 378
Siscia

Constantius II

1 06. AE '>a 2,13 g; 1 6x1 7,5

Emitent neprecizat

mm.

[S]MH[?]

RlC, Vlll, p. 436, or. 90, anii 3 5 1 -5, grupa a III-a

Constanti11op"lis

Co11stantius II

107-1 08. AE ţ 2,375 g; 1 7x 1 8 mm; .J, 1 ,92 g; 1 5x l 6,5 mm.
Rl� , Vlll, p. 458, nr. 1 1 8,
;
CONSB [CpNS[?]
1111 11 35 1-5, grupa a III-a
I
•
. •I
109-1 1 0. AE ţ 2,32 g; 1 6,5x 1 8 mm;
CONSH ' [CO]NS[?]
.J, 1 ,86 g; 1 5,9x l 7,6 mm.

RIC, VIII, p. 458, nr. 1 2 1 , anii 35 1-5, grupa a ll-a
1 1 1 . AE "'-.. 2,25 g; 1 6x l 7 mm.
LBRC, ll, -.
•I•
RIC, VIII, -.
CONSH
Nicomedia

� �
[B]SISC[?)

I

Emitent neprecizat

1 27. AE ..L. 1 ,2 1 g; 1 5 mm.
Tip SECVRITAS REJPVBLICAE, anii 367-375.
Thessalonica

Valens

128. AE ..L. 1 ,75 g; 1 8 mm.
LRBC, ll, 1 804, anii 367-375.

V ..,

I ):
.:....:..&

TES

Heraclea

Valentinianus I

Constantius II

1 12-1 1 3 . AE ţ 2,27 g; 1 7x 1 8

Valentinianus I

1 26. AE ţ 2,23 g; 17 mm.
RIC, IX, p. 147, nr. 14 (a), anii 367-375.
LBRC, ll, -.

'>a l ,97 g; 1 7,5
RlC, VIII, p. 479, nr. 96, anii 3 5 1 -5 , grupa
a lll-a sau p. 481, nr. 104, anii 355-361, grupa I.
mm;

mm.

SMN[?]

Atelier neprecizat

Constantius li

1 1 4-120. AE �2, 1 8 g; 1 6x17 mm; ţ 2,0 1 g ; 1 7 mm;
ţ 1 ,90 g; 16,2 mm; ţ 1 ,67 g; 14,3 x 1 5 ,4 mm; \. 1 ,49 g;
1 6,3 mm; t l ,3 6 g; 1 9 mm; t l ,30 g; 17 mm.
Tip FEL TEMP REPARA T/O (FH 3), anii 354-8.

1 29. AE ..L. 1 ,90 g; 1 7 mm.
LRBC, II, 1919, anii 365-5 sau 1 934, anii 366-7.

SMHA

Valens

130. AE ..L. 1 ,95 g; 17xl 8,5 mm.
LRBC, ll, 1 920, anii 364-5 sau 1 933, anii 366-7.

SMHA

Constantinopolis

Valentinianus I

1 3 1 . AE ţ 1 ,48 g; 1 5 ,5 mm.
LRBC, II, 2066, anii 364-5.
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Valens

383 -395

1 3 2 . AE J. 2,83 g; 1 7 x l 8,5 mm.
LRBC, II, 2067, anii 364-5 .

CONSPr

Valentinia11us I

133. AE J. 2,30 g; 1 6x 1 8 mm.
LRBC, II, 2069 sau 2070, anii 364-5.

[C]ONSP[?]

Nicomedia

Valentinianus I

134. AE J. 2,55 g, 1 6x l 7 mm.
LRBC, II, 2328, anii 364-5 sau 2336, anii 367-375. [SM]N[?]
Valens

136. AE ţ 1 ,5 1 g; i 6,5 mm.
LRBC, li, 25 1 5 . anii 364-5 .

SMK[B?]

(SM)H[?]

Emitent neprecizat

1 49. AE t 0,80 g; 1 4 mm.
Tip SAL VS REIPVBLICAE (1), anii 383-392.

[SM)H[?]

1 50. AE t 1 ,82 g; 1 9 mm.
LRBC, li, 2 1 49, anul 383.

CO[N?]

�

1 5 1 . AE t 4,3 1 2 g; 2 1 ,5 x23 mm.
LRBC, II, 2 1 52, anul 383.

CONE

Gratianus

Atelier neprecizat

Vqlentinianus I

1 37. AE J. 1 ,97 g; 1 7x l 9 mm.
Tip GLORIA ROMANOR VM (8), anii 364-375.
1 3 1! . AE J. fragmentară.
Tip SEC VRl1'A S REIPVBLICAE, anii 364-375.
Valens

1 3 9. AE I\ 2,23 g; 1 5x l 6 mm.
Tip GLORIA ROMANORVM (8), anii 364-378.
1 40. AE J. 2,06 g; 1 4,9x 1 6,4 mm.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-378.
Valentinianus I sau Valens

141 . AE ţ 1 ,49 g; 1 4x l 6 mm.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-375/8.
n eprecizat

1 52. AE t 1 ,27 g; 14 mm.
LRBC, II, 2 1 56, anul 383.

CON[?]

Arcadius

1 53-1 54. AE � 0,63 g; 1 3 mm.
t 0,62 g; l l x l 2,6 mm.
LRBC, II, 2 1 85 , anii 3 83-392.

fI

CONSf'

fil.L
CO(NS?)

Theodosius I

1 55-156. AE t 4,93 g; 20x21,5 mm; J. 4,1 1 g; 21 mm.
--{1 5 5 - 156)
LRBC II 2 1 86 anii 393-5 .

' '

'

CONSB

Emitent neprecizat

1 57. AE t 1 , 1 2 g; 1 3 mm.
Tip SAL VS REIPVBLICAE (2), anii 393-5 .

iI
CONS[?]

Nicomedia

Theodosius

142-143. AE'? 1 ,23 g; 1 5,5 mm; t fragmentară.
Tip SECVRITAS REIPVBLICAE, anii 364-378.

I

1 5 8 . AE .l' 0,92 g; 1 3 mm.
LRBC, II, 2413, anii 383-392.

+ I

__
_

SMNA

Cyzicu.f

378 - 3 83

Valentinianus li

Atelier neprecizat
neprecizat

1 44. AE J. 1 ,2 1 g; 1 5x l 7 mm.
Tip CONCORDIA A VGG (Cp . 1 sau 3), anii 378-383.
1 4 5 . AE I<" 3,49 g; 2 l x23 mm.
Tip REPARA T/O REIPVB, anii 379-383.

�I

[• S]MHB

Theodosius I

Valentinianus I

Theodosius I

[S]MHA

Flaccilla

SMN[A?]

Cyzi cu:;

Emitent

Theodosius I

146. AE t 0,86 g; 1 4,5 mm.
LRBC, II, 1 962, anul 383.
1 47. AE J. 3,25 g; 20,5x24 mm.
LRBC, II, 1 980, anii 383-392.
1 48. AE t 1 , 1 1 g; 1 2,4 mm.
LRBC, II, 1 984, anii 383-392.

Con.ftantinopolis

1 3 5 . AE I<"' 3,01 g ; 1 7x 1 8 mm.
LRBC, I I, 2330, anii 364-5 sau 2337,
anii 367- 375

Emitent

Heraclea

1 5 9. AE J. 0,50 g; 1 2,7x 1 3,9 mm.
LRBC, II, 2568, anii 383-392.
Theodosius I

1 60-162. AE t 1 ,06 g; 13 mm J. 0,8 1 g;
1 2,5 mm; ţ 1 ,05 g; 1 3 mm.
LRBC, II, 2569, anii 383-392
sau 2577, anii 393-5.
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17xl9 mm; ..1. l,72 g; 1 6 mm.
LRBC, II, 2205, anii 395-402.

Atelier neprecizat

Emitent neprecizat

Honorius

1 63. AE ..1. 0,70 g; 5 mm.
Tip VOTIXXIMVLT/X)C'(, rutul 383.
1 64. AE � 0,72 g; 12,7 mm.
Tip VOTlY/MVLT/XX:, rutul 383.
1 65 . AE I\ 0.76 g; 1 1 ,3 mm.
Tip VOT/I'. anul 383.

1 85-1 86 AE J" l ,86 g ; l 6,3xl 7,3 mm;
J" 1 ,60 g; 1 6,5 mm.
LRBC, li, 2206, anii 395-402.

(1 85 - 1 86)
CONSB

__

Emitent neprecizat

1 87. AE t 1 , 1 3 g; 1 4,5x 1 6,5 mm.
Tip VIRTVS EXERCIT/ (2), anii 395-402.

Theodosius I

1 66. AE 1\0,56 g; 9.3 x l 0,3 mm.
Tip VICTORIA A VGGG ( 1 ), 31lii 383-7.

[C]ON[S?]

Nicmnedia

Arcadius

Arcadius

1 67. AE J.. 4,52 g: 24 mm.
Tip VJRTVS EXERCIT/ (1 ), anii 3.83-392.

1 88. AE t 1 ,49 g; 1 6,5 mm.
LRBC, li, 2436, anii 395-402.

Valentinia11us li

[S]MN�

Honorius

1 68. AE t 0,45 g; 1 2 mm.
Tip SAL VS REIP VBLICAE (1), anii 3 83-392.

1 89. AE t 2,22 g; 1 7,5xl 8,5 mm.
LRBC, li, 2437, anii 395-402.

Theodosius I

1 69. AE it 0,94 g; 1 3 ,8 mm.
Tip SAL VS REIPVBLICAE ( l ), ANII 383-395 .
170-172. AE J.. 0,95 g; 1 2,5 mm; ..1. 0,92 g; 1 2,7 mm ; t 0,73g;
1 3,7 mm.
Tip SAL VS REIPVBLJCAE (2), anii 3 83-395.
1 73-174. AE I\ 0,37 g; 1 1 .6 mm; "\. fragmentard..
Tip SAL VS REIP VBLICAE (1 sau 2), anii 383-395.
Arcadius

1 75 . AE � 0,64 g; 1 2 x l 3 mm.
Tip SAL VS REIPVBLICAE (I ), anii 383-395.
1 76. AE "\. 1 ,06 g ; 1 3 8 mm.
Tip SAL VS REIPVBLJCAE (2), anii 383-395.
1 77. AE ..1. 0,82 g; 12 mm.
Tip SAL VS REIPVBLICAE ( I sau 2), anii 383-395.
,

[S]MN[?]

Cyzicus
Arcadius

1 90. AE J.. 2,27; 1 8 mm.
LRBC, li, 2580, anii 395-402.

SMKA

Honorius

1 9 1 . AE it 1 ,79 g; l 5 ,5x l 7 mm.
LRBC, 11, 258 1 , anii 395-402.

[SM]KB

Emitent neprecizat

1 92. AE J.. 2, 1 5 g; 1 5,5 mm.
Tip VIRTVS EXERCIT/ (2), anii 395-402.

[S]MK[?]

Atelier 11eprecizaJ
Arcadius

Emitent neprecizat

178-179. AE J.. 0,64 g ; 1 2,4 mm; ? 0,58 g; 1 0,2x 1 2 mm.
Tip SAL VS REIPVBLICAE (I sau 2), anii 383-395 .
Arcadius

1 93-1 96. AE t 2,30 g; 1 7 mm; J" l ,5 1 g; 1 6,8 mm. J" l ,48 g; 1 6,7
mm; ..1. 1 ,06 g; 1 6,8 mm.
Tip VIRTVS EXERCIT/ (2), anii 395-402.
Honorius

1 80. AE t 1 ,43 g ; 1 4,4x l 6,3 mm .
Tip GLORIA ROMANOR VM (1 9), ru1ii 393-5 .

1 97-198. AE t 0,95 g; 14x17 mm; "\. 0,67 g; 1 6 �m.
Tip VIRTVS EXERCIT/ (2), anii 395-402.

395 - 402

Emitent neprecizat

Heradea

1 99-206. AE .J, 2 , 1 9 g; 1 6x 1 7,5 mm; � l ,84 g; 17 mm; J" 1 ,70 g;
1 7 mm; t 1 ,68 g; 1 6,4 mm; t 1,61 g; 1 4x l 7 mm; ..1. 1 ,45
g; 14,1 mm; t 1 ,3 1 g; 1 5,8 mm; J" l ,24 g; 15 mm.
Tip VIRTVS EXERCIT/ (2), anii 395-402.

Honorius

1 8 1 . AE .J, 2 , 1 1 g; 1 6x l 7 mm.
LRBC, li, 1 993. an ii 395-402.
Consta11ti11opolis

Eudoxia

Arcadius

1 82-184. AEJ" 1 .88 g; 1 6x l 8 mm; t 1 ,72 g;

[CPN[S]B' [C]ONS�

CqNS?]

207-208. AE .J, 1 ,50 g; 1 6x 1 7 mm; it fragmentară.
Tip SAL VS REIPVBLICAE (3), anii 400-404.
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Ear/Jent nqr«iz,qt

402 - 408

225-227. AE J. l,49 a; 14 mm;l\1 ,25 g; 14 mm;t l,05 g; 13Jd4mn.

Constanlinop"lis

Tip GWRIA ROAIANORYM (23), mii 408-423.

Ârcadius
209.
2 1 0.

AE J.. 1 ,68 g: 1 5 ,5 mm.
LRBC, II, 22 1 O, an i i 402-408.
AE J.. 0,85 g; 1 3 ,5 x l 4,5 mm.
LRDC, II, 22 1 4, anii 402-8.
Emilent

21 1.

425 - 450

CONSA

CINutMlilaoptl&

CO�S?]

Theodoiiru H

228. AE t 0,63 g; I 1 mm.
LRBC, II, 2238 1m1 2239, mii 425-450.

neprecizat

AE t 1 ,67 g; 1 6 mm.
Tip CONCORD/.A. A YGG, anii 402-8.

CON[?]

Alt!IW �

Aleli6 nepreciZ/11

�itu U

229-230. AE t 1 ,06 1; 1 l,4a13 mia; /' 0,94 1; 12,7 -.
Tip cruc:e'ln cununi, IOli 425-450.

Ârcadius
2 1 2.

AE \1 1 ,32 g; 1 6,5 mm.
Tip CONCORDl.A. .A. YGG, anii 402-8.

Elldlott n•l'ffdzlll

231-236. AE 1 1 ,75 1: 1 0,5 m; J. t , 1 9 1: 1 1 ,9d4 111111; �1 1;
10,4 mm; 1 0,19 1; 1 0,19 1: 12,5 mm; f 0,75 1; l i mm;
/' 0,55 g; 1 1 mm.
Tip cnM:e in cununi, aaii 425-450.

Honorius
213.

CON

AE J.. l ,87 g; 1 5,l!x l 7 mm.
Tip CONCORDIA A VGG, anii 402-8.
Theodosius //

2 14. AE \I 2,50 g; 1 3 mm.
Tip CONCORDIA A VGG, anii 402-8.
Arcadius
2 1 5.

Jltu1Unu1

AE J.. 1 ,27 g; 1 4.4x l 7 mm.
Tip GWRIA ROMANORYM (21), mii 402-8.

237. AE J. 1 ,26 g; l lmm.
Tip monopmna 5 (?). mii 450-7.

Honorius
2 1 6.

.

AE J.. 1,01 g; 1 3.7 IDID.
Tip GLORIA ROMANORYM (21). 111ii 402-8.
Emitent

2 1 7.

457-474

C,.,.,_,inopo&
Lea l

neprecizat

AE \I 0,96 g; 1 4 mm.
Tip GLORIA ROMANORYM (21), mii 402-8.

238. AE t 1 ,03 1: 1 1 mm
LllBC, li, 2266, anii 457-474.
.

408-425

,,.,.. �

Atelier neprecizat

Leo /
239.

Honorius

g; 1 4y l 5,5 mm; � liagmeollll'I.
Tip GLORIA ROMANORYM (22). anii 408-423.

2 18-2 19. AE it l ,55

1 ,54 g: 1 3 ,5 mm; � 1,3 9 g; 14,3 mm
Tip GLORIA ROMANORYM (22), anii 408-423.

220-221 . AE t

.

Emitent neprecizat

AE t 1 , 1 3 g; 1 3,11 mm.
Tip GLORIA ROMANORYM (22). anii 408-423.
Theodosius //

223-224. AE J..

1 ,36

l .07 g ; I 0,8 mm.

Tip leu mcqAnd 'PI" ldap, &:llpUI lo10n 'PRI dPmpta. mii
457-474.
491-51 1

Theodosius Jl

222.

AE f

* I
C(ON]

g: 1 2,5xl4

mm; t 1 , 1 8 g; 14 mm.

Tip GLORIA ROMANORYM (23). mii 408-423.

C111inllpolia
161Ml
A"'"'4uhu

240. AE f 0,62 1: 6,5d mm.
LRBC, II, 228, mii 491-518.

lmlloţll

În """"'

241-248. Pb. l .03 g; 10,71.13,5 mm; 0,77 1; 9a l 0,2 mm; 0,65 1;
8,3 mm; 0,62 1: 8,2:&9,2 mm; 0,60 1; 8,21.l0,6 mm; 0.46
g; 81.10,3 mm; 0,42 s; B mm; hpwatll'I.
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Late Roman coins (end of3rd - end of5th century A.D.) found at Noviodunum
(Isaccea, Tulcea county)
ABSTRACT
The author presents a statistica! analysis of356 coins (248 are published here and the remaining 1 1 6 have
been publishcd clsewhere). These co ins were collected between 1 990 and 1 992 and now are preserved in private
and public collections (see footnote 9). The period, between the reigns of Aurelianus and Anastasius (two impor
tant moments from an historical and numismatic point of view), is covered by the coins with a few exceptions
(the reigns of Tacitus and Zenon).
For a better understanding of the changes in circulation, in differcnt periods, we divided the whole period
(270-49 1/5 1 8) into 28 chronological stages. This division takes into account monetary reforms, typological
modifications and reigns (see table I). For an easier comparison with the situation from other centers, we prescnt
a second table with 25 chronological stages. In this second table some of previous stages were merged (294-307
and 307-3 1 3 ; 3 1 3-3 1 7 and 3 1 8-324; 378-3 83 and 3 83-395).
B roadly, monetary circulation at Noviodunum is similar to other centers from Scythia Minor. Differences
which make this center conspicuous exist as a consequence of the importance Noviodunum had in the defensive
system (headquarters of fleet and of the Ist legion Iovia) and also because the imperial road which crossed the
province from south to north ended there, and another road continued on to the towns on the northem coast of the
Black Sea. Periods in which Noviodunum shows an obvious difference are 330-33 6 and 336-34 1 . ln these two
"
chronological stages group formed by Noviodunum, Tropaeum Traiani and the „Northem Dobrudja batch can
bc seen. Compared to the rest of the centers, it seems that the situation was better at Noviodunum and Tomis
between the years 3 83 and 395. The issues of the years 395-402 are the last which coins is supplied in large
quantities. Afterwards the number ofidentifiable coins is small. For the moment only the coins with the name of
emperor Zenon are missing in the 5th century A D.
We note that this is the first time that lead coins at Noviodunum, which are dated to the 5 th century and to
the first half of the 6 th century AD., have been published. An uncommon coin is number 248 which is made
from lead plated with copper.
Between 270 and 491/5 1 8 A D . 14 mints are represented, between 294 and 402 A D . only 1 2 and after 402
AD. is represented only the mint from Constantinople. The most common mint is Constantinople with 64 coins
(28.82%), followed by Heraclea with 47 coins (2 1 . 1 7%) ; Cyzicus with 4 1 coins ( 1 8.46%), and then Nicomedia
with 1 9 coins (8.55%) .
An unknown issue is represented by coin 1 1 1 minted at Constantinople, which has the name of Constantius
II, type FEL TEMP REPARATIO (FH 3), from the years 3 54-357. Coin 2 1 2 has an engraving error on the
reverse, instead of CONCORDIA A VGG is CONCORDIA AAVGG. This last coin was minted in one of the
eastem mints (Constantinople, Nicomedia, Cyzicus, Antioch).

EXPLANATION OF THE FIGURES
Table I. - Novioduaum. Statistical analysis of coins for 28 chronological stages.
Table li. - Noviodunum. Statistical analysis of coins for 25 chronological stages.
Table III. - Noviodunum. Distribution of coins by chrouological stages and mints.
Figure 1 . - Noviodunum. Histogram with the aumber of coins by chronological stages.
Figure 2. - Noviodunwn. Diagram of coefficieats coins/years expressed as a percentage of the total of coetlicients
coins/years.
Plate 1 . - Noviodunum. Late Roman coins.
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Contribuţii la cunoaşterea circulaţiei monedei de bronz
în secolul al V-lea p. Chr. la Tomis

Gh. POENARU BORDEA
şi Radu OCHEŞEANU
Până nu cu multă vreme în urmă, circulaţia monetară din sec. V p.Chr. în Scythia Minor era practic
necunoscută 1 • Începuturile destul de timide ale studierii fenomenului monetar din această epocă au fost făcute de
către unul din autorii acestui articol cu prilejul publicării monedelor aflate în cursul săpăturilor de la Histria
- sectoru 1 central 2, unde se dezveleşte în prezent o mare bazilică creştină 3 • Acestea reuşeau să populeze
cu material numismatic prima jumătate a veacului al V-lea4 • De altfel, menţionarea sumară de către Vasile
Pârvan a celor două tezaure monetare de la Ulmetum s şi Beştepe 6 fusese practic uitată şi doar de curând,
prin regăsirea materialului monetar în colecţiile Institutului de Arheologie Bucureşti, au putut fi reluate,
studiate şi publicate cu atenţia cuvenită 7• Pentru cunoaşterea stadiului problemei, merită să amintim că o
soartă oarecum simi lară a avut-o şi tezaurul de bronzuri de la Mircea Vodă (fost Cilibichioi) ce se încheia
cu monede de la Leon I şi care a fost menţionat de Constantin Moisil încă înainte de primul război mondial 8•
Majoritatea exemplarelor s-a pierdut după evacuarea tezaurului naţional la M oscova, doar o parte din
monedele ce alcătuiau acest depozit, şi anume cele într-o stare de conservare precară, rămase neevacuate,
au putut fi regăsite în colecţia Academiei Române, cercetate şi publicate9•
Informaţi ile de caracter numismatic au început să se adune mai ales în. ultimii ani prin studierea şi
publicarea de descoperiri izolate sau de tezaure. Astfel, pentru Dobrogea s-a reuşit un bilanţ general al
descoperirilor de monede de aur şi de argint, emise în sec. IV-V p .Chr. 10• În ceea ce priveşte monedele de
bronz şi imitaţiile de p lumb ale acestora ar fi mai întâi de citat lucrările regretatului Vas i le Culică privind
descoperirile monetare de la Sucidava, azi Izvoarele (fost Pârj oaia), importante mai ales pentru perioada de
după 425 p. Chr. 1 1 , la care se adaugă studiile asupra circulaţiei monetare la Troesmis 12, Axiop9 lis 1 3,
Tropaeum Traiani 14, ultima staţiune acoperind integral cu material numismatic cel de-al V-lea secol p .
Chr. Merită, d e asemenea, să precizăm î n ceea ce priveşte Histria c ă dacă volumul III d i n monografie nu
face decât să reia materialul numismatic amintit mai sus, în cel consacrat publicării termelor romane s-au adăugat
·

1

Gh. Poenaru Bordea, Pontica, 4, 1 97 1 , p. 324-326, cu
mentiunea că pentru a doua jumătate a veacului al V -!ea p. Cbr. sunt
identificate pentru prima dată câteva monede de bronz şi anume trei
monede Marcian aflate la Histria şi câte o monedă de la Leon
descoperite la Murighiol şi Adamclisi; până atunci se publicaseră
pentru această perioadă doar două monede de aur.
2 Al. Suceveanu, C. Scorpan, Pontica, 4, 1 97 1 , p. 1 55-172; Gb.
Poenaru Bordea, op. cit., p. 3 1 9-337.
3 Al. Suceveanu, Al. Barnea, La Dobroudja romaine, Bucureşti,
1991, p. 194-195 şi fig. 1 4 la p. 1 93 (Al. Barnea).
4 Gh. Poenaru Bordea, op. cit. , p. 3 3 1 -332, nr. 26-33, reluate la
C. Preda şi H. Nubar, Histria III, Descoperiri monetare, Bucureşti,
1 973 , p. 196-198.
5 V. Pârvan, AARMS I, 36, 1 9 1 3 , p. 299-300, c[ p. 301 -303,
nr. 9-33.
6 Idem, AA, 19 14, 3, col. 433 .

7 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90,
1 988, p. 295-328; idem, Pontica, 2 1 -22, 1 988- 1 989, p. 1 63-1 86,
pentru Ulmetum; Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Pontica, 23,
1990, p. 277-3 14, pentru Beştepe.
8 Const. Moisil, BSNR, 1 0, 1 9 1 3 , 1 9, p. 2 1 , nr. 7.
9 R. Ocheşeanu, BSNR, 70-74, 1 976-1 980, 1 24-128, p. 23 1 237.
10
A. Vcrtan, R. Ocheşeanu, Cultură şi civilizaţie la Dunărea
de Jos, 3-4, 1 987, p. 1 6 1 - 1 68, şi pi. CVII-CVIII.
11
V . Culică, Pontica, 5, 1 972, p. 267-300; idem, BSNR, 7074, 1 976-1 980, 1 24-128, p. 253-260.
12
E. Oberlănder-Târnoveanu, Peuce, 8, 1 980, p. 248-280.
1 3 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, Numizmatika
Zagreb, VII, 1 988, 1 , p. 26-45 ; idem, SCN, 9, 1 989, p. 53-73.
14 R. Ocheşeanu, Monede antice şi bizantine descoperite la
Tropaeum Traiani (mss. 1 976).

SCN, X , 1993, Bucureşti, p.67-90
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şi câteva monede din a doua parte a veacului al V-lea p.Chr. 15. În acest context, un loc important îl ocupă şi
recenta publicare a materialului numismatic descoperit la Babadag, punctul „Podul de la Topraichioi", într-o
fortificaţie romană târzie, de unde, alături de numeroase monede izolate, mergând cronologic până la Marcian, au
fost pub l icate şi cinci tezaure monetare, din care patru i nteresează cercetarea noastră 1 6 .
P e această treaptă a cunoaşterii noastre, am considerat că pentru situarea mai exactă a circulaţiei
monetare în Scythia Minor, de un real interes ar fi studierea materialului numismatic din sec. V-lea p. Chr.
descoperit la Tomis, capitala provinciei, de unde fuseseră publicate doar câteva monede 17• Îritr-o primă
etapă am socotit potrivit să catalogăm şi să publicăm monedele din colecţiile Muzeului de Istorie Naţională
şi Arheologic Constanţa, însoţite de o încercare preliminară de interpretare numismatică şi istorică, urmând
ca într-o fază ulterioară să completăm cunoştinţele noastre prin studierea materialului monetar păstrat în
colecţiile Institutului de Arheologie din Bucureşti.
Catalogul cuprinde toate monedele de provenienţă tomitană intrate în colecţiile Muzeului din Constanţa
până în anul 1 976 inclusiv. Lotul este alcătuit din 1 9 6 de exemplare care se eşalonează de la anul 395
până în vremea domniei lui Zenon. Dintre acestea cea mai mare parte au fost descoperite cu prilejul
săpăturilor arheologice organizate la Edificiul cu mozaic18 şi anume 98 de exemplare, reprezentând 50%,
în cartierul de locuinţe roman târziu din Parcul Catedralei Ortodoxe19, 37 de piese reprezentând 1 8,87% şi
la Gara Veche, unde de altfel s-au descoperit două bazilici creştine 20, 22 de exemplare, respectiv 1 1 ,22%,
adică 1 57 de monede, totalizând 80,09%. Acestora li se adaugă un număr de 1 6 monede provenind din
săpăturile de salvare sau recoltate întâmplător şi care cu excepţia a trei exemplare, ce au şi ele provenienţă
constănţeană asigurată, se pot mai mult sau mai puţin precis situa pe planul oraşului. Împreună cu materialul
provenit din săpături sistematice se obţine un total de 1 7 3 de monede reprezentând 88,26%. Monedele
aparţinând unor colecţii constănţene, două particulare, Colecţia Constantin Băcăoanu şi Colecţia Anton şi
cea a Liceului Mircea cel Bătrân21, însumează un număr de 23 de exemplare, respectiv 1 1 ,73%. Provenienţa
lor tomitană este foarte probabilă, dacă nu întru totul asigurată. Oricum se poate sublinia calitatea deosebită
a acestui eşantion, în care majoritatea monedelor provin din săpături arheologice sistematice (vezi anexa 1).
Am socotit necesar să luăm ca punct de pornire în cercetarea noastră anul 395 p.Chr., când la moartea
împăratului Theodosius cel Mare, Imperiul este împărţit între cei doi fii ai săi, Honorius primind Occidentul, iar
Arcadius Orientul. Includem astfel în catalog şi monede emise în ultimii ani ai veacului al IV-iea p.Chr., care
oricum nu s-ar fi putut deosebi de cele emise în anii 40 I şi 402.
În Colecţia cabinetului numismatic constănţean s-au putut identifica un număr de 62 monede emise
între anii 395-402. Amintim aici că după anul 1 977, din monedele care au suplimentat colecţia Muzeului
din Constanţa s-a publicat încă un exemplar22 •
Pentru a situa numismatic această perioadă în raport cu cea anterioară, 3 78-395, este necesar să
urmărim în continuare şi realităţile numismatice din celelalte cinci eşantioane dobrogene, suficient de
numeroase, aflate până acum la dispoziţia noastră. Astfel, la Cernavodă, anticul Axiopolis, coeficientul
monede/an creşte de la O, 76 la 0,85, ceea ce reprezintă o dinamică de 1 ll , 84%. În schimb, la Histria
coeficientul monede/an scade de la 1 ,00 la 0,42, respectiv 42% faţă de perioada anterioară. La Troesmis
coeficientul monede/an creşte de la 0,29 pentru anii 378-395 la 1,42, adică 489,65%. Pentru Tropaeum Traiani,
1 5 Vezi

mai sus uota 4; Gh. Poenaru Bordea, la Al. Suceveanu,

Histria, VI, Les thermes romains, Bucureşti, 1 982, p. 1 56, nr.

134-1 39, printre care două exemplare de la Leon (nr. 1 3 6-137),
un exemplar de la Basiliscus (nr. 1 38 ) şi un exemplar de la
Anastasius (nr. 1 3 9), precum şi aparţinând unui mic tezaur, p.
1 54, nr. 1 03 - 1 05 (Theodosius I I „cruce în cunună", Leon şi
Anastasius).
16 Gh. Poenam 13ordea, Peucc, 1 0, 1 99 1 , p. 27 1 -3 1 9.
17 R. Ochcşeanu, Gh. Papuc, Pontica, 9, 1 976, p. 223-225,
nr.-5'6 4-580, R. Ochcşcanu, P.I. Dicu, BSNR, 75-76, 1 98 1 1 982, 1 29-130, p . 4 1 4-4 1 5 , nr. 22-23 izolate şi p. 45 1 -453
tezaur; Antoaneta Vcrtan, G . Custurea, Pontica, 15, 1 982, p.
277, nr. 43 2.
18 V. Canarache, StCI, 3, 1 9 6 1 , p. 227-240; I. Bamea, Dacia,
N.S. 20, 1 976, p. 265 -268, unde datarea covorului de mozaic

la sfârşitul sec. V - începutul sec . VI, după noi greu de
susţinut; V. Barbu, Tomis, oraşul poetului exilat, Bucureşti,
1 972, p. 88-95.
1 9 A. Rădulescu, C. Scorpan, Pontica, 8, 1 975, p. 9-54.
20 A. Rădulescu, Monumente romano-bizantine din sectorul
de vest al cetăţii Tomis, Constanţa, 1 966, unde pentru descoperirile
monetare vezi p. 6 1 .
2 1 Al. Popeea, BSNR, 70-74, 1 976-1 980, 1 24-128, p. 2092 1 3 ; pentru colcct.ia Liceului Mircea cel Bătrân „din cele circa două
duzini de monede antice" au fost publicate doar cinci denari şi cinci
antoninicni. Toate monedele au intrat în coleqia muzeului
constănţean.
22 A. Vertan, G. Custurea, Pontica, 1 5 , 1 982, p. 277, nr. 432,
edificiul cu mozaic, 1 974-1975, nepreciz.at, Alexandria, inv. 5 1 1 65 .
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unde eşantionul este mult mai bogat, se observă o scădere a indicelui monede/an de la 2,58 la 2,28, ceea ce
reprezintă 88,37%. Eşantionul Dobrogea de Nord, deşi mult mai puţin numeros, înfăţişează un comportament
înrudit, coeficientul monede/an scăzând de la 0,57 la 0,50, respectiv 75% 23 • în cazul cetăţii Tomis se înregistrează
o creştere a coeficientului monede/an de la 6, 70 la 8,85, reprezentând o creştere de 23 1 ,08%. Merită să mai
precizăm că în capitala provinciei, Tomis, ca de altfel şi în celelalte eşantioane studiate mai sus, în etapa 378-395
situaţia este net deosebită între anii 378-383, pe de o parte, şi anii 3 83-395, pe de altă parte. Într-adevăr, pentru
prima subperioadă găsim numai şapte monede, în timp ce din cea de-a doua avem 1 07 monede, sau raportându
ne la anii în care au fost emise, obţinem un coeficient monede/an de 1 ,75 pentru 378-383 şi un coeficient mai
înalt de 8,23 pentru subperioada 383-39524• Vizibil, coeficientul pentru întreaga perioadă este mai scăzut, pentm
că el compensează penuria de monedă din anii imediat următori bătăliei de la Adrianopol2 5. De altfel, declinul
circulaţiei monetare în Scythia Minor începe foarte probabil încă din anul 375, odată cu primirea goţilor la Sudul
Dunării26, pe pământurile Imperiului, dacă nu cumva declinul nu va fi început ceva mai devreme, când unii
numismaţi consideră că o serie de ateliere monetare şi-au închis temporar porţile27. Faţă de perioada 378-395 am
înregistrat creşteri şi la Axiopolis şi Troesmis; în cazul special al Tomis-ului merită să subliniem că se menţine o
creştere, e drept uşoară, de 1 07,53%, chiar dacă ne raportăm numai la intervalul 383-395.
Foarte probabil sfărşitului acestei perioade îi aparţin două tezaure aflate la Tomis, primul intra muros,
descoperit în strat de incendiu28, iar cel de-al doilea extra muros29, precum şi un altul descoperit în fortificaţia de
la Babadag, punctul „Podul de la Topraichioi"30, a căror dată de îngropare poate fi considerată cca 402. Dacă
tezaurele reflectă într-adevăr o situaţie politico-militară, aceasta ar putea fi de natură să explice scăderea înregistrată
în perioada imediat următoare, 402-408. Cele trei tezaure pot fi legate de prezenţa hunilor instalaţi în circa 395 în
Câmpia Română, eveniment care pare să fi avut foarte curând consecinţe şi în Dobrogea şi care este ilustrat şi
prin două mici depozite monetare de la Babadag-Topraichioi încheiate cu monede emise între 383-3953 1 •
Aflându-ne deocamdată în imposibilitate de a alcătui un model statistic dobrogean pentru sec. V p . Chr., în
condiţiile în care doar Tropaeum Traiani şi Tomis dispun de o cantitate suficientă de monede şi în mai mică
măsură Histria, care să poată acoperi integral şi a doua jumătate a veacului32, am constituit un model la nivelul
Imperiului roman de rlsărit, în care pe lângă situaţia oferită de materialele numismatice din cele două cetăţi
dobrogene, Tropaeum Traiani -1 1 1 exemplare33 şi Tomis - 1 96 exemplare, am inclus şi datele obţinute plecând
de la materialele publicate din Agora Athenei - 1230 exemplare34, Corinth - 88 exemplare35, Curium - 327
exemplare36 şi Antiochia - 1 854 exemplare37• Poate nu este inutil să precizăm aici că atelierele occidentale, - cu
23

Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, SCN, 9,

1 989, p. 59-63, tabelele I-VI.

24 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, La circulation monetaire
a Torni aux IV'- V' siecles, comunicare la al Xi-lea Congres
intema�onal de numismatică, Bruxelles, sept. 1 99 1 , ce va fi publicată
în volumul de At:tc al wngresului.
21 O. Iliest:u, SCN, 2, 1 958, p. 453, nr. 1 0, pentru tezaurul de la
Strunga; R. Ochcşeanu, A. Dumitraşcu, Pontica, 5, 1 972, p. 537546, pentru tezaurnl de la Medgidia; R. Ocheşeanu, Gh. Papuc,
Pontica, 6, 1 973, p. 374-375, nr. 221-236, pentru un mic depozit
descoperit pe podeaua unei locuinţe incendiate de la Sacidava, unde
data ultimei monede nu este perfect asigurată; vezi şi Gh. Poenaru
Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, op. cit., p. 57, unde se discută
criza de numerar din 378-383.
26 Pentru situaţia Dobrogei între anii 375-395 vezi cea mai nouă
sinteză laAL Suceveanu, AL Baroca, op. cit. , p. 1 65-1 68 (AL Baraca).
27 P. Bastien, Le monnayage de /'atelier de Lyon du regne de
Jovien a la mort de Jovin (363-413), Wetteren, 1 987, p. 86, unde se
presupune t:ă producţia de monedă de bronz ar fi încetat în 364 la
Sirmium, în 368-9 la Cyzic, Nicomedia, Antiochia şi Alexandria,
în 375 laHeraclea şi Constantinopol şi în 376 în Occident la Treveri,
Lugdunum, Arelate şi S iscia, iar către 377 la Aquilea, Roma şi
Thessalonic, ceea t:e este departe de a fi asigurat; cf. V. Lanyi,
AA H, 2 1 , 1 969, 1 -2, p. 3 3 -38 pentru S iscia; M. R. Vasic,
Numismaticar, 5, 1 982, p. 45-5 9 pentru Thessalonic; J.-P. Callu,
MEFRA, 9 8 , 1 986, 1 , p . 1 65 -2 1 6 ; idem, Rythmes de la

production monetaire de l'antiquite a nos jours, Louvain-la
Neuve, 1 987, p. 3 1 7-322.
28 Gh. Poenaru Bordea, SCN, 4, 1 968, p . 3 99, nr. 6; R .
Ocheşeanu, BSNR, 67-69, 1 973- 1 975, 1 2 1 -123, p. 1 05-1 12.
29 R. Ocheşeanu, P. I. Dicu, op. cit., p. 45 1 -453 .
:<0 Gh. Poenaru Bordea; Peuce, 1 O , 1 9 9 1 , p. 309-3 16, tezaurul
IV cu 229 monede.
31 Ibidem, p. 307-309, tezaurul II cu 30 monede şi tezaurul III
cu 1 42 monede.
32 Gh. Poenaru B ordea, R. Ocheşeanu, E. Nit:olae, SCN, 9,
1 989, p . 53-63, unde discuţie privind principalele eşantioane
dobrogene până la anul 450 ; pentru localit�ile dobrogene cu
descoperiri din perioada 402-450, vezi iidem, RIN, 90, 1 988, p.
321-322, sau iidem, Pontica, 2 1 -22, 1 988-9, p. 179- 1 8 1 .
33 Vezi supra nota 14.
34 Margaret Thompson, TheAthenian Agora, 2; Coins.fimn the
Roman throught Venetian period, Princeton, N. 1„ 1 954.
35 Katharine M. Edwards, Corinth, Results ofexcavation con
ducted by the American School ofClassical Studies at Athens, VI,
The Coins, 1896-1920, Cambridge, Mass, 1 93 3; vezi de asemenea
A. R. Bellinger, Catalogue ofthe coinsfound at Corinth, 1925,
New Haven, 1 930; J. E. Fisher, Hesperia, 1 974, p. 46-76.
36 Dorothy H. Cox, Coins from the excavation at Curium,
1932-1 955, NNM, 1 45, N.Y. 1 959.
37 Dorothy B. Waage, Antioch on the Orontes, IV. part 2, Creek.
Roman, Byzantine and Crusader's Coins, Princeton, N. 1., 1952.
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excepţia monetăriilor din Roma şi Mediolanum care continuă să emită pe tot parcursul sec.V p.Chr., până în
49 1 , respectiv 493, - se închid la date diferite în vremea domniei lui Theodosius II, şi nicăieri în Occident nu
cunoaştem un lot de monede suficient de reprezentativ care să acopere întreaga epocă până la reform� lui
Anastasius, în 49838• Faţă de modelul „Imperiu" constituit în condiţiile arătate mai sus şi care are o medie (X) de
27,36, iarabatcrile standardpo:zitivăşi negativă (AS ±) de 43,30 şi respectiv 1 1 ,42, valoarea în procente a coeficientului
monede/an de la Tomis de 44,8 1 se situează nu numai mult peste medie, dar chiar şi peste valoarea înregistrată de
abaterea standard pozitivă, ceea ce ar însemna că în ciuda pătrunderilor hunice în Dobrogea, începând cu 396, în
capitala provinciei Scythia Minor, circulaţia monetară este la un nivel mai ridicat decât situaţia „noroială" pe care
ar reprezenta-o intervalul de încredere a modelului „Imperiu". Spre deosebire de realitatea tomitană, la Tropaeum
Traiani ne situăm sub medie, coeficientul monede/an de 2,28 reprezentând doar 22,50, valoare care se află puţin
sub medie.
Oprindu-ne acum la repartiţia monedelor din eşantionul tomitan pentru perioada 395-402 pe ateliere monetare,
afăm exemplare provenind din cinci monetării şi anume Heraclea - 2 piese, Constantinopol - 1 5 exemplare,
Nicomedia - 4 exemplare, Cyzic - 7 monede şi Antiochia - 2 piese. Trebuie să subliniem prezenţa pe primul loc
a atelierului din capitala Imperiului de răsărit, care pentru Scythia Minor are şi funcţie de atelier diocezan, cu
50% din numărul monedelor detem1inate din acest punct de vedere, urmat la distanţă de Cyzic cu 23,33% şi
Nicomedia cu 1 3,33%. Atelierele din Propontida oferă pieţei monetare tomitane 93,33% din numerar.
Singurul atelier din afara acestei zone, prezent în eşantion, este Antiochia cu un aport de monedă de
6,66%. În stărşit, mai merită să precizăm că toate monedele din această perioadă descoperite la Tomis sunt
de nominal AE 3 şi aparţin tipului virtus e..xerciti (2).
62
60
51
50
40

Fig. 1 . H istograma repartizării monedelor de bronz din sec. V
p. Chr. la Tomis pe etape cronologice.
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Anii 402-408 sunt reprezentaţi la Tomis prin 32 de monede, respectiv un volum de 1 6,32% din totalul
eşantionului. Avem de-a face cu o scădere drastică la nivelul volumului monedelor pătrunse pe piaţa tomitană
faţă de perioada anterioară. Dacă luăm în consideraţie indicele monede/an, înregistrăm un 5,33 în raport cu 8,85,
respectiv 60,22% din coeficientul anterior.
Urmări nd comportamentul feno menului monetar în perioada 4 02-40 8 în raport cu perioada
3 95-402 la Tomis, este necesară cunoaş terea şi compararea fluctuaţiilor p ozitive sau negative
înregistrate de celelalte eşantioane aflate la dispoziţia noastră. Astfel, pentru Axiopolis înregistrăm
un coeficient monede/an de 0,66, în scădere faţă de 0 , 8 5 , reprezentând doar 77,64% din volumul

38 Claude Brcn u t .J.-P. Callu, Monnaies defouilles du sud-est
de la Gaule, (VI' s. a 1 ·. .!. C. - VJ• s. ap. J. C.) Glanum, Marseille,
Novem Craris, Univcrsitc de Paris X Nanterre, Cen tre de recherches
sur l'antiquite tardive ci Ic h aut moyen-age. Cahier III, 1 978, vezi
,

mai ales Man;eille II. Saint Victor (1'" lot), p. 91, nr. 133-1 60, Valentinian
Ill „cruce în cunună" şi tabelul comparativ de la p . 9 cu monede
din 1 1 eşautioane, llllCle ultima etapă luati în consideraţie este 395-402.
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Tabe/ull

Analiza circulaţiei monetare la Tomis în secolul al V-lea pe etape cronologice

Nr.

Etapa

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

395--402
402-408
408-425
425-450
450-457
457-474
474-491
491-498

Numărul de
ani al etapei

Dinamica
% fată de
% faţă de
de % din totalul Coeficientul coeficientul numărul de coeficientul o/oelin totalul
monedelor monede/an monede'an monede din monedă/an al coeficienţilor
monak:
monedo'an
mediu (2,82)
perioadei
dapa
( 1 9,75)
± în raport cu

-

----

anterioară

1DTAL

7
6
17

25

6
17
17
8

62
32
34
51
5
5
7
-

31 ,63
16,32
17,34
26,02
2,55
2,55
3,57
-

8,85
5,33
2,00
2,04
0,83
0,29
0,41
-

+ 6,03
+ 2,5 1
- 0,82
- 0,78
- 1 ,99
- 2,53
- 2,4 1
-

-

5 1 ,6 1
1 06,25
1 50
9,80
100
140
-

anterioare
-

60,22
37,52
1 02
40,68
. 34,93
141,37
-

44,8 1
26,98
10,12
10,32
4,20
1 ,46
2,07
-

1 9,75

1 96
I

coeficientului perioadei 395-402. Spre deosebire de situaţia înregistrată de circulaţia monetară din Axiopolis, la
Histria aflăm o creştere, coeficientul fiind acum de 0,66 faţă de 0,42, deci o creştere de 1 57, 14%. La Troesmis se
înregistrează o scădere abruptă, coeficientul monede/an fiind de numai 0,33 faţă de 1 ,42, reprezentând 23,23%.
Coeficientul acestei perioade la Tropaeum Traiani se află într-o abia perceptibilă urcare cu 2,33 faţă de 2,28,
adică o creştere la 1 02, 1 8%, ceea ce înseamnă că practic avem pentru cele două perioade o ratio aproape
constantă. În eşantionul Dobrogea de Nord înregistrăm o scădere uşoară de 0,50 faţă de 0,57, ceea ce reprezintă
87,7 1%. Putem considera că în raport cu perioada 395-402, circulaţia monetară în Dobrogea are în general o
tendinţă de scădere, chiar dacă cu excepţia eşantionului de la Adamclisi, unde monedele sunt mai numeroase şi
unde aflăm o uşoară creştere, celelalte eşantioane nu ni se par a fi suficient de reprezentative pentru a putea trage
concluzia necesară. Oricum ar sta lucrurile din acest punct de vedere, scăderea destul de drastică înregistrată
pentru Tomis ne apare a fi în contradicţie cu situaţia surprinsă pentru Tropaeum Traiani. Cele două tezaure
tomitane, despre care am discutat mai sus, şi care se încheie la cca 402, din care cel intra muros a fost aflat într
un strat de incendiu, precum şi scăderea drastică a coeficientului monede/an pentru capitala provinciei între 402408, ar putea fi pusă în legătură cu informaţia lui Sozomenos referitoare la un raid hunic îndreptat spre Tomis, ce
ar putea să indice o situaţie critică la cumpăna dintre cele două perioade, de natură să influenţeze negativ
circulaţia monetară în următorii ani, pe fondul unei situaţii tensionate la gurile Dunării, în care un rol important 1au jucat forţele angajate în conflictul dintre Imperiu, Gainas şi Uldis39•
.
Într-adevăr, examinând modelul statistico-matematic realizat pentru Imperiul roman, unde se înregistrează
o medie de 39,5 1 , în netă creştere faţă de perioada anterioară, cu o abatere standard pozitivă de 5 1 ,00 şi abatere
standard negativă de 28,0 1 , Tomis cu 26,98% din totalul coeficienţilor se situează în consecinţă puţin sub nivelul
de încredere, ceea ce este cu atât mai semnificativ în sensul descreşterii circulaţiei cu cât indicele procentual al
perioadei anterioare de 44, 8 1 % se află deasupra abaterii standard pozitive a aceluiaşi model.
În ceea ce priveşte situaţia monetăriilor prezente cu material monetar în această perioadă la Tomis,
cele 14 exemplare cu ateli erul precizat se repartizează astfel: Roma - l exemplar, Constantinopol - 4
exemplare, Cyzic - 8 exemp lare şi Antiochia 1 exemplar. Deşi numărul monedelor cu atelierul precizat
este relativ mic, se constată şi de această dată preponderenţa monetăriilor din Propontida, cu un total de 1 2
monede sau 8 5 ,7 1 % . Acum atelierul monetar din Cyzic este reprezentat cu d e două ori mai multe exemplare
decât monetăria din capitala Imperiului de răsărit. O monetărie occidentală, Roma, şi un atelier oriental,
Antiochia, completează tabloul monetăriilor. Considerăm că fenomenul scăderii procentului de monedă
provenind din atelierul diocezan indică o dereglare a circulaţiei monetare la nivelul alimentării capitalei
-

39

Al.

Suceveanu,

Al .Bamea, op. cit., p . 1 68- 1 69 (Al. Baruea); pentru tezaurele încheiate cca 402 vezi supra notele 28, 29 şi 30.
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provinciei de la gurile Dunării cu numerar nou emis40• În legătură cu prezenţa stăruitoare a monedelor emise în
atelierul Cetăţii Eterne pe piaţa monetară a Scythiei M inor, sesizabilă acum şi la Tomis - o altă emisiune din
atelierul roman, aflată la Tomis, aparţine perioadei

425-450

-

deşi în cantităţi relativ mici, am avansat altădată

explicaţia strânselor legături între Scaunul de la Roma şi comunităţile creştine dobrogene4 1 • În ceea ce priveşte
nominalurile reprezentate pe piaţa tomitană, nominalul aes 3 domină în continuare cu autoritate, cu 30 de exemplare,
chiar dacă prezenţa sa nu mai este exclusivă ca în perioada anterioară, acum înregistrând şi două exemplare aes 4.

Până acum nu s-au descoperit în Dobrogea tezaure monetare care să se încheie cu monede emise între 402-40842.

408-423/5 este prezentă prin 34 de monede,
Anii de după moartea lui Honorius (25 august 423) şi până la introducerea în

Cea de-a treia perioadă cuprinzând monedele emise în anii
respectiv
anul

425

1 7,34% din volumul total.

a noului tip monetar, după urcarea pe tronul Occidentului a împăratului Valentinian al Iii-lea, care are

un anumit număr de emisiuni specifice, nu sunt prezenţi cu monede în eşantionul studiat aici.
Deşi se constată o uşoară creştere a volumului în raport cu perioada imediat anterioard ( 1 6,32%), înregistrăm
de fapt un alt salt negativ al valorii coeficientului monede/an, care scade de la
valoarea indicelui monede/an din etapa

402-408.

5,33

la 2,00, adică la

De această dată scăderea este generală în toate eşantioanele

dobrogene aflate la dispoziţia noastrd. Astfel la Axiopolis coeficientul monede/an scade de la

34,84% din coefici entul perioadei anterioare,

0,66

la

0,23

sau

la Histria scade de la 0,66 la 0,05, adică la doar 7 ,57%, la Troesmis

coeficientul monede/an este şi el în scădere, de la 0,33 la 0,05, respectiv
este de asemenea catastrofală înregistrând un

37,52% din

0,4 1

1 5, 1 5%,

la Tropaeum Traiani scăderea

faţă de coeficientul perioadei anterioare de

2,33

sau

1 7 ,59%.

Eşantionul Dobrogea de Nord nu conţine nici o monedă emisă în această perioadă. Comparativ cu datele oferite
de celelalte eşantioane dobrogene, în cadrul dezastrului general ce va fi cuprins provincia dintre Dunăre şi Mare,
situaţia vieţii economice reflectată de intensitatea circulaţiei monetare nu pare să fi fost mai puţin proastă43.
Totuşi, situaţia oarecum privilegiată a circulaţiei monetare la Tomis între anii

408-423/5

se confim1ă dacă ne

raportăm la modelul statistico-matematic „Imperiu". Într-adevăr, acesta indică o valoare medie de
interval de încredere situat între

2,24

şi

8,03,

faţă de care Tomisul, unde valoarea procentuală

(%

5, 1 3 ,

cu un

din totalul

coeficienţilor) este de l O, 1 2, se află situat peste abaterea standard pozitivă.
De curând pentru cele două tipuri predominante în emisiunile orientale ale Imperiului,

gloria romanorum
gloria romanorum (23), s-au propus datări mai strânse44, primul dintre ele fiind datat între 408-4 1 6, iar
cel de-al doilea între 4 1 6-423 . Din primul'tip monetar, la Tomis cunoaştem 1 8 exemplare, din cel de-al doi lea 1 6
exemplare, respectiv 52,94% ş i 47,05%� Ţinând seama d e faptul că cele două subperioade sunt aproximativ
egale, la nivelul emisiunilor gloria romanorum (23) coeficientul monede/an este cu ceva mai mic decât în prima

(22)

şi

subperioadă, di ferenţa fiind însă aproape neglijabilă, putem considera că pătrunderea de monedă nouă se menţine
totuşi aproximativ la acelaşi nivel.
Două tezaure descoperite în Dobrogea se încheie cu monede din această perioadă, B eştepe45 şi Topraichioi46,
momentul ascunderii lor fiind clar de p lasat după 4 1 6, întrucât ele conţin amândouă tipurile de gloria romano rum,

40 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90,
1 988, p. 305-306, nr. 60-71 şi tabelul VI, p. 327 sau Pontica, 2 1 22, 1 988-1 989, p. 1 68-169 ş i 1 84- 1 8 5 unde Cyzic, în frunte,
oforă 4 1 ,66%, urmat de Roma şi Alexandria cu câte 25% şi p.
328, tabelul III unde Cyzic oferă 4 1 ,66% fa\ă de Constantinopol
cu numai 38,33%. primul atelier fiind prezent în opt localităti din

zece, iar cel de-al do ilea doar în şapte. La Beştepe, vezi Gh.
Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Pontica, 23, 1 990, p. 287-289,
nr. 1 46-185; p. 305, tabelul III şi p. 307 tabelul V, Cyzic oferă
acumulării monetare 12 monede sau 30% dar este precedat de
monetăria din N ii:omedia cu 1 6 exemplare şi 40% şi urmat de
Constantinopol cu şase exemplare sau 1 5%
4 1 I. Barnea, în L 'A driatico tra Mediteraneo e pen isola
Balcanica nell antichita (Lecce-Matera, 2 I -22 Ottombre
1 9 73), Taran t o , 1 9 8 3 , p . 2 7 5 -2 8 3 ; p e ntru re flectarea
numismatică a fenomenului vezi Gh. Poenaru B ordea, R.
Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90, 1 988, p. 324-325 sau iidem,

Pontica, 2 1 -22, 1 988-1 989, p. 1 83 şi Gh. Poenarn Bordea, R.
Ocheşeanu, Pontica, 23 , 1 990, p. 304.
42 R. Ocheşeanu, BSNR, 67-69, 1 973-1975, 121 -123, p. 1 051 1 1, unde momentul final al tezaurului este considerat a fi 408,
oferit de datarea largă a perioadei în care s-a emis tipul virtus
exerciti (2), dar acesta se datează doar între 395 -402; c[ mai sus
nota 28.
43 Al. Suceveanu, Al. Barnea, op. cit„ p. 169 (Al. Barnea); cf.
Gh. Poeoaru Bordea, V. Barbu, Dacia, N. S. 14, 1 970, p. 25 1 295 ; Maria Chiţ.eseu, Gh. Poenaru Bordea, BSNR, 75-76, 198 1 1 982, 129-130, p. 1 98-201 .
44 W. Hahn, Die Ostpriigu11g des Romische11 Reiches im 5 .
Jahrhunde1t (408-491), Viena, 1 989, p. 34.
41 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Pontica, 23 , 1 990, p.
277-3 1 4, cu 369 monede.
46 Gh. Poenaru Bordea, Peuce, I O, 1 9 9 1 , p. 3 1 6-3 1 8, 45
monede.
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pentru Tomis.
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foarte probabil spre sfârşitul perioadei de emitere, întrucât tipul gloria romanorum (23) este predominant.
Astfel în tezaurul de la B eştepe ultima emisiune este reprezentată prin 73 de exemplare faţă de numai 39
piese d i n tipul gloria romanorum (22)47, iar l a Topraichioi raportul este d e 5 l a 4 î n favoarea tipului
gloria romanorum (23)48• De altfel cu ocazia publicării tezaurului de la B eş tepe s-a avut în vedere
posibilitatea ca momentul abandonării monedelor să fie pus în legătură cu evenimentele din 422 p. Chr.49.
Menţionăm aici că în tezaurul de la Ulmetum50, îngropat mai târziu, raportul dintre cele două tipuri monetare
este de 1 7 la 1 1 în favoarea emisiunilor gloria romanorum (23). Tezaurele de la B eştepe şi Babadag
(Topraichioi V) aparţinând acestei perioade, reprezintă sume desprinse din circulaţia monetară a epocii, dar
momentul politico-militar defavorabil, care le-a făcut de nerecuperat pentru contemporani, nu a avut cum
influenţa circulaţia monetară din perioada în discuţie, ci s-a repercutat asupra perioadei imediat următoare.
Pentru perioada 408-423/5 s-au putut preciza atelierele de emitere pentru 1 1 monede din totalul de 34.
Sunt prezente monetările din Thessalonic - 2 exemplare, Heraclea - 3 exemplare, Constantinopol - 2 exemplare,
Nicomedia - 3 exemplare şi Cyzic - 1 exemplar51 • Din nou monetării le din Propontida sunt, cu 72, 72%,
preponderente, dar de această dată găsim în fiunte atelierele din Heraclea52 şi Nicomedia cu câte 27,27% din
materialul monetar. Atelierelor din Propontida li se adaugă doar monetăria cea mai apropiată geografic, cea de
la Thessalonic, redeschisă în aceşti ani. întregul material provenit de la Tomis constă în emisiuni aes 3.
În perioada 425-450 din care în colecţia muzeului constănţean se află 5 1 de monede de bronz
provenind din Tomis53 şi reprezentând 26,02% din volumul total al eşantionului nostru, deşi numărul de
exemplare este în creştere faţă de perioada anterioară coeficientului monede/an este aproape identic cu
valoarea celui stabilit pentru anii 408-423/5, mai exact 2,04 faţă de 2,00 în perioada precedentă. Aşa stând
lucrurile putem, re baza documentaţiei actuale, să considerăm că între anii 408-450 pătrunderea de monedă
Tabelul

Nr.
crt.

Et8JB

395-402
I
402-408
II
�25
III
425--450
IV
V
450-457
457-474
VI
474-491
VII
VIII 491-498/5 18

Antiochia
Coeficimtul
% clin
an
.
totalul
11uuuW.
monedode ani al
lor
coeliciendapci
ţilor mone�an
522
7
32,56
74,57
6'!7
1 16,16
6
50,72
17
1 ,28
so
2,94
1 7,60
25
440
7 68
6
41
6,83
2,98

Numărul Numărul

Numărul
IJlODCdo.

,

17
17
8

2A
8
72

1,41
0,47
9,00

0,61
0,20
3,93

47 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, op . cit„ p. 3 1 2,
tabelele V I şi VII.
48 Gh. Poenaru Bordea, op. cit„ p. 3 1 8, nr. 28-3 1 şi 32-36.
49 Al. Suceveanu, Al. Bamea, loc. cit. ; Gh. Poenaru Bordea, R.
Ocheşeanu, op. cit., p. 3 1 3, cu preciz.area că acest raid hunic nu a
fost luat în consideraţie de istoricii Dobrogei care s-au ocupat de
această perioadă; vezi însă E. A. Thompson, Attila e gli Unni,
Florenţa, 1 973, p. 57, bazm pe Chron. Min. II, p. 75, s. a 422
Hunni Thraciam vastaverunt.

so
Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90,
1 988, p. 308-3 1 O, nr. 78-83, 85-90 şi 92-1 07 sau iidem, Pontica,
2 1 -22, 1 988-1 989, p. 1 70-1 7 1 .
5 1 Gh. Poenaru Bordea, R . Ocheşeanu, E . Nicolae, RIN, 90,
1 988, p.327, tabelul II sau iidem, Pontica, 2 1 -22, 1 988-1 989,
p. 1 84, unde pentru Uhnetum avem în frunte Heraclea cu 6
exemplare sau 42,85%, urmat de Constantinopol cu 5 exemplare

loc

63
291
136
235
107
153
2
2A3

Areoa
Coeficimtul % din totalul
mona:b'an coeficienţilor
IllOlan
lCdd
9,00
48,SO
8,00
9,40

6,80
36,68
6,05
7,10

17,83
9,00
0,1 1
30,37

13,48
6,80
0,08
'22,'!7

Nanărul
monede-

lor

Corinth

Coeficientul % clin totalul
.
an coeficienţilor
.......

IDOlltXb'an

7
37
11
16
9

1,00
6,16
0,64
0,64
1,SO

6

0,35

9,48
58,44
6,07
6,07
14,23
3,32

2

0,25

2,37

o

o

o

şi 35,7 1 %, vezi aici şi tabelul III, p. 328 respectiv p. 1 85 pentru
descoperirile iz.olate unde în frunte găsim Con�1a.ntinopolul cu. 8
exemplare sau 38,09%, urmat de Nicomedia cu 5 exemplare sau
23,80%, după care urmează Heraclea şi Cyzic fiecare cu 14,28%,
ambele cu câte 3 exemplare; Gh. Poenaru Borclea, R. Ocheşeanu,
Pontica, 23, 1 990, p. 305 , tabelul II, unde pentru tezaurul de la
Beştepe aflăm pe primul loc Constantinopolul cu 30 monede sau
46,87%, urmat de Heraclea cu 19 exemplare şi 29,68%.
52 La Heraclea, faţă de conspectul de la Gh. Poenaru Bordea,
R. Ocheşeanu, Pontica, 23, 1 990, p. 307, tab. V, unde Heraclea
este prezentă cu 2 p iese, s-a mai adăugat un exemplar, după
verificarea lotului tomitan, ţinând seama de legenda reversului
specifică numai acestui atelier monetar: gloria ro-manorum.
13 La care se adaugă dintr-o colecţie particulară o piesă „cruce
în cunună", neinclusă aici, cf. R. Ocheşeanu, P.I. Dicu, BSNR,
75-76, 1981-1982, 129-130, p. 444, nr. 22, dar introdusă în fig.
1 a comunicării de la Congresul de la Bruxelles, ce urmează să
apară în Acte.
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nouă pe piaţa tomitană este stabilă şi aceasta în ciuda evenimentelor care par a fi marcat sîarşitul perioadei
anterioare, dacă aceasta este semnificaţia reală a tez.aurelor de la Beştepe şi Babadag (Topraichioi V) ce se
încheie cu monede gloria romanorum (23) şi a intermitentelor raiduri hunice, caracteristice unei bune
părţi din sec. V-lea p . Chr., care cu intensităţi variabile au pustiit provincia de la gurile Dunării.
La Axiopolis, în această perioadă, coeficientul monede/an este de 0,08, adică 34,78% din valoarea
coeficientului anteri or. În schimb, la Histria, unde coeficientul perioadei precedente fusese foarte scăzut,
cu o valoare de 0,20 pentru anii 425-450 se înregistrează o creştere de 400% faţă de coeficientul calculat
pentru perioada 408-423/5 . O situaţie similară se va înregistra la Troesmis unde coeficientul pentru perioada
acum în discuţie este de 1 , 86, cu o creştere de 640% faţă de coeficientul de 0,29 al perioadei 408-423/5.
Tot în creştere este coeficientul monede/an şi la Tropaeum Traiani cu 1 ,40 faţă de 0,4 1 , adică 34 1 ,46% în
raport cu perioada anterioară. În eşantionul Dobrogea de Nord, care nu conţine monede pentru 408-423/5,
găsim două monede emise între 425-450 reprezentând un coeficient monede/an de 0,08.
Chiar dacă eşantioanele noastre pentru Scythia Minor nu sunt încă suficient de numeroase şi conţin
un număr poate insuficient de mare de monede, s-ar părea că situaţia înregistrată la Tomis, ţinând seama
de mărturiile concordante pentru Histria, Troesmis şi Tropaeum Traiani, pare să fi fost mai rea decât cea
din principalele centre urbane şi militare din r.rovincie.
Raportându-ne acum la modelul „Imperiu ' putem constata că situaţia privilegiată a circulaţiei monetare
din răstimpul 408-423/5, când ea se afla chiar deasupra abaterii standard pozitive, nu se menţine, deşi
coeficientul monede/an rămâne aproape constant, ajungând acum, cu o valoare de 1 0,32, totuşi peste
media calculată de 7,87, să se p laseze sub abaterea standard pozitivă care este de 1 1 , 88.
II Analiza eşantioanelor din secolul al V-lea p.Chr.
Curium

Tomis

Nwnărul Coeficicnl % din totalul
monedelor rron:de/an coeficien�lor
mon:de'an
145

Numărul

Tropaeum Traiani
% din totalul Numărul monedelor
oocficientilor monede/an

Coeficientul
monede'an

% din totalul
ooeficien�lor
mon:de'an

monedelor

Coeficientul
moB!de'an

62

8,85

44,81

16

2,28

22,50

5,33

26,98

17

2,83

27,93

2,00

10,12

9

0,52

5,13

20,71

48,02

1 5,66

36,3 1

16

0,94

2,1 7

34

16

0,64

1,48

51

2,04

10,32

37

1 ,48

14,61

12

2

4,63

5

0,83

4,20

7

1 ,16

1 1 ,45

1,64

3,80

5

0,29

1,46

17

1 ,00

9,87

7

0,4 1

0,95

7

0,41

9

1,12

2,59

94

28

32

o

o

2,07

o

2

0,1 1

1,08

6

0,75

7,40

Cu atelier precizat aflăm pentru această perioadă un număr de 1 2 monede. Monetăriile prezente cu
material monetar pe piaţa tomitană sunt aproape aceleaşi din perioada precedentă, adică atelierele din
Propontida: Heraclea - 1 exemplar sau 8,33%, Constantinopol - 6 exemplare, adică 50%, Nicomedia - 1
exemplar, 8,33%, Cyzic - 3 exemplare sau 25%, cumulând un procentaj de 9 1 ,66%. Acestora li se adaugă
acum Roma cu un exemplar (8,33%), înlocuind atelierul monetar de la Thessalonic, care fusese prezent cu
monedă în perioada precedentăs4 • Reamintim că atelierul de la Roma fusese reprezentat cu o monedă în
perioada 402-4 0 8 . Fără excepţie monedele de pe piaţa monetară tomitană între anii 425-450 sunt de
nominal aes 4, oricum nominal larg predominant în întreaga perioadă.
S4 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90,
1 988, p. 327, tabelul II sau iidem, Pontica, 2 1 -22, 1 988-1 989, p.
184, unde situaţia atelierelor monetare pentru tez.aurul de la Ulmeturn
este următoarea: Cyzic pe primul loc cu 12 exemplare şi 70,58%,
Nicomedia cu 3 exemplare şi 17, 64% şi de-abia pe ultimul loc
Constantinopol cu 2 exemplare şi 1 1 ,76%; pentru izolate vezi

p. 328, tabelul III şi respectiv p. 1 85 unde Constantinopol cu
29 exemplare şi 50%, Cyzic cu 20 exemplare şi 34,48%,
Heraclea cu 4 exemplare şi 6,89%, Roma cu 3 exemplare sau
5 , 1 7% şi Nicomedia 2 piese respectiv 3 ,48%, dar Cyzic este
prezent în zece localităţi din 13, iar Constantinopol doar în şase
din 1 3 localităţi.
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Dacă ipoteza avansată recent de numismatul britanic J.P.C. Kent, după care monedele de tip „cruce
în cunună" ar fi fost emise până la circa 435 se va confirmass, ţinând seama de împrejurarea că la Tomis
aceste monede reprezintă aproape totalitatea materialului aflat la dispoziţia noastră, situaţia pătrunderii
numerarului nou va

fi devenit catastrofală între anii 43 5-450, întrucât o singură monedă de tip vt/xxx/
salus reipublice (5) cu efigia

v (nr. 147) se poate atribui cu certitudine acestei subperioade, moneda de tip
împărătesei Placidia (nr. 1 29) fiind în acest caz de datare incertă.

Un singur tezaur dobrogean aparţine acestei perioade şi anume cel descoperit în fortificaţia romano
bizantină de la Ulmetum, cu prilejul săpăturilor din anul 1 9 1 2 şi care se încheie cu emisiuni de tip „cruce în
cunună". Reluat recent în studiu şi publicat cu toate datele necesare, acesta a fost i nterpretat ca un efect
periferic al raidurilor hunice din anii 44 1-443 s6 sau din anul 447s1, propuneri care se bazau tocmai pe prezenţa
masivă a monedelor de tip „cruce în cunună" datate tradiţional între 425-450, care reprezintă 22,22% din totalul

monedelor. Ţinând s eama de încadrarea cronologică avansată de J . P . C. Kent pentru acest tip monetar s-ar putea
avea în vedere şi raiduri mai puţin cunoscute, petrecute înainte de pacea încheiată de Imperiu şi huni în 434 şi
imediat călcată, evenimente de altfel evocate în comentariul ce însoţea publicarea tezauruluis8, când aminteam şi
asedierea unui federat revoltat contra Imperiului de către armatele imperiale la Noviodunum la o dată incertăs9•
Pentru moment, însă, ţinând seama şi de recenta încadrare cronologică a lui W.

Hahn care menţine o datare largă,

425-450, pentru tipul „cruce în cunună"60, dar şi de faptul că emisiunile care s-ar data după J . P .C. Kent post 435
sunt extrem de rare în descoperiri nu numai în Dobrogea, dar şi în restul lumii romane, adică altfel spus nu aveau
cu ce satisface nevoile de numerar mărunt ale Imperiului, socotim necesar să privim cu mari rezerve ipoteza
numismatului britanic. Dacă această ipoteză ar

fi corectă, am afla între 425-435 o creştere spectaculoasă a

coeficientului monede/an la Tomis şi în Imperiu, ceea ce ne-ar aduce aproximativ la nivelul ani lor 402-408,
nerămânând practic nimic pentru subperioada 435-450, ceea ce ni se pare foarte greu de admis, dacă nu imposibil
de acceptat.
Cum situaţia circulaţiei monetare la Tomis şi în întreaga provincie se va degrada catastrofal în a doua
jumătate a veacului al V-lea, este necesar să precizăm aici că pentru anii 402-450 avem totuşi documente
monetare pentru 23 de staţiuni dobrogene, în 1 9 dintre ele având şi emisiuni din 425-450, ceea ce este
relativ puţin dacă avem în vedere faptul că pentru perioada sec. IV-V se cunoaşte material numismatic din
1 02 staţiuni61 •
Faţă de situaţia din prima j umătate a veacului al V-lea pentru Tomis înregistrăm o ruptură netă la
valoarea tuturor indicatori lor, penetraţia de monedă nouă devenind insesizabilă, iar circulaţia monetară
intrând într-o adevărată degringoladă. Se poate considera că monedele vechi reintră în circulaţie în cantităţi
apreciabile, trăindu-se într-un anumit fel pe stocul preexistent, dar se constată şi apariţia monedelor tăiate,
a flanuri lor neimprimate, a monedelor de p lumb şi a unor piese monetiforme din acelaşi metal62, cu o
pond�re ce pare să fi fost tot mai .ridicată în ansamblul numerarului aflat în circulaţie pe pieţele monewe
în raport cu puţina monedă nouă pătrunsă în provincie şi în capitala ei . Altfel spus, am putea considera că
în a doua j umătate a sec. V asistăm la prăbuşirea circulaţiei monedei mărunte în Dobrogea romană.
ss

J.P.C. Kent, în Studia Numismatica Labacensia Alexandro
Jelocnik oblata, Ljubljana, 1 988, p. 1 85-1 95.
16 A.H.M. Jones, The Later Roman Empire, 284-602, A So
cial, Economic and Administrative Survey, I, 1 964, p. 1 93-194;
vezi şi E.A. Thompson, op. cit., p. 1 3 5 - 1 40; Gh. Poenaru
Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90, 1 988, p. 320 sau
iidem, Pontica, 2 1 -22, 1 988-1 989, p. 1 79.
" Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu,Pontica, 23, 1 990, p.
3 14 şi nota 46, la care este de adăugat şi E. A. Thompson, op. cit„
p. 1 45- 1 5 1 .
18 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90,
1 988, p. 3 1 9-320 sau iidem, Pontica, 2 1 -22, 1 988-1 989, p. 1 77.
19 E.A. Thompson, op. cit„ p. 347-348, crede că este vorba

. ..

numai de rugi şi exprimă rezerve la ideea originii hunice a lui Valpis, •
fi!r.i să existe o etimologie convingătoare pentru o origine germanică
a numelui; evenimentul se datează după 434 şi înainte de 44 1 .
60 W . Hahn, op. cit., p. 34-38.
.
61 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90, 1988,
p. 32 1 -323 !al iidan, Pontica, 21-22, 1 988-1 989, p. 179-18 1 .
62
V. CuliCă, Pontica, 5, 1 972, p. 267-300; idem, BSNR,
70-74, 1 976-1 980, 1 24-128, p. 253-261 ; Gh. Poeriaru Bordea,
MemAntiq, 2, 1 970, p. 587; idem, la Al. Suceveanu, Histria,
VI. Les thermes romaines, Bucureşti, 1 98 1 ,.p. 1 5 5 - 1 5 6 ; Gh.
Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Pontica, 23 ; 1 99Q, p. 295-296;
Gh. Poenaru Bordea, E. N icolae, BSNR, 80-85 , 1 986- 1 99 1 ,
p . 1 1 0- 1 1 2.
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Din etapa 450-457 care coincide cu scurta domnie a lui Marcian înregistrăm la Tomis prezenţa a 5
monede reprezentând 2,55% din total63• Coeficientul monede/an este acum de 0,83, reprezentând 4,20%
din totalul coeficienţilor. Acesta este în scădere netă faţă de cel din perioada anterioară reprezentând doar
40,68% din coeficientul perioadei precedente. Şi la Tropaeum Traiani, coeficientul monede/an este în
scădere, 1 , 1 6 faţă de 1 ,48, cu 78,37 în raport cu perioada anterioară, dar aici scăderea este mult mai puţin
abruptă decât în capitala provinciei.
Referindu-ne la modelul „Imperiu" care are o medie de 8,49 şi o abatere standard pozitivă de 13, 1 5
ne situăm cu materialul monetar de la Tomis la 4,20, puţin deasupra abaterii standard negative, ceea ce

vădeşte o înrăutăţire a circulaţiei monetare, dacă ţinem seama de faptul că în perioada anterioară ne aflam
încă peste medie, destul de aproape de limita superioară a intervalului de încredere.
Din vremea domniei lui Marcian sunt trei monede cu atelierul precizat, provenind din monetăriile de
la Thessalonic, Constantinopol şi Nicomedia.
în această etapă se încheie circulaţia monetară la Babadag, punctul „Podul cţe la Topraichioi", unde
ultimele monede identificate sunt emisiuni de la Marcian64• Tot monede de la Marcian ca ultim document
numismatic datab i l aflăm la Capi dava6s, precum şi la P ecineaga şi împrej urim i . O mo nedă de la
Marcian s-a găsit şi la Aegysus, de unde însă nu avem consemnate până acum şi alte monede romane târzii66•
Chiar dacă descoperiri viitoare vor modifica desigur tabloul actual privind momentul final pentru
anumite staţiuni dobrogene, nu ne putem aştepta decât la un număr relativ mic de monede. Această tendinţă
fiind clar exprimată de eşantioanele de la Tomis şi Tropaeum Traiani . De fapt nu este vorba de o încetare
a circulaţiei monetare în aşezările menţionate, ci de un prag probabi listic al eşantioanelor aflat în calea
sesizării pătrunderii monedei nou emise.
Pentru perioada domniei lui Leon, 457-474, cunoaştem la Tomis tot cinci monede, reprezentând
2,55% din volumul total67• Ele însă reprezintă acum doar un coeficient monede/an de 0,29, în scădere netă
în raport cu cel anterior care era de 0,83. Nivelul noului coeficient este doar de 34,93% din cel al perioadei
anterioare. La Tropaeum Traiani înregistrăm de asemenea o scădere a coeficientului monede/an de la 1 , 1 6
în perioada precedentă la 1 ,00, adică 86,20%. Raportându-ne la situaţia p e Imperiu coeficientul înregistrat
de Tomis se află u1Ult sub media calculată de 4,3 1 , valoarea de 1 ,46 fiind foarte aproape de abaterea
standard negativă de 1 , 14.
În ceea c c priveşte atelierele monetare, din cele cinci exemplare examinate doar două au putut fi atribuite
atelierului din Constantinopol.
Pentru această perioadă din Dobrogea se cunosc două tezaure, primul descoperit la Mircea Vodă
(fost Cilibichioi)68, cel de-al doilea descoperit chiar la Tomis, în anul 1 959, cu ocazia. primelor cercetări
întreprinse la Edificiul cu mozaic şi care se încheie probabil în ultimul an de domnie al împăratului Leon69•
Oricum cele două tezaure indică momente dificile pentru Scythia Minor şi pentru capitala provinciei. Mai
este de amintit şi un depozit funerar descoperit în necropola de la B eroe (Piatra Frecăţei)70•
Cu ultimele monede de la Leon aflăm s taţiunile de la B eroe, Noviodunum-Isaccea71 , Tuzla72,
Murighi ol73 şi Mircea Vodă.

6J Încă o monedă emisă de Marcian a fost ulterior descoperită la
Tomis, în timpul săpăturilor de salvare din zona Bd. Lăpuşneanu
Obor în 1 98 1 , Antoaneta Vertan, G. Custurea, Pontica, 17, 1 984,
p. 247, nr. 888, Nicomedia, inv. 53883.
64 Gh . Poenaru Bordea, Peuce, 1 0, p. 294, nr. 536-537.
6� Idem, BS N R 77-79, 1 983-1 985, 1 3 1 -133, p. 1 70, nr. 1 8 .
66 Cabinetul numismatic al Academiei Române inv. 1421/2 1
(monedă inedită).
67 R. Ochcşcanu, P. I. Dicu, BSNR, 75-76, 1 98 1 -1 982, 1 29-130,
p. 445, nr. 23, păstrat într-o colecţie particulară.
68 Const. Moisil, B SN R, 1 0, 1 9 1 3 , 1 9 , p . 2 1 , nr. 7 ;
,

R . Ocheşeanu, BSNR, 70-74, 1 976-1 980, 1 24-1 28, p . 23 1-237.

69 Al. Popeea, R. Ocheşeanu, Tezaurol de minimi descoperit la
Edificiul cu mozaic (mss), Acest tezaur ar putea fi pus în legătură

şi cu ultimul atac hunic din anul 474, de la începutul domniei lui
Zenon; Al. Suceveanu, Al. Bamea, op. cit., p. 1 70 (Al. Bamea).
70 A. Petre, Materiale, 8, 1 962, p. 579, unde datare eronată, vezi
Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Pontica, 23, 1 990, p. 3 14,
nota 49, unde în text greşit Piua Petrii în loc de Piatra Frecăţei;
i idem, Pontica, 24, 1 99 1 , p.366-368.
71 Gh. Poenaru Bordea, V. H. Baumann, Peuce, 4, 1 973-1 975,
p. 142, nr. 7 1 .
72 Institutul de Arheologie Bucureşti, inv. 860/44 (C. Preda):
,,romană târzie secolul V".
7i Gh. Poenaru Bordea, Pontica, 4, 1 972, p. 325-326 şi nota 33.
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Ultima perioadă reprezentată cu monede în eşantionul pentru sec.

V,

constituit din materialul monetar

păstrat în colecţiile cabinetului numismatic constănţean, este cea cuprinsă între anii 4 74-49 1 , acoperind domnia

împăratului Zenon. De la acest împărat figurează în catalogul nostru patru monede la care se adaugă alte trei

exemplare emise de Basiliscus (457-476), în total şapte exemplare, care reprezintă un indice de volum de 3,57%
din total, mai ridicat decât cel calculat pentru etapa anterioară. Indicele monede/an este în creştere cu 0,4 1 faţă de

0,29,

reprezentând un

2,07%

din totalul coeficienţilor. Coeficientul de

0,4 1

prezintă o creştere cu

14 1 ,37% în

raport cu coeficientul monede/an al perioadei precedente. Ţinând seama de prezenţa celor trei exemplare cu
monograma lui Basiliscus considerăm că suntem îndreptăţiţi să postulăm o situaţie ceva mai bună a circulaţiei

monetare pe piaţa tomitană în primii ani de domnie ai împăratului Zenon, circulaţie a cărei intensitate va scădea
drastic foarte curând, căci oricum creşterea pe ansamblul domniei ni se pare prea puţin semnificativă pentru a ne
putea gândi cumva la un reviriment al vieţii economice.
La Tropaeum Traiani coeficientul monede/an este de

O, 1 1 faţă_ de 1 ,00 înregistrat în perioada precedentă,

reflectând o scădere abruptă în circulaţia monetară din cetatea de la Adamclisi. Din totalul coeficienţilor valoarea
indicelui este de

1 ,08 faţă de cel anterior de 9,87. Raportându-ne la modelul „Imperiu" unde media calculată pe
0,73 cu o abatere standard pozitivă de 1 ,46 şi o abatere standard negativă la O, Tomis cu 2,07

ansamblu este de

din totalul coeficienţilor monede/an este plasat deasupra intervalului de încredere, reflectând o situaţie ceva mai

bună decât cea înregistrată de maj oritatea eşantioanelor cu care s-a operat pentru alcătuirea modelului nostru
statistic.
Cu Zenon se încheie şi circulaţia monetară la Troesmis74 şi Ulmetum75•

Emisiunile împăratului Anastasius cu monogramă pe revers, bătute până în 498, anul reformei monetare,

sunt considerate încă monede de tip roman târziu, deşi nu se pot deosebi de nummia emise după această dată până
la sfârşitul domniei sale în anul

5 1 8.

În materialul numismatic catalogat de noi aceste monede lipsesc, dar există

certitudinea prezenţei lor la Tomis, pe baza materialului monetar păstrat în colecţiile Institutului de Arheologie
din Bucureşti76, la care se mai poate adăuga şi un alt exemplar, provenit din Tomis şi intrat în colecţia Muzeului
din Brăila77. Nu ni se pare de prisos să precizăm aici că astfel de monede sunt bine reprezentate şi în tezaurul
descoperit în cartierul constănţean Anadolchioi, îngropat însă abia în vremea domniei lui Iustinian, mai exact în
anul

545/678.

La Tropaeum Traiani s-au descoperit opt

nummia

de acest tip, care dacă sunt raportate numai la anii de

până la rcfonna din 498, înseamnă o valoare a coeficientului monede/an de O, 75 sau 7,40% din totalul coeficienţilor.
Modelul „Imperiu" oferă o medic de

6,54,

cu un interval de încredere foarte larg, de la -

1,12

la + 14,2 1 ceea cc

indică o tendinţă de creştere a i ntensităţii circulaţiei monetare, dar şi o dispersie foarte mare, arătând o aprovizionare
neunifonnă, poate preferenţială a pieţelor monetare din Imperiul oriental cu monedă nouă. Cum însă o bună parte
din acest material va fi fost emis între 498-5 1 8, vreme în care moneda cu monogramă este nominalul cel mai mic

în circulaţie alături de noul follis şi subdiviziunile sale, introduse cu ocazia reformei, creşterea reală, dacă va fi

fost, este de apreciat ca fiind sensibil mai mică decât valorile calculate pentru modelul statistico-matematic
„Imperiu" unde s-au avut în vedere doar anii de început ai domniei împăratului Anastasius:

49 1-498.

Pe lângă

monedele de acest tip de la Tropaeum Traiani, deja amintite, s-au mai aflat asemenea monede la Histria79,
Izvoarele (fost Pârj oaia)80 şi Durostorum81 , adică în unele din centrele politico-militare ale Dobrogei, în care
viaţa de tip urban în formele sale romane târzii nu a cunoscut o cezură, ci doar o diminuare sensibilă.

14

E. Oberlănder Târnoveanu, Peuce, 8, 1 980, p. 264, nr. 27.
75 V. Pârvan, AARMSI, 36, 1 9 1 3 , p. 403, unde se aminteşte
o monedă de la Julius Nepos, aflată în cetate, reluată de Gh.
Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, RIN, 90, 1 988, p.
320 sau iidem, Pontica, 2 1 -22, 1 988-1 989, p. 1 79.
7� J n v . 442/ 1 2 6 (V . C anarache: „Epoca împăraţilor
Constantini sigur dar nelizibile").
77 Gh. Pocnam Bordea, R. Ocheşeanu, A. Popescu, Monede
-

greceşti, romane şi bizantine descoperite la Tomis din colecţia
Muzeului din Brăila (mss).
78 B. Mitrea, Pontica, 1 6, 1 983, p. 238-262, mai ales p. 240242 şi 244- 245, pentru moneda măruntă; vezi Gh. Poenaru Bordea,
E. Nicolae, BSNR, 80- 85, 1 986-1 9 9 1 , p. 1 0 1 - 1 1 5 .
79 Gh. Poenaru B ordea, l a A l . Suceveanu, Histria. V I,
Les thermes romains, Bucureşti, 1 982, p. 1 5 4, nr. I 05 şi p.
1 5 6 nr. 139 (mic tezaur).
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Poate nu este i nutil a avea aici în vedere că pentru descoperirile întâmplătoare, ajunse în diverse colecţii,
posibilitatea salvării unor monede din această vreme este destul de redusă, datorită atât mărimii flanurilor, cât şi
tehnicii imperfecte de batere a monedelor. Pe de altă parte, atunci când monedele sunt recoltate cu ocazia unor
cercetări arheologice sistematice sau de colecţionari avizaţi, un număr oarecare de monede riscă să se piardă, iar
altele, destul de numeroase, rămân neidentificate, ele primind uneori o încadrare largă - sec. IV-V, sec. V, sau în
cel mai fericit caz a doua jumătate a sec. V - ceea ce le face inutilizabile în demersuri ştiinţifice de genul celui pe
care l-am întreprins în aceste pagini. Având în vedere această situaţie obiectivă, scăderea circulaţiei monetare în
ultimele trei sferturi ale sec. V p. Chr., desigur reală, ar putea să nu fi avut proporţii chiar atât de catastrofale,
cum reiese din compararea indicilor calculaţi pentru monedele din această epocă cu cei din perioadele anterioare.
Ţinând seama însă de prezenţa unor imitaţii locale, a monedelor de plumb, a tăierii unor flanuri mai vechi, a
flanurilor neimprimate, a pieselor monetiforme de plumb, situaţia de criză a numeralului mărunt imperial rămâne
de netăgăduit, făcând de altfel necesară reforma monetară a împăratului Anastasius din 498. Având în vedere cele
amintite mai sus, se cuvine să îndemnăm la o tratare cât se poate de atentă a descoperirilor de acest gen.
În ceea ce priveşte acum provenienţa numerarului din sec. V, vom începe prin a constata că cele 79 de
monede cu atelierul precizat provin din şapte monetării . Înregistrăm în acest domeniu o scădere netă în rapo,[t cu
sec. IV, când pe piaţa monetară tomitană avem atestată prezenţa unui număr de 1 4 ateliere monetare82 :Intre
395-49 1 , la Tomis cel mai bine reprezentat cu monedă rămâne atelierul monetar din capitala Imperiului de
Răsărit, Constantinopol, cu 37 de exemplare şi un total de 46,83%. Acest atelier monetar îl aflăm în fruntea
monetăriilor între 395-402 şi 425-450, cu precizarea suplimentară că după 457 produsele sale sunt singurele care
au putut fi identificate ca atare83•
Acest atelier este urmat în ierarhie de cel din Cyzic, cu 1 9 monede sau un volum de 24, 0 5%,
dominant între 402-408 . Monetăria nu mai este prezentă după 450, contribuţia sa fii n d de aproape
două ori mai mică decât a monetăriei diocezane. Urmează atelierul monetar din Ni comedia cu nouă exemplare
şi 1 1 ,3 9%, cu ultimele monede pentru Tomis între 450-457. Atelierul din Heraclea este prezent cu şase
exemplare şi un procent de 7,59%. Grupul atelierelor din Propontida cu 7 1 de exemp lare se află în
frunte, cumulând un volum de monedă de 89,86%. Mai sunt prezente la Tomis monetăria balcanică din
Thessalonic cu trei exemplare, ultimul emis în anii 450-457 şi cu 3,79% din volum, precum şi atelierul
oriental din Antiochia, tot cu trei piese şi 3,79%, care dispare după etapa 402-408. De altfel, aceeaşi situaţie o
aflăm şi pentru ansamblul descoperirilor dobrogene izolate84• Singurul atelier occidental prezent la Tomis în
Tabelul III
Imperiul roman. Eşantioanele cumulate pentru secolul al V-lea p.Chr.

I
395-402

II
402-408

III
408-423/5

IV
425-450

V

VI

VII

VIII

450-457

457-474

474-49 1

491-498/5 1 8

27,36

39,5 1

5,13

7,87

8,49

. 4,3 1

0,73

6,54

+

43,30

5 1 ,00

8,03

1 1 ,88

13,15

7,47

1 ,46

14,21

-

1 1 ,42
44,8 1.

28,01
26,98

2,24
1 0, 1 2

3,87
1 0,32

3,83
4,20

1 , 14
1 ,46

o

- 1 ,12

Media
Abaterea
standard
Abaterea
standard
Tomis

80 V.

Culică, Pontica, 5, 1 972, p . 280-289, nr. 250- 300.
Colecţia Papahagi cercetată parţial de R. Ocheşeanu (cca
2000 ex. din cca 1 0000 ex.) conţine numeroase monede din sec. V
p. Cbr„ ce unnează să fie puse în valoare în viitor.
82 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, comunicarea citată mai
sus la nota 24, vezi Actes, fig. VII, 1.-ub tipar.
u Surprize sunt însă posibile, vezi V. Culică, SCN, 8, 1 980, p.
81

2,07

o

1 6 1 ; R. Ocheşeanu, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, 34, 1 987, p. 1 69-1 7 1 ; W. Hahn, op. cit„ în aşteptarea volumelor
RIC, X, la care lucreaz.ă J.P.C. Kent şi publicarea colecţiei de la
Dumbarton Oaks de către Ph. Grierson.
114 Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nico lae, RIN,
90, 1 988, p . 328, tab . III, sau iidem, Pontica, 2 1 -22, 1 9881 989, p. 1 8 5 .
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Tabelu/IV
Atelierele monetare din eşantionul tomitan

I

395--402
I Roma

II

402-408

III

IV

V

VI

VII

VIII

408-425

425-450

450-457

457-474

474-491

491-498

1
7,14%

II Thessalonic

1
8,33%

III Hcraclea

2
6,66%

IV Comtantinopol

15
50,00'/o

4
28,57%

V N"ICOl11edia

4
13,33%

VI Cyz.ic

7
23,33%

8
57,14%

2
6,66%

1
7,14%

J)

14

VII Antiochia
Totalul monedelor cu
atelier plri:mt

2
2.53%
1
33,33% .

2
18,1 8"/o

Total

3
3,79%
6
7,59°/o

3
27).7%

1
8,33%

2
18,1 8"/o

6
50,00'/o

1
33,33%

3
27).1°/o

1
8,33%

1
33,33%

1
9,09%

3
25,00'/o

2
100'/o

37

7
100'/o

46,83%
9
1 1,39°/o
19
24,05%
3
3,79°/o

11

12

2

3

7

o

79

atelier occidental prezent la Tomis în acest secol este cel din Roma cu două emisiuni, una din 402-408,
cealaltă din 425-450, reprezentând doar 2,53%. Deşi cu o cantitate relativ mică d e monede, acest din
unnă atelier este stăruitor prezent cu material atât în tez.aurele de la Beştepe, Ulmetum şi M ircea Vodă, cât şi în
descoperirile izolate din prima jumătate a sec. V p.Chr.8�.
In stadiul actual al cercetării numismatice pentru Scythia M inor, eşantionul tomitan, alcătuit din
descoperiri izolate, este primul care oferă o imagine de ansamblu a modului de comportare a diferitelor
ateliere din Imperiu care alimentează cu numerar piaţa dobrogeană, tezaurele, chiar cele mai bogate,
oglindind situaţii parţiale, întrucât sunt încheiate într-un moment sau altul al secolului.
În ceea ce priveşte situaţia circulaţiei monetare la Tomis în sec. V p. Chr. putem aprecia că, exceptând cele
două faze de început 395-402 şi 402-408, când acestea reprezintă o individualizare uşor sesizabilă, ce o
particularizează printr-o poziţie privilegiată în prima şi net nefavorabilă în cea de-a doua perioadă, din
pricini legate foarte probabil de poziţia provinciei la o graniţă vulnerabilă a Imperiului, chiar dacă aceste
fluctuaţii nu sunt generale pe ansamblul provinciei, în perioadele următoare, chiar şi în a doua jumătate a
secolului, atunci când înregistrăm coborâri sub medie, ca între anii 450-457 şi 457-474, indicii calculaţi
pentru capitala provinciei de la gurile Dunării se situează în cadrul intervalului de încredere al modelului
''
statistico-matematic alcătuit pentru „Imperiu , pentru a-l depăşi chiar între 474-49 1 şi se menţin ca ansamblu
în tendinţa generală a circulaţiei monetare din Imperiul de Răsărit.
În viitor când imaginea schiţată aici se va putea completa cu un număr sporit de eşantioane atât
pentru Imperiu în general, cât şi pentru Dobrogea în particular, - la care sperăm să se adauge şi eşantioane
prelucrabile statistic din staţiunile de pe teritoriul Bulgariei, atât de necesare pentru compararea şi înţelegerea
fluctuaţiilor surprinse pentru circulaţia monetară din Scythia Minor, care sunt de natură să dea mai multă
siguranţă interpretării istorice, se va putea nuanţa şi poziţia pieţei tomitane în raport cu pieţele monetare
85

Vezi mai

sus,

nota 41 ; pentru temurul. de la Mircea Vodă vezi R. Ocheşeanu, BSNR, 70-74, 1976-1980, nr. 124-128, p. 232,
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din provincia noastră ş i cu cele din restul Imperiului de Răsărit. Oricum, pentru capitala provinciei dintre
Dunăre şi Mare în acest secol cu o istorie atât de dramatică pentru destinele Imp eriului roman se poate
constata existenţa unei alimentări continue cu numerar nou emis, ceea ce în final reflectă o viaţă economică
în limitele normalităţii acelor vremuri86•

CONSTA NT INOPOL

24,0 5 "/•
C Y� I C

Fig. 4. - Atelierele monetare reprezentate la Tomis în sec. V p. Chr.

REPERTORIUL DESCOPERIRILOR IZOLATE DE MONEDE ROMANE DIN BRONZ
EMISE îNTRE ANII 395-49 1 P. CHR. DE LA TOMIS87
I

395 - 402
HERACLEA
1.

CONSTANTINOPOL

Arcadius

3-1 1 . Arcadius

LRBC, II, 1 992, AE 3 .

LRBC, II, 2205, AE 3 .

A E ţ 1 ,48 g; 1 6 m m ; inv. 43 9 1 .
1 960. Ediliciul cu mozaic, bolta I, - 6,20 m.
2.

SMHA

Neprecizat

LRBC, li, 1 994-5, AE 3 .
SMH ( ·]
AE J.. 1 ,79 g; 1 7 mm; inv. 9542.
1 960. Gara veche, bl E 3, sec�wiea 1, - 1,15 m la -1,30 m.
86 Pentru prima jumătate a sec. V pe lângă Gh. Poenaru
Bordea, R. Ocheşeanu, E. Nicolae, Numizmatika Zagreb, 7,
1 988, I, p. 2 6-45 sau iidem, SCN, 9, 1 989, p. 5 3 -73, care
tratează Dobrogea, vezi pentru Panonia Secunda şi Moesia
Prima, M. Vasic, în Studia Numismatica Labacensia Alexandro
Jelocnik obiala, Ljubljana, 1 988, p. 1 65 - 1 84, unde sunt impli
cate descoperirile de la S irmium, Viminacium, Pincum şi
Horreum Margi, precum şi comparaţia cu materialul de la
Sucidava, însă din păcate se operează cu o etapă mult prea
întinsă 395-423, ceea cc nu permite sesizarea unor diferenţe

(3 - 4)
A E J.., 2,32 g; 1 8 m m ; inv. 9601
CONSA
1 9 7 1 . Parcul C atedralei , seqiun ca 2 , caroul 3 , N
I; -0,4R m.
(5 7)
AE !.i 0,95 g; 16 mm; inv. 4099.
C O NSB 1 960. Edificiul cu mozaic, bolta I, -7 m.

desigur existente şi acolo pentru perioadele 395-402, 402-408
şi 408-423. Pentru prima parte a sec. V se observă însă aceeaşi
tendinţă generală de scădere.
87 Precizăm că 1 5 monede au fost publicate anterior, R.
Ocheşeanu, G . Papuc, Pontica, 9 , 1 976, p. 223-225 ; este vorba de
nr. 3 = p. 223, nr. 564; nr.9 = p.224, nr.568; nr. 1 0 p.224, nr.566;
nr. I I = p.224, nr.565; nr. 1 3 = p.225, nr.578; nr. 1 8 p.224, nr.567 ;
nr.20 = p.224, nr.573 ; nr.23 = p.225, nr. 575 ; nr.65 = p.224,
nr.569; nr.67 p.225, nr.579; nr.71 p.225, nr.576; nr.76 p.224,
nr. 5 7 0 ; nr.98 = p .2 2 5 , nr.5 8 0 ; nr. 1 00 = p .224, nr. 5 7 2 ; şi
nr. 1 03 = p.225, nr.574
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1 960.

AE J.. 2,87

g; 18 mm; inv. 43 1 6.
Edificiul cu mozaic, bolta IX .
AE t l ,80 g; 18 mm; inv. 962 1 .
1971. Parcul Catedrale� secţiuoea 2, caroul 2, N II, --0,60 m.
AE J.. 2,88 g; 1 6 mm; inv.43 0 1 .
Edificiul cu mozaic, bolta II, caroul 9.
AE t 2 ,7 5 g; 1 6 mm; inv. 4354.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE J.. 2,47 g; 1 7,5 mm; inv. 3 188.
Col. Anton.
AE J.. 1 ,90 g; 20 mm; inv. 3955.
1 960. Edificiul cu mozaic, bolta I, -3,60 m.

CONs f] (S - 1 1)

AE J.. 2 ,34 g; 17 mm; inv. 3531 .
1 960. Str. Ovidiu, -2 m.
AE fragment, inv. 4 0 1 0.

Str. Cerealelor, canalizare.

AE J.. 2,70 g; 1 8,5 mm; inv. 1 4 1 63 .
Col. Liceul Mircea cel Bătrân.
AE t 2,20 g; 18 mm; inv. 43 18.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AR J.. 2,06 g; 17 mm; inv. 9608.
1972. Pan:ul Catalralei, scqiwiea 1 2, rnactor, N I spre N II.
AE fragment; inv. 9603.
1972. Parcul Catedralei, secţiunea 1, martor, N II.
AR t 2,20 g; 1 6,5 mm; inv. 9602.
1971. Pan:ul Catedralei, secţiwiea 2, caroul 2, N II, -0,60 m.
-

12.

28.

Neprecizat

LRBC, II, 2580- 1 , AE 3 .
AE J.. 1 ,82 g; 1 6 mm. inv. 4 1 8 1 .

Honorius

LRBC, II, 2206, AE 3.
AE t 2,6R g; 1 6,5 mm; inv. 4381.
Edificiul cu mozaic, bolta II, caroul 29,

1 95 9 .

CONSf

Vest,

- 0,1 0 m.

1 965.

B-dul Marinarilor.

1971.

Pan:ul Caledralei,

sa:ţiunea

9604.
2, amul

29.

Honorius

LRBC, II, 2793-4, AE 3.
AE J.. 1 ,93 g; 1 5 ,5 mm; inv. 4424.
1 960.

30.

SMNA
3, sub N I, --0,55 m.

SMNA (l 9) ; SMN[·) ( )
LRBC, II, 2437, AE 3 .
AE J.. 2,31! g; 1 7,5 mm; inv. 3 1 92.
Col. Anton.
AE J.. 1 ,74 g; 15 mm; inv. 9623.
1 971. Parcul Catedralei, secţiuoea 2, caroul 2, N II, - 0,60 m.
2o

Neprecizat

LRBC, II, 2436-7, AE 3.
AE "'... 2 , 1 7 g; 1 6,5 mm; inv. 4443.
[s)MNA
1 965. Edificiul cu mozaic, bolta II, caroul 9, - 1 ,40 m.
CYZIC
22-21. Honorius

LRBC, I I, 258 1 , AE 3.

ANTA

Edificiul cu mozaic, bolta I, gaura

1-a din zid i.1ânga

Neprecizat

LRBC, II, 2791-4, AE 3.
AE t 2,08 g; 13,6 mm; inv. 4334.

ANT(·)

MONETĂRIA NEPRECIZATĂ

1 9-20. Honori11s

21.

pro fi lul de

ANTIOCHIA

Arcadius

LRBC, I I, 2436; AE 3.
AE J.. 1 ,84 g; 17 mm; inv.

A,

S tr. Cuza Vodă, secţiunea
m la - 2,70 m.

Edificiul cu mozaic, bolta IX:

NICOMEDIA
18.

SMK(·)

- 2,50

1 3- 1 7 . Neprecizat

(l 4 7)
(
LRBC, II, 2505-6, AE3. CONSA t 3); CONs(·) - t
AE t 2,28 g; 16 mm; inv. 9644.
1971. Pwcul Catedrale� secţiunea 2, caroul 2, N II, --0,60 m.
AE "'... 1 ,52 g ; 1 6,8 mm; inv . 9709.
1 973 . Parcul Catedralei, passim.
AE J.. 1 ,40 g; 14,5 mm; inv. 4232.
1 960. Edificiul cu mozaic, bolta I, -6,50 m la -7 m.
AE J.. 1 ,37 g; 16 mm; inv. 4339.
Edificiul cu mo7aic, bolta IX.
AE fragment; inv. 6248.

83

3 1-40.Arcadius

tip virtus exerciti (2), AE 3.
AE t 3,36 g; 1 7,2 mm; inv. 3645 .
1 96 1 . Gara veche, groapă reu:rvor.
AE t 2,80 g; 16 mm; inv. 96o7.
1 97 1 .

Parcul Catedralei, sec�iunca

AE .t 2,54 g; 17 mm; inv. 3 984.

·

caroul

3, N

li.

Edificiul cu mozaic, bolta IX.

AE li' 2,3 2 g; 16 mm; inv. 9568.

N II, -0,60 m.

1 97 1 .

Pan:ul Catedralei, sa::�wiea 2, camul

1 97 1 .

Parcul Cakdralei, secţiwiea 2, camul 3, N II, -0,65 m.

AE J.. 2,17 g; 18 mm; inv. 9569.

AE J.. 2,06 g; 18,3 mm; inv. 23 1 9.
1961. Gara Veche, bloc F, - 2 m.
AE J.. 1,88 g; 1 2,8 mm; inv. 3977.

2,

Edificiul cu mozaic, bolta IX.
1 6 ,3 mm; inv. 4809.
1 959. Piaţa Ovidiu,
1 ,70 m.
AE t 0,89 g; 12 mm; inv. 4849.
1963. Sud Poarta I Port, B 4, supralilţacentrală, -1 ,20 m la 1 ,40 m, pavaj.
AE fragment; inv. 9750.
1971. Pan:ul Catedralei, sa::�wiea 2, caroul 3, N li, - 0,92 m.

AE .t 0,89 g;

-

SMKA (22 - 23hMKB (24�
(25 - 27)
SM K( )

2,
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1961. Gara Veche, bloc F, secţÎl.Dlea 3, -3,20 m la -3,50 m.
AE .J.. 2,1 0 g; 14 mm; inv. 969 1 .
1 97 1 . Parcul Catedralei, secţiunea 2, caroul 3, N I, -0,55 m.
AE .J.. 2,04 g; 1 7,5 mm; inv. 3975.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE .J.. 1 ,87 g; 15 mm; inv. 43 1 7.
Edificiul cu mo:zaic, bolta IX.
AE t 1 ,78 g; 1 6 mm; inv. 3965 .
1 9 60. Edificiul cu mozaic, caroul 69-C.
AE t 1 ,52 g; 15 mm; inv. 478 1 .
Port Tomis, passim.
AE .J.. 1 ,50 g; 14 mm; inv. 3986.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE '>& 1 ,37 g; 1 6,3 mm; inv. 4746.
Port Tomis, passim.
AE .J.. 0,74 g; 1 4,3 mm; inv. 4084.
Edificiul cu mo:zaic, bolta II, cauwile 4-5, umplutură -O.SO m.
AE .J.. 2,13 g; 1 6 mm; inv. 9636.
1 97 1 . Parcul Catedralei, secţiunea 2 , caroul 3, sub N
I, - 0,55 m.
AE fragment, inv. 3932.
Str. Muz.eelor, -1 ,20 m.
AE fragment; inv. 4290.
1 965. Edificiul cu mozaic, bolta I, - 1 ,3 8 m.
AE fragment; inv. 963 5 .
1 97 1 . Parcul Catedrale� secţil.Dlca2, caroul 4, N 11, -0,75 m .

4 1-47. Honorius
tip virlus exerciti (2), AE 3 .
AE .J.. 2 , 1 4 g; 1 7 mm; inv. 9625.
1 971. Parcul Catedrale� secţil.Dlea 2, caroul 3, N II, -0,80 m.
AE ')I 2,03 g; 1 6,7 mm; inv. 4247.
Edificiul cu mo:zaic, bolta II, caromile 33; 25; 1 7; - 0,80 m.
AE t 1 ,75 g; 17,5 mm; inv. 9627.
1 971. Parcul Catedrale� secţil.Dlea 2, caroul 3, N II, -0,55 m.
AE ii' 1 ,75 g; 1 7,5 mm; inv. 9626.
1 97 1 . Parcul Catedralei, secţiunea 2, caroul 3, N II, - O, 1 5
la - 0,55 m.
AE t 1 ,34 g ; 1 6,7 mm; inv. 4447.
1 96 1 . Edi ficiul cu mo7.aic, bolta III, nişa din stânga.
AE '>& 1 ,26 g; 1 4,6 mm; inv. 4805 .
Port Tomis, passim .
AE fragment, inv. 9628.
1 97 1 . Parcul Calcdralei . secţiunea 2, caroul 2, N II, -0,60 m.
48-62. Neprecizat
tip virlus exerciti (2), AE 3 .
AE ? 2,37 g; 1 4 mm; inv. 4446.
1 96 1 . Edificiul cu mo7.aic, bolta III, nişă
AE t 2,20 g; 1 4,8 mm; inv. 9534.
1 974. Piaţa Ovidiu.
AE .J.. 2 , 1 5 g; 1 5,7 mm; inv. 4756.

II

402 - 408

ROMA
63.

Neprecizat
LRBC, I, 8 1 2- 1 8 sau 8 1 9-25, AE 3 .
.
AE i/ 1 ,75 g; 1 1 ,4 mm; mv. 4250.

(]

OF

SMROM
Edificiul cu mozaic, bolta II, carourile 33; 25 ; 17; - 0,80 m.

66--67. Neprecizat
LRBC, II, 22 1 0-12, AE 3 .
AE fragment, inv. 4000.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE fragment, inv. 9 637. .
.
1 97 1 . Parcul Catedralei, secţiunea 2, caroul 3 , Nii,
-0,75 m.
CYZIC

CONSTANTINOPOL
64.

68-69. Arcadius

Honorius

LRBC, II, 2590, AE 3
AE t 1,86 g; 1 5 mm; inv. 3 978.
SMK
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE � 1 ,06 g; 1 3,5 mm; �nv. 4437.
1 965. Edificiul cu mo:m1c, bolta II, caroul 9, umplutură, 0,20 m.

E)

LRBC, II, 221 1 , AE 3 .
A E t 2,47 g ; 1 7 mm; inv. 4967.
Col. C. Băcăoanu.
65.

CONSA

Eudoxia
70.

LRBC, II, 22 1 3 , anii 400-404, AE 3 .
AE t 1 ,95 g; 1 6 mm; inv. 9702.
CONSf
1 97 1 . Parcul Catedralei, secţil.Dlea 2, caroul 2, N II, --0,60 m.

Honorius
LRBC, II, 259 1 , AE 3 .
A E ii' 1 ,25 g; 1 3 mm; inv. 4964.
Col. C. Băcăoanu.
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81 .

7 1 -72. Theodosius II

82.

LRBC, II, 2592, AE 3.

83-84. tip gloria romanorum (24), anii 400-404, AE 3 .

SMKA

A E � 3,45 g ; 1 6,7 mm; inv. 4378.
Edificiul cu mozaic, bolta II, caroul 2, - 1 ,40 m.
AE .J. 1 , 1 0 g; 1 2,5 mm; inv. 44 1 5 .
1 960. Edificiul cu mozaic, carourile 4-13, între zidurile
canalului.

74-75. Neprecizat
LRBC, II, 25 90-2; AE 3 .

75
74 ;
AE/1 1 ,53 g; 14,5 mm; inv. 4403 . SMKA ( ) SMKA ( )

85-87. Neprecizat

1 965 . Edificiul cu mozaic, bolta II, caroul 1 O, -0,30 m.
AE t 1 ,65 g; 14 mm; inv. 3982.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.

tip concordia augg, AE 3
AE .J, 2,05 g; 1 5,5 mm; inv. 4330.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE t 1 ,25 g; 1 6 mm; inv. 9692.
1 97 1 . Parcul Catedralei, sec1iunea 2, caroul 3, sub N I,
-0,55 m.
AE fragment.
1 97 1 . Parcul Catedralei.

ANTIOCHIA
76.

Eudoxia

tip sa/us rei-publicae (3), anii 400-404, AE 3 .
A E t 1 ,8 1 g; 1 8,5 mm; inv. 4086.
Edificiul cu moz.aic, bolta li, carourile 4-5, umplutură. 0,50 m.

AE f l ,98 g; 16 mm; inv. 7709.
1 959. Passim.

AE � 3,02 g; 1 6,5 mm; inv. 4246.
Edificiul cu mozaic, bolta I, -3,60 m.

tip gloria romanorum (2 1 ), AE 3 .
A E fragment; inv. 496 1 .
Col. C . Bik:ăoanu.

LRBC, II, 2588, AE 3 .
A E � 2,73 g ; 1 5 mm; inv. 9629.
1 97 1 . Parcul Catedralei, sec:tNnc:a2, caroul 3, N 1, -0,55 m.

73.

85

Eudoxia

LRBC, II, 2805, anii 400-404, AE 3 .
AE fragment, inv. 9593 .
AN1B
1971. Pan:ul Caledralei, secţiunea 2, caroul 3, N 11,-0,80 m.

88-92. tip gloria romanorum (2 1 ), AE 3 .
A E � 2,1 2 g ; 1 6 mm; inv. 4448.
1 965 . Edificiul cu mozaic, bolta li, caroul 9, - 1 ,40 m.
AE .J, 1 ,62 g; 13 mm; inv. 9704.
1 973. Parcul Catedralei.
AE � 1 ,55 g; 14,5 mm; inv. 480 1 .
Port Tomis.
AE .J, 1 ,33 g; 1 4,5 mm; inv. 1 4 1 64.
Col. Liceul Mircea cel Bi1trâo.
AE fragment; inv. 3969.
1 960. Edificiul cu mozaic, caroul 258-C.

MONETĂRIA NEPRECIZATĂ
77-80. Arcadius
tip concordia augg, AE 3 .
A E .?' 2,45 g ; 1 6 mm; inv. 9571.
1971. Pan:ul Catedralei, seqiuoca2, cauul 3 ,sub N 1,-0,55 m.
AE � l ,88 g; 1 5 ,2 mm; inv. 4768.
1960. Gara veche, bloc E 3, sec�unea l , -1 ,20 m.
AE fragment, inv. 9572.
1 971. Pan:ul Caiedndei, secţilDlc:a 2, caroul 2, N II, -0,60 m.
AE fragment, inv. 4299.
Edificiul cu mozaic, bolta li, caroul 9.

93-94. tip concordia auggg (cruce), AE 4.
AE � 0,68 g; 1 0,5 mm; inv. 4324.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE fragment; inv. 3999.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
m

408 - 423/5
Col. C. Băcăowiu.

THESSALONIC
95 .

96.
Honori11s

LRBC, II, 1 876, AE 3.
AE � 1 ,21 g; 1 5 mm; inv. 1 976.

TESA

Theodosi11s II

LRBC, li, 1877, AE 3 .
AE_'\.-� 4 mm; inv. 42 17.
1 96 1 . Edificiul cu mozaic, bolta II, caroul 4, - I
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TES(·)

rn.

HERACLEA
97.

Honorius

LRBC, II, 2000, AE 3 .
A E .J.. 2,35 g; 13 mm; inv. 2010.
Col. C. Băcăoanu.

SMHA

LRBC, II, 2000-1 , AE 3.
AE � 0,90 g; 1 4 mm; inv. 9638.
SMH[·)
1 971. Parcul Catedralei, secţiunea 2, caroul 3, N I, -0,58 m.
99. LRBC, II, - gloria ro-manorum (23), AE 3.
,

AE .J.. 2 g; 12 mm, inv. 393 1 .
SMH[·)
1 96 1 . Edificiul cu mozaic, bolta III, T, IV, -1 0,90 m.
CONSTANTINOPOL
1 00. Honorius
LRBC,

II,

2223, AE 3.

AE .J.. 1 ,80 g; 1 6 mm; inv. 9595.
CONs[·)
,
1 972. Pari:ul Catedralei, secţiunea 1 -2, martor, N I.
1 0 1 . LRBC, li, 2224, AE 3 .
A E .J.. 2,10 g; 1 6 mm; inv. 4302.
Edificiul w mouic, bolta II, caroul 9.

CONSA

NlCOMEDIA
1 02-103. Hunorius
LRBC, I, 2456, AE 3.
AE fragment; inv. 3980.

l

Edificiul rn mouic, bolta IX. SMNA (1 02); SMN[

1 03)

AE .J.. 1 ,46 g; 13 mm; inv. 9622.
1971. Parcul Catedrale� secţiUDea 2, caroul 2, N li, -0,60 m.
Neprecizat

SMN[·)
LRBC, li, 2456, AE 3
AE � 1 .76 g; 1 3 mm; inv. 4724
1 961. Gara veche, b�ilica A, nava Nord, -1,20 m, pe pavaj.
CYZIC
1 05 .

Theodosius li

LRBC, li, 2599, AE 3 .
A E /' 1 ,44 g; 14,3 mm; inv. 4934.
Col. C. Băi:ăoa.nu.
MONETĂRIA NEPRECIZATĂ
1 06- 1 08 . Honurius
tip gloria romanorum (22), AE 3 .
A E .J.. 1,90 g; 14,3 mm; inv. 398 1 .

Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE '\ 1 ,62 g; 15 mm; inv. 4329.
Edificiul cu mozaic, bolta IX,
AE .J.. 1 ,22 g; 1 6 mm; inv. 9544.
1960. Gara veche, bloc E 3, secţitmea

l,

-1,15 m la -1,30 m.

1 09. tip gloria romanorum (23), AE 3.

98 . Neprecizat

1 04.
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SMK[·)

AE -ri' 1 g ; 14 mm; inv. 4260.
Edificiul cu mozaic, bolta II, carourile 33; 25 ; 17; -0,80 m.
1 1 0- 1 1 8. Neprecizat
tip gloria romanorum (22); AE 3 .
A E '\ 1 ,69 g; 1 5 mm; inv. 4 1 92.
1 962. Str. Marc Aureliau, canali7.are.
AE .J.. 1 ,45 g; 13,5 mm; inv. 3989.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE .J.. 1 ,23 g; 1 3,5 mm; inv. 4770.
1 960. Gara veche, bloc E3, secţiunea 1, - 1,20 m.
AE -ri' 1 , 1 5 g; 12 mm; inv. 442 1 .
1 965 . Edificiul cu mozaic, bolta II, caroul 9, - 0,40 m.
AE .J.. 0,63 g; 12 mm; inv. 4283 .
1 965. Edificiul cu mouic, bolta II, - 1 ,3 8 m.
AE '\ 0,42 g; 1 0,2 mm; inv. 4790.
1 960. Gara veche, bloc E 3, secţiunea 1, - 1 ,20 m.
AE fragment; inv. 3966.
1 960. Edificiul cu mouic, caroul 1 42 -B.
AE fragment; inv. 3990.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE fragment; inv. 9639.
1 971. Pan:ul Call:dralei, secţimea 2, caroul 3, N li, -0,70 m.
1 1 9-128. tip gloria romanorum (23); AE 3.
AE J.. 2,02 g; 14 mm; inv. 4353 .
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE t 1 ,70 g; 14 mm; inv. 9690.
1 973. Parcul Catedralei, E, N IV-V, - 1 ,55 m.
AE t 1 ,70 g; 13,5 mm; inv. 3979.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE t 1 ,5 8 g; 15 mm; inv. 9640.
1 971. Pa'CUI Catedralei, sa.:�unea 2, caroul 2, N II, -0,68 m.
AE t 1 ,55 g; 14 mm; inv. 4275.
Edificiul cu mouic, caroul 33, nr.3.
AE t 1 ,50 g; 1 3,7 mm; inv. 4344.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE J.. 1 ,45 g; 15 mm; inv. 4 1 17.
Edificiul cu mozaic, bolta II, carourile 7-22.
AE t 1 ,35 g; 14,3 mm; inv. 4276.
1 960. Edificiul cu mozaic, i:aroul 33, nr.3.
AE ,?' 1 ,24 g; 1 2,4 mm; inv. 4307.
Edi ficiul cu mouic, bolta IX.
AE � 0,77 g; 14,5 mm; inv. 4294.
1 965 . Edificiul cu mouic, bolta II, 1 ,38 mm.
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IV

425 - 450

196 1 . Passim.

ROMA
129.

CYZIC

Placidia

tip sal"s rei-p"blice (5), AE 4.
AE .!. 1 , 1 3 g; 12 mm; inv. 3974.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.

1 38-139. Theodosius li
LRBC, II, 2604, AE 4.

1 30.

Theodosi".1· II

LRBC, II, 2004, AE 4.
AE fragment; inv. 4305 .

SMH[·J

1 40.

CONSTANTINOPOL

MONETĂRIA NEPRECIZATĂ

Theodosi11s II

LRBC, II, 2234, AE 4.
AE ?, 0,47 g; 9,5 mm; inv. 4343.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
1 32.

LRBC, II, 2234 sau 2238-9, AE 4.
AE .!. 1 ,05 g; 10 mm; inv. 4 1 20.
Edificiul cu mozaic, bolta II, carourile 7-22.

14 1 -146. Theodosius II
CONS

tip „cruce în cunună", AE 4.
AE ţ 1 ,40 g; 1 2 mm; inv. 495 1 .
Col. C . Băcăoanu.
AE ':.. 0,78 g; 1 1 ,6 mm; inv. 4370.
Edificiul cu mozaic, bolta II, caroul 1 9, - 1 ,40 m.
AE � 0,62 g; l l ,7 mm; inv. 4397.
Edificiul cu mozaic, bolta II, caroul 37, - 1 ,50 m.
AE fragment; inv. 6937.
196 1 . Edificiul cu mozaic.
AE fragment; inv. 6003.
Edificiul cu mozaic.
AE fragment; inv. 3997.
Edificiul cu mozaic;, bolta IX.

C [ON·j

133-1 34. LRBC, II, 2238-9, AE 4.
AE ? 0,97 g; 12 mm; inv. 4338.

CON

Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE, fragment, inv. 6002.
1960, Edificiul cu mozaic, caroul 0 1 4-G.
1 35.

1 47.

Valentinia11 III

LRBC, II, 2237, AE 4.
CON
AE .l' 0,92 g; 1 1 ,5 mm; inv. 4 1 12.
1965. Edificiul cu mozaic, bolta II, carourile 9-1 7; -20 m.
1 3 6.

Neprecizat

tip „cruce în cunună", AE 4.
AE ? 1 g; 9,4 mm; inv. 3959.
1 96 1 . Ecliliciul cu mozaic, caroul 22-I.

CONS

NICOMEDIA
1 37.

Neprecizat

LRBC, II, 2604-6; AE 4.
AE .!. 1 ,07 g; 12 mm; inv. 4306.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.

Edificiul cu mozaic, bolta IX.

131.

j

AE ţ 0,81 g; 12 mm; inv. 2003 . SMKB(l 3 8); SMK(- 1 3 9)
Col. C. Băcăoanu.
AE � 0,86 g; 1 3,7 mm; inv. 3528.
1 960. Gara veche, bloc E 3 , secţiunea I, - 1 ,20 m.

HERACLEA

Theodosi11s II

LRBC, II, 2460- 1 , AE 4.
AE .!. 0,71 g; 12 mm; inv. 4729.

SMN [

·]

tip vt/xulv, AE 4.
AE ţ 0,92 g; 1 1 ,6 mm; inv. 4784.
1 960. Gara veche, bloc E 3, secţiunea I, -1 ,20 m.

148-1 79. Neprecizat
tip „cruce în cunună", AE 4.
AE ':.. 1 ,30 g; 1 1 mm; inv. 9546.
1 960. Gin veche, blocE3, seqiunea I , -1,15 m la-1 ,30 m.
AE ţ 1 ,26 g; 1 1 mm; inv. 4333.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE ? 0,99 g; 1 1 mm; inv. 3589.
Col. Anton.
AE ? 0,98 g; 9,4 mm; inv. 4002.
Edificiul cu mozaic; bolta IX.
AE ? 0,95 g; 1 O mm; inv. 4006.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.
AE ţ 0,95 g; 8,5 mm; inv. 42 1 8.
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1 95 9 . Edificiul cu mozaic, caroul 1 -B .

AE ?

0,64 g; 12 mm; inv. 9 5 5 3 .

0,92 g; 1 1 mm; inv. 4289.
1 96 5 . Edificiul cu mozaic, bolta

AE ..J..

0,62 g ; 1 3 m m ; inv. 955 1 .

AE ?

AE t

0,88 g ; 1 2 mm; inv. 3408.

AE ?

0,87 g; 12 mm; inv. 4696.

II,

1 960. Gara Veche, bloc

- 1 ,3 8 m.

1 9 60.

AE ?

Col. Anton.

B

1 96 1 . Gara veche, bloc

AE ..J..

AE ?

3.

AE ?

Edificiul cu mozaic, bolta

3, secţiunea 1 , - 1 ,20 m.

AE ?

1 960. Gara veche, bloc

E 3, secţillllea l, -1,15

m la -1,30 m.

AE ? 0,45

g ; 1 0 mm; inv„ 428 1 .
1 96 5 . Edificiul cu mozaic, bolta II, - 1 ,3 8 m.
AE fragment; inv. 4082 .
Edificiul cu mozaic, bolta II, carourile 4-5 , -0,50 m,
umplutură.
AE fragment; inv. 1 2925 .

0,80 g ; 9,6 mm; inv. 4322.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.

AE ?
1 960.

AE ?

0,80 g; inv. 9556.

Gara veche, bloc E 3, socţitmea 1 , -1,15 m la - 1 ,3 0

m.

0,79 g ; 9,1 mm; inv. 4003 .

Edificiul cu mozaic, bolta

IX.

AE ..J..

0,79 g ; 9 mm; inv. 475 5 .

AE ?

0,66 g ; 1 1 mm; inv. 4254.

AE ?

0,66 g; 1 1 ,3 mm; inv. 400 5 .

1 96 1 , Gara

1 974. Parcul Catedralei.
fragment; inv. 4366.
Edificiul cu mozaic, bolta
AE fragment; inv. 4396.

AE

vtx.:he, bloc F, secţillllea 3 , - 3,20 m la -3,50 m.

Edificiul cu mozaic, bolea II, carourile 33; 25; 17; --0,80 m.
Edificiul c u mozaic, bolta

IX.

0,50 g ; 9,7 mm; inv. 9554.
1 960. Gara veche, bloc E 3, secţiwiea 1 , -1,15 m la -1 ,3 0 m.

0,80 g, 1 O mm; inv. 9552.

AE t

carourile 4-5 , -0,50 m,

0,55 g; 9,3 mm; inv. 4386.
1 965 . Edificiul cu mozaic, bolta I, -7,50 m.
AE ? 0,52 g ; 1 1 mm; inv. 3 996.

0,83 g ; 13 mm; inv. 4773 .

E

II,

AE ?

0,85 g ; 1 1 ,3 mm; inv. 4 1 27.

1 960. Gara veche, bloc

0,6 1 g ; 1 0,3 mm; inv. 408 1 .

Edificiul cu mozaic, bolta
umplutură.

1 960. Edificiul cu mozaic, carourile 1 4 1 - 1 42, - 1 ,3 0 m.

AE ?

Passim.

0,62 g; inv. 9548.
1 960. Gara veche, bloc E 3, secţiunea 1 , -1,15 m la -1,30 m.

0,87 g ; 1 1 mm; inv. 9549.
1 960. Gara veche, bloc E 3, secţiunea 1, -1,1 5 m la -1 ,30 m.

AE ?

E 3, secţillllea l , - l , 1 5 m la-1 ,30 m .

II,

caroul 1 9, - 1 ,40 m.

Edificiul cu mozaic, bolta li, caroul 3 7, - 1 ,5 0 m.
AE fragment; inv. 6872.

IX.

Col. C. Băcăoanu.
V

450 - 457
THESSALONIC
1 8 0.

NICOMEDIA

Marcian

1 82.

LRBC, II,
AE t

1 8 79,

AE

LRBC, II, 2467, AE 4.
AE t 0,77 g; 10 mm; inv. 4909.
Col. C . B&:ăoanu

4.

0,89 g ; 1 1 mm; inv. 3952.

Marcian

TIIES

1 960. Edificiul cu mozaic, caroul 63-C.

MONETĂRIA NEPRECIZATĂ

CONSTANTINOPOL
181.

1 83-1 84.

Marcian

LRBC, II,
AE ?

2250,

AE

Marcian

tip „monograma

4.

1 ,3 3 g ; 1 2,5 mm; inv. 4360.

Edificiul cu mozaic, bolta

IX.

AE ..J..

7"(LRBC), AE

Edificiul cu mozaic, bolta

CON

II,

caroul 5 .

AE ..!.

1 ,22 g ; 1 1 mm; inv. 425 9 .

AE ..J..

0,83 g; 1 1 mm; inv. 4342.

Edificiul c u mozaic, bolta l i , carourile 3 3 ; 2 5 ; 1 7 .

457 - 474

1 8 5-1 86.

Leon

LRBC,

Edi ficiul cu mozaic, bolta

I

li, 2272-5,

AE

4.

4.

1 ,24 g ; 9,7 mm; inv. 4269.

VI

CONSTANTINOPOL

NIC

AE ?
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1972. Parcul Catedralei, secţillllea4, caroul 3, NI, --0,20 m.

1 88. tip „leu păşind", AE 4.

AE ? 0,62 g; 7,7 mm; inv. 4452.
1 965. Edificiul cu mozaic, secţiunea 3, carourile 17-25, 0,33 m la -0,65 m.

MONETĂRIA NEPRECIZATĂ
1 87.

89

Leon I

1 89. tip ,,monograma 1", (LRBC), AE 4.

tip „împărat şi captiv", AE 4.
AE ? 0,74 g; 1 1 mm; inv. 4326.
Edificiul cu mozaic, bolta IX.

AE ? 1 , 1 5 g; 9 mm; inv. 3593 .
Col. Anton.
VII

474 - 49 1
CONSTANTINOPOL

Col. C. Băcăoanu.
1 93 . LRBC, II 2282, AE 4.

1 90. Zenon

AE ? 0,80 g; 9 mm, inv. 3 1 94.
Col. Anton.

LRBC, II, 2279, AE 4.
AE �. 0,66 g; 9 mm; inv. 4727.
1 96 1 . Gara veche, basilica A, nava centrală, -1 ,3 O m.

1 94. Basiliscus
LRBC, II, 2283, anii 475--476, AE 4.
AE ? 1 ,34 g; 1 1 ,5 mm; inv. 3409.
Col. Anton.

1 9 1 - 1 92. LRBC, 11, 228 1 , AE 4.

AE ţ 0,79 g; 8,5 mm; inv. 4908.
Col. C. Băcăuanu.
AE ţ 0,77 g; 8 mm; inv. 4906.

aii

1 95-1 96. LRBC, II, ,
AE 4.
AE ? 0,48 g; 8,8 mm; inv. 4889.
Col. C. Băcăoanu.
-

AE ? 0,3 1 g; I O mm; inv. 4907.
Col. C. Băcăoanu.

ANEXA

1

Provenienţa monedelor din secolul al V-lea p. Ch. descoperite la Tomis
din colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa
I.

Edif'iciu/cumomic: nr. l ,4,8, 12, 15-16,21-22,24-25, 27, 2930, 33, 37, 42, 45, 48, 52-54, 56, 58, 61, 68-69, 73-75, 80, 8285, 88, 92-94, 96, 99, 1 0 1-102, 106-1 07, 1 09, 1 1 1 , 1 13-1 14,
1 16-1 17, 1 1 9, 121. 123-136, 140, 142-146, 149, 1 5 1-1 54,
1 58, 1 6 1 , 163, 165-1 66, 1 70-172, 1 74-175, 177-178, 180181, 183-185 şi 187-188 98 ex:.
Parcul Catedralei: nr. 3 , 9-1 1 , 13-14, 18, 20, 23, 32, 34-35,
40-41, 43--44, 47, 5 1 , 59, 62, 65, 67, 71, 76-77, 79, 86-87, 89,
98, 1 00, 103, 1 1 8, 120, 122, 1 76 şi 1 86 37 ex.
Gara Ved1e (bloc E3 basilica mică şi bloc C2 basilica
mare):nr.2,31,36,50, 78, 104, 108, 1 12, 1 15, 139, 147-148, 1561 57, 1 59-1 60, 1 62, 1 64, 1 67, 1 69, 1 73 şi 1 90 22 ex.
Ponul Tomis: nr. 46, 55, 57 şi 90 4 ex.
=

II

=

III.

=

=

=

IV.

=

·

Pia/a Ovidiu: nr . 38 şi 49 2 ex.
Str. Cerealelor: nr. 6 1 ex.
Str. Cuza Vodă: nr. 24 1 ex.
Str. Marc A ureliu: nr. 1 1 0 1 ex.
B-dul Marinarilor: !lf. 17 1 ex.
Str. Muzeelor: nr. 6 0 1 ex.
Str. Ovidiu: nr. 5 1 ex.
Port, Poarta 1: nr . 39 l ex.
Passim: nr. 72, 137 şi 1 68 3 ex.
Col. Băcăoanu: nr. 64, 70, 8 1 , 95, 97, 1 05, 138, 1 4 1 , 179,
1 82, 1 9 1 -192 şi 1 95-196 14 ex.
XV. Col. Anton: nr. 1 9, 26, 1 5 0, 1 55 , 1 89 şi 1 93-1 94 7 ex.
XVI. Col. Liceului Mircea cel Bătrân: nr. 7 şi 91 2 ex.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Contribution a la connaissance de la circulation de la monnaie de bronze
au ve siecle ap. J. -C. a Tomi
REsUME

Les auteurs publient 196 monnaies en bronze emises entre 395 et 49 1 de la collection du Musee de
Constanţa. La plupart (80,09%) proviennent des fouilles archeologiques. II y a aussi des monnaies decouvertes
durant des fouilles de sauvetage ou recoltee1 par hasard, seulement 1 1,73 % provenant d'anciennes collections
privees et de la collection du lycee „Mircea cel Bătrân". Dans ces conditions ii s'agit d'un echantillon de
https://biblioteca-digitala.ro

90

GH. POENARU BORDEA, R. OCHEŞEANU

24

tres bonne qualite, qui est d'ailleurs le premier qu'on publie a couvrir convenablement presque toute
la periode du v• siecle ap. J.-C.
Apres un bilan des contributions anterieures aux problemes de la numismatique du v• siecle ap. J.
C. en Scythie Mineure, on presente l'analyse de ce lot dans le contexte des autres decouvertes monetaires,
tresors et pieces isolees de la meme region et du monde romain en general, pour lequel on a constitue un
modele statistique «Empire», base sur Ies decouvertes de Tropaeum Traiani, l' Agora d'Athenes, Corinthe,
Curium et Antioche, a cote de celles de Tomis.
Les 62 ex . de 3 95-402, avec un coefficient monnaies/ans de 8,85 sont en hausse par rapport a la
periode precedente, se situant au-dessus de ES + du modele «Empire». Deux tresors de Tomis et un autre
de Babadag, lieu-dit «Podul de la Topraichioi» appartenant a cette periode, se situent, vraisemblablement,
vers sa fin.
Pour 402-408 nous n'avons que 32 monnaies. Le coefficient monnaies/ans est de 5,33 donc, en
baisse et par surcroît en dessous de l'E S - du modele «Empire».
Bien que le nombre des monnaies emises entre 408 et 423/5 est plus grand que celui de la periode
precedente, 34 ex. , le coefficient monnaies/ans (2,00) enregistre une nouvelle baisse abrupte, d'ailleurs
generale pour la Dobroudja. En depit de cette realite Torni se trouve quand meme dans une position
privilegiee par rapport a l'Empire, se situant a un niveau p lus haut que celui de l'intervalle de confiance
des echantillons utilises. Precisons aussi que nous avons 1 8 pieces de type gloria romanorum (22),datant
de 408-4 1 6 et 1 6 pieces de type gloria romanorum (23) emises en 4 1 6-423 . En Dobroudja on a decouvert
deux tresors appartenant a cette periode: a Beştepe et a Babadag - Topraichioi, qui se situent surement
post 4 1 6 et vraisembablement vers la firi de cette periode, peut-etre en relation avec le raid hunique de
422 ap. J.-C.
Entre 425 et 450 le nombre de monnaies est en hausse: 5 1 ex., mais le coefficient monnaies/ans reste
presque constant avec sa valeur de 2,04, tandis que dans d'autres centres de la Dobroudja nous enregistrons
des hausses. D'ailleurs, cette fois-ci le numeraire du marche de Torni se trouve encadre dans l'intervalle de
confiance du modele «Empire», avec une valeur plus grande que la moyenne. Un seul tresor, Ulmetum
1 9 1 2, appartient a cette periode et, - en depit de la recente suggestion de J.P.C. Kent, suivant laquelle le
type «croix dans une couronne» ne fut emis que jusqu'en 435, mise en doute par Ies auteurs - , il devrait
etre abandonne en 44 1 -44 3 ou 447. D'ailleurs a Torni une seule monnaie (n° 147) des 5 1 ex. du catalogue
se placerai t avec certitude, suivant cette nouvelle hypothese, apres 435, ce qui semble tres difficile a
admettre.
Apres 450 la penetration du numeraire nouveau devient presqu'insaisissable. La periode 450-457 est
representee a Tomi par cinq monnaies avec un coefficient monnaies/ans de seulement 0,83 qui se trouve
sous la moyenne, mais dans le cadre de l'intervalle de confiance du modele «Empire», situation qui se
maintient aussi dans la periode suivante 457-474, representee egalement par cinq monnaies; mais au
niveau du coefficient monnaies I ans s'enregistre une nouvelle baisse: 0,29. Pour certe derniere etape nous
avons en Dobroudja deux tresors, le premier decouvert â Mircea Vodă (anc. Cilibichioi), le deuxieme
decouvert a Constanţa, l'edifice a mosalque en 1 959.
Des emissions de 474-49 1 nous avons quatre ex. avec un coefficient monnaies/ans en hausse, 0,4 1 ,
qui est superieur a l'E S +, tandis que la penode 49 1 -498 n'est pas representee dans la collection du Musee
de Constanţa, mais en depit de cela la presence des nummi d'Anastase sur le marche de Torni est certaine
car nous avons des temoignages dans ce sens dans d'autres collections.
Apres avoir presente la structure du numeraire par ateliers emetteurs pour chacune des periodes
chronologiques, a la fin du comrnentaire il y a encore quelques considerations. Dans notre lot se trouvent
79 monnaies precisees de ce point de vue, la plupart (37 ex., 46,83%) etant emises a Constantinople, en
tete, en 395-402 et 425-450, et le seul atelier represente sur le marche tomitain apres 457. Suit l'h6tel de
monnaies de Cyzique avec 1 9 ex., c'est-a-dire 24,05% du total, qui est en tete entre 402-408. Avec l'apport
de Heraclee et de Nicomedie la contribution de la Propontide dans le circulant de notre marche monte a
89,96%. Sont representees aussi Thessalonique, Antioche et Rome.
·

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. l . Histograrnme de la repartition des monnaies en bronze du v• sieclc ap. 1.-C. de Torni par etapcs chronologiqucs.
Fig. 2 - Diagrarnme des pourcenlages des coefficients monnaies/an rapportes fi la somme des coefficients monnaies/an pour Torni.
Fig. 3 Diagramme des echantillons cumules pour l'Empire romain au v• siecle ap. J.-C.
Fig. 4 - Ateliers monetaircs representes a Torni au v• siecle ap. J.-C.
-

-
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Un tresar de monnaies byzantines du Xle siecle
trouve en Transylvanie

Ernest OBERLĂNDER-TÂRNOVEANU
et Alexandru SĂŞIANU
Dans la collection du Musee d'Oradea (Muzeul Ţării Crişurilor) ii y a un petit tresor de monnaies byzantines
en bronze du XI• siccle, decouvert a Curtuişeni, comm. de Curtuişeni, dep. de Bihor. Les monnaies ont ete
trouvees, par hasard, pendant l'ete de l'annee 1 985, par quelques enfants, au lieu dit «la Cărămidărie» («a la
Briqueterie»). Au moment de la decouverte, Ies monnaies etaient eparpillees sur le sol, sans doute a la suite des
operations d'extraction de l'argile par Ies gens du village. Nous manquons de toute information sur Ies conditions
stratigraphiques dans lesquelles s'etaient trouvees Ies monnaics 1 • Nous ignorons aussi quel etait le nombre
initial des pieces ou si elles etaient deposees dans un recipient. Dans la collection du Musee d'Oradea ne sont
conserves aujourd'hui que cinq folles de cette trouvaille 2 :
A) FOLLES ANONYMES CLASSE D
( 1 042 - 1 059) 3
Voir: Ph. Grierson, Catalogue ofthe By-Lantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and Whittemore
Collection, III, 2• partie, Basil I to Nicephorus III, 867 1081, Dumbarton Oaks, 1 973, p. 685 - 687, D. I 34,
cla_sse D, Constantinople, vers 1 050 - 1 060 (abrege plus loin DOC, III, 2);
C. Morrisson, Catalogue des monnaies by-Lantines de la Bibliotheque Nationa/e, 11, 718 1204, Paris,
1 970, p. 60 1 , 41/Cp/AF1107 - 1 1 9, cla.o;se D, Constantinople, annees 1042 - 1 05 5 (abrege plus loin C. Morrisson, II).
-

-

-

1 . AE. 7,40 g 29

x

28,5 mm Surfrappe, n• d'inv. 1 205/1 .

1 Curtuişeni est un village dans la Plaine de l'Ouest, situe a
environ 32 kilomctres d'Oradea, vers le N-0. La zone de Curtuişeni
est connue pour un nombre assez important de decouvertes
archeologiques. Sur le territoire du village ont ete fouilles plusieurs
tombeaux d'incineration et d'inhumation celtiques des m• - II• siecles
av. J.-C., des tombeaux daciques du I'" siecle, cf. V. Zirra, s. v.
Curtuişeni, dans Dicţionar de istorie veche a României (Paleolitic
- sec .\), ed. D. M. Pippidi, Bucarest, 1 976, p. 2 1 0.
Au lieu dit «Cărămidărie» ont ete trouvees Ies traces d'un
etahlissement rural des 1x· - xn· siecles, qui a livre non seulement
de nombreux tessons ceramiques, mais aussi une monnaie
byzantine en bronre, dont nous ignorons aussi bi1.'1l l'emitent que la
collection ou elle est conservee actuellement, voir: Repertoriu/
monumentelor din judeţul Bihor, Oradea, 1974, p. 30. En 1 93 1 ,
sur la colline «Capelei» («de l a Chapelle») ont ete explores
arcbeologiquement une eglise romane et quatre tombeaux des x1·
- xn· siecles, ibidem, p. 3 1 .
2 Une sixieme monnaic trouvee par Ies cnfants au meme endroit
.

est un nummus romain du IV• siecle, tres use. Bien que l'on
connaisse deux autres tresors du XI• siecle de Transylvanie
contenant des monnaies romaines, comme par exemple: Cemat
(comm. de Cemat / 1 950, dep. de Cova.o;na) et Vadăş / 1891 (comm.
de Neaua, dep. de Mureş), nous n'avons pas la certitude que le
tresar de Curtuişeni contint aussi des pieces romaines.
Sur l'apparition des monnaies romaines dans Ies contextes
archeologiques des x• - XI• siecles de la Hongrie et des pays
voisins, voir L. Kovacs, Miinzen aus der ungarischen
Landnahmezeit - Archăologische Untersuchung der arabischen,
b)'Ulntinischen, westeuropăischen und rămischen Miinun aus dem
Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts, Budapest, 1989, p. 147 - 1 55.
J Nous considerons plus probable que Ies folles anonymes
cla.o;se D ont ete frappes pendant Ies regnes de Michel V, Theodora
et Zoe, Constantin IX, Theodora, Michel VI et Isaac I"' (1 042 1 059). Cette chronologie de l'emission est plus proche de celle
proposee par M. Thompson, Athenian Agora, 11, The Coins,
Princeton, 1955, p. 1 1 3, qui datait l'emission cntre 1 042 - 1055.

SCN, X, 1 993, Bucureşti, p. 9 1 - 1 00
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2. AE. 6,09 g 29,5
3. AE. 4,30 g 28,5

x

x

2

26,5 mm. N° d'inv. 1205/2.
24 mm. N° d'inv. 1 205/3 .

B) CONSTANTIN X DUCAS ET EUDOCIE
( 1 059 - 1067)
FOLLIS
Voir: DOC, III, 2, p. 774 - 776, 8.1 - 32, 2• classe, Constantinople, annees 1 059 - 1 067;
C. Morrisson, II, p. 645 - 646, 5 1/Cp/AE/1 - 29, 2• classe, Genstantinople, annees 1 059 - 1 067.
4. AE. 8,40 g 29,5 x 27,5 mm. Surfrappe, n• d'inv. 1 205/4.

C) FOLLIS ANONYME CLASSE G
( 1 068 - 1 07 1 ) 4
Voir: DOC, III, 2, p. 692 - 694, G.l - 28, classe G, Constantinople, vers 1 065 - 1 070;
C. Morrisson, II, p. 602 - 603, 41/Cp/AE/124 - 1 48, classe G, Constantinople, annees 1 068 - 1 07 1 .
5 . AE. 3 ,35 g 27,5 x 2 6 mm. Surfrappe, n• d'inv. 1 205/5.

Le tresor de Curtuişeni co ritient des folles de la periode 1 042 - 1 07 1 , frappees dans l'atelier de
Constantinople. Quatre pieces en sont des emissions anonymes, avec des legendes â caractere religieux,
sans le nom des empereurs. C es types ont ete emis â partir de la fin du X• jusqu'â la fin du XI" siecle,
pendant Ies regnes de Jean Ier Tzimiskes â. Alexis Ier Comnene (970 - 1 092/3) 5• Une seule piece fait partie
de la categorie des folles signes, dont la frappe a ete reprise sous Constantin X Ducas ( 1 05 9 - 1 067) 6• Trois
monnaies ont ete surfrappees sur d'anciens flans, pratique assez commune a cette epoque dans l 'activite
des ateliers monetaires byzantins.
Parmi Ies tresors du XI• siecle decouverts en Transylvanie, ou domine le numeraire hongroise en argent 7,
4 Nous considerons plus probable la dalation proposee par M.
Thompson, op. cit., p. 1 13.
5 Sur les emissions des fulles anonymes du XI• siecle voir: DOC,
III, 2, p. 634 - 644 et C. Morris!Dn, p. 584 - 585.
6 Sur la reprise de l'emi$ion de fulles signes sous Constantin X,
voir DOC, III, 2, p. 765 et 788 et C. Morri$0n, p. 623.
7 Apres la deuxierne conquete de la Transylvanie par le Royaurne
bongrois, processus crirnmence ver.; l'an 1000 et acbeve ver.; 1200,
cette region a ere airez lentement integree dans le systeme economique
et monetaire bongrois. Le systime monetaire bongrois, derive de celui
carolingien, Ctait base sur l'utilisation des monnaies en argent: denim
et oboles. Sur le i.yi.teme monCtaire de la Hongrie arpadienne voir. L.
Hus:zăr, MUnzkat.alog Ungam von 1000 bis Heute, M\Dlich, 1979, p.
10 - 1 1 et I. Gedai, dans Actes du a• Congres lntemational de
Nwnismalique (New York - Was/Ungton, sqitembre 1973), Paris - Bâle,
1976, p. 415 - 42 1 . Le i.-yi.teme monetaire de la Hongric medievale
etait nettement different du systeme monl:laire byzantin, qui utilisait
sur une grande ochelle lcs monnaies en or et en bronze.
Sur les trouvailles monetaire de Transylvanie des XJ• - XIII• siecles
voir la vieille etude, pas encore remplac6e, de L Sabău, SCN, 2, 1958,
p. 269 .: 301. Voir aussi I. Winkler, Cercetări Nmnismatice, 5, 1983, p.
165 - 170.
Les deoouvertcs rnonetaires de la fin du IX• jusqu'au XI" siecle de
Transylvanie indiquent \Dl certain degre de pCnetration des monnaies
byimtines, penC!ration liee plutOt aux relations politiques et militaires
qu'aux contacts economiques proprement dits.
Pour les listes des trouvailles monetaires by:zantines de cette
zone voir: I. Sabău, op. cit. {passim); I. Geciai, ActaArchHung,
2 1 , 1 969, p. 107 - 1 1 0; C. Precia, SCN, 23, 1972, 3, p. 375 - 415
{passim); C. Feneşan, Crisia, 4, 1 974, p. 1 07 - 1 12; Ana-Maria

Velter, SCNA, 39, 1 988, 3, p. 251 - 274 �m) et L. Kovâcs, op.
cil., p. 1 5 -91 {p�im).
Malbeweusanent Ies Ctudes citees contiennent beaucoup d'erreurs
d'attribution et de datation. En compilant l'ancienne litterature, ces
chen:bews ont adopte d'une maniere peu aitique Les informations sur
les decouvertes by:zantines, qui reposaient sur Ies identifications
revolues des catalogues de J. Sahatier, Description generale des
monna ies byzamines, ll, Paris, 1 862 et de W. Wroth, Catalogue ofthe
Imperial Byr.antine Coins in·the British Museum, II, Londres, 1908.
Les memes catalogues ont etc utilises ă la publication des
decouvertes inedites par L. Kovacs, avec Ies consequences
scientifiques faciles ă deviner.
La penetration du numeraire byzantin en Transylvanie est
seulement une partie du processus de diffusion plus large de ces
monnaies en Europe Centrale, sur Ies territoires actuel� de la Serbie
du Nord, de la Hongrie, de la Tcbequie et de la Slovaquie, mais
Ies mecanismes econom iques, sociaux et politiques de ce
phenomene ne sont pas encore entierement clarifies. Pour une
analyse conventionneUe du probleme voir L. Kovacs, op. cit.,
p. 1 34 - 145 .
Nous n e considerons pas inutile une discussion sur Ies tennes
utilises pour definir la prl:sence de la monnaie byzantine en
Transylvanie et en Hongrie aux JX• XI• siecles. Les autews dejă
cites ont utilise, sans aucune disaiminetion, le terme de circulation
monittaire pour defmir l'ensemble des trouvaiUes du V" au XIII•
siecle. Ils ne se posaient jamais la moindre question sur la realite
economique et sociale cacbCe derriere ce terme. Sans doute, la
rarete des trouvailles monetaires, generalement parlant, la
preponderance des monnaies en or (en Hongrie), souvent truuvees
dans Ies tombeaux, ou percees et utilisees comme pendentifs ou
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celui de Curtuişeni represente un element presque unique et, evidemment,de g.rand interet scientifique et historique.
11 reunit seulement des monnaies byzantines en bronze. De ce point de vue, ce tresor ne peut etre compare
qu'avec la decouverte de Cemat/ 1 950 (comm. de Cemat, dep. de Covasna) 8•
La p lus recente piece de Curtuişeni est le follis anonyme classe G, frappe entre 1 06 8 - 1 07 1 . Elle peut
offrir une indication sur le fait que le tresor a ete cache a une epoque assez proche de ces annees. Nous sommes
d'avis qu'on peut mettre l ' enfouissement de ces tresors monetaires en connexion avec la terrible invasion des
Petchenegues de 1 068. Apres avoir traverse Ies defiles des Carpates Orientales, les envahisseurs diriges par
Osoul ont brise toutes les tentatives de ·resistance des troupes locales autour des «indagines» (<<prisăci» ou
«gyepu») - fortifications primitives munies de vagues en terre, de palissades et de fosses, destinees a barrer les
principales voies de communications. Les Petchenegues et leurs allies ont affreusement pille toute la Transylvanie
et la Hongrie Orientale, jusqu'aux comtes de Bihor (Bihar) et de Sătmar (Szatmar). Ils ont ete ecrases pendant
le retour a leurs bases d'attaque, a «Ki ralyes», pres de Dăbâca ( dep. de Cluj), par l'armee royale dirigee par le
·
roi lui-mcme, Solomon, et ses fils 9.
appliques de harnachement, ne semble pas indiquer un usage
quotidien de la monnaie aux IX• - x• siecles.
Les monnaies en bronze sont plus frequentes au Banat et dans
la Serbie du Nord, pres de la frontiere byzantinc.
L'existencc de !'economic monetaire en Transylvanie et cn
Hongrie aux IX ' - XJ• siecles est contredite par l'absence de la vie
urbainc ou de son cvolution tout â fait incipiente ainsi que par le
caractere arriere du dcveloppernent de la vie sociale, indique par
l'ensemble des infonnations archeologiques et litteraire que nous
connaissons. No\L� considcrons qne !'economie monetaire ne devait
se generaliser que vers la fin du XII• siecle en Hongrie et dans la
deuxieme moitie du XIII° siecle en Transylvanie. Pour cette raison,
nous avons defini la presence des monnaies byzantines aux
x· - x1· siecles Cil Transylvanie comme une «penetratiom>.
L'element economique ne semblait pas jouer totijours le role
essentiel dans la diffusion de ces monnaies vers Ies territoires de
la Transylvanie et de la Hongrie. Generalement parlant, Ies
monnaies byzantines sont assez rares, ce qui semble demontrer
qu'elles n'ont jamais jouc un role marquant dans Ies transactions
quotidiennes.
8 Ce tresar a etc mentionne plusieurs fois, mais d'une maniere
assez con fuse. li n 'e�t pas encore publie d'une fa;:on satisfillsante.
Z. Szelcely, Crisia, 4, 1 974, p. 90, mentionnait que la trouvaille,
faite par hasard en 1 95 O, contait environs 1 5 monnaies en bronze,
dont huit ont ete acquises par le Musee de Sîantu Gheorghe. Les
fouilles de 1 972/1973 ont demontre que Ies monnaies ont ete
decouvertes dans une chaumiere des XI• - XII° siecles. Selon
l'auteur deja mentionne, Ies monnaies ont ete frappees par:
1 . Justin II
2. Jean Ia Tzimiskes
3. Constantin IX
B . Mitrea, BSNR, 67 -69, 1 973 - 1 975, 121 - 123, p. 325, n• 95
(= idem, Dacia, N.S., 1 9, 1 975, p. 3 1 6, n• 95) affirmait que la
trovaille consiste en:
1 . un derni follis de Justin II, frappe pendant la XII• (?) annee
du regne (576 - 577).
2. une monnaie de Jean ia Tzimiskes, en fait un follis anonyme
classe A 1, surfrappe sur un follis de Nicephore II et d'une monnaie
en bronze de Jean ia et Basile II du type D. M. Metcalf; NC, 1 0, p.
205, n• 45, en fait un foliis anonyme classe A,, var. 45 . B. Mitrea
ne fait pa� la mention quc Ies monnaies font partie d'un tresar.
La discussion sur la trouvaille de Cemat a cte reprise de
nouveau par Z. Szekely, Aluta, 5 - 6, 1 974 - 1 975, p. 59.

L'illustration d'une monnaie, fig. 2, n• 1 1, nous a permis d'en
identifier un follis anonyme classe A2 , var. 22, (DOC, Ill, 2, p.
658, A.2. 22).
Ana-Maria Velter, op. cit., considerait qu'il s'agit d'un tresor
des monnaies en bronze du XI• siecle, dcpose vers 1 05 5 .
L. Kovacs, op. cit., p. 1 69, 5 - 7, d'apres une lettre de Z.
Szekely, etait d'avis que le tresor de Cemat est compose de:
a) un nummus de la seconde moitie du IV• - le
commencement du v• siecle
b) un demi follis de Justin II
c) une monnaie en bronze de Jean Tzimiskes
d) - e) deux monnaies en bronze de Jean Tzimiskes et Basile
II (969 - 989) (sic !)
f) une monnaie en bronze de Constantin IX Monomaque
g) une monnaie non precisee, peut-etre une emission de
Constantin IX Monomaqne
h) une monnaie byzantine non precisee
Pendant une visite au Musee de Sfăntu Gheorghe, en 1 988,
nous avons eu la possibilite d'une breve examination des
monnaies du tresor de Cernat. Selon nous, ce tresor a la
composition suivante:
a) Un centenionalis de la seconde moitie du JV• siecle
(Constantius II, Gallus, Julien, Valens ou Valentinien Ier ?)
b) Un demi follis de Justin II, frappe â Thessalonique, annee
x· ou x1· ?
c) Un follis anonyme classe A1, DOC. Ill, 2, p. 648, A.1.6. 1 3 , var. b, Constantinople, annees 970 - 976 (?), surfrappe sur
une monnaie de Nicephore II
d) Un follis anonyme classe A 2 , var. 22, frappe â
Constantinople vers 976 - 1 020
e) Deux folles anonymes classe A,, dont:
un var. 39 - 40 (?) et un var. 45, ·frappes â Constantinople
vers 1 020 - 1 028. Pour l'identification des groupes A2 et A3 et
leurs datation voir D. M. Metcalf, op. cit., p. 2 1 6 - 2 1 8
f) Deux folles anonymes classe D , frappees â Constantinople
vers 1 042 -1 059
9 Sur l ' invasion de 1 068 voir: Şt. Pascu, Voievodatu/
Transilvaniei, I, 2• ed., Cluj, 1 972, p. 83 - 86 et Gy. Gyorffy,
·

Magyarorszag tortenete-Elozmenyek es magyar tortenet 12 42ig, roo. en chef Szekely Gyorgy, l, roo. par Bartha Antal, 2• ed.,

Budapest, 1 987, p. 877.
Le village de Curtuişeni se trouve dans la zone affectee par
l'attaque petcenegue, comme toute la zone jusqu'â Theiss.

https://biblioteca-digitala.ro

ERNEST OBERLĂNDER-TÂRNOVEANU et ALEXANDRU SĂŞIANU

94

4

Une autre decouverte transylvaine qui contient des emissions byzantines, celle de Vădaş/1 89 1 (comm. de
Neaua, dep. de Mureş), a comme demiere monnaie un miliarension de Romain IV Diogene (1 068 - 1 07 1 ) 1 0•
II est assez probable que meme le tresor de Cemat/ 1 950 ait ete egalement cache pendant cet evenement,
car Ies fouilles archeologiques ont montre une destruction violente de I' etablissement pendant la deuxieme
moitie du XI• siecle 1 1 •
Les monnaies byzantines du tresor de Curtuişeni ne representent pas un fait isole parmi Ies decouvertes
monetaire de ce village , car un autre follis dont, malheureusement, nous n'avons aucun detail concemant
l'identification ct la datation, a ete trouve au meme endroit, avant 1 974. Parmi Ies trouvailles monetaires du XI•
siecle du departement de Bihor, ii existe un nomisma histamenon de Constantin IX, connu deja depuis longtemps,
qui faisait partic du tresor de Sântandrei 12 • Des monnaies byzantines des IX• et XII• siecle ont ete trouvees aussi
â Poienii de Sus ( comm. de Bunteşti)13 et â Salonta 14• La plus recente monnaie byzantine decouverte dans cette
zone est un hyperpere de l'empereur niceen Jean III Vatatzes ( 1 222 - 1 254), decouverte â Lugaşu de Sus (comm.
de Lugaşu de Jos)15.
Sur le territoire du departement de Bihor, ii y a aussi d'autres trouvailles archeologiques de facture byzantine.
II faut mentionner, entre autres, le superbe pendentif en bronze, avec l 'image de Saint Demetre (ou Saint Theodore
Stratilate ?), datable aux XII• - XIII• siecles, trouve â Sălacea (comm. de Sălacea)1 6 ainsi que la ceramique
emaillee, decouverte pendant Ies fouilles archeologiques de Voievozi et â Sânnicolau de Beiuş 17•
11 est assez difficile d'expliquer la presence d'un tresor compose probablement en entier de monnaics
byzantines â Curtuişeni, â p lus de trois cents kilometres du Danube, lequel etait aux XI• - XII• siecles la frontiere
entre la Hongrie et l'Empire byzantin. Le nombre reduit de monnaies et le metal utilise pour leur frappe ecartent
toute tentative de trouver un lien entre la diffusion et l'accumulation de ces pieces en raison de leur valeur
intrinseque. Les cinq folles du tresor ne representaient qu'a peine l'equivalent d'un denier hongrois 18. La valeur
mediocre des monnaies byzantines en bronze sur le marche local transylvain complique encore l'interpretation
des trouvailles isolees, qui sont assez frequentes (voir l'annexe) et contredit (au moins pour Ies zones eloignees
du Danube et sans villes de la Transylvanie) Ies «raisons economiques et monetaires» que nos numismates
donnaient generalement a ce genre de decouvertes. Selon nous, ii est evident que ces monnaies n'etaient pas
normalement utilisables, car elles ne representaient que l'equivalent d'un tiers d'obole, certainement une valeur
trop reduite pour Ies echanges quotidiens d'une societe rurale et archaîque, comme etait celle de la Transylvanie
au XI • siecle et, mieux encore, elles ne pouvaient etre utilisees non plus pour Ies payements officiels.
10 Sur ce tresar voir: L. Rethy, AE, 1 2 , 1 898, p. 188; M .
Roska, Repertorium, p. 295 ; K . Horedt, SCIV, 7 , 1 956, 3 -4 , p .
398, n° 24; idem, Contribuţii la istoria Transilvaniei în secolele
IV XIII, Bucarest, 1 958, p. 1 06, n° 6; I. Sabău, op. cit., p. 299;
I. Gedai, op. cit., p. 1 1 0; C. Preda, op. cit., p. 4 1 1 .
Le tresar de Vădaş, comm. de Neaua, dep. de Mureş/1891 est
campase par:
a) 49 deniers romains republicans
b) trois deniers d'Auguste
c) une imitation en or d'un solidus d'epoque constaotinienne
d) un solidus de Constantin II
e) un solidus de Arcadius
f) trois monnaies romaines en bronze du IV' siecle
g) un solidus de Justinien I"'
h) un solidus de H eraclius, H eraclius Constantin et
Heraclonas
i) un miliarension de Leon VI
j) un miliarension de Romain IV
11 z. Szekely, Aluta, 6 - 7, 1 974 - 1 975, p. 59.
12
O . Gohl, NK, l i , 1 9 1 2, p . 1 4 1 ; B. H6man, Magyar
penztortenet, Budapest, 1 9 1 6, p. 1 64, note n° 1 et p. 207; C.
·
Moisil, BSNR, 1 5 , 1 920, p. 8 1 , n° 87; NK, 38 - 39, 1 939 - 1 940;
I. Sabău, op. cit. , p. 273 ; I. Gedai, op. cit., p. 1 09 ; C. Preda,
op. cit., p. 408 .
-

Du meme tresar font partie aussi 1 7 1 deniers hongrois frappes
par le roi Ladislas I"' (1077 1 095), du type CNH, 3 1 .
13 U n nomisma peree de Basile I"' et Constantin frappe â
Constantinople, type 3', C. Morrisson, II, p. 542, 34/Cp./AV/04
- 07, annees 868 - 870, voir: Al. Săşianu, Crisia, 13, 1 983, p.
447 - 448, n° 8, fig. 2; Ana-Maria Velter, op. cit., p. 268, n° 79
mentionnait la trouvaille comme une emission de Basile I"; L.
Kovacs, op. cit. , p. 170, n• 1 052, pi. XXVI, n• 1 052.
14 Un stamenon de Manuel I"', frappe â Constantinople, type
M . F. Hendy, Coinage and Money in Byzantin Empire 1081
1261, Dumbarton Oaks, 1 969, p. 1 1 8, pi. 1 6, n• 6, IV• emission,
var. A, ibidem, p. 448, n° 9; Ana-Maria Velter, op. cit., p. 268,
n° 86.
ii Voir O. Iliescu, RESEE, 7, 1 969, 1, p. 1 1 8.
16 Voir R. Theodorescu, Un mileniu de artă la Dunărea de
Jos, Bucarest, 1 976, p. 1 14, fig. 1 1 6 et note n• 73.
17 R. Popa, D. Căpăţână, A. Lukacs, Crisia, 1 7, 1 987, p. 96 97, note n° 73.
18 Au XI' siecle une pensa auri hongroise, qui representait
l'equivalent d'Wl nomisma byzantin, valait 40 deniers, voir B.
H6man, op. cit., p. 1 64 1 65 . A cette epoque â Byzance le
nomisma etait estime â 288 folles, voir C. Morrisson, II, p. 585.
Ces valeurs nous permettent d'etablir l'equivalencc de I denier
environ 7 folles (plus exactement, 7 1/5 folles).
-

-

-

=
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De par sa structure, totalement etrangere au milieu monetaire local, le tresor de Curtuişeni, au moins en

jugeant d' apres ce qui s ' est conserve de lui, peut etre considere comme appartenant plutot â la categorie des
trouvailles si heuresement denommees par D. M. Metcalf «traveller's hoard». Vu que le village de Curtuişeni se

1

3

4

5

Fig. I . Le tresor de Curtuişeni - folles byzantins du XI• siecle. N°' 1folles anonymes classe D; N° 4 Constantin X, follis J 1'• classe;
N° 5 follis anonyme classe G.
-

3

trouve au carrefour de deux importantes voies qui viennent du Danube (l 'une par Orşova - Timişoara - Arad -

Oradea et l' autre â travers les defiles de Turnu Roşu, Oituz ou Câmpulung par Cluj - Oradea) et se dirigent vers
! ' Europe Centrale, nous croyons que Ies monnaies du tresor de Curtuişeni pourraient representer l' argent d'un
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voyageur venu de l'Empire byzantin, surpris dans ces endroits par Ies evenements de l'annee 1 068. En meme
temps, nous pouvons envisager l'hypothese que ces monnaies byzantines, comme beaucop d'autres trouvailles
transylvaines de folles des X• - XI• siecles, pourraient constituer aussi des restes de I 'argent de poche des habitants
de Transylvanie, qui se seraient trouves â un certain moment, pour differents raisons, sur Ies territoires byzantins.
L' existence des folles anonymes perces et utilises comme amulettes chretiennes, trouvees dans des tombeaux
ou par hasard (voir l 'annexe), peut offrir une autre explication pour Ies raisons de l'acceptation de ces monnaies,
ayant une si menue valeur, par la population locale. Les folles, avec leurs images du Christ, de la Sainte Vierge
ou de Constanti n X Ducas et d'Eudocie (faciles a confondre avec la representation des saints Constantin et
Helene) pouvaient gagner aux yeux des gens de l'epoque une importance rituelle, certainement plus grande que
lcur valeur intrinseque. Ces monnaies pouvaient ctre une source bon marche et assez accessible, pour la fabrication
des objets de culte chretiens, specialement pour Ies couches Ies plus modeste de la population et pour Ies orthodoxes,
pour lesqucls l'Empirc etait aussi le pays de la Vraie Foi .
II faut souli gncr un fait qui, jusgu 'ă present, n'a pas attire l'attcntion des chercheurs - la forte liaison
gui existe entrc la rcpartiti o n des licux de trouvai lles des monnaies byzantines dans le Royaume de Hongrie
aux X• - XI 1 1 ° sicclcs ct la structurc cthniguc de la population de cet E tat. La plupart des dccouvertes
proviennent de la Transylvanie, de la Serbi e du Nord et de la Synnic, c' est-a-dire, des tcrri toircs habites
par un grand nombrc de Roumains ct de Scrbes orthodoxcs 19• 11 est encore unc fois evident, que ces
populations ont gardc, meme aprcs la conquetc hongroise, Ieurs anciens liens economiques, culturels et
ecclesiastigucs avcc Ies terri toires byzantins des Balkans .
Le tresor de Curtuişeni est l'un des documents Ies plus importants concemant la presence de la monnaie
byzantine en Trnnsylvanie au XI• siecle. En fait, Ies tresors de Curtuişeni, Cemat, Vădaş et de Variaş (comm. de
Variaş, dcp. de Timiş) (voir l'annexe) representent des temoignages sur la demiere grande etape de la presence
du numeraire byzantin en Transylvanie. Cette etape de penctration des monnaics de l'Empire byzantin avait
commence ti mi dement pendant le regne de Leon VI (886 - 9 1 2). L'afflux des monnaies byzantines allait prendre
un certain essor vers 1 020 - 1 050 et se prolonger jusqu'aux annces '70 - ' 80 du XI • siecle 20, pour diminuer
fortement dans Ies <lemicres dccennies du siecle.
ANNEXE
Sur le terri toire de la Transylvanie et <lu Banat on connaît plusieurs trouvailles de monnaies byzantines de
la seconde moi tic du X • et du XI • sieelc. Bien gue la plupart des pieces aient deja ete mentionnees ou publiees
auparavant, elles ont malheureusement etc identificcs a l'aide des anciens catalogues de J.Sabatier et de W. Wroth,
dont Ies attributÎ OllS SC sont averees erronees a la lumiere des demieres recherches de numismatique byzantine.
Pour corriger un bon nombre d'erreurs, gui persistent depuis longtemps dans la litterature consacree a ce sujet,
nous considcrons utile de rouvrir la discussi ons autour de ces trouvailles. Voici la liste de ees decouvertes
reattribuees ciu corrigces 2 1 :
l . Orşov a (dcp. de Mch1.'Cl in1i) - Niceph orc Phokas el Ba.�ile,
nomisma tetartcnin, DOC. I I I. 2, p. 583, 3, Constan1i11uple, var.
b, an nees 963 - 969. pcrce. 22 .
19 Sur Ies trouvail lcs d e Hongrie et de Serbie de Nord ci de
Syrmie voir L. Kuvi1cs. op. cit„ pass i m. Pour la Synnic voir illlssi
D. M. M etcal l: l l B N . 1 4 . 1 960, p. 434. Pour Ies trouvailles de
Transylvanie et du 8;u1a1 voir l 'annexe de nom: ilrticle.
20
Sur Ies trouvailks de monnaies by:rantine de Leon VI <'1 N icephurc
II Phocas voir la hib liugraphie mcntionnec dans la nule n" 7.
21

Cette l i s1c l'a i 1 panic de l ' ctude cncorc i n e d i te d e E.

Oberlănder-Târnllvcanu. Obse1vations sur Ies decrmverte.1· de
mon11aies byza11tincs des IX' - ,'(]l/' siecles de Tramr/va11ie el de
la Hongrie:
22
La monnaic l�1 i t p an i c de l'ancicnnc collcclion de Zs.
Ormos, maintcna111 dans la collection du M usec de Banat a
Timişoara, n• d'inv 64/3 . Elle a etc mentionncc par I. Bcrkcszi,
TRE, 23, 1 907. I - 2. p. 3 0 ; I. Sab ău, op. cit . , p. 298, 11" 32,
comme C. Preda. 11(1. cit.. p . 405 et An a-M ar i a Vcher. op. cit„ p .
·

2 . Orşo va - Follis anonyme classc A , DOC, III, 2, p. 649, A. I .
1 970 - 976 (?), surfrappe
6 - 1 4, var. b ou c, Constan tinople, annees
sur un follis de Nicephore II ou Constantin VII et Romain II 2).
267, 11° 74, parlaicnt i1 tort de deux monnaies: une de N i ecpho re
li el une de Basile l i . M. Chiţescu et Gh. Poenaru B o rdea,
BSNR, 75 - 76, 1 98 1 - 1 982, 1 2 9 - 1 3 0, p. 200, parlaien t d ' un
tresor dont se sont conservees quatre monnaies: un nomisma
de B as i le I", un nomisma de Romain J•• el C hristophore, un
nomisma de N i ceph ore II el un nom isma de B a.s ile . IL Un telle
hypothese, mcmc plausible, n ' est pas soutenue par Ies donnees
conscrvces par Berkeszi . L ' i n formation de I. Berkeszi est
co rrectemen t reproduite par L. Kovacs, op. cit . , p. 5 1 , 11° 262.
2) La monnaie fait partie de l'aneienne collection de Zs.
Ormos, maintcnant dans la eolleetion du Musee du Banat â
Tim işoara, 11° d ' in v . 1 1 , avec un lot de plusieurs monnaies en
bronze attribuecs a Tzimiskes se lo n Sabatier. Les autres auteurs,
<I l'cxception de L. Kovacs, op. cit„ p. 5 1 , n• 2 62 ont i gnore
celle i11 fi.1rma1 iu11.

https://biblioteca-digitala.ro

7

UN

TRESOR DE MONNAIES BYZANTINES DU XI• Sl�CLE EN TRANSYLVANIE

97

3. Localite inconnue de la zone des salines des vallees
superieures des rivieres du Mureş et du Niraj (dep. de Mureş) Follis anonyme classe A2, var. 1 , DOC, III, 2, p. 650, A.2. 1 - 4,
Constantinople, annees 976 - vers 1 030/1 03� ; mais nous suivons
la datation plus exacte de D.M. Metcalf, 976 - vers 1 020 24.
4. Făgăraş ou ses alentours (dep. de Braşov) - Follis anonyme
classe A , var. 3, DOC, III, 2, p. 6 5 1 - 652, A.2.3 l - 13 25.
2
5. Orşova - Foills anonyme classe A , var. 3, DOC, III, 2, p.
2
65 1 - 652, A.2.3 1 - 1 3 26.
6. Sibiu (dep. de Sib iu) - Follis anonyme cla.�se A , var. 4,
2
DOC, III, 2, p. 652, A.2. 4 27.
7. Remetea Mare, au lieu dit «Gomila lui Gabon> (comm. de
Remetea M are, dep. de Tim iş), trouve pendant les fouilles
archeologiques dans un etablissement rural - Follis anonyme
classe A , var. 5, DOC, III, 2, p. 652.A.2.5, l - 6 28 .
2
8. Orşova - Follis anonyme classe A2, var. 2 - 5 (?), DOC,
III, 2, p. 650 - 652, type general 29.
9. Hunedoara (dep. de Hunedoara), trouve au lieu dit «Dealul
Comoara», pendant Ies fouilles archeologiques dans la
necropole du bas muyen âge, tombeau n° 46 - Follis anonyme
classe A , var. ?, peree ct utilise comme pendentif, avec
2
l ' image du Christ 30.
10. Orşova - Follis anonyme classe A2, var. ? 3 1 •
1 1 . Orşova - Follis anonyme classe A,, var. 24, DOC, III, 2,
p. 659 - 660, A.2 .24 1 - 28, Constantinopie, annces 976(?) - vers

1 030/3 5 ; nous suivons la datation vers 1 020 - 1 028 proposee
par d.M. Metcalf 32 •
12. Orşova - Follis aoonyme classe A , var. 24, DOC, III, 2,
3
p. 659 - 660, A.2.24 1 - 28 33.
1 3 . Banat, localite inconnue de l'aocien comte du Torontal
Superieur (aujourd'hui le dep. de Timiş) - Follis annonyme classe
A,, var. 24, DOC, III, 2, p. 659 - 660, A.2.24. 1 -28 34•
14. Mediaş (dep. de Sibiu) - Follis anonyme classe A„ var.
39, DOC, III, 2, p. 665 - 666, A.2.39. 1 - 6 35.
1 5 .Orşova - Follis anonyme c\asse A„
var. 39, DOC, III, 2,
.
p. 666 - 667, A.2.40. 1 -23 36.
1 6. Orşova - Follis anonyme c\a.�se A,, var. 39 - 40 a, b,
DOC, III. 2, p. 665 668, type general 37.
1 7 . Veţel (comm. de Mintia, dep. de Hunedoara) - Follis
anonyme classe A,,
. var. 4 1 , DOC, 111, 2, p. 668 - 669, A . 2 .4 1 .
1 - 4 1 38.
1 8 . Caransebeş (dep. de Caraş-Severin) - Romain III (1 028
- 1 034 ), nomisma histamenon, DOC, III, 2, p. 7 1 5 - 7 1 8, 1 ,
type general, Coostantinople, annees 1 028 - 1 034 39.
1 9. Orşova - Deux follis anonymes classc B, DOC, III, 2, p.676
- 679, 8. 1 - 64, Con�"tantinople, vers 1025 - 1 034 40.
20. Localite inconnue de la zone des salines des vallees
superieures du Mureş et du Niraj (dep . de Mureş) - Follis
anonyme classe 8, DOC, III, 2, p. 676 - 679, B. 1 - 64 4 1 .

24 La moonaie fait partie de la collection du'Musee d'histoiţe
de Târgu Mureş. Elle a ete publiee par E. Chirilă, N. Gudea,
Val. Lazăr, A. Zriny, Tezaure şi descoperiri monetare din Muzeul
judeţean Mureş, Târgu Mureş, 1 980, p. 3 1 , n• 84, comme une
monnaie de Jean Tzimiskes (BMC, II, p. 477, no 8). Ana-Maria
Velter, op. cit., p .267, n° 64 tout en citant E. Chirilă et Ies
autres parlait de huit (!) monnaies de Jean Ier Tzimiskes.
25 La monnaie est inedite, elle fait partie de la collection du
Musee municipal de Făgăraş.
2
6 Voir la note n° 22, n° d'inv 1 0 1 5 .
27 L a monnaie fait partie de la collection du Musee National
Hongrois de Budapest, n• d'inv. 1 48/1 88 1 . 1 . Elle a ere publiee
par L. Kovacs, op. cit., p. 85, n° 942, pl. XXII, n° 942, comme
une monnaie de Jean I" Tzimiskes (BMC, II, 20, bien que le
numero 20 corresponde a la var. Bell. 7. L'illustration indique
clairement qu'il s'agit de la var. 4); Ana-Maria Velter, op. cit.,
p. 268, n• 9 1 , attribuait la monnaie a Jean Ier Tzimiskes.
28 La monnaie a ete decouverte par Al. Rădulescu du Musee
du B anat a Timişoara, pendant Ies fouilles de 1 983. La piece
nous a ete presentee pour identification en 1 989. Elle fait partie
de la collection de ce musee et est encore inedite. Nous
remercions encore une fois M. Al. Rădulescu pour son amabilite
de nous offrir Ies informations concemant celte decouverte.
29 Voir la note n• 22, o• d'iov. 25 0/4.
30 La monnaie fait partie de la collection du Musee d'Histoire
de Transylvanie de Cluj, n• d ' inv. 63/1 9 1 1 . Elle a ete publice
sans identification precise, «monnaie byzantine en bronze,
percee» par E. Ki:ivari, Dolgozatok.Cluj, 2, 1 9 1 1 , p. 3 1 2 - 3 1 3 ;
M. Roska, Dolgozatok.Cluj, 4 , 1 9 1 3 , p . 1 79, 1 82, fig. 3 , n• 1 ; I .
Sabău, op. cit„ p . 289, 11° 1 7 ; C . Preda, op. cit., p . 403 ; L . Kovacs,
op. cit., p. 73, n• 4 1 5 et pi. XVI, n• 4 1 5 .

31 Voir la note n• 22, n° d'inv. 1 1 .
32 E. Chirilă et I . Stratan, StComSibiu, 1 9, 1 975, p. 84, n• 54,
pl. I, fig. 54, publiee comme un demi-follis (sic !) de Jean I er
Tzimiskes (BMC, II, p. 477, n• 1 1 ); B . M itrea, Dacia, N. S., 2 1 ,
1 977, p . 380, n• 129, l'avait identifice comme une emission
anonyme. M. Chiţescu et Gh. Poenaru 8ordea, 8SNR, 75 -76,
1981 - 1 982, 129 - 1 30, p. 200 et 207, note n• 1 3 9 ont corrige
l'erreur d'atribution et du nominal. Les demiers auteurs ont
identific la monnaies comme un follis anonyme classe A .
2
" Voir la note n° 22, n° d'inv. 80.
34 Ancienne collection du Musee de Szeged - Hongrie. Publiee
par I. Ttimi:irkeny et P. Harsany, NK, 1 1 , 1 9 1 2, p. 1 0 ct L. Kovacs,
op. cit., p. 85, n• 934 comme une monnaie de Jean Ier Tzimiskes
(8MC, II, 1 1 ).
35 Publiee par E. Chirilă, V. Lucăcel, V. Pepelea et G. Togan,
ActaMN, 4, 1 967, p. 459, comme une monnaie de Jean 1°'
Tzimiskes (Goodacre, 1 965, p. 2 14, n° 4); C. Preda, op. cit., p.
403 et L. Kovăcs, op. cit„ p. 173, n° 1 102, pi. XXVIII, n° 1 1 02,
comme une monnaie de Jean I" Tzimiskes (Goodacre, p. 2 14, 4).
36 Voir la note n• 23, n° d'inv. 1 0 1 5 .
37 Voir la note 0° 23, n ° d'inv. 40.
38 Inedite, collection du Muzeul Unirii de A lba Iulia,
n° d'inv. 6042.
39 O. Gohl, NK, 13, 1 9 14, 1, p. 26 (Sabaticr, II, p. 152, l );
NK, 38 - 39, 1 939 - 1 940; I. Sabău, op. cit., p. 287; I. Gedai, op.
cit., p. 1 09; C. Preda, op. cit., p. 403 .
40 Voir la note n° 22, n• d'inv. 876 et une piece sans n• d'inv.
41 E. Chirilă, N. Gudea, Val. Lazăr, A. Zriny, op. cit p. 3 1 ,
n• 8 3 (BMC, I I , p. 497, 1 O), publice comme une emission de
Michel IV ; Ana-Maria Velter, op. cit„ p . 267, n• 64, pensait
qu'il s'agit d'une piece de Michel IV.

•
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2 1 . Moigrad (Porolissum, comm. de Moigrad, dep. de Sălaj) Follis anonyme classe B, DOC, III, 2, p. 676 - 679, B. 1 - 64 42 •
22. Gherla (dep. de' Cluj) - Follis anonyme classe C, DOC,
III, 2, p. 681 - 684, C. 1 - 48, vers 1 034 - 1 042 43•
23. Orşova - Quatre folles anonymes clasSe C, DOC, III, 2, p.
681 - 684, C. 1 - 48 44•
24. Mediaş - Follis anonyme classe D, DOC, III, 2, p. 685 687, D. 1 - 26, Constantinople, vers 1 042-1059 45•
2 5 . Localite inconnue de la zone . des salines des vallees
superieures du Mureş et du Niraj (dep. de Mureş) - Follis anonyme
classe D, DOC, III, 2, p. 685 - 687, D. 1 - 25 46•
26. Orşova - Trois folles anonymes classe D, DOC, III, 2, p.
685 - 687, D. 1 - 26 47.
27. Turda et ses environs (dep. de Cluj) - Nornisma histamenon,
type impossible a definir, parce que sur la planche seul le revers est
illustre, Constantinople, annees 1 059 - 1 067 48•
2 8 . Localite inconnue de la zone des salines des vallees
superieures du Mureş et du Niraj (dep. de Mureş) - Follis de
Constantin X et Eudocie, DOC, III, 2, p. 774 - 776.8 1 - 17,
Constantinople, 1 n. classc, annees 1 059 - 1 067 49•

8

29. Orşova - Follis de Constantin X et Eudocie, DOC, lll, 2,
p. 774 - 776, 8 . 1 - 32, Constantinople, 1 m classe 50•
30. Orşova - Follis de Constantin X seul, DOC, III, 2, p. 777
- 778, 9.1 - 17, Constantinople, 2· classe, annees 1 059 - 1 067 5 1 •
3 1 . Făgăraş ou ses alentours - Follis anonyme classe E, DOC,
III, 2, p. 688 - 689, E. 1 - 8, Constantinople, vers 1 059 - 1 067 12 .
32. Localite inconnue du B anat - Nomisma histamenon de
Romain IV, Eudocie, M ichel, Constantin et Andronicos, DOC,
III, 2, p. 789 - 790, l . 1 - 1 O, Constantinople, 1 �„ classe, annees
1 068 - 1 07 1 , deux fois peree 1J.
33. Localite inconnue du Banat - Nomisma histamenon de
Michel VII, DOC, III, 2, p. 805 - 806, 2 d. 1 - 22, Constantinople,
2· classe var. d, annees 1 07 1 - 1 078, peree 54•
34. Tresor de Variaş - Nomisma histarnenon de Nicephore
III, DOC, III, 2, p. 826 - 827, 3 b . 1 - 1 6, Constantinople, 3•
classe, var. b, annees 1 078 - 1 08 1 , peree 51•
3 5 . Localite inconnue du Banat (Orşova ou Moldova Veche
?) - Follis anonyme classe I, DOC, III, 2, p. 696 -699, I. I 64,
Constantinople, vers 1 078 - 1 08 1 16.
-

A cette liste de decouvertes, il faut ajouter aussi Ies trouvailles des x• - XI• siecles faites dans la partie
occidentale du Banat (le B anat serbe, l'ancien comte de Torontal), qui se trouve aujourd'hui en Yougoslavie:
36. Le tresor de Veliki Gaj /1 858, distr. de Kovin, Serbie, R.
F. de Yougoslavie.
En 1 85 8 a ete trouve un tresar de 2 1 0 nornisma L. Bohm a
attribue Ies monnaies â Constantin X (c'est-â-dire, VII) et Romain
II 17• Un nornbre de 1 1 O pieces ont ete envoyees au Mtinzkabinett
42 Al. Culcer, I. Winkler, ActaMN, 7, 1 970, p. 545 et pi. IV,
n• 34, (BMC, II, p. 497, 6 - 1 O), publiee comme une monnaie de
Michel IV (BMC, II, p. 497, 6 - 1 0) surfrappee sur une monnaie
de Jean 1• Tzimiskes, en fait sur un follis anonyme classe A,. ;
C. Preda, op. cit., p. 404, avec la rneme attribution a M ichel iV.
Ana-Maria Velter, op. cit., p. 265, n• 24 tout en citant l'article
de Al. Culcer et I. Winklcr, parlait d'une monnaie de Romain III
trouvee â Deva, dep. de Hunedoara (sic !)
43 E. Chirilă, I. Chifor, ActaMP, 3, 1 979, p. 1 42, n• 28 (BMC,
II, p. 508, 1 1). Publice comme une emission de Theodora; Ana
Maria Velter, op. cit., p. 265, n• 36, tout en citant le meme article,
rnentionnait l'cxistence de deux monnaies (sic !) de Michel IV.
44 Vo ir la note 11° 2 3 , n•• d ' inv. 80, 2 5 0/3 , 8 8 0 et un
exemplaire sans 11° d'inv.
41 E. Chirilă, V. Luciicel, V. Pepelea, G. Togan, op. cit., p.
459, n• 32 (Goodacre, p. 247, n• 6), publiees comme monnaies
de Constantin X ; C . Preda, op. cit., p . 403 , considerait la
monnaie comme une emission de Constantin X.
4 6 E. Cbirilă, N. Gudea, Val. Lazăr, A. Zriny, op. cit., p. 3 1 ,
no 8 5 (BMC, II, p . 5 1 6, n• 1 0), attribuee â Constantin X ; Ana
Maria Velter, op. cit„ p. 267, n• 67, la meme attribution.
47 Voir la note n• 22, n•• d'inv. 1 1 , 250/3 et un exemplaire
sans n• d'inv.
8
4 La monnaie faisant partie de l'ancienne collection Teglas
est illustree par I. Winkler et Ana Hopârtean, Moneda antică la
Potaissa, Cluj, 1 973 , pi. 8 et p. 7 1 , toutes Ies huit monnaies ont
ete attribuees â Constantin X. En fait seulement la monnaie en or
est de Constantin X (1 059 - 1 067), Ies sept autres sont des fulles de
Constantin VII qui, selon la liste des empereurs byzantins de
Sabatier, etait considere comme Constantin X (sic !).
49 E. Chirilă, N. Gudea, Val. Lazăr, A. Zriny, op. cit., p. 3 1 ,

de Vienne, mais seulement deux nous semblent y etre parvenues.
Elles ont ete identifiees par F. Kenner comme etant des emissions
de Constantin X (VID et Romain II et de N icephore III (c'est-â
dire, II) et Basile 18.

n• 86 (BMC, II, p. 5 1 7, 1 8), Constantin X; Ana-Maria Velter,
op. cil„ p.267, n• 64, Constantin X.
so
Voir la note n• 23, n• d'inv. 80.
!I
Voir la note n• 23, sans n• d'inv.
1 2 Inedite, collection du Musee municipal de Făgăraş.
13 Inedite, collection du Musee du B anat â T im işoara,
n°d'inv. 73/2.
14 Inedite, collection du Musee du B anat â Timişoara,
n°d'inv. 74/1 .
11 Mentionne par I. Berkeszi, TRE, 1 8, 1 902, p. 67 comme
une monnaie «concave» en or du XI• siecle; idem, TRE, 1 9 ,
1 903, p. 1 3 1 la monnaie est decrite comme une piece «concave»
de Manuel I«; idem, TRE, 26, 1 907, p. 45 parlait d'une monnaie
en or de Nicepbore; idem, TRE, 28, 1 9 1 2, p. 47 la monnaie est
attribuee â Manuel I"'; I. Sabău, op. cil., p. 297, n• 57 mais
consideree tantot comrne une monnaie de Nicephore III, tantot
comrnc une monnaie de Manuel J•• (1 1 43 - 1 1 80); I. Gedai, op.
cit., p. 1 07 parlait d'une monnaie de Nicephore II et â la p. 1 1 0
d'une emission de Manuel J••; C . Preda, op. cil„ p . 4 1 2 ,
mentionnait toujours une emission de Manuel J••; Ana-Maria
Velter, op. cit., p. 269, n• 1 1 8 considerait la monnaie comme
une emission de Nicephore II.
Coli. du Musee du Banat a Timişoara, n• d'inv. 73/2.
16 Peut-etre qu'il s'agit d'une des monnaies mentionnees par
I. Berkeszi, op. cit„ p. 2 8 . Collection du Musee du Banat a
Timişoara, n• d'inv. 1 1 .
17 L. Bohm, Geschichte des Temeser Banats, II, Leipzig,
1 86 1 , p. 320. L. Bobm croyait que le tresor venait de Galya
(Gaiu Mic, dep. de Timiş, Rournanie).
8
1
F. Kenner, Archiv fiir Kunde osterreicbischer
Geschichtsquellen, 24, 1 860, p. 403 - 404. F. Kenner aflirrnait
que le tresor a ete decouvert â Gaj a (illyrisch-banater
Grenzregiment) c'est-â-dire â Veliki Gaj .
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Avant 1 868 mi certain nombre de monnaies de cette
decouverte se trouvaient d an s la collection du Musee de
Transylvanie â Cluj 1 9 . Dans la collection de ce musee se trouvent
aujourd'hui un nom isma de Constantin VII et Romain II et un
autre de Nicephorc li et Basile 60, qui peuvent provenir du tresor
de Veliki Gaj.
En 1 876, Zs. Onnos a achete trois monnaies du tresor,
pieccs qui ont ete leguees apres sa mort au Musee de Timişoara.
En 1 907, I. Berkcszi identifiait Ies monnaies co�me emissions
de Theodose lll, Constantin Sebastos, Constantin et Romain li
(c'est-â-dire Con stantin VII - Romain 11) et de B asile II Constantin XI (c'cst-â-dire Basile II et Constantin VIII) 6 1 • Les
informations de I. Bcrkeszi, plus ou moins fidelement reproduitcs
ou interpretees, ont fait une longue carriere dans les litteratures
numismatiques roumaine et bongroise 62•
C'cst Ic merite de L. Kovacs d'avoir rctrouve et illustre
Ies monnaics du Miinzkahinctt ct d'avoir dissipc l' inccrtitudc qui
planait sur le vrai lieu de decouverte du tresor 63.
A la suite de nos recherchcs dans la collection du Musee
du Banat â Timişoara et du Musee d'Histoire de Transylvanie â
Cluj, nous pouvons recon�1ituer la partie de cette trouvaille qui a
survecu (?):
I ) Theodose III (7 1 5 - 7 1 7), solidus rogne (3,94 g; 1 9 mm),
type C. Morrisson, II, p. 445, 2 1 /Cp/AV/0 1 , mais off. A,
annees 7 1 5 - 7 1 7 (>4 .
2 ) Constantin V I I ct Romain I I - nomisma, type D O C , III,
2, p. 5 5 1 - 5 5 2 , 1 4 . 1 - 1 , Constantinople, classc X IV•,
annee 945 61.
3) Constantin VII ct Romain II - nomisma, type DOC, III, 2,
p . 552 - 553 , 1 5 . I - 3 5 , Constantinople, classe XV•, annees
945 - 959 66.

4)

19 Magyar tortenelmi emlekek. Kiilonos tekintettel az enykori
Erdelyre, Cluj, 1 868, p. 47.
60
Les monnaics unt etc publiccs par R. Ardevan, BSNR, 77 79, 1 983 - 1 985, p. 253, n„ 99 - 1 00, sans aucune precision sur le
Jieu de la decouverte. Nous sommes d'avis qu'elles font partie du
trcsor de Veliki Gaj/1 858, fait confirme aussi par l'exemplairc
rognc d'une maniere speciale de Nicepbore et Basile de cette
collection, identiquc â la piece de Jean I" de la mânc trouvaille,
conservee dans la collcction du Musee du Banat.
6 1 I. Berkeszi, op. cit., p . 20. Base sur Ies informations de
Biihm ii pl�ait Ic lieu de trouvaille ă Galya Gaiu Mic, dep. de
Timiş.
62 I. Sabău, op. cit., p. 272; C. Feneşan, op. cit., p. I 08, ii est le
premier â corriger l'identification erronee du lieu de la trouvaille,
en pla1;ant le trcsor â Veliki Gaj ; Ana-Maria Velter, op. cii., p.
265, n• 35, basc sur un article de L. Kovacs, ActaArchHung, 35,
1983, I 2, p. 1 3 7, n• 17 - 18 attribuait Ies monnaies ă Constantin
VII et Romain 11, mais elle parlait de Gaiu Mic, comme place de
la trouvaille. Le trcsor est ignore par I. Gedai et C. Preda.
63 L. Kovacs, Miinz.en aus der ungarischen Landnahmez.eit, p. 39,
n„ 157a - 157b, pl Vll, n„ l 57a - 157b.
64 Musee du Banat, ancieime collection de Zs. Onnos, n• d'inv. 70.
61 Coli. de Mtinzkabinett de Vienne, voir: L. Kovacs, op. cit.,
p. 39, 1 5 7 a, pi. Vil, n• 1 57 a, mais attribuee â Romain I"' et
Constantin VII (BMC, II, 8).

66 Musee du Banat, anciennc collection de Zs. Ormos, n•
d'inv. 64/1 .
67 Musee d'Histoire de Transylvanie â Cluj, n• d'inv. 14.297,
voir R. Ardevan, op. cit„ p. 253, n• 99.
68 Coli. de Mtinzkahinett de Vienne, voir: L. Kovacs, op. cit.,
p. 39, n• 1 57 b, pi. VII, n• 1 57 b (BMC, II, 2).
69 Musee d'Histoire de Transylvanic â Cluj, n• d'inv. 1 3 . 9 1 6,
voir R. Ardevan, op. cit., p. 253, n• 1 00.
7 0 Musee du B anat, ancienne collection de Zs. Ormos, n•
d'inv. 72.
7 1 Sur ce tresor voir: L. Kovăcs, op. cit., p. 72, n"' 402 - 41 2, pi
XV, n"" 402 - 4 1 5 .
72 Dans la collection d u Musee National Hongrois, n• d'inv.
58/1 882.8, voir: L. Kovacs, op. cit., p. 85, n• 94 1 , pi. n• XXI, 11°
94 1 , mais publiee comme une monnaie de Jean I" Tzimiskes
(BMC, II, 20), annees 972 - 976.
73 Dans la collection du Musee National Hongrois, 11° d'inv.
235/1 882 .2, voir L. Kovacs, op. cit., p. 68, n• 373, pi. XV, n•
373, mais publiee comme une monnaie de Jean [•• Tzimiskes
(BMC, II, 1 9), annees 972 - 976.
74 Dans la collection du Musee National Hongrois, n• d'inv.
64/1 858.2, voir L. Kovacs, op. cit., p. 85, n• 922, pi. XX, n• 922,
mais publiec comme une monnaie de Jean 1•• Tzimiskes (BMC,
li, 8, mais cette piece correspond â la var. I de DOC, III, 2 !),
annees 972 - 976.

=
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Constantin VII et Romain II - nomisma, type DOC, III, 2,
p. 552 - 5 5 3 , 1 5 . 1 - 3 5 , Constantinople, classe xv•, annees
945 - 959 67•
5 ) Nicepbore II et Basile - nomisma, type DOC, III, 2, p . 582,
l a. I - 4, Constantinople, var. a, annees 963 - 969 68 .
6) Nicephore II et Basile - nomisma rogne, type DOC, 111, 2,
p. 582, l a. I - 4, Constantinople, var. a, annees 963 - 969.
La p iece est severement rognee, pesant 3, 1 6 g, elle ne
conserve que la partie centrale du flan ( 1 6 ,3 mm) 69•
7) Jean I"' Tzimiskes - nomisma tetarteron rogne, type DOC,
III, 2, p. 595 - 5 96, 6 c ou 6 d, Constantinople, 11• classe, var.
c ou d, annees 969 - 976 70• La piece est severement rognee et
ne conserve que la partie centrale du flan (2, 1 3 g; 14,6 x 1 4
mm).
Monnaies rognees d'unc facture similaire aux pieccs du
trcsor de Veliki Gaj, mais frappces par Constantin Vil el
Romain II (classe XV"); font partie du tresor de Tokaj/avant
1 896, (comte de Borsod-Abauj-Zemplen, en Hongrie) 7 1 •
37. Pancevo (distr. de P ancevo , S erb ie, R . F . de
Yougoslavie) - Follis anonyme classe A2, var. 7 (?), DOC, 111,
2, p. 653 , A.2. 7 1 - 4, peree pour etre utilise comme pendentif,
avec l'image du Christ 72.
3 8 . Kovin (distr. de Kovin, Serbie, R. F. de Yougoslavie)
- Follis anonyme classe A,,
. var. 32 a, DOC, 111, 2, p. 664,
A.2.32 a 1 7 3 .
3 9 . Zrcnjanin (distr. de Zrenj an i n , S crbic, R. F. de
Yougoslavie) - Follis anonyme classe A„ var. 39 - 40 a, b DOC,
III, 2, p. 663 - 668, type general 74•
·
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4 0 Pancevo - Follis anonyme classe A 3, var. 4 5 , DOC, III, 2,
p. 67 1 , A.2.45. 1 - 8 7s_
4 1 . Opovici (distr. de Opovo, Serbie, R. F. de Yougoslavie)
- Follis anonyme classe A„ var. 47, DOC, III, 2, p. 7 7 1 - 672,
A.2.47 1 - 23 76.
42 . Pancevo - Deux folles anonymes classe B, DOC, III, 2,
p. 676 - 679, 8.1 - 64 77.
•

.
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43 . Paneevo - Follis anonyme classe E 78, DOC, III, 2, p. 688
- 689, E. 1 - 8, Constantinople vers 1 05 9 - 1 067, selon M .
Thompson - 1 05 9 - 1 067 79, datation acceptee p ar nous aussi.
44. Monastere de Ravenica, dans le Frulika Gora, Serbie, R.
F. de Yougoslavie - nomisma histamenon, type non precise,
Constantiuople, annees 1 068 - 1 07 1 80.

Dans la li tterature consacree aux decouvertes des monnaies byzantines des X • - XI • siecles de Transylvanie
sont mentionnees quelques trouvailles qui en fait ne <latent pas de cette epoque:
1 . Vc1el - La mnonnaie en plomb des X• - XII• siecles»,
Sabatier, II, avec le droit pi. XLIV, no 1 8 et le revers pi. XLV, n•
19 mentionee par I. Winkler, SCN, 2, 1 958, p. 409 8 1 est en realite
une tessere romaine en plomb. La piece est conscrvee dans la
collcction du Musce d'Histoire de la Transylvanic a Cluj, n• d'inv.
2/1 942/28.

2. La monnaie en bronze concave de Nicephore III de
Dubovae 112 est en fait un stamenon du XII• ou du XIII• siecle.
3 . «Les monnaies hyzantines en bronze du xr• siecle» de
Ilidia, comm. de Ciclova Română, dep. de Caraş-Severin 83 sont
.
cn fait des stamena de Manuel ,., Comncne, Constantinople, 4•
cmission 84•

En mcmc tcmps, ii faut climincr quclques trouvaillcs, considerees â tort comme provenant de Transylvan ic:
I . L . Kovacs, op. cit. , p. 175, n• 1 1 1 9, pi. XXVIII, n• 1 1 1 9
considcrait que la nomisma histamenon de Basile II et Constantin
VIII de la collection de Alex. Borni, conservee dans la collection
du Muzeul Unirii a Alba Iulia, n• d 'inv 6067, publice par V.
Pavel, Apulum, 15, 1 977, p. 666, no 1 1 , a ele trouvee a Alba
Iulia. Celte information est erronee, car Mme Viorica Pavel
n 'avait jamais fait rme telle affirmation. Au contraire, elle a
sou/igne que / 'origine des pieces de la col/ection de Al. Borza
reste inco11n ue, voir p. 663 . Nous avons etudie toutes Ies
monnaies hyzantines de cette collection. Ellcs semblaient avoir
ele acquises plutot Cil Dobroudja, dans Ies Balkans ou dans Ies
„bazars" d'lstanbul.
2. La monnaie <mnonyme», publiee par M. Ionescu, BSNR,
67 - 69, 1 973 - 1 975, 1 2 1 - 123, p. 33 1 , n• 1 5 ; Ana-Maria Velter,
op. cit. , p. 263, 11° 1 5 , com1ne provcnant de Covasna {dep. de
Covasna), du sud-est de la Transylvauie, provient en realitC de

Cavama-Balcik {distr. de Dobric, en Bulgarie) ! . Le mim du
!icu de la trouvaille mentionne sur l'enveloppe originale a ete
mal lu par M. Ionescu. La monnaie est en fait un follis anonyme
classe A„ var. 39.
3. Les monnai es b yzantines des V J• et X I • s iecles,
mentionnees par Ana-Maria Veltcr, op. cit., p. 267, n• 72 comme
provenant de Orlca, viile de Roşia Montană, dep. de Alba, ont
ete trouvees a Orlea, dep. de Olt, en Oltenie. Le ticu de trouvaille
est correctement indique par I. Winkler et C. Bălai, ActaMN,
1 O, 1 973, p. 1 9 1 et par C. Preda, op. cit. , p. 405 . 11 faut mcntionncr
aussi que la monnaie bzyantine de la p. 209, no 792, consideree
par tous Ies auteurs comme unc emission de Michel IV est, en
rcalite, un follis anonyme classe B et l'autre monnaic, identiliee
comme unc emission de Jean I"', Basile II ou Michel IV est, en
fait, un follis anonyme classc A 3 , var. 47.

15 Dans la collcction du Musec National Hongrois, n• d'inv.
1 88/1 882.43, voir L. Kovâcs, op. cit., p. 85, n• 939, pi. XXI, n°
939, mais publice comme une monnaie de Jean J•' Tzimiskes
(BMC, II, 19, mais cette picce correspond a la var. 14 de DOC,
III, 2 ), annees 972 - 976.
76 Dans la collcction du Musee National Hongrois, n• d'inv.
1 0 1/1882, voir L. Kovacs, op. cit., p. 84, n• 920, pi. XX, n• 920,
mais publice commc une monnaie de Jean J•' Tzimiskes (BMC,
II, 8, mais cette piece correspond a la var. 1 de DOC, III, 2 ) ,
annees 972 - 976.
77 Dans la collection du Musee National Hongrois, n• d'inv.
1 88/1 882.44, voir L . Kovâcs, op. cit., p. 85, n"" 949 - 950, pi.
XXI, n•• 949 - 950, mais publice comme monnaics de Jean I•'
Tzimiskes (Sabatice, II, 5 ), annees 972 - 976.

78 Dans la collection du Musee National Hongrois, n• d' inv.
1 1 7/ 1 885 .9, voir L. Kovâcs, op. cit., p. 86, n• 956, pi. XXII, n•
95 6, mais publiee comme une monnaie de Jean J« Tzimiskcs
(Sabatier, II, 7), annees 972 - 976.
79 M. Thompson, op. cil., p. 1 1 3 .
80 I . Gcdai, op. cit., p . 1 09 - 1 1 0.
8 1 La meme inforrnation se trouve chez C. Preda, op. cit., p .
4 1 1 , bien qu'il trouvât assez peu probable l'existcnce d 'une
munnaie cn plomb ! Chez L. Kovâcs, op. cit., p. 1 75 on trouve
Ies memes dates quc chez I. Winkler.
82 I . Berkeszi , TRE, 1 9, 1 903 , p. 1 4 8 ct I. Gedai, op. cit . ,
p. 1 1 0.
u II. Uzum et Gh. Lazarovici, Banatica, 4, 1 977, p. 436 et
Ana-Maria Veltcr, op. cit., p. 266, n• 47.
84 Voir: D. Bălănescu, Banatica, 7, 1 983, p. 237, n°' 2 a et b.
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Câteva consideraţii privind activitatea monetară a lui
Vlad Dracul

Katiuşa PÂRVAN
Interesanta şi zbuciumata domnie a lui Vlad Dracul, precum şi activitatea sa monetară au suscitat atenţia
mai multor istorici şi numismaţi 1 • În lucrarea de faţă, dorim să prezentăm o nouă monedă anepigrafă cu imaginea
dragonului, să determinăm locul ei de batere şi aria de circulaţie, şi, totodată, să efectuăm o cronologie a activităţii
monetare a lui Vlad Dracul.
Până în prezent se cunoşteau 6 monede anepigrafe cu dragon, tip monetar unic în numismatica Ţării
Româneşti din punct de vedere al reprezentării iconografice, identificat şi atribuit pentru prima dată lui Vlad
Dracul de către G.Severeanu 2• Moneda prezintă pe avers o acvilă contumată şi cruciată, pe revers un dragon.
Cele 6 exemplare cunoscute sunt următoarele:
I . Ban anepigraFVlad Dracul aflat în Colecţia Severeanu,
Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti; billon, 1 1 mm, 0,32
g, inv. 9603; O.I liescu, SCN, 2, 1 958, p. 329, nr. 3 (vezi fig. 2, I ).
2. C.m.s.; bilion, 1 1 mm, 0,2 1 g, '>I , inv.9604; O.Iliescu,
SCN, 2, 1 958, p. 329, nr.4. În prezent moneda se află în custodie
la Muzeul Naţional de Istorie, inv.C.5 1 6 (vezi fig. 2, 2).
3. C.m.s.; AE, I l mm, 0,4 1 g, inv.5964; O.Iliescu, SCN,
3, 1 960, p. 50 I , nr. I . Exemplarul se află în colecţia Muzeului
Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu Severin (vezi fig. 2, 3).
4. C.m.s.; <lar altă emisiune - acvila spre dreapta; AE, 1 0
mm, 0, 1 7 g, uzată, inv.597 1 ; O.Iliescu, SCN, 3 , 1 960, p . 50 1 ,

nr. 2. Şi această piesă se găseşte tot în colecţia Muzeului Porţilor
de Fier (vezi fig.2, 4).
5. C.m.s„acvila spre dreapta; AE argintat, 1 1 mm, J,, 0,25
g, inv. Acad. 3 1 /75, inv. MNIR, PV. 69; Elena lsăcescu, Creşterea
Colecţiilor, 1 2, 1 965, p. 354. Moneda a fost găsită cu prilejul
restaurării Bărăţiei din Câmpulung, iar în prezent se păstrează la
Muzeul Naţional de Istorie (vezi fig. 2, 5).
6. C.m.s.; AE argintat, 1 0 mm, 0,20 g, foarte uzată, inv.
Acad. 1 1 1 78, inv. M N I R, P V . 5474; O . I l iescu, Creşterea
Colecţiilor, 39-40, 1 970, p. 37. S-a găsit pe şantierul arheologic
de la Suslăneşti-Hobaia (fost Ncgomireşti), jud. Argeş. 3 În
momentul de faţă se află în custodie la MNIR.

Cu câtva timp în urmă am avut şansa să descoperim al şaptelea exemplar, printre diferite monede foarte
uzate din lotul de piese al Cabinetului Nwnismatic al Bibliotecii Academiei, intrat în colecţia Muzeului Naţional
de Istorie a României în perioada 1 978-1 984. Moneda prezintă pe:
Av. Acvilă cu capul spre stânga, cu ciocul deschis, aripile
închise, picioarele terminate cu gheare. Priveşte spre o cruce cu
braţele egale. C.p.e. întrerupt;
Rv. Dragon înaripat spre dreapta, laba stângă ridicată,

dreapta cu gheare pu\in vizibile, aripile înăl\ate, coada de şarpe
încolăcită. C.p.e. întrerupt.
Billon, 1 0,8 mm, 0,3 1 g , ':.. , inv. PV. 1 2659, stare de
conservare bună.

O parte din activitatea monetară a lui Vlad Dracul ne este cunoscută din documente - ducaţii şi banii emişi
ca voievod al Ţării Româneşti pentru aceasta - , o parte din documente şi din descoperiri - denarii regali emişi la
Sighişoara şi Braşov 4 şi o parte numai din descoperiri monetare - monedele anepigrafe cu dragon.
-

1 I. Minea, Convorbiri literare, laşi, 1 928, p. 63-68; G.
Severeanu, Urbanismul. Mon itor al Uniunii oraşelor di11
România, Bucureşti, 1 934. p. 207 - 2 1 1 ; O. Iliescu, SCN, 2,
1 958, p. 325-330; idem, SCN, 3, 1 960, p. 502; Fr. Pall, RI, 1 6,
1 963, p. 1 054- 1 063; idem, AllA Cluj, 9, 1 966, p. 64-78; V.
Ciocîltan, RRH, 3, 1 976, p. 44 1 -445; C. A. Stoide, AllA laşi,
1 7, 1 980, p. 280-28 1 ; O. Iliescu, BSNR, 77-79, 1 983-1 985, p.
270-27 1 ; V. Ciobanu; AllA laşi, 28, 1 99 1 , p. 1 7- 1 8.

2

G. Severeanu, op. cit„ p. 207.
D.V. Rosetti, BCMI, 2 , 1 972, p. 29, unde se dau
mai multe detalii privind contextul arheologic în care s-au
'
găsit piesele.
4 Aducem şi pc această calc mulţumiri colegei Ana
M a r i a V e l tc r p e n tr u aj u t o r u l a c o r d a t şi p e n t r u
d o c u m e n t a ţ i a r e fe r i t o a r e l a T r a n s i l v a n i a , p u s ă l a
dispoziţia noastră.
1

SCN, X, 1 993, Bucureşti, p. 1 0 1 - 1 07

https://biblioteca-digitala.ro

102

2

KATIUŞA PARVAN

5

2

7

Fig. I . Monede anepigrafe - bani - emise de Vlad Dracul (fotografie mărită).

3

Fig. 2. Monede anepigrafe - bani - emise de Vlad Dracul (desen).
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CONSIDERA ŢII PRIVIND ACTIVITATEA MONETARĂ A LUI VLAD DRACUL

3

Din punct de vedere cronologic, prima etapă a activităţii monetare a lui Vlad Dracul se desfăşoară în
Transilvania 5 . Este cunoscut faptul că, înainte de a ocupa tronul Ţării Româneşti, acesta a primit, în jurul anului
1433, de la Sigismund de Luxemburg, dreptul de a bate monedă la Sighişoara, pentru a susţine financiar apărarea
hotarelor Ţării Bârsei 6 • Monetăria de aici, împreună cu venituril e rezultate din baterea monedelor, i-au fost
concesionate, cu condiţia emiterii de denari regali. Activitatea lui Vlad Dracul în atelierul de la S ighişoara
durează până în anul 1 4 3 8 7 • De la această dată încep o serie de tratative cu braşovenii pentru mutarea
monetăriei la ci 8• Având în vedere că în 144 1 Vlad Dracul mai bătea încă la B raşo v monedă regală pentru
Vladislav Iagello, 9 presupunem că mutarea sa la acest atelier s-a petrecut încă din 1 440, an din care, în
urma preluării sale de către Iancu de Hunedoara, atelierul de aici a emis monede pentru acest suveran . 1 0
Activitatea lui Vlad Dracul la B raşov se prelungeşte pînă în octombrie 1 44 1 , moment în care îl anunţă pe
Iancu de Hunedoara „că îi va fi neprielnic şi greu să continue în mij locul braşovenilor baterea monedelor
regeşti, cu care a fost însărcinat" 1 1 •
Vom lua în discuţie acum emisiunile pentru Ţara Românească - ducaţii şi banii. Analiza ne-o sprijinim pc
documentele care vorbesc despre aceste emisiuni. într-o serie de acte -din păcate nedatate -se fac adesea referiri
la „ducaţi''. Să vedem despre ce monedă reală este vorba. Astfel, în câteva documente datate < 1 43 1 - 1433> sunt
menţionaţi „ducaţii vechi" 1 2 şi „banii răi" 13• Considerăm că aceştia sunt monedele devalorizate emise de
Sigismund de Luxemburg între 1 427 şi 1430 14 în urma uniunii monetare încheiate cu Dan II în 1 424 15• De slabă
calitate, nu au fost acceptate de braşoveni şi de aceea s-au şi scos din circulaţie, oficial, în 1430 16• Lipsa de
monedă mărunt.� de pe piaţă a determinat însă rămânerea lor în circulaţie mai multă vreme, probabil, în unele
zone din sudul Transilvaniei 17• Deci la această monedă cunoscută în epocă sub numele de „ducat vechi " 18 sc
referă documentele de mai sus. Alte două documente, datate < 1437> vorbesc şi ele despre nişte „ducaţi" pe care
Gheorghe Lascăr, cămăraşul lui Vlad Dracul de la Târgovişte, îi trimite la Braşov pentru achiziţionarea de
diverse mărfuri 19 . Suntem de părere că în aceste două documente denumirea de ducaţi este dată monedei de aur
-florin unguresc, ducat veneţian - folosită pentru importantele cumpărături ale voievodului. Şi în sfiirşit, documentul
datat <l44 1 - 1 442> 3 iulie redatat cca 1437 20 , se referă la denarii regali în circulaţie la acea dată în Ţara Bârsei,
pe care braşovenii îi puteau „scoate slobod, măcar cu carul".
1 DRH . D, l. p. 273-274, doc. 1 72; este menţionat, la 1 9
martie 1430, „Layku, fiul. . . răposatului . . .. . M ircea, voievodul
Ţării noastre Româneşti. crescut la curtea noastră ... .
6 DRH, O, I, p. 274-275, doc. 1 73 , < 1 430 dec. - ian.
143 1 > : . . . a pus asupra mea domnul chezar să păzesc această
margine ... "; p. 285 doc. 1 84, <143 1 noi.-dec.>: „... sibienii au
lepădat ducaţii cei vechi . . . . voi cu ei mai mult să nu umblaţi . . . ";
este menţio nat cămăraşul său din Transilvania - „Anton
cămăraş"; p. 286-287, doc. 1 86, <143 1 noi. - 1 433> „. . .braşovenii
sii negustorea�că cu ducaţi vechi în Ţara Ungurească şi în Ţara
Românească. . . .
7 Afinna\ia ne-o bazăm pc faptul că pe primul denar, de tip
CNH-1 34, emis de Albrecht în 143 8 apare sigla S-A (Sighişoara
Antonius), (c[ L. 1-Iuszâr NK, 40, 1 94 1 , p. 28-33).
8 DRH, D, I, p. 33 0-33 1 , doc. 233, datat <1437 - 1 443>.
Propunem datarea acestui document post 14 feb. 1438 - 1 440;
ne întemeiem propunerea pe scrisoarea regelui Albrccht către
braşoveni datată 14 feb. 1 438 (DRH p. 347-349, doc. 25 1 ) prin
care-i acorda lui Vlad Dracul în continuare pa7.a hotarelor Ţării
Bârsei şi, probabil, dreptul de a-şi deschide o monetărie pentru
a se finanţa, pe ultimul denar regal bătut de ci la Sighişoara
(vezi supra nota 7) şi pe primul emis de el la Braşov, în 1440
(vezi mai jos nota 1 0). În acelaşi fel credem că trebuie datat şi
doc. 232, p. 329-330 - <1437 - 1 443> - o scrisoare către braşoveni
prin care Vlad Dracul Ic cere acestora „fier. . . să- m i fac
haraghic ... şi aceasta bine să ştiţi căci este cuvântul domnului
nostru, chczarul. . .". Deoarece ambele scrisori sunt legate una
de alta, propunem datarea lor post feb. 1 438 - 1 440.
"

„

"

9

Ibidem, p. 3 66-368, doc. 266.
1 0 L. Huszâr, op. cit . ; idem, Miinzkatalog Ungarn vo11
1 000 bis heute, Battenberg, 1 979, p. 97, nr. 598, tip CNH-1 49A.
11 DRH, D, I, p. 3 66-368, doc. 266.
12 Ibidem, p. 285, doc. 1 84, < 1 43 1 noi.-dcc.>, vezi supra
nota 6.
1 3 Ibidem, p. 284, doc. 1 8 3 , < 1 43 1 no i . -dcc.> „. ..Împăcaţi-vă şi negustoriţi cu moldovenii ...cu românii ...numai
să nu duceţi acolo bani răi sau aramă. .. .
1 4 L. Huszâr, - op. cit., p. 94-95, nr. 584-5 8 5 ; Ana-Maria
Velter, CN, 3, 1 98 0, p. 1 0 9 şi urm . ; O. Iliescu, B SNR 78-79,
1 983-1985, p. 268 şi bibliografia.
15 DRH, D, I, p. 230-232, doc. 142; Ana-Maria Velter,
op. cit., p. 1 09; O. Iliescu; op. cit., p. 265-268.
16 O. Iliescu, op. cit., p. 268 şi nota 1 1 8 .
17 DRH, D , I, p . 2 8 6-287, doc. 1 86 : „braşovenii . . . să
negustorească cu ducaţi vechi în Ţara Ungurească şi Ţara
Românească. . . ,ci numai în B ârsa ce ţine de Braşov . . . să
nu ... ncgustorească cu ducaţi vechi, nici să cumpere, nici să
vândă... .
18
Vezi supra nota 14.
1 9 DRH, D, I, p. 335-337, doc. 240 şi p. 337-338, doc.
24 1 ; „...am trimis l 0000 de florini şi 9 măji de ceară... să cumpere
pânză, fier, oţel, ce-mi trebuie, cu alţi ducaţi ... am trimis 1 000
de llorini ... arvuna .. şi mi-a trimis numai 16 măj i şi jumătate de
aramă şi două poveri de fier şi una de oţel şi ceva ovăz... trimitc
mi alţi ducaţi pentru că mai este aici aramă. .. ".
2 0 DRH, D, I, p. 365-3 66, doc. 265; Fr. Pall, AIIA Cluj,
9, 1 966, p. 64-78.
"

"
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Singurele documente contemporane lui Vlad Dracul în care apar cu sigurantă ducatul valah şi subdiviziunea
sa - banul - sunt privilegiile vamale acordate braşovenilor, unde taxele sunt menţionate în ducaţi şi bani 2 1 • În
1437 22, voievodul reînnoieşte privilegiul mai vechi acordat de tatăl său în 14 1 3 , varianta slavă, din 6 august 23.
Taxele sunt exprimate în ducaţi, bani, dar şi în moneda de cont - fertun şi perper. O singură noutate: la Brăila,
pentru carul încărcat, indiferent cu ce marfă, se plătea 1 /2 florin. Raportul între monedele de cont şi moneda
valahă se menţine ( l fcrtun - 24 ducaţi; 1 perper - 1 8 ducaţi; 1/2 florin - 1 8 ducaţi), ca de altfel şi raportul ducat
- ban ( 1 ducat - 1,5 bani). Diferenţele existente, chiar puţine, dovedesc că privilegiul vamal din 1437 este un act
gândit, adoptat în concordanţă cu situaţia economică de moment. Suntem de părere că, în general, reînnoirile,
reconfirmările sau întăririle de orice fel ale unor acte mai vechi, date de domnitori anteriori, exprimau, la data
reactualizării lor, o situaţie reală a momentului, asemănătoare cu aceea din timpul acordării vechiului act. Dacă
în realităţile militare sau economice ar fi intervenit vreo schimbare, termenii noului tratat, act privilegial, danie
etc., ar fi fost alţii, specificaţi clar în noul act. În consecinţă nu ar mai fi fost cazul unei reînnoiri, reconfirmări sau
întăriri ale unui document anterior.
Al doilea privilegiu vamal dat de Vlad Dracul este cel din 8 septembrie 1439, , ; „ . pentru negustorii din
toată ţara polonă, din Cracovia, Liov, din alte oraşe, or din Galiţia, Moldova, pentru negoţ cu orice marfă„." 24 .
Actul introducea o taxă nouă la Râmnic - „de car 2 florini ungureşti „." 2 5 , în rest erau menţinute vămile vechi
plătite de români . În plus, privilegiul acorda drept de liberă circulaţie pe teritoriul Ţării Româneşti spre „ţara
turcească" 2 6 . Motivat şi de unele cauze politice 27, actul de faţă rămâne important din punct de vedere economic.
Piaţa munteană se îmbogăţea cu noi cantităţi de produse din zonele levantine (prin negustorii lioveni, polonezi,
cehi) şi din alte ţinuturi, şi deschidea totodată un nou drum de tranzit pentru comerţul polono-otoman 2 s .
Pentru a proteja comerţul autohton prosper într-o epocă de conflicte pennanente - sociale, 29 religioase, 30
militare 31 - Vlad Dracul a aplicat o politică vamală foarte atentă. A încurajat exportul Ţării Româneşti, interzicând
scoaterea din ţarii a monedei de bună calitate şi introducerea celei slabe, stabilizând astfel moneda munteană. 32
La toate acestea se adaugă veniturile obţinute de la monetăriile concesionate de regii Ungariei la Sighişoara şi
Braşov, pentru apărarea hotarelor de sud ale Transilvaniei.
În aceste condiţii nu este exclus ca Vlad Dracul să fi emis monede. Ducaţii şi, probabil banii valahi, erau
de bună calitate, 33 şi au fost, probabil, bătuţi între 1437 - 1 43 8, poate şi mai târziu, când, prin comerţul activ,
politica vamală protecţionistă, veniturile de la atelierele transilvănene concesionate, situaţia Ţării Româneşti era
prosperă. Atelierul a fost la Târgovişte (unde avea un cămăraş, grec 14 ), banii aprovizionând piaţa internă. Rămâne
ca cercetările viitoare să-i descopere sau nu.
Singura emisiune proprie a lui Vlad Dracul, cunoscută din descoperiri, este moneda divizionară, anepigrafă,
ce arc ca iconografic pc avers acvila română, iar pe revers un dragon. După cum se ştie, moneda a fost atribuită
DRH, D, I, p. 340-34 1, doc. 243 şi p. 383-384, doc. 275.
Vezi supm.
23 DRH, D, I, p. 1 97-1 98, doc. 1 20.
24 B. Petriceicu Hăjdeu, Archiva Istorică a României,
21

22

„

1865, p. 84-85, nr. 1 08.

2s Vezi supra .
26 Con fonn acestui

tratat cei veniţi din părţile poloneze,
cu orice marfă, după ce plăteau vama la Râmnic şi „în alte locuri
vama cea dreaptă cum plătesc oamenii mei, după aceea vor fi
liberi de a merge in Valachia şi a trece în ţinuturile turceşti în
urma plăţii văm ii celei drepte. . . .
27 V. Ciocâltan, op. cit., p. 44 1 -443 .
8
2 Vezi supra notele 26 şi 27.
29 De exemplu, răscoala ţărani lor din H aţeg ( 1435),
răscoala de la Bobâlna ( 1 437-1438), răscoală în Ţara Bârsei şi
Făgăraş (1 433- 1 434 ).
30 Extinderea ereziilor husite în Ungaria, Moldova (1436)
şi represiunile pc care Ic-au generat.
31 Desele expediţii otomane care aveau obiectiv imediat
Transilvania, dar care unnăreau cucerirea Ungariei, a centrului
european (1436, 1 438).
"

32 DRH, D, I, p . 3 65-366, doc. 265 : . . . braşoven i i să
umble slobod cu mariă în Ţara Românească . . . de acolo să
aducă orice marfă, numai ducaţi să nu aducă decât în sân
pentru cheltuială. Iar de aici să nu scoată nici arg int, nici
aram ă, n i c i fi er. .. Ş i ro m ân i i să m eargă l a ci cu o r ice
marfă . . . .
33 Sumele mari, în monedă de aur, pc care Ic trimite pentru
cumpărături la Braşov cămăraşul lui Vlad Dracul (vezi supra
nota 1 9), cei 200000 de asprii de argint (DRH, D, I, p. 335, doc.
239) ce i s-au furat voievodului la Braşov sau sumele importante
pentru care a fost jefoit şi ucis un negustor din Târgovişte (250
de florini, 500 de perperi, punga cu 300 de asprii, inelul de aur
de 10 tlorini; DRH, D, I, p. 3 5 1 -352, doc. 254), vorbesc despre
o bunăstare anumită a ţării care putea permite voievodului ci să
emită monede bune.
34 Veii supra nota 1 9 ; Gheorghe Lascăr cămăraşul nu era
singurul om de încredere levantin care l-a sprijinit pc Vlad Dracul
în relaţiile comerciale cu Braşovul; în documente mai apare
jupan Spanopul (DRH, D, I, p. 328-329, doc. 229), sau jupan
Sarandino (DRH, D, I, p. 332-333, doc. 235).
"

·
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cu certitudine acestui voievod al Ţării Româneşti deoarece pe sigiliul său, ataşat de privilegiul vamal din 1437,
apare acelaşi dragon 35. Această reprezentare reda imaginea de pe Ordinul Dragonului, întemeiat de Sigismund
de Luxemburg la 1 3 decembrie 1408 36, în plină campanie de luptă antiotomană. Regulamentul Ordinului impunea
membrilor săi lupta unită împotriva păgânilor turci, credinţă regelui, reginei şi urmaşilor lor. În februarie 143 1 ,
la Niirnberg, odată cu numirea sa ca domn al Ţării Româneşti de către Sigismund de Luxemburg, Vlad Dracul a
fost primit şi în Ordinul Dragonului, acordându-i-se clasa cu cruce, care se conferea marilor baroni ai regatului,
iar dintre străini doar capetelor încoronate 37• Apare, deci, firească, reprezentarea dragonului pe moneda sa
personală. Numim emisiunea în cauză „personală" deoarece reprezentarea dragonului este direct legată de numele
sub care se făcuse vestit domnitorul român în epocă 38 •
Banul anepigraf cu dragon (pe care suntem tentaţi să-l numim „dragonul") reprezintă al treilea aspect al
activităţii monetare a lui Vlad Dracul. Urmărind descrierea pieselor, remarcăm două emisiuni diferite, după
reprezentarea de pe avers: o emisiune cu desenul acvilei orientat spre stânga (6 ex.) şi o a doua cu acvila spre
dreapta ( 1 ex.).
Din punct de vedere al calităţii metalului, monedele sunt din billon, bronz argintat şi bronz. Fiind vorba de
moneda divizionară „ban" care în Ţara Românească era din argint, credem că, de fapt, ultimele două categorii de
monede de mai sus au fost iniţial din bronz argintat, circulând oficial ca monede de argint. Cu timpul, din cauza
uzurii, stratul de deasupra s-a distrus, de aceea în momentul de faţă unele monede sunt din bronz.
Urmărind greutatea observăm trei grupe de valori : peste 0,40 g ( I ex.), între 0,30 - 0,35 g, deci peste
0,30 g 39 (3 ex.) şi a treia, peste 0,20 g 40 (3 ex.). Greutatea pieselor a scăzut probabil în ordinea emisiunilor şi
seriilor. Piesa izolată, ce reprezintă o emisiune diferită, având greutatea cea mai mică, ne detem1ină să considerăm
această emisiune ca fiind a doua.
O altă observaţie de natură tehnică este uniformitatea diametrului acestor monede, 1 1 mm, piesele care îl
au mai mic fiind uzate (şi în acest caz rămâne tot apropiat, 1 0 mm).
După analiza acestor monede din punct de vedere al greutăţii, aliajului, diametrului, cronologiei emisiunilor,
constatăm că, păstrându-se acelaşi diametru, s-au emis serii - şi emisiuni - foarte asemănătoare ca reprezentare,
din metal mai bun sau mai puţin bun, mai grele sau mai uşoare, neexistând o regulă în acest sens. Situaţia este
asemănătoare cu cea a ducaţilor de tip comun emişi de Mircea cel Bătrân (tatăl lui Vlad Dracul), din tezaurul de
la Roşiori de Vede, jud. Teleorman 4 1 • Şi acolo, monede din aceeaşi emisiune sau din emisiuni diferite, cu
legenda identică sau diferită, cu aceeaşi combinaţie de sigle sau nu, pot fi în acelaşi timp din argint sau billon,
mai grele sau mai uşoare. Credem că această situaţie explică o tehnică specifică Ţării Româneşti în anumite
momente: emisiuni concomitente şi în cadrul lor serii succesive de monede, care nu respectă aliajul cerut de
emisiunea oficială. Păstrarea diametrului, a tipului monetar tradiţional, a aspectului exterior îngrijit, făcea să
treacă neobservată pe piaţă această practică. Acest tip de serii de monede este rezultatul unei activităţi monetare
intense, dar desfăşurate într-un interval scurt de timp, în care s-a bătut mult dar de slabă calitate. Era �ecesar să
se acopere rapid un gol de monedă măruntă apărut brusc în economia ţării, ca urmare a unor conflicte, de obicei
armate, care stânjeneau buna desfăşurare a comerţului, cel care alimenta cu bani visteria. Sunt, deci monede
fiduciare. Înseamnă că şi banii anepigrafi cu dragon emişi de Vlad Dracul în serii succesive în cadrul unor
emisiuni concomitente, trebuie încadraţi în categoria monedelor fiduciare 4 2 .
H Argumentaţia expusă pe larg la O. Iliescu, SCN, 2, 1 958,
p. 325-330.
3 6 E. Vârtosu, D IR, Introducere, II, p. 3 64.
) ? Ibidem, p. 365.
3 8 N. Iorga, Scrisori de boieri. Scrisori de domni, Vălenii de
Munte, 1 932, p. 1 1 - 1 2, nr. 2; scrisoarea lui Albul Vornic, 1 43 1 1 433, care sqie br�ovenilor referindu-se la „. . . acel voievod
pe care l-aţi pus aic i, Drăculea. . " . 1 . M inea menţinează
lucrarea lui Johann Christian von Engcl, "Geschichte der
Moldau und Walachey", în care este amintit, între ani i 1 43 1 1 43 5 , „„.acel voievod numit Dracul" (1. M inea, op. cit., p.
1 1 - 1 2); M . Guboglu şi M . Mehmet, Cronici turceşti, p . 5 3 ,
„„ .sultanul Murad a pornit o expediţie î n vilaietul unguresc.
l n frunte se afla beiul Ţări i Româneşti Dracula Necre.

dinciosul . . ."; Ducas, Istoria turco -bizantină (J 341 - 1 462),
Bucureşti, 1 9 58, p. 252-2 5 3 ; îl numeşte Dragoulios - de la
Dracul; DRH, D, I, p. 3 5 9-362, doc. 2 5 9 ; o diplomă a lui
Vladislav I al U ngariei din 9 august 1 440, în care se vorbeşte
de duşmanii ţării printre care şi . . . v izuinele frunt�ilor lui
Dracul. . . "
J? Am inclus în această categoric ş i exemplaml de la Bărăţie
deşi are numai 0,25 g. Uzată, cu stratul de <1rgint parţial distrus,
credem că iniţial cântărea mai mult.
•o Şi aici, ca şi în cazul explicai mai sus, nota 39, am inclus
o monedă mai uşoară, dar foarte uzată, care, cu siguranţă a fost
mai grea.
41 Katiuşa Pârvan, CN, 6, 1 99 1 , p. 1 5 1 -1 55 .
42 G. Severeanu, op. cit., p . 2 1 O .
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În ceea ce priveşte momentul emiterii acestei monede de slabă calitate, el trebuie legat de o perioadă
dificilă din punct de vedere economic, dar şi politic şi militar din activitatea acestui domnitor. În timpul primei
domnii nu întâlnim un astfel de moment; Vlad Dracul dirijează cu succes comerţul în mai multe direcţii, 4 3
protejează atent piaţa internă 44 şi nu este în relaţii ostile cu vecinii 4 5 • Situaţia se schimbă în a doua
domnie. E nevoit să reconfirme vechiul privilegiu al lui Mircea dat braşovenilor, deşi îl încălcaseră de
nenumărate ori 46• În 1 445 s-a implicat direct în cruciada organizată de cavalerii apuseni pe Dunăre 4 7 ,
pentru participarea sa fiindu-i redată cetatea Giurgiu, pierdută de tatăl său. Cheltuielile de participare la
luptă, pri vilegiile comerciale care nu-i mai sunt atât de favorabi le, stânj enirea relaţi ilor comerciale
tradiţionale ale Ţării Româneşti prin vămile de la Dunăre în timpul ostilităţilor dintre turci şi cruciaţi, dar
mai ales reconstruirea cetăţii Giurgiu ce arsese în întregime, l-au costat foarte mult, golind visteria de
numerar şi piaţa de monedă măruntă.
Considerăm momentul care a urmat recuceririi cetăţii Giurgiu acel moment de criză ce a apărut brusc în
economia Ţării Româneşti şi care a generat emisiunea de bani anepigrafi, care credem că s-au emis la stărşitul lui
1445, după octombrie-noiembrie 4 8 • Credem că la aceste monede se referă scrisoarea lui Iancu de Hunedoara
adresată braşovenilor la 25 octombrie 1446 49 „„ .să nu lăsaţi să se primească sau să aibă circulaţie nici o altă
monedă; adică nici asperii, nici banul voievodului Ţării Româneşti ori altă monedă veche . . . ".
Prin emiterea ei în acest moment credem că s-ar explica şi prezenţa dragonului pe monedă, ca o întărire a
loialităţii sale faţă de cruciada antiotomană la care se alăturase. Acvila şi dragonul de pe moneda lui exprimă
legătura dintre Ţara Românească şi lumea occidentală şi voinţa lor comună de a se opune expansiunii păgâne.
Monedele au fost bătute în atelierul monetar tradiţional de la Târgovişte, care aşa cum am văzut, so avea
experienţă ·111 executarea unor astfel de monede de slabă calitate, emise în serii succesive care păstrau aspectul
unor piese bune.
În concluzie, activitatea monetară a lui Vlad Dracul s-a desfăşurat în Transilvania, la Sighişoara (1 433 143 8) şi Braşov ( 1440 - 1 44 1 ), precum şi în Ţara Românească, ca voievod, în prima şi a doua domnie. Analiza
documentelor lasă posibilitatea presupunerii unor emisiuni de ducaţi şi bani valahi, de bună calitate, datorită
comerţului prosper şi politicii vamale protecţioniste a lui Vlad Dracul în prima sa domnie. Moneda anepigrafă cu
dragon - „dragonul" - este o monedă fiduciară, emisă în iarna 1445 - 1446, care a circulat pe drumuri le de comerţ
valahe. A fost bătută la Târgovişte, unde se practica din vremea lui Mircea cel Bătrân emiterea unor monede mai
slabe în momente dificile din punct de vedere economic pentru ţară.

Quelques contributions concernant l 'activite monetaire de Vlad le Diable,
prince de la Valachie
RESUME

Dans cette etude l'auteur presente une monnaie anepigraphe inedite, «ban» (obole), ayant sur le revers
l'image d'un dragon, frappee par Vlad le Diable, le voi'vode (prince) de la Valachie (fevrier-mars 1 43 1 ; 14361442; 1444- 1447). L'auteur fait des considerations concernant le lieu ou s'etait trouve l'atelier, la chronologie de
l'emission et sur la circulation de ces monnaies.
43

Vezi privilegiile sale vamale, supra, notele 2 1 şi 24.
Vezi supra nota 32; documentele atestă prezenţa în tară a
numeroase monede bune.
45 În timpul lui S igismund de Luxemburg şi chiar sub Albrecht
relaţiile au fost de bună înţelegere - vezi supra notele 6 şi 1 8 ; nu
acelaşi lucru s-a petrecut mai târziu, sub Iancu de Hunedoara,
care, fiind rndă cu Dan II i-a sprijinit pe adversarii lui din
Transilvania, fiii lui Dan II. Vezi şi DRH, D, I, p. 349-350, doc.
252 şi p. 3 5 9-3 6 1 , doc. 259.
44

DRH, D, I, p. 383-384, doc. 275.
Stoide, op. cit., p. 270 şi urm .
48 D R H , D, I , p. 3 8 7, doc. 2 7 7 ; Vlad Dracul Ic solicita
aj utor braşoven i lo r pentru refacerea cetăţii G i u rgiu şi
dotarea c i cu arme de foc, m oderne la acea dată:
. arcuri
„ . săgeţi „ . puşt i „ . silitră„ . ca să facem praf s ă punem în
cetate . . .
49 DRH, D, I, p. 390-3 9 1 , doc. 279.
50 Vezi mai sus nota 4 1 .
46

47 C.

.. „

".
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Jusqu'a present dans la litterature numismatique on connait seulement sept exemplaires de ce type. Pour
deux seulement on connait le li eu de la decouverte; l 'une provient des fouilles de l' eglise catholique de Câmpulung,
la deuxieme de Suslăneşti-Hobaia, dep. d' Argeş, toute Ies deux sur la route de Braşov a Brăila.
L'activite monetaire de Vlad le Diable a commence en Transylvanie, ou le voîvode a ete le fermier de
l'atelier royal hongrois de Sighişoara ( 1433-143 8) et de Braşov (1440-144 1).
L'etude des documents connus concernants le regne de ce voîvode permet d'envisager l'hypothese d'une
emission des ducats et des «bans» selon le systeme monetaire valaque au temps de son premier regne.
La monnaie anepigraphe est une emission fiduciaire (de mauvais aloi, mais respectant le diametre, la
gravure des coins et la frappe executee avec soin). Les monnaies ont ete frappees durant l'hiver 1445-1446 et ont
circule sur Ies routes du commerce. Elles ont ete frappees a Târgovişte, la capitale de la Valachie, ou la pratique
de la frappe d'emissions monetaires de mauvais aloi, pendant Ies moments economiques difficiles est attestee
depuis le regne de Mircea l'Ancien ( 1 3 87-1 4 1 8).

EXPLICATIONS DES F lGURES
Fig. 1 . Monnaics anepigraphes - «hani» - emissions de Vlad le Diable (photos agrandis).
Fig. 2. Monnaics anepigraphes - «hani» - emissions de Vlad le Diable (dessins d'apres Ies photos agrandis).
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Un tezaur din secolul al XVI-iea descoperit la Radu Vodă,
comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu

Eugen NICOLAE
şi Emil PĂUNESCU
În colecţiile Muzeului Judeţean Giurgiu se află 369 de monede de argint (inv. 1723-209 1 ), făcând parte
dintr-un tezaur descoperit la începutul lunii septembrie 1977, cu ocazia unor lucrări agricole, la marginea satului
Radu Vodă (18 km nord-vest de Giurgiu). Locul descoperirii se află la cca 7 km nord-vest de limita teritoriului
kazalei otomane Giurgiu, pe traseul drumului pe care au coborât spre Dunăre, în octombrie 1 595, armatele
Ţărilor Române. Muzeograful Florin Sărăţeanu, care a cercetat acest punct, a recuperat şi fragmente nesemnificative
din vasul de lut în care fuseseră depuse monedele, a căror soartă ne este necunoscută. Monedele au fost împărţite
între lucrătorii aflaţi pe câmp în momentul descoperirii şi au fost recuperate ulterior, în cea mai mare parte, de
către şeful postului local de miliţie. O parte dintre piese erau lipite unele de altele şi au fost desprinse şi curăţate
în laboratorul Muzeului din Giurgiu, operaţii care au permis şi stabilirea cu exactitate a numărului lor.
Înainte de a descrie monedele - 367 aspri otomani, o imitaţie după aceştia şi o emisiune rusească, precizăm
că am grupat atelierele turceşti pe zone, prezentate dinspre nord-vest spre sud-est, începând deci cu cele mai
apropiate de Ţările Române, de unde proveneau de regulă majoritatea asprilor care au circulat pe piaţa locală.
Astfel, am inclus în grupa atelierelor nord-vest-balcanice Novar-Novabtrda, Belgrad, Sreberniye, Kuyayne şi
Mudava, iar în a celor central-balcanice Karatova, Uskiip, Sidrektpst şi Serez. Urmează capitalele, Kostantaniye
şi Edirne, şi, la sfârşit, centrele anatoliene şi din Orientul Apropiat, atât de slab reprezentate, încât le-am evaluat
în bloc, fără a mai defini zonele. Avertizăm asupra faptului că pe hărţile din unele lucrări recente o parte a
atelierelor sunt situate greşit 1 ; o eroare de aceeaşi natură s-a strecurat şi în comentariul descoperirilor din necropola
medievală de la Enisala, unde Karatova apare menţionat în grupul nord-vest-balcanic, ceea ce nu schimbă însă
sensul consideraţiilor generale expuse acolo 2•
Monedele se prezintă astfel 3 :
IMPERIUL OTOMAN
Aspri. Monedele au de obicei, pe ambele feţe, cerc liniar interior şi cerc perlat exterior; excepţiile sunt precizate.
Mehmed al Ii-lea

848-849; 855-886 H (1444- 1445 ; 1451-1481)

No var
I . AR � 0,72 l g; 1 0 mm

Av. Sultan Mchmed I bin Murad han.
Rv. Azze nasriihii I duribe [„.] sene 886.
Pere 89. Sreckovic D.

Bayezid al Ii-lea 886-9 1 8 H ( 1 48 1 - 1 5 1 2)

1 Metin Eriireten, TNDBiilten, 1 7, 1 985, p. 1 6 - 1 7 ; Ciineyt
Olirer, Sultan Yavuz Selim şah bin Bayaz1d han donemi osmanh
sikkeleri 918-926 AH I 1 512-1520 AD, Istanbul, 1 989, p. 1 88.
2 M. Maxim, E. Nicolae, Peuce, I O, 1 99 1 , p. 57 1 .
3 Abrevieri : Srcckovic = SI. Sreckovic, Osmanlijski novac
kova11 na tlu Jugoslavije, Belgrad, 1 987, p. 1 6; Pere = Nuri Pere,
Osman/1/arda Made11î Para/ar (Coins of the Ottoman Empire),

Istanbul, 1 968; Olirer = C. Olircr, op. cit. ; Nicolae = E. Nicolae,
AIIA Iaşi, 25, 1 988, 2, p. 554-557; Festschrift I. Artuk SI.
Sreckovic, în A Festschrift presented to lbrahim Artuk 011 the
occasion of the 20'h an11iversary of the Turkish Numismatic So
ciety, Istanbul, 1 988. Legendele sunt reproduse în caractere latine
urmând dispunerea aparentă şi nu ordinea firească a lecturii. Locul
numelui atelierului în legendele-tip este indicat cu [„.]

SCN, X, 1 993, Bucureşti, p. 1 09- 1 35
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Av.
Rv.

S ultan I B ayezid I bin M ehmed han.
Az:ze nasrii hti duribe I [ ... ) sene 886.

Pere 1 05.
Grupa A : fum cu
S reeko v i c A..
:

Grupa B

finala

Serez

9-1 O. AR J.. 0,667 g; 1 1 mm. J.. 0,600 g; 1 0 mm . R v . b.

deif.1.1pra ini�ale� în dreapta elif-ului.

/11111 c u fi n ala

aplicată peste elif. Sreckovic B .

Koslanlaniye

1 1 - 1 2. AR 4 0,686 g; 1 1 mm. ')a 0,656 g; 1 1 mm.

1 3-1 4. AR J.. 0,671 g; 1 2 mm. 7' 0,660 g; 1 1 mm. Rv. b.

Kos/a11/a11i1'"

2. AR � 0,705 g;

1 1 mm.

Han

Grupa II
fără puncte.

Karatova

15.

A R ')a 0,689 g ; 1 2 mm. Rv. c.

Han fără puncte.

16.

A R J.. 0,667 g; 1 1 mm. Rv: d.

Han cu punct

1 7-22. AR J.. 0,706 g ; 1 1 mm. J.. 0,703 g ; 1 1 mm. ')a 0,688 g ;
1 1 mm. t 0,660 g; 1 1 mm. � 0,654 g; 1 1 mm. J.. 0,664 g;
12 mm . Rv. c.

Grupa 8

Oskiip

No var

3 . AR 7' 0,729 g;

1 1 mm.

Koslanlaniye

Edime
I O mm.

4. AR 7' 0,646 g;

pe

finală.

n cp rcci7.a tă

Serez

5. AR 4 0,604 g;

I I

Edime

23 .

111111.

Suluu1 I S e l i m şah I bin

Bayezid han. Srcckovic

C; Oli,:er D;

c
d

e

S ultan şah I Sclim I bin I B ayezid han. Elif din han
prelungit, inlersectînd cuvântul bin şi propria finală, care
este apli cati1 sub forma unei linii mediane despărţind
primele două cuv inte de al treilea. Sreekovic B; b�r C;
N icolae II (aug. 15 14-15 17).
Sultan I Sclim I şah I b in I B aye zid han. Srcckovic A;
Oh;er A; N iwlac 111 (1 5 1 8-1 520).

Kostantan iyc. Edimc). Sreckovic IV.

Azze n as r ii h ii duri I be I [ . . . ) I sene 9 1 8 (Karatova,
Kostan t aniy c ) sau scne / 9 1 8 (Konya). Sreckovic III.
Ca mai sus, dar c u be descriind în mijloc un ornament
cord i fimn cu viuful sus (Dski.ip, Edimc). Srcckovic II.
Ca mai sus, dar cu ornamentul cu vârfol jos şi cu dispunerea
aparentă in r1 11al:

[ ... ] senc I

l) I X (N uvar, Tire, Konya);

c.

No var

în stânga-sus.

32-37. AR 4 !1652 g; 12 mm. � 0,643 g; 1 1 mm. t 0,628 g;
12 mm. I 0,625 g; 1 1 mm. !<:._ 0,623 g; 12 mm. /' 0,605g;
12 mm. Rv. e; în registrul interior, sene este dispus sus,
intersectând

38.

elif din Novar.

AR J.. 0,682 g ; 1 1 mm. Rv. d .
Serez

39-40. AR t 0,676 g; 1 1 mm. J.. 0,645

51.

AR

J.. 0,672

AR \.

g;

1 1 mm. J.. 0,660 g; 12 mm.

?

0,675 g ; 1 2 mm.

A le/ier neprecizal

No var
0 , 6 0 X g : 1 1 mm; dublă frapă. Rv. a.
4

0,662 g; 1 1

1 1 mm.

Rv.

e.

Koslanlaniye

Konya

Grupa I

0,66:'i g; I tJ mm.

g;

4 1 -4!!. AR J.. 0,722 g; 1 1 mm. !<:._ 0,677 g; 1 1 mm. !<:._ 0,675 g;
I O mm. ,,l' 0,662 g ; 1 1 mm. !<:._ 0,652 g ; 1 O mm. 0,630 g;
1 1 mm ; dublă frapă. /' 0,6 1 2 g ; 1 1 mm. 4 0,508 g ;
1 1 m m . R v . c.
49-50.

Srecko v i � I

AR �
AR Î

Rv.

Tire

') I X (Scrcz);
[ . . . J I sem: ') I X ( Kost;u1l<u1iye).

6.
7-8.

1 1 mm. � 0,6 1 0 g ; 12 mm.

Oskiip

A= nasri.ihii I duribe I [. . .] / scne 918 (Novar). Srcekovic V.
Azze nasni h ii h e duri I [ . . . ) I s e n c 9 1 8 (N o v ar, S crcz,

sene I [ . . . I

g;

26-3 1 . AR t 0,75 1 g; 1 1 mm. lt' 0,691 g; 13 mm. !<:._ 0,682 g;
12 mm. t 0,672 g; 1 1 mm. J.. 0,626 g; 12 mm. !<:._ 0,595 g;
1 1 mm. Rv. e; în registrul inferior, sene este dispus

Reversuri
a

0,697 g; 1 2 mm. Rv. d.

Grupa III

N ico lae 1 ( 1 5 1 2-aug. 1 5 1 4).

b

4

24-25. AR J.. 0,61 5

A versuri

III

AR

Konya

Sclim I 9 1 8-926 II (1512-15 20)

II

Rv. b.

Edime

Grupa A

Grupă

2

mm. R v. b.

52-54. A R \. 0,678 g; 1 1 mm.
l i mm. Rv. e.
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3
55.

AR 0,654 g; 1 1 mm. Avers incus.
2a
2b

Reversuri folosite sub Suleyman I, Selim al II-iea
şi Murad al III-iea

În legendele-tip figurează anii primei atestări. Următoarele
reversuri au în centru, de obicei, o stea cu şase raze: I , 2a, 2b,
2e, 3, 4a, Sa, Sb, Se, Sd, 9.

2c
2d
2e

Az:ze nasrilhii be duri I [ ... ] I sene / 926. Sreckovic I.
Azze nasrilhii I duribe I [... ] I sene / 926. Sreekovic 11.
Ca mai sus, dar I 926 I sene. Sreekovic I I a. Nu a fost
identificat cu certitudine la nici un exemplar de la Suleyman
I din acest tezaur.
Ca mai sus, dar fără sene. Festschrift I. Artuk, p. 23 1 , nr. O I .
Ca mai sus, dar I sene 926. Festschrifi I. Artuk, p. 233, nr. 06.
Ca mai sus, dar legătura dintre literele din duri mult

~
2b

2c

2d

2e

3

~

4b

4c

4d

e

e

4a

Sa

Sb

e e

Sf

~

Ba

8b

5c

5e

Sd

~
7

5g

9

111

ac

10

8d

·�
,,

Fig. I . Reversuri-tip ale asprilor din perioada Suleyman I - Murad al 111-lea din tezaurul de la Radu Vodă.
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3
4a
4b
4c
4d
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
6
7
Sa
8b
8c
8d
9

IO
11

prelungită, be aplicat pe.1e re şi I sene I 926. Sn:Ckovic llx.
Azze nasriihil duribe I [ ... ] I sene I 926. Sreckovic III.
Azze I nasriihii I duribe I [ ... ] I sene / 926. Sreekovic IV.
Ca mai sus, dar I 926 I sene. Sreckovic IVa Nu a fost
identificat cu certitudine la nici un exemplar de la Suleyman
I din tezaur.
Azze I nasriihii I duribe (încheiat până sub începutul lui re
din rândul anterior) I [ ... ] I 926. Sreekovic - ; cf. IVxa.
Ca mai sus, dar I sene / 926. Sreekovic -; cf. IVxa
Azzc nasriihil duri I he I [ ...] I sene I 926. Sreekovic V.
Ca mai sus, dar / 926 I sene. Sreekovic Va
5a, dar be descrie în mijloc un ornament cordiform cu
vârful jos. Sreekovic Vx.
Ca mai sus, dar 982 I sene. Sreekovic - ; cf. Vx.
Ca mai sus (926 / sene), dar ornamentul cordiform prezintă
o buclă suplimentară jos. Sreckovic Vxa
Ca mai sus (982 / sene), dar ornamentul cordiform prezintă
o buclă suplimentară sus. Sreekovic - ; cf. Vxa
5a, dar pc mijlo1..ul lui be este aplicată o i.1ca cu şase raz.c.
Srcekovic Vb.
Duri nasriih ii I azze bc I [ ... ] I sene / 926. Sreekovic -.
A� nasriihil I duri I be (aplicat în partea stângă) [...] I senc
I 926. S rcckovic VII.
Circular: I l ullidc millkiihii duribc 926 [ ... ] Anul pc be.
Sreekovic VIII.
Circular: Hullide miilkiihii duribe [ ... ] 926. Anul sub
numele atelierului. Sreekovic VIII.
Circular: Hullide miilkiihii duribe sene 926 [ ... ] Deasupra
lui be sunt aplicate cuvintele sene / 926 / . Sn:Ckovic -; c( VIII.
Circular: Au,C na�riihii 926 hullide miilkiihii (duribe) [ ... ]
Anul sub 11asriihil. Sreekovic -; cf. VIII.
Hullide miilkiihii I duribe I [ ... ] I sene 926. Sreekovic IX.
ln cartuş ornamental: Hullide miilkiihii I duri - bc I [... ]
926. Srcckovic Xa.
Azzc / nasriihii I hullide miilkiihii duri I be I [... ] I sene I
974. Be descrie în m\jloc W1 ornament cordiform cu vârfuljos.
=

=

llI

Nova • r; e/if î nalt aplicat pe vav şi secţionând rândul
superior în dreapta stelei.
Nov • ar; e/if înalt, aplicat în rând şi secţionând rândul
superior în stânga stelei.

Cu e/ifaplicat în rând.
C u elif aplicat p e vav.
Cu he în loc de elif
Fără elif
Sidrek1ps1

I Sidrelnpsl I cu finala întoarsă pe dedesubt până sub sin.
/Sidre I klpSl I cu iniţiala pornită dinspre mijlocul rândului
iar kipst de la capăt, pe tot rândul, cu finala ca mai sus,
până sub kaf
Ca aspect general, în teZ?Urul nostru se observă că pe
piesele din vremea lui Siileyman I numele atelierului este scris,
de obice� cu primul sin uzual iar al doilea plat; pentru Selim al II-iea,
primul este de regulă plai, iar al doilea uzual; pentru Murad al III-iea, în
majorilal.ea cazurilor, ambele litere sin sunt plate. În mod evident,
cele mai îngrijit bătute piese aparţin epocii lui Selim al Ii-lea.
I
II

Suleyman I 926-974 H (1520-1566)
G rupa I (1520-1541)
Perioada 1

A v. Sultan I Siileyman I bin • şah I Selim şah. Sreekovic A.
Novar

5 6-63 . AR � 0,7 1 3 g; 1 2 mm. I<\. O, 701 g; 1 8 mm. � 0,69 1 g;
13 mm. t 0,690 g; 13 mm. "\. 0,674 g; 1 1 mm. 4 0,665
g; 1 1 mm. � 0,663 g; 12 mm. -4 0,663 g; 1 1 mm.Rv. I;
numele atelierului în grafia I.
Karatova

64.

AR "\. 0,696 g; 12 mm. Rv. 5g.
Oskilp

,

II

Novac; totul sub nivelul stelei centrale, cu elif foarte scurt
aplicat în rând, de obicei sub stea.
Novabtrda

I
II
III
IV

Ateliere cu variante remarcabile în scrierea numelui

Novar

4

65.

AR t/ 0,653 g; 1 1 mm. dublă frapă. Rv. l ?

NOVAR

NOVA B I RDA

SI DREKI PS I

Fig. 2. Variante ale numelui atelierelor Novar-Novabuda şi Sidrek1ps1 pe asprii din perioada
Suleyman I - Murad al Iii-lea din tezaurul de la Radu Vodă.
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Karatova

Serez

83-85. AR .:' 0,678 g; 1 2 mm. 7' 0,662 g; 1 1 mm. \i 0,629 g; 12
mm. Av. Sreekovic B I . Rv. 2a.
86.
AR \i 0,668 g; 12 mm. Av. neclar; cf. Sreckovic B I pentru
lâm şi e/ifprelungite. Rv. 2a.
87.
AR \i 0,658 g; 11 mm. Av. Sreekovic C ? Rv. 2a ?

66-67. AR 7' 0,628 g; 1 2 mm. � 0,5 91 g; 1 1 mm. Rv. 1 .
Kostantaniye

68.

AR J. 0,679 g; 1 1 mm; perf. Rv. 1 .
Bursa ?

69.

AR t 0,554 g; 12 mm. Rv. I , cu finalul neclar (pare a fi
926 I sene).

Ankara

70.

AR 7' 0,69 1 g; 13 mm. Rv. 1 .
Konya

71.

AR -> 0,701 g; 1 3 mr:1. Rv. 1 .

73-74. AR 7' 0,674 g; 1 2 mm. '? 0,672 g ; 1 1 mm. R v. 1 ;
neprecizat.

rv.

Perioada 2

b)
c)
d)

e)

Av. Sultan I şah I Stileyman I şah I bin Selim. În centru
stea cu şase raze.
Criterii de identificare a variantelor:
E/ifdin Siiley111a11 in dreapta (Sreekovic B, B I , C, C l , C3)
sau în stânga (Sreckovic C2) stelei;
Finala lui Suleyman În fonnă uzuală (Sreckovic B , B I)
sau desfăcută (Sreckovic C, C I , C2, C3);
Finalele cuvintelor şah scrise separat (Sreekovic B, C2,
C3) sau alăturate, generând un ornament cordiform cu
vârful sus (Sreckovic B I , C, C l );
Lâm şi e/ifdin Suleyman prelungite până pe cercul liniar,
intersectând cuvintele anterioare (Sreekovic B 1 ; în tezaurul
nostru există monede care reunesc această caracteristică
cu cele ale variantelor C sau C I );
Trei puncte pentm iniţiala celui de-al doilea şah dispuse
uzual, în dreapta e/if-ului şi sub finala lui Suleyman
(Sreckovic C, C2, C3).

75 -76. AR � 0,7 1 7 g; 12 mm. � 0,656 g; 1 1 mm. Av. Sreekovic
B I . Rv. I ; numele atelierului în grafia I.
AR � 0,691 g; 12 mm. Av. Sreekovic C l , dar /âm şi e/if
77.
prelungite ca la B I . Rv. I ; numele atelierului în grafia I.
78.
AR \i 0,695 g; 12 mm. Av. Sreckovic B l . Rv. 2a; numele
atelierului în grafia I I .
AR t 0,703 g; 12 mm. Av. Sreckovic C, dar /âm şi e/if
79.
prelungite ca la B 1 . R v. 2a; numele atelierului în grafia II.
AR 4 O, 692 g; 12 mm. Av. Sreckovic B I . Rv. I; numele
80.
atelierului în grafia III.
Novabirda

82.

„.

95-96. AR t 0,7 1 0 g; 1 3 mm. <- 0,703 g; 1 3 mm; perf. Av. c[
Sreckovic C2 ; fără stea în centm şi cu un punct sub finala
lui Suleyman. Rv. 4d; numele atelierului în grafia li.
AR J. 0,7 1 1 g; 1 2 mm. Av. Srcckovic C2 ? Rv. 2c; numele
97.
atelicmlui în grafia I.
AR t 0,672 g; 1 1 mm. Av. neclar (c[ Sreckovic C2-C3).
98.
Rv. 4d; numele atelierului în grafia I I .
Kostantaniye

99.

AR � 0,687 g ; 12 mm; perf. Av. Sreekovic B I . Rv. 2a;
numele ateliemlui în grafia I.
AR \i 0,43 1 g; 10 mm. Av. neclar. Rv. 2a ? (sus neclar);
numele ateliemlui în grafia I.

AR � 0,5 64 g; 12 mm. Av. Srcckovic B I . Rv. 2a.
Edirne

100.

AR t 0,606 g; 1 2 mm. Av. Sreckovic B I . Rv. 3.
Konya

101.

AR -> 0,68 1 g ; 1 2 mm. Av. cf. Sreckovic C, cu lâm şi e/if
prelungite ca la B l . Rv. 2a
Atelier neprecizat

1 02.
1 03 .
1 04.

AR .:' 0,638 g; 1 2 mm. Av. Sreckovic B. Rv. 3.
A R 7' 0,652 g; 1 2 mm. Av. Sreckovic C2. Rv. 3.
AR .:' 0,630 g; 13 mm. Av. neclar. Rv. neprecizat.

Prima emisiune jubiliarii. (1541)
Av.

Novar

81.

AR .:' 0,665 g; 1 2 mm; pcrf. Av. Sreckovic B I . Rv. 2a.
AR 0,663 g; 13 mm; dublă frapă Av. Sn:Ckovic B I . Rv. 2<l
AR 7' 0,701 g; 12 mm. Av. Sreekovic B I . Rv. 3 .
AR 0,455 g; 1 1 nun; dublăfrapă. Av. Sreekovic CI ? Rv. neclar.
AR � 0,6 12 g; 1 3 mm. Av. Sreekovic C2. Rv. I .
AR J. 0,685 g; 1 2 mm. Av. neclar. Rv. 3 .
AR t 0,606 g; 12 mm. Av. neclar. Rv. neprecizat ( I
Oskilp I senc I 926).
Sidrek1ps1

Atelier neprecizat

a)

Oskiip

88.
89.
90.
91.
92 .
93 .
94.

AR .:' 0,582 g ; 1 2 mm. Rv. 2a
Ha/eh

72 .

113

Circular: Sultan Sillcyman şall bin Selim han. Stea în
centru. Bin aplicat peste lâm din Se/im; finala lui han peste
elif. Sreekovic, emisiunea jubiliară I.
Novar

105-107.AR 0,728 g; 1 2 mm. 0,7 1 2 g; l O mm. 0,65 1 g; 1 1 mm. Rv.
8a; numele atelierului cu e/if aplicat pc vav.
Karatova

1<11-109.AR 0,686 g; 1 0 mm. 0,662 g; 1 0 mm. Rv. 8a.
1 1 0. AR 0,652 g; 1 1 mm. Av. Bin în r"cllld, înainte de Se/im;
ornament cordiform cu vârful sus pe iniţiala lui han iar
finala acestuia în rând. Rv. 8b ?
Sidrekips1

1 1 1 . AR 0,665 g; 12 mm; dublă frapă. Rv. 8b; numele ateliemlui
cu linala întoarsă pc dedesubt până sub kaf
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Grupa I I ( 1 54 1 - 1 555)

Edirne
1 1 2.

AR 0,670 g; 1 1 mm. Rv. 8c.

Av. Sultan I Suleyman şah bin Selim han, cu unnătoarele variante
de dispunere a finalului şi fonne grafice remarcabile:
bin I Selim han. Finala lui han uzuală, situată în stânga
a
e/if-ului (Sreckovic O) sau peste acesta (Sreekovic 03).
b
bin I Selim I han. Finala lui Suleyman peste /âm (Sreckovic
05 şi E5) sau deasupra iniţialei (Srcekovic 06); iniţiala

Atelier neprecizat
1 1 3.
1 1 4.
1 1 5.

6

AR 0,727 g; 1 1 mm. Rv. 8a.
AR 0,7 1 3 g; 1 1 mm. Rv. 8c.
AR 0,695 g; 1 1 mm. Rv. 8d.

SS:
SS: C

�2 �1 2
81 81-C
C2 C2 C3

A

nr.96

C1

Yu b I nr.110

SS: 03
�·
E6
SS: E3 E6 €J
•
SS:F2
...
SS: G �G1
SS: �
E5

F

nr„7

Yu b

ll b

ll B

F1

Yub li B1

� lll c

�-

ll c

I 1

J

Fig. 3. Aversuri (tipuri şi variante) ale asprilor lui SUieyman I din tezaurul de la Radu Vodă. SS
I
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c

d

e

lui şah uzuală (Srcekovic D5 şi E5) sau plată şi peste elif
din Suleyman (Sreekovic D6); bin desfăcut (Sreekovic D5
şi D6) sau uzual (Sreekovic E5).
I bin Selim han. Finala lui Suleyman peste elif(Sreekovic
D2) sau în rând (?) (Sreekovic D4); bin uzual (Sreekovic
D2) sau deslăcut (Sreckovic D4); finala lui han peste elif
(Sreekovic D2) sau în stânga (Sreekovic 04).
I bin Selim I han. Finala lui sulta11 desfăcută şi aplicată
peste elif (Sreekovic D l ) sau uzuală, în rând (Sreekovic
E, E l , E2, E3, E4, E6, E7); ornament cordiform cu vârful
sus pe ini\iala lui Suleyman (Sreekovic D l şi E3); finala
lui Suleyman desfăcută şi aplicată peste elif (Sreekovic
D l şi E2) sau deasupra iniţialei lui şah (Sreekovic E6) sau
uzuală şi aplicatr1 peste lâm (Sreckovic E), peste elif
(Sreckovic E4 şi E7), în rând peste lâm din Se/im
(Sreekovic El şi E3); şah cu iniţiala uzuală (Sreekovic E
şi E2) sau plată (Sreckovic D l , E l , E3, E4, E6, E7) şi cu
finala în stânga (Sreckovic D l , E4, E6) sau în dreapta e/if
ului (Sreekovic E, E l , E2, E3); finala lui han desfăcută,
peste elif (Srcckovic D 1 ) sau uzuală şi în stânga acestuia
(Sreekovic E, E l , E2, E3, E4, E6, E7).
I bin han I Selim. Finala lui Suleyman uzuală, peste elif
(Sreekovic F, Fl , F2, F3) sau deasupra iniţialei lui şah
(Sreckovic F4); ornament cordiform cu vârful sus pe
iniţiala lui Suleyman (Sreckovic F2); iniţiala lui şah
uzuală(Sreckovic F2, F3, F4) sau plată (Sreekovic F, F l )
şi cu cele trei puncte diacritice grupate în linie verticală
(Sreekovic F) sau uzual, deasupra ei (Sreekovic F I , F2,
F3) ori în interiorul finalei lui Suleyman (Sreekovic F4);
finala lui şah în stânga (F, F I , F2, F4) sau în dreapta e/if
ului (Sreekovic F3); finala lui han, uzuală, în stânga elif
ului (Sreekovic F, F I , F4), peste elif (Sreckovic F2) sau
dedesubt (Sreckov ic F3 ).

128.
1 29.
130.

1 1 7.
1 1 8.

AR J.. 0,650 g; 12 mm. Av. d (Sreckovic E l sau E3). Rv.
4a sau 4b; numele atelierului în grafia III.
AR 0,648 g; 12 mm. dublă frapă. Av. d (ef Sreekovic E6,
dar la noi finala lui SUieyman scrisă în rând). Rv. 5a; numele
atelierului neclar.
AR f- 0,672 g; 1 2 mm. Av. e (Sreekovic F). Rv. 7; numele
atelierului în grafia II.

1 33.

1 1 9.
1 20.

1 34.
135.
1 36.

121.
122.

AR "" 0,605 g; 1 1 mm. Av. a (Sreekovic D , cu linala lui
Suleyman dcslăcută, deasupra ini\ialei). Rv. 2a.
AR � 0,695 g; 12 m m . Av. b (Sreekovic D5 sau E5). Rv. 4a.
Oskup

123 .
1 24.
125.

AR f- 0,626 g; 1 1 mm; perf. Av. b (Sreekovic ?). Rv. 2a
sau 2b.
AR � 0,683 g; 12 mm. Av. e (Sreekovic FI). Rv. 4a
AR f- 0,665 g; 1 1 mm. Av. neclar. Rv. 'I.
Sidrektpst

126-127. AR f- 0,709 g; 1 2 mm. � 0,694 g; 12 mm. Av. a
(Sreckovic D). R v. 4c; numele atelierului în grafia II.

AR 0,61 4 g; 10 mm; dublă frapă Av. a ? Rv. neprecizat.
A R .i" 0,633 g ; 1 1 mm . Av. a (Sreekovic D). Rv. 4a sm1 4b.
AR � 0,665 g ; 10 mm. Av. e (Sreckovic subgrupa F).
Rv. l sau 3 .

A doua emisiune jubiliari ( 1 5 5 5 - 1 556)
Av.

Sultan Silleyman I bin Selim I han azze I nasriihti. Stea în
centru. Sreekovic, emisiunea jubiliară II A 1 (cu finala lui
Suleyman peste cele douil litere precedente) şi 11 A2 (cu
finala lui Suleyman peste lâm).
Novabtrda

137-B& AR .t 0,663 g; 1 1 mm. J.. 0,660 g; 1 0 mm. Av. Sreckovic
II A2. Rv. 9; numele atelierului în grafia II (?).
Karatova

1 3 9.

AR .i" 0,677 g; 12 mm. Av. Srcckovic li A l . Rv. 9.
Atelier neprecizat

1 40.

AR f- 0,674 g ; 9 mm. Av. Sreckovic II A2. Rv. 9.

A treia emisiune jubiliari (1556)

AR .t 0,562 g; 1 2 mm; perf. Av. e (Sreekovic F). Rv. 5e.
AR .J.. 0,630 g; 1 2 mm. Av. e (Sreekovic F2). Rv. 5b.
Karatova

AR � 0,58 1 g; 1 2 mm. Av. a (Sreckovic D). Rv. 4a.
AR � 0,675 g; 1 2 mm. Av. a (Sreckovic D sau D3). Rv.
4a sau 4b.
AR J.. 0,684 g; 1 2 mm. Av. d (Sreckovic E6). Rv. 4a.
Atelier neprecizat

Av.

Srebemiţe

AR � 0,686 g; 1 3 mm. Av. a (Sreekovic D, dar finala lui
Suleyman peste e/i.f. desfăcută). Rv. 6; numele atelierului
în grafia II.
AR � 0,697 g; 1 1 mm. Av. c (cf. Sreckovic D2, dar bin
deasupra lui Se/im şi finala lui han în stânga elif-ului).
Rv. 7; numele atelierului în grafia I şi fiiră litera re.
AR .i" 0,7 1 7 g; 12 mm. Av. e. Rv. 4c ?; numele atelierului
în grafia I.
Edime

131.
1 32.

Novabtr<la

1 1 6.

1 15

Sultan I Silleyman f azze - nasriihii I bin han Sclim, în
cartuş ornamenlal. Si:WcoviC, emimunea jubiliară II B şi II B I .
Kuţayne ?

141-142. AR t 0,706 g; 12 mm.
Rv. 1 0.

f-

0,663 g; 12 mm. Av. neclar.

Grupa I I I (1555-1556)
Av.
a

b
c

Sultan Siileyman bin Selim han, cu dispunerea aparentă:
Sultan I Siileyman han I bin Selim. Finala lui Suleyman
desfăcută (Sreckovic G şi G I ) sau uzuală (Sreckovic G2);
finala lui han uzuală (Srccko vic G) sau desfăcută
(Sreekovic G l şi G2).
Sultan I Siileyman I bin han I Selim (Srcckuvic H).
Sultan I SUieyman I bin Selim I han. Finala lui sultan
uzuală, peste lâm (Sreckovic 1) sau peste cele două litere
precedente (Sreckovic 1 1 )
Sultan Siilcyman I bin han I Selim (Sreckuvic J).
.

d
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Edime

Novab1rda
143.
144
14S.
1 46.
1 47.
1 48.

AR it' 0,687 g; 1 1 mm. Av. a (Sreekovic G}. Rv. 9 ; numele
atelierului în grafia li.
AR -> 0,65 8 g; 1 1 mm. Av. a (Sreekovic G l ). Rv. 7;
numele atelierului neclar.
AR "'. 0,696 g; 13 mm; dublă frapă pe av. Av. b. Rv. 2a;
numele atelierului în grafia I. Av. şi rv. în dublu cerc liniar.
AR /' 0,689 g; 12 mm. Av. b. Rv. 2a; numele atelierului
în grafia I.
AR /' 0,632 g; 12 mm. Av. b. Rv. 2a sau 2b; numele
atelierului neclar.
AR it' 0,627 g; 12 mm. Av. b. Rv. Sa sau Sb; numele
atelierului în grafia I.

1 7S .
1 76.
1 77.
1 78.
1 79.

149-ISO.AR J.. 0,660 g; 1 2 mm. -> 0,606 g; 1 2 mm. Av. c (Sreekovic
I}. Rv. 2a.
l S l . AR '::. 0,662 g; 1 2 mm. Av. c (Sreekovic I}. Rv. 2d.
1S2. AR .t" 0,6 1 0 g; l i mm. Av. c (Sreekovic I sau 1 1 ). Rv. 2d.
153-156.AR /' 0,640 g; 1 1 mm. f- 0,639 g; 1 1 mm. '::. 0,623 g; 1 1
mm. ţ O,S97 g; 1 1 mm. Av. c (Sreekovic I}. Rv. 2a, 2b
sau 2d.
I S7. AR ţ 0,620 g; 12 mm; perf. Av. d. Rv. 2a, 2b, sau 2d.
Srebemi�e
158-159.AR /' 0,683 g; 1 2 mm. "'- 0,6 1 1 g; 1 1 mm; perf. Av. b.
Rv. 2a; 2a sau 2b.
1 60. AR J.. O,S88 g; 12 mm. Av. b. Rv. Sa sau Sb.
1 6 1 . AR "'- 0,601 g; 1 2 mm. Av. c (Sreekovic I). Rv. 2a.
1 62. AR .?' O,S88 g; 1 1 mm. Av. b sau c. Rv. 2a ?
Ku�ayne

1 80.

A telier neprecizat

182-185.AR /' 0,676 g; 12 mm. 0,662 g; 12 mm; dublă frapă. 0,649
g; 12 mm; dublă frapă. "'- 0,602 g; 13 mm. Av. b. Rv. 2a
sau 2b.
1 86. AR .t" 0,6 1 4 g; 1 1 mm. Av. b. Rv. neprecizat.
1 87. AR 0,61 4 g; 1 1 mm. Av. b, incus.
1 88. AR 0,704 g; 12 �· dublă fraiiă. Av. c(S koviC I). Rv. 10?
189-190.AR "'- 0,7 1 6 g, 1 3 mm. Î 0,643 g , 12 mm. Av. c
(Sreckovic I). Rv. 2a sau 2b.
1 9 1 . AR 0,608 g; 1 2 mm. Av. c (Sreekovic I). Rv. neclar.
1 92 . AR 0,7 1 6 g; 1 3 m m ; perf. Av. c (Sreekovic I). Rv. 2 a sau
2b, în dublu cerc liniar.
1 93 . AR O,S6S g; l i mm. Av. c (Sreekovic I ?), incus.
1 94. AR '::. 0,631 g; 1 1 mm. Av. c (Sred<oviC I sau 11). Rv. 2asau 2b.
1 9S . AR -> O,S24 g ; 12 mm . Av. c (SreCkovic 1 sau 11). Rv. Se.
1 96. AR 0,678 g; 1 1 mm. Av. c (Sreekovic I sau 11). Rv. nepn:ciza.
1 97. AR 0,748 g ; 1 1 mm; perf. Av. b sau c. Rv. neprecizat.

n:c

Gropi nepreci:zati

(Sultan} I Sii(leyman) I (b)in han I Selim. Sreekovic H.
. .. I (du)ribe I (Mu)dav(a) I sene I ...Sreekovic li.
AR "'- 0,643 g; 1 2 mm.
Sultan SUieyman I bin han I Selim. Sreekovic J.
Azz.e nasriihii I duribe I (Mu)dava I ... Sreekovic li sau II a.
AR J.. O,S 2 1 g ; 1 2 mm; perf. Dublă frapă pe rv .

1 98.
1 99.

AR "'- 0,622 g: 12 mm. Av. b sau c. Rv. 4a sau 4b.
Oslciip

172.
1 73 .

A
Aa
Ab

Sidrekips1

Ac
B
Ba
Bb
Bc

Sultan I Selim I bin Siileyman I han. Variante:
Finala lui Suleyman peste e/if; han cu finala uzuală peste
elif, în rând cu bin. Sreekovic A.
Finala lui Suleyman peste lâm; han cu finala uzuală în
stânga elif-ului, jos. Sreekovic -; cf. A.
Ca mai sus, dar han cu finala în dreapta elif-ului, în rând
cu bin. Sreekovic -; cf A.
Sultan I Selim bio I SUieyman han. Variante:
Finala lui sultan aplicată î n formă uzuală pe:.'te cele două
litae pm:edente; bin uzual peste lâm din Selim. Sreekovic B.
Ca mai sus, dar bin desfăcut. Sreekovic -; cf. B.
Ca mai :.us, dar finala lui sultan peste lâm. Sreekovic -; c[ B.
Novab1rda

AR J.. 0,404 g; 12 nun. Av. Aa. Rv. 2a ?; numele atelierului
în grafia I.
201-aJl.AR .t" 0,668 g; 12 mm. /' 0,667 g; 12 mm; perf. Av. Aa.
Rv. 2a; numele atelierului în grafia IV.
200.

Kostantaniye
174.

Aversuri

AR ţ 0,7 1 4 g; 1 1 mm. Av. b. Rv. 2a sau 2b.
AR -> 0,708 g; 1 0 mm. Av. b . Rv. 2 a s au 2b; numele
atelierului în grafia li. Sene pare scris în stânga, între Sidre
şi k1ps1.
AR -> O,S08 g; 1 1 mm. Av. c (Sreekovic li). Rv. 2a sau
2b; numele atelierului în grafia II.
AR "'. O,S78 g; 1 2 mm. Av. c (Sreekovic I sau 1 1 ). Rv.
2b ?; numele atelierului în grafia I.

AR 0,668 g; 1 1 mm; dublă frapă. Hibrid cu două reversuri:
rv. 1 'l şi rv . 3 ?
AR 0,669 g; 1 2 mm; perf.; dublă frapă. Av. din grupele 11111 (cu han jos; dedesubt, ornament cordifonn cu vârful
sus). Rv. neprecizat.

Selim al Ii-lea. 974-982 H (1566-1574)

Karatova

171.

AR "'- 0,637 g ; 1 2 mm. Av. b . Rv. 2a sau 2b.

Oskup

Mudava

170.

AR ţ 0,806 g; 1 3 mm. Av. c (Sreekovic I sau l i ). Rv. 2a
sau 2b.
Canea

163-1€i6.AR ţ 0,693 g; 12 mm. .?' 0,667 g; 1 1 mm. J.. 0,6SS g; 1 1
mm. f-0,S89 g; 1 1 mm. Av. b. Rv. 2a.

1 69

A R f- 0,683 g; 1 2 mm. Av. b. Rv. 2 a. Av. ş i rv . în dublu
cerc liniar.
AR -> 0,6 1 4 g; 1 1 mm. Av. b. Rv. 2a 'l
AR f- 0,700 g; 13 mm. Av. b. Rv. 4a sau 4b.
AR J.. 0,641 g; 12 mm. Av. c (Sreekovic I). Rv. 2a.
AR J.. 0,62S g; 1 3 mm. Av. c (Sreekovic I). Rv. 2a.
Amasya

181.

Belgrad

Av.
Rv.
1 67.
Av.
Rv.
1 68.

8

AR 0,628 g; 12 mm; dublă frapă. Av. c (Sreckovic I
sau l i ). Rv. Se.
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m-208. AR l'0,69 1 g; 1 2 mm. iC 0,687 g; 1 2 mm. "'- 0,675 g; 1 2
mm. l' 0,654 g ; 1 1 mm. +-- 0,647 g; 1 2 mm. iC 0,601 g;
1 2 mm. Av. Aa. Rv. 2b; numele atelierului în grafia I.
JP.21 QAR t 0,686 g; 1 3 mm. .J.. 0,664 g; 1 1 mm. Av. Aa. Rv. 2b;
numele atelierului în grafia IV.
2 1 1 . AR "'- 0,632 g; 1 2 mm. Av. Aa. Rv. 2a sau 2b; numele
atelierului în grafia IV.
Belgrad
212-213AR "'- 0,675 g; 1 2 mm. � 0,6 1 3 g; 1 1 mm. Av. Aa Rv. 2b.
214-216.AR +-- 0,68 1 g; I O mm. l' 0,676 g; 1 1 mm. t 0,645 g; 1 2
mm. Av. Aa. Rv. 2 a sau 2b.
2 1 7.
2 1 8.

Srebernir,:e
AR � 0,663 g; 1 2 mm. Av. Aa. Rv. 2a.
AR +-- 0,692 g; 1 3 mm. Av. Ba. Rv. 2a. ·

KaraIova
219-220. AR "'- 0,653 g; 1 2 mm. "'- 0,599 g; 1 2 mm. Av. Aa. Rv. 2a.
22 1 . AR ţ 0,574 g; 1 2 mm. Av. Aa. Rv. 4b.
222. AR � 0,666 g; 1 1 mm. Av. Aa. Rv. 2b sau 4b.
223. AR ţ 0,67 1 g; 1 1 mm. Av. Ab. Rv. 2a sau 2b.
Oskiip
224. AR iC 0,658 g; 10 mm. Av. Aa. Rv. 9.
�� AR .J.. 0,628 g; 13 mm. � 0,599 g; 12 mm. Av. Aa. Rv. 2a.
'1I/-'1B. AR "" 0,7 1 9 g; 1 2 mm. .J.. 0,636 g; 1 3 mm. +-- 0,596 g; 1 3
mm. Av. Aa. Rv. 2b.
230. AR t 0,605 g; 1 2 mm. Av. Aa. Rv. 4d.

23 1 . AR � 0,563 g; 1 2 mm. Av. Aa. Rv. 5a.
232-233.AR� 0,630g; 1 1 mm.l'0,558g; 1 3 mm. Av. Aa Rv. 5asau5b.
234. AR � 0,660 g; 1 3 mm. Av. Ab. Rv. 2a.
235. AR 0,55 1 g; 1 1 mm. Rv. 2a, incus.
236. AR 0,625 g; 1 4 mm; perf. Rv. 2b, incus.
Sidrek1ps1
237-243. AR l' 0,676 g; 1 3 mm. +-- 0,670 g; 1 1 mm. +-- 0,661 g; 1 3
mm. +-- 0,650 g; 1 1 mm. iC 0,64 1 g; 1 1 mm. .J.. 0,630 g; 1 1 mm.
.J.. 0,618 g; 1 1 mm. Av. Aa. Rv. 2b; numele atelierului îngrafia II.
244. AR l' 0,650 g; 1 0 mm. Av. Aa. Rv. 2b sau 2d; numele
atelierului în grafia li.
245. AR l' 0,675 g; 1 2 mm. Av. Aa. Rv. 2c; numele atelierului
în grafia II.
246-249. AR "" 0,697 g; 12 mm. "" 0,685 g; 12 mm; perf. +-- 0,660
g; 1 3 mm. iC 0,658 g; 1 1 mm. Av. Aa. Rv. 2a sau 2b;
numele atelierului în grafia li.
250. AR l' 0,679 g; 1 2 mm. Av. Aa. Rv. '!; numele atelierului
în grafia li.
25 1 . AR � 0,654 g; 1 2 mm. Av. Bc. Rv. 2b; numele atelierului
în grafia li.
Notă. Pe majoritatea pieselor bătute la Sidrektpst cercul
liniar este întrerupt de puncte diacritice sau de pornirile ori
încheierile unor litere.
Edirne
252. AR t 0,668 g; 1 2 mm. Av. Aa. Rv. 2a.
253-255. AR l' 0,682 g; 1 3 mm. � 0,658 g; 1 2 mm. � 0,588 g; 1 3
mm. Av. Aa. Rv. 2b.

SELI M li

Aa

Ab

Ac

Ba

Bb

Bc

A

Ba

Bb

Bc

Bd

@
Ca

Cb

Da

~

Ea

Eb

�
�
M UR A D

III

Db

1 17

Fig. 4. Aversuri-tip ale asprilor lui Selim la II-iea şi M urad al III-iea din tezaurul de la Radu Vodă.
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l l8
256.

AR .t 0,635 g; 1 0 mm. Av. Aa Rv. 2a sau 2b.

276.

Bursa ?
AR t 0,525 g; l i mm. Av. Ac. Rv. 5a sau 5b.

277.

257.

278.

Amasya
258.

AR ':.. 0,549 g; 1 4 mm. Av. Aa. Rv. 2b.

259-2l50.AR ':.. 0,669 g; 12 mm . .t 0,660 g; 1 1 mm. Av. Aa Rv. 2a.
Ardanui;
AR "'-- 0,5 52 g; 1 2 mm. Av. Aa Rv. 1 1 . C f. Pere 25 1 .
AR .t 0,534 g; 12 mm. Av. Bc. Rv. 2a Pere 25 1 .
Atelier neprecizat
263-264.AR 4 0,684 g; 1 1 mm. t 0,638 g; 1 2 mm. Av. Aa Rv. 2a
sau 2b.
265 . AR ? 0,722 g; 1 1 mm. Av. Aa Rv. nepreciUll.
266. AR "'-- 0,6 1 3 g; 1 1 mm. Av. Bb. Rv. 2a sau 2b.
267. AR 0,762 g; 10 mm. Av. Bb, incus.

Murad al III-iea 982-1003 H (1574-1595)
A versuri
A
B
Ba
Bb
Bc

Sultan I Murad bin I Selim han. Sreekovic A.
Sultan Murad I bin han I Selim. Variante:
Finala lui sultan pc lâm; Murad în grafie uzuală. Sreekovic
B. Neatestat în tezaur.
Ca mai sus, dar finala lui sultan pe cele două l itere
precedente.Sreckovic -; cf. B .
Ca mai sus, dar finala lui sultan pe elif d i n Murad.
Sreekovic ; cf B.
Ca mai s u � . dar finala lui sultan pe cele două litere
precedente, iar e/ifşi dai din Murad cu locurile inversate.
Sreekovic - ; cf. B.
Sultan I Murad I cu mim şi re din Murad scrise median (cu
linia de legătură mult prelungită), iar celelalte litere în rdlld
cu sultan. Finalul în variantele de dispunere:
I bin Selim I han. Sreekovic·-.
I bin han I Sclim. Sreekovic -.
Sultan Murad I hin Selim han, în cartuş ornamental.
Variante:
Finala lui sultan peste e/ifdin Murad; han în grafie uzuală.
Sreekovic -.
Ca mai i.us, dar han cu finala desfiicută aplicată peste elif.
Sreckovic -.
Legendă circulară. Variante:
Sultan Mur.ul bin han Selim. Ornamente cordiforme cu
vârful sus pc iniţiala şi pe e/if-ul din sultan; finala lui sul
tan în rând. Sreckovic -.
Sultan Murad bin Selim han. Fără ornamente; finala lui
sultan deasupra literelor precedente. Sreckovic -.
-

Bd
C
Ca
Cb
D
Da
Db
E
Ea
Eb

Novabmla
AR 7' 0,658 g; 14 mm. Av. A. Rv. 2a; numele atelierului
în grafia I.
269-275.ARil 0,703 g; 1 3 mm.<- 0,686 g; 1 3 mm. .l- 0,674 g; 1 3 mm.
<- 0,665 g; 12 mm. ii 0,664 g; 1 1 mm. ':.. 0,635 g; 12 mm.
0,617 g; 12 mm. Av. A. Rv. 2b; nwnele atelierului în grafia I.

268.

AR .!- 0,658 g; 1 3 mm. Av. A, dar Murad scris fără elif.
Rv. 2b; numele atelierului în grafia I.
AR 7' 0,679 g; 12 mm. Av. Bb. Rv. 2a sau 2b; numele
atelierului în grafia IV.
AR 4 0,577 g; 12 mm. Av. Bc. Rv. 2b; numele atelierului
în grafia IV.
Kui;ayne

279.

Canea

26 1 .
262.

10

AR .!- 0,592 g; 10 mm. Av. A ? Rv. 2a.
Oskiip

2!1}.292. AR ':.. 0,661 g; 1 2 mm. 4 0,647 g; 1 2 mm. <- 0,607 g;
mm. ..I. 0,596 g; 1 3 mm. "'-- 0,56 1 g; 12 mm. 7' 0,550 g;
mm. t 0,549 g; 1 1 mm . .t 0,547 g ; 1 1 mm . ..I. O , 543 g ;
mm. ':.. 0,532 g; 1 1· mm. ':.. 0,525 g; 1 2 mm. t 0,524 g;
mm. ii 0,5 1 3 g; 1 2 mm. Av. A. Rv. 2b.
293-296.AR .t 0,580 g; 12 mm. t 0,526 g; 12 mm . ..I. 0,484 g;
mm . .t 0,442 g; 1 4 mm. Av. A. Rv. 2a sau 2b.
297. AR ..J.. 0,537 g; 12 mm. Av. B(?). Rv. 2b.

12
13
11
12
11

Sidrek1ps1
Nl-302.AR <- 0,671 g; 12 mm. 7' 0,663 g; 12 mm . ..I. 0,647 g;
1 1 mm. "'-- 0,639 g; l i mm. 7' 0,599 g; 1 0 mm. Av. A.
Rv. 2b; numele atelierului în grafia li.
303-307.AR t 0,696 g; 1 2 mm. 0,678 g; 12 mm; triplă frapă. ..I.
0,664 g; 1 1 mm. ':.. 0,660 g; 1 1 mm. ':.. 0,655 g; 1 0 mm.
Av. A. Rv. 2a sau 2b; numele atelierului în grafia II.
308-3()1).AR ':.. 0,660 g; l i mm. t 0,635 g; l i mm. Av. Bc. Rv.
2b; numele atelierului în grafia li.
3 1 0. AR 7' 0,65 1 g; 1 0 mm. Av. Db. Rv. 2a sau 2b; numele
atelierului în grafia II.
Kostantaniye
3 1 1 . AR "'-- 0,7 1 6 g; 12 mm. Av. A. Rv. 2b.
312-313AR ':.. 0,666 g; 12 mm. 7' 0,557 g; 1 1 mm. Av. A. Rv. 2a
sau 2b.
3 1 4. AR "'-- 0,65 1 g; 1 3 mm. Av. Da Rv. 5d.
3 1 5 . A R 0,641 g; 1 4 mm. Av. Ea. Rv. 5f.
Edime
316-317AR 7' 0,628 g; 1 1 mi;n. 4 0,6 1 2 g; 12 mm. Av. A. Rv. 2a
318-325.AR t 0,690 g; 12 mm. ':.. 0,666 g; 1 1 mm . ..I. 0,65 1 g; 1 1
mm. ':.. 0,637 g; 1 1 mm. .t 0,63 1 g; 9 mm. ':.. 0,6 1 6 g; 1 1
mm. 7' 0,591 g; 1 1 mm. "'-- 0,459 g; 1 1 mm. Av. A. Rv. 2b.
326. AR "'-- 0,591 g; 10 mm. Av. A. Rv. 2a sau 2b.
327. AR ii 0,642 g; 13 mm; perf. Av. Bc. Rv. 2a.
328. AR "'-- 0,583 g; 1 1 mm. Av. Cb. Rv. 2a
Sak1z
329.

AR 7' 0,6 1 8 g; 15 mm. Av. A. Rv. 2b.
Amasya

330.

AR 0,504 g; 1 2 mm. Av. Eh. Rv. 2b.
Canea

33 1 . AR "'-- 0,603 g; l i mm. Av. A '? Rv. 2a ?
332-334. AR t 0,684 g; 12 mm. 7' 0,683 g; 13 mm. 7' 0,680 g; 1 1
mm. Av. A. Rv. 2b.
3 3 5 . AR t 0,615 g; 13 mm. Av. A. Rv. 2a � 2b. Dublă.trapă pe rv.
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AR \I 0,525 g; 12 mm. Av. Ca. Rv. 2b.

336.

352.

Atelier neprecizat
337. AR \I 0,637 g; 1 2 mm. Av. A. Rv. nepreci:zat (cf. 2b).
338-34'2.AR IL' 0,699 g; 1 1 mm. t 0,642 g; 1 1 mm. \I 0,599 g; 1 2
mm. 7' 0,569 g; 1 3 mm. 7' 0,494 g; 1 2 mm; perf. Av. A.
Rv. 2a sau 2b.
343-348. AR 'l 0,705 g; 13 mm. ? 0,687 g; 12 mm. ? 0,593 g; 1 2
mm. 7' 0,559 g; 1 2 m m . ? 0,528 g; 1 2 mm. ? 0,5 1 3 g; 1 1
mm. Av. A. Rv. neprecizat.
349-350. AR 0,701 g; 12 mm. 0,686 g; 12 mm. Av. A, incus.
35 1 . AR 'l 0,665 g; 12 mm. Av. Bd, incus.

a numelui atelierului.
AR 4 0,687 g; 1 1 mm.
Neprecizate

AR 0,633 g; 12 mm. Av. neclar. Rv. (Novabtr)da 'l
AR 0,634 g; 12 mm Av. şters. Rv. (BeQgra(d); după 1562.
A R 0,599 g; 1 2 mm. Av. neclar. R v . (Kara)tova.
AR 0,671 g; 1 2 mm. Av. şters. Rv. Azze nasriihli I duribe
I Dskiip I
357. AR 0,532 g; 12 mm Av. şters. Rv. ... be I Usklip I ... I sene.
358. AR 0,656 g; 1 1 mm. Av. şters. Rv . ... Sidre
359. AR 0,657 g; 1 1 mm. Av. şters. Rv. A'ZZI! nasriihti I duribe
I Ca(nca) ?
360. AR 0,646 g; 1 3 mm; dublă frapă. Av. Sultan I ... I Rv.
A"ZZJ: nasriihli duri I be I
3 6 1 . A R 0,473 g ; 10 mm Av. neclar. A'ZZJ! nasriihti duri I bc I ...
Be descrie în mijloc un ornament cordifonn cu vârful jos.
362-366. AR 0,679 g; 1 2 mm. 0,671 g; 1 1 mm. 0,6 1 4 g; 12 mm.
0,6 1 1 g; 1 1 mm. 0,5 1 6 g; 1 2 mm. Av. şi rv. şterse.
353.
354.
355.
356.

.

„.

.

.„

„.

Imitatie tip Murad al III-iea - Novahuda

„.

Sultan Murad I bin Selim I han. Cf. Murad al Iii-lea, Ba,
pentru primul rând , şi Selim al Ii-lea, A, pentru partea de jos.
A'ZZI! nasriihli I duribe I (Novabtrda) I (sene) I Legenda
puternic degradată în partea de jos. Cf. rv. 2a şi grafia IV

Av.
Rv.

„.

.

Neidentificată
Av.
Rv.
368.

352
Fig. 5. Imitaţie a asprilor din epoca lui
Murad al I II-iea - Novabtrda.

Moscova; perioada 1535-1538
•

„.

RUS IA

Ivan al IV-iea (1 533-1 584)

A.v.
Rv.

(Sultan) ... I ... Linie mediană descriind în mijloc un orna
ment cordiform cu vârful sus.
Central: neclar. Marginal circular: 982 '!
AR 0,960 g; 1 3 mm.

KNS(b) / B6JIIK I (l)BANb I (nCK)
Marele cneaz călărind spre dreapta, ţine în mâna dreaptă

369.

întinsă spre înapoi sabia curbată cu vârful în sus, in
poziţie de atac. Cerc perlat.
A.S. Mel'nikova, Russkie monety ol ]vana Groznogo
do Petra Pervogo, Moscova, 1 989, p. 253, pi. 2/1 -1 şi
tabelul 1 /1 - 1 .
AR \I 0,659 g ; 1 3 mm. Copeică.

Am precizat emitentul pentru 3 5 1 (95,64%) din cele 367 de monede otomane, iar atelierul pentm 306
(83,37%). Cele mai vechi emisiuni, cu o pondere nesemnificativă, aparţin lui Mehmed al II-iea - un aspru bătut
la Novar în ultimul an de domnie (nr. I ; 0,28%), şi lui Bayezid al Ii-lea - patru piese (nr. 2-5; I , 1 3%). Pe cele din
urmă le-am prezent:Jt conform clasificării lui Sl. Sreckovic, în funcţie de modul de aplicare (deasupra iniţialei
sau peste elif) a finalei cuvântului han din legenda aversului, în două grupe, A (Kostantaniye, un exemplar) şi B
(Novar şi Edirne, câte un exemplar); pentru asprul emis la Serez nu am putut preciza grupa. Atunci când a fost
posibil am precizat şi situaţia punctelor diacritice aparţinând cuvântului menţionat, deoarece ele pern1it a defini
subgrupele. Nu zăbovim aici asupra subgrupelor, ilustrate parţial în tezaur, ele fiind analizate într-un articol în
curs de publicare 4 •
Domnia lui Selim I este reprezentată prin 5 0 de piese (nr. 6-55; 14,24%), aparţinând celor trei tipuri
principale de avers folosite de atelierele balcanice şi anatoliene. Asupra acestor emisiuni s-au pronunţat în ultimii
ani Sl. Sreekovic 5 , regretatul Cilneyt Oli;er 6 şi primul semnatar al acestor rânduri 7• Toţi trei situează în poziţia
centrală tipul de avers caracterizat prin dominarea câmpului monetar de către cuvântul han, tip notat B de Sl.
Sreekovic , C de C. Oli;er şi II de E. Nicolae. Tot aici se integrează şi tipul notat B de C. Oli;er, neatestat în
tezaurul de la Radu Vodă, care este de fapt o variantă cunoscută numai pentru monetăriile de la Edirne şi
Karatova (şi nu Kostantaniye, cum a apărut din eroare în tabelul de la p. 1 03 din recenta monografie a lui C.
Oli;er, în contradicţie cu catalogul). În privinţa celorlalte tipuri de avers s-au emis păreri divergente. Sl. Sreckovic
şi C. Oli;er notează cu A aversurile cu titlul şah situat în centru, considerându-le cele mai timpurii, iar pe celelalte,
4

s

Luana Popa, E. Niculae, BSNR, 80-85, 1 986-1 991 .
SI. Sreekovic, op. cit., p. 67-76.

6

7

C. Ol�er, op. cit.
E. Nicolae, op. cit., p. 5 5 5 .
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Tabelul

Structura lotului de aspri otomani
Emitenţi

Mehmcd Bayezid
II
II

Siilcyman I

Selim I

1 00%

25%

3/
33,33%

-

12/
46, 1 5%

15
32,60%

8/
47,05%

6/2
29,62%

3/
37,50%

/3
1 6,66%

Jub. 2/
Jub. 3
21
40%

Belgrad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Srebemiire

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
1 1 , 1 1%

-

Kuirayne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12
40%

Mudava

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Karatova

-

-

-

-

-

-

2
1 1, 1 1%
3
1 6,66%

Sidrek1ps1

-

-

-

5
1 8,5 1 %
7
25,92%
4
1 4,8 1 %

3
37,50%

Oskiip

1
5,88%
1
5,88%

1
1 2,50%

Serez

-

1
25%

-

Kostantaniye

-

1
1 ,25

Edime

-

1
25%

2
22,22%
2
22,22%
2
22,22%

Bursa

-

-

Saktz

-

Tire

Ateliere
Novar/
Novab1rda

li

li

I

II

III

TOTAL

1.1

1.2

Jub. 1

II

1
9,09%
1
9,09%

1
3,84%

1
2, 17%
2
4,34%

-

-

-

-

-

2
7,69%

6
54,54%

8
30,76%

4
8,69%
16
34,78%

2
1 1 ,76%
1
5,88%

1
9,09%

-

3
6,52%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ankara

-

-

-

Amasya

-

-

Konya

-

Canea

-

li

20%

III
16
15,38%
9
23,07%
5
12,82%
4
1 0,25%
2
5, 12%
1
2,56%

-

1
2,56'Yo

5
27,77%

-

3
7,69%

-

-

-

-

-

1
3,70%
1
3,70%

-

-

-

1
2,56%

1
1 2,50%

3
1 6,66%

-

5
12,82%

1
5,88%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
7,69%

2
4,34%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
5,88%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2,56%

-

-

2
18, 1 8%

1
3,84%

3
6,52%

1
5,88%

1
3,70%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2,56%

Ardanuir

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Haleb

-

-

-

-

-

1
5,88%

-

-

-

-

-

TOTAL

1

4

9

11

26

46

17

27

8

18

5

39

Atelier
neprecizat

-

-

-

-

4

4

2

3

3

3

1/

16

TOTAL
GENERAL

I
0,28%

4
1,13%

11
22%

30
60%

50
14,24%

19
1 3,38%

30
2 1 , 12%

11
7,74%

21
1 4,78%

6
4,22%

55
38,73%

9
1 8o/.,.
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I

.

din te2'.3UNl de la Radu Vodă •
I

Murad III

Selim ,I
Tip neTOTAL
precimt
-

-

-

-

A

112
30
25,68% 20,68%

-

5
8,62%

-

I
1 ,72%

I
33,33%

-

-

-

13
1 1 ,20%

5
8,62%

--

-

-

10
8,62%

5
8,62%

-

I
0,86%

I
1 ,72%

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
0,86%

-

-

-

1
0,86%

1
1 ,72%

-

-

2
1 ,72%

-

-

I
0,86%

2
3,44%

-

-

-

I
1 ,72%

I
33,33%

-

1
0,86%

-

-

2

116

58

3

-

28

3

61
144
41 ,02% 92,42%

-

-

-

2

5
7,93%
2
3,17%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I
1,75%

-

-

-

-

-

-

5
7,93%

-

-

-

-

13
14
1
1 1 ,20% 24, 1 3% 33,33%
2
1 ,72%
-

-

D

-

E

TOTAL

-

11
1 5,94%
-

-

-

-

1
1-,44%

-

-

- .

-

3
2,58%

-

-

11
14
12,06% 18,96%

-

c

-

9
7,75%
7
6,03%
6
5 , 17%
2
1 ,72%

2

-

Tip neA
B
TOTAL
precimt
2
9
12
1 9,04% 1 5,78% 33,33%

B

Emitent ne- TOTAL
precimt GENERAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15
10
2
23,80% 17,54% 33,33%
-

-

3
5,26%

-

-

5
11
1
7,93% 1 9,29"/o 1 6,66%
1
1 ,58%
-

-

-

-

1
1 ,75% '
-

-

-

-

1
1 ,58%

-

-

-

-

-

2
3 , 17%
2
3, 17%

5
8,77%

-

-

-

13
1 8,84%

1

-

-

42
13 ,72%
7
2,25%

1
50%

5
7,24%

-

25
8,16%

-

-

13
1 8,84%

-

32
1 0,45%

-

-

-

-

-

-

1
1 ,44%

-

-

-

-

-

2
0,65%

-

-

-

-

1
0,32%

-

1
50%

1
1,44%

-

-

1
50%

1
5 0%

-

-

I
5 0%

-

-

-

-

-

-

-

2

63

57

6

2

2

2

-

5

14

1

-

-

5
7,57%

2

I

-

68
71
7
1 9,37% 84,52% 8,33%

-

-

-

-

-

6
8,69%

I

2
0,65%
I
0,32%

3
0,98%
5
1 ,63%
10
3 ,26%
2
0,65%
I
0,32%

-

-

-

-

-

2

69

7

306

-

15

9

61

16

367

-

84
2
2
2
2,38% 2,38% 2,38% 23,93%
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-

-

-

-

49
1 6,01%

I
50%

-

-

9
2,94%
7
2,25%
2
0,65%
--.
20
6,53%

2

-

-

-

18
26,08%

-

-

15
4,90%

-

-

„

I

-

-

.

71
23,20%

-

-

17
13
I
20,63% 29,82% 1 6,66%
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cu dispunerea legendei şi cu forme grafice uzuale, le cataloghează în final, notându-le cu C, respectiv cu D. E.
Nicolae consideră că poziţiile lor trebuie inversate, invocând structura descoperirilor monetare şi notându-le în
consecinţă cu III şi I. Nu reluăm aici argumentele deja publicate în favoarea cronologiei propusă de E. Nicolae,dar
precizăm că însuşi materialul cuprins în monografia lui C. Olryer infirmă ordinea adoptată de acesta şi de Sl.
Sreckovic , deoarece demonstrează că în atelierele din regiunile orientale anexate după 1 5 14 nu se bat deloc
aspri din grupa I, ci dimpotrivă, predomină cei din grupa III, cu reversurile corespunzătoare (d şi e). În sprijinul
acestei succesiuni a grupelor amintim şi monedele din necropola de la Enisala, jud. Tulcea, publicate recent; cei
mai timpurii aspri descoperiţi acolo sunt din vremea lui Selim I, din grupele I I (2 exemplare) şi III (7 exemplare) 8 •
În tezaurul de la Radu Vodă, 9 monede (nr. 6-14; 18 %) aparţin grupei I, care s-ar data de la începutul
domniei până la victoria asupra iranienilor din august 1 5 14. Confirmând observaţiile anterioare, în repartiţia
monedelor pe ateliere Novar se situează pe primul loc cu 3 exemplare (33,33%), în timp ce Serez, Kostantaniye
şi Edime contribuie cu câte 2 (22,22%); împreună însă, capitalele depăşesc Novar, ceea ce anunţă creşterea
spectaculoasă din etapa următoare.
Grupa II, datată cu aproximaţie în perioada august 1 5 1 4- 1 5 1 7, este ilustrată de i 1 exemplare (nr. 1 5-25;
22%). Repartiţia pe monetării reflectă, după cum s-a mai spus, situaţia economică şi politică generată de
desfăşurarea razboiului cu iranienii şi mamelucii . Astfel, în contrast cu situaţia anterioară şi cu cea posterioară
domniei lui Selim I (pe tot parcursul secolului al XVI-lea), Kostantaniye ocupă categoric locul întâi cu 6 exemplare
(54,54%), cărora li se adaugă l exemplar de la Edime (9,09%), ceea ce dă o pondere de 63,63% pentru capitale.
La fel de surprinzător, pe locul al doilea aflăm un atelier microasiatic, Konya, cu 2 exemplare ( 1 8, 1 8%), în timp
ce atelierele central-balcanice, Karatova şi Oskiip, sunt reprezentate prin câte l exemplar, iar Novar este absent.
Grupa III, datată cu probabilitate în 1 5 1 8- 1 520, cuprinde 30 de exemplare (nr. 26-55; 60%), dintre care 26
cu atelierul precizat. S-a observat anterior, pe baza descoperirilor cunoscute, că repartiţia pe ateliere a asprilor
acestei grupe se apropie de cea a monedelor din grupa precedentă, cu Kostantaniye în primul plan, dar într-un
accentuat regres 9. În lotul de faţă 12 piese provin de la Novar (46, 1 5%) şi doar 8 (30,76%) de la Kostantaniyc,
constatarea rămânând valabilă în linii generale, dacă ţinem cont de faptul că la începutul domniei lui Suleyman
I capitala revine la o prezenţă nesemnificativă. Atelierele central-balcanice contribuie cu 3 exemplare (1 1 ,53%;
Oskiip l , Scrcz 2), la egalitate cu cele asiatice (Tire 2; Konya ? 1 ).
Pentru întreaga domnie a lui Selim I, repartiţia pc monetării este influenţată de marea producţie a capitalelor
în vremea campaniilor orientale şi constatăm astfel un clasament specific: capitalele pe primul loc, cu 19 exemplare
şi 4 1 ,30% (din care 1 6 şi 34,78%. datoratc Constantinopolului), apoi Novar cu 1 5 Şi 32,60%, atelierele central
balcanice cu 7 şi 1 5,20% şi, în final, cele anatoliene cu 5 şi l 0,86%.
Îndelungata domnie a lui Suleyman I este reprezentată prin cele mai multe piese: 144 (4 1 ,02%). Pentru
simplificarea catalogului am prezentat întâi rcversurile, unele dintre ele fiind folosite în mai multe grupe de
emisiuni, iar câteva şi sub Selim al II-iea şi Murad al Iii-lea, lista cuprinzând deci toate revcrsurile atestate în
tezaur aparţinând celor trei sultani . Am păstrat ordinea din tabelul întocmit de Sl. Srel:kovic (cu exceptia reversului
6, altul decât cel din lucrarea acestuia, absent în tezaur). Între revcrsurile notate cu 2, care au în comun distribuirea
primelor două rdnduri (azze nasruhu I duribe I ), se remarcă 2c, atestat acum şi sub Selim al II-iea (nr. 245), pe
care lipseşte cuvântul sene. Rcversurilc 4c (rară sene) şi 4d (cu finalul I sene I 926) se caracterizează prin
încheierea lui duribe până sub începutul literei re din rândul precedent, la fel cu rcveresul Srcl:kovil: IVxa, care
arc însă finalul legendei I 926 I sene. Reversul 5d (cu I 982 I sene) este înrudit cu .Se (Srcckovic Vx) (cu I sene I
926) prin maniera de redare a lui be, care descrie în mijloc un ornament cordiform cu vârful jos. Din aceeaşi
familie face parte şi reversul Sf (cu I 982 I sene), pe care ornamentul cordifonn este amplificat cu o buclă în
partea de sus. Reversul 6 este cu totul nou prin modul de distribuire a cuvintelor de la începutul legendei; este
atestat sub Suleyman I, grupa II, la Sidrektpst (nr. 128). În ceea ce priveşte reversurile cu legendă circulară,
alături de cele înregistrate pentru atelierele iugoslave, 8a şi 8b, observăm reversul 8c, cu o solutie diferită a
scrierii finalului, şi 8d, care se îndepărtează de celelalte prin prezenţa formulei azze nasriihu. Reversul 1 1 este
specific unei emisiuni din vremea lui Selim al Ii-lea, bătută la Ardanury (nord-estul Anatoliei).
Am precizat de asemenea variantele de scriere a numelor atelierelor Novar-Novabtrda şi Sidrektpst, a
căror perioadă de folosire nu se poate încă delimita. Se pare totuşi că acelea notate cu I sunt cele mai timpurii şi
8

M. Maxim, E. Nicolae, op. cit„ p. 559-560 �· 569.

9

E. Nicolae, op. cit„ loc. cit.
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că varianta IV pentru Novabtrda apare abia sub Selim al Ii-lea. Referitor la succesiunea formelor Novar-Novabtrda
pentru centrul de la Novo Brdo, materialul numismatic descris mai sus concordă cu schema propusă de
E. Nicolae 1 0 • Astfel, nu s-au înregistrat piese purtând numele Novabtrda sub Selim I şi la începutul domniei lui
Stileyman I, şi nici emisiuni cu numele Novar la sîarşitul domniei lui Siileyman I, sub Selim al Ii-lea şi Murad
al Iii-lea. Sunt noi dovezi pentru a se renunţa la presupusa alternanţă sau coexistenţă îndelungată a celor două
denumiri, ca şi la existenţa a două monetării în localitate. Ambele forme ale numelui atelierului sunt sigur
atestate numai în vremea lui Suleyman I, la sflirşitul grupei I şi pentru prima emisiune jubiliară.
Au fost identificate tipurile de avers pentru 142, iar atelierele pentru 1 1 6 din totalul de 1 44 aspri de la
Suleyman I . Grupei I, caracterizată prin aversuri cu legenda Sultan Suleyman şah bin Se/im şah, îi aparţin 49 de
exemplare (nr. 56- 1 04; 34,50%). Am adoptat datarea 1 520- 1 54 1 propusă de E. Nicolae 1 1 , şi nu 1 520- 1 534,
propusă de Sl. Sreckovic, deşi problema rămâne deschisă, amândouă fiind deocamdată insuficient argumentate.
Nu reluăm aici consideraţiile în favoarea datării mai largi, deja publicate. Remarcăm însă că grupa II este prea
slab reprezentată, atât în tezaurul de la Radu Vodă cât şi în puţinele descoperiri ce ne sunt cunoscute; acelaşi
lucru este sugerat şi de materialul cuprins în catalogul lui Sl. Sreekovic, ceea ce nu permite a i se atribui desfăşurarea
pe cea mai mare parte a domniei, adică din 1 534 până în 1 555. Grupa I se poate împărţi în două perioade, dificil
de delimitat în stadiul actual al cercetării, dar am putea avea în vedere 1 520-1 534 şi 1 534- 1 54 1 . Perioada 1 ar
include emisiunile de tip Sreekovic A, caracterizate prin distribuirea legendei Sultan I Suleyman I bin * şah I
Se/im I şah şi prin uniformitatea şi echilibrul redării acesteia în toate atelierele. Situarea la începutul grupei este
confirmată de tezaurul de la B erteşti, jud. Brăila, care cuprinde 290 aspri otomani, cel mai recent şi singurul de
la Suleyman I fiind de acest tip 12• In tezaurul de la Radu Vodă, acestei categorii îi aparţin 1 9 aspri ( 1 3,3 8%), din
care 17 cu atelierul erecizat, cu următoarea distribuţie: Novar 8 (47,05%), monetăriile central-balcanice 4 (23,52%)
(Serez 2, 1 1 ,76%; Uskup şi Karatova câte 1 , 5,88%), la fel cu cele asiatice (Bursa ?, Ankara, Konya şi Halcb) şi,
în final, Konstantaniye, ajuns, aşa cum am anticipat, pe o poziţie neînsemnată, cu 1 exemplar (5,88%). De
remarcat că Sl. Sreekovic înregistra pentru atelierele din spaţiul iugoslav numai reversuri de tip l , în timp ce în
tezaurul de la Radu Vodă este atestat un revers 5g la Karatova (nr. 64) şi unul 2a la Konya (nr. 7 1 ).
Perioadei 2 a grupei I îi aparţin emisiunile înseriate de Sl. Sreekovic în subgrupele B şi C, cu aceeaşi
legendă ca la subgrupa A, dar cu dispunerea Sultan I şah I Suleyman I şah I bin Se/im şi cu variante în scrierea
unor litere. Tezaurul amplifică numărul variantelor cu piese pe care se combină modul de redare a cuvântului
SUieyman specific tipului B 1 (vezi criteriul d, în catalog) cu caracteristicile legendelor C şi C 1 (vezi criteriul b ).
Aceste variante noi s-ar încadra în subgrupa C, dacă l-am urma pe SI. Sreekovic, care s-a orientat în stabilirea
subgrupelor după modul de scriere a finalei lui Suleyman (uzuală sau desfăcută), criteriu discutabil, evitat de
noi, preferând, în acest stadiu al cunoaşterii, o caracterizare mai suplă a variantelor. Astfel, fără a risca o reordonare
a emisiunilor, am făcut trimiteri la catalogul numismatului sârb, care pot fi lesne decodificate pc baza celor cinci
criterii de identificare a variantelor care însoţesc descrierea legendei aversului. Acestei perioade îi aparţin 30 de
aspri (2 1 , 1 2%), dintre care 27 cu atelierul precizat: Novo Brdo 8 (29,62%) (Novar 6; Novabtrda 2), Oskiip 7
(25,92%), Karatova 5 ( 1 8,5 1 %), Sidrektpst 4 ( 14,8 1 %), Kostantaniye, Edime şi Konya, câte 1 (3,70%). Observăm
că Serez nu mai este reprezentat nici acum şi nici în etapele următoare, el părând a-şi fi redus producţia după
deschiderea noului atelier de la Sidrektpst, care se află deja pc locul al patrulea în lista de mai sus. Materialul
este dom.inat de data aceasta de atelierele central-balcanice (Karatova, Oskiip şi Sidrektpst), care însumează 1 6
exemplare (59,24%). Buna mprezentare a acestei subgrupe, ca şi a atelierelor central-balcanice în cadrul ei s-ar
putea explica, în bună măsură, prin expediţiile de mare anvergură împotriva puterilor creştine, pc uscat dar, de
această dată, şi maritime. Între piesele de tip B 1 există 1 exemplar (nr. 80) cu numele atelierului Novar în grafia
III, cunoscută în catalogul citat la emisiunile de tip C (p. 1 03, nr. 4). Emisiuni reunind caracteristicile tipurilor
Sreckovic B I şi C înregistrăm la Novar (nr. 79, cu revers 2a şi numele atelierului în grafia II) şi Konya (nr. I O 1,
cu revers 2a), iar pentru B 1 şi C 1 la Novar (nr. 77, cu revers 1 şi numele atelierului în grafia I). Variantei C 1 pare
a-i aparţine moneda cu nr. 9 1 bătută la Oskup, pentru care Sl. Sreekovic cunoştea numai atelierul Karatova;
emisiunea trebuie însă confi nnată, piesa fiind neclară din cauza baterii duble. Pentru varianta C2 constatăm
folosirea unui revers 1 la Oskiip (nr. 92) şi prezenţa noului centru de la Sidrektpst cu aversuri înrudite (vezi spre
exemplu nr. 96).
10

Ibidem, p. 556-557.
Ibidem, p. 5 5 6 ; vezi şi M. Maxim, E. 'Nicolae, op. cit„
p. 5 6 9
11

.

12

M. Maxim, SAO, I O, 1 980, p. 89- 1 02. I se mai atribuie lui
SUieyman I încă o piesă, slab conservată, dar ilustraţia (pi. A-13,
nr. 1 4) indică o emisiune din vremea lui Selim I, grupa I I I .
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Noile propuneri de datare a primelor două grupe de emisiuni determină situarea primei emisiuni jubiliare
la începutul grupei II, cu care are în comun conţinutul legendei aversului: Sultan Suleyman şah bin Se/im han.
Din cele 1 1 piese (7,74%), numai 8 au permis citirea atelierului: câte 3 (37,50%) provin de la Novar şi Karatova,
iar câte 1 ( 1 2,50%) de la Sidrektpst şi Edirne, materialul fiind deci în continuare dominat de producţia monetăriilor
central-balcanice. Aversurile sunt cele cunoscute, exceptând piesa cu nr. 1 1 O de la Karatova, cu o dispunere uşor
diferită a legendei (cu bin şi finala lui han în rând) şi un ornament cordiform pe iniţiala lui han. Reversurile noi
se situează astfel: 8c, la Edirne şi într-un atelier neprecizat (nr. 1 12 şi 1 14), şi 8d într-un atelier neprecizat (nr. 1 1 5).
Pentru grupa II am împărţit aversurile în cinci subgrupe (a-e), pe baza dispunerii aparente a cuvintelor din
finalul legendei (fără a avea temeiuri, deocamdată, pentru a stabili în ce măsură sunt sau nu contemporane). Am
făcut trimiteri, cu explicaţiile strict necesare, la variantele notate de Sl. Sreckovic într-un sistem poate prea
complicat pentru stadiul actual al cunoaşterii lor şi, după noi, parţial inconsecvent. Am precizat atelierul pentru
1 8 din cele 2 1 de exemplare ( 14,78%): Sidrektpst 5(27,77%), Novabtrda, Oskiip şi Edirne, câte 3 ( 1 6,66%),
Karatova şi Sreberni9e, câte 2 ( 1 1 , 1 1 %). Observăm că Novabtrda nu mai deţine primul loc, această scădere fiind
parţial suplinită în cadrul zonei nord-vest-balcanice de noul centru de la Sreberni9e.' Predomină tot produsele
central-balcanice (Karatova, Oskiip şi Sidrektpst - 1 0 exemplare; 55,54%), iar cele orientale lipsesc. Dacă am
lua în calcul şi piesele primei emisiuni jubiliare, imaginea generală nu se schimbă, deşi Novo Brdo apare într-o
poziţie mai bună. Pentru subgrupa a reţinem două variante minore ale aversului de tip Sreekovic D la Karatova
(nr. 1 2 1 ) şi la Sidrektpst (nr. 1 28) şi reversuri neatestate în atelierele iugoslave pentru această subgrupă: 2a (nr.
1 2 1 , Karatova), 4a (nr. 1 3 1 , Edime), 4c şi 6 (nr. 1 26- 1 27 şi 128, Sidrektpst). În subgrupa c observăm un avers
înrudit cu Sreckovic D2, dar combinat cu reversul 7 şi nu 3, la Sidrektpst (nr. 1 29); litera re din numele atelierului
lipseşte. Pentru subgrupa d remarcăm o emisiune apropiată de Sreckovic E6, la Novabtrda (nr. 1 17), iar pentru
subgrupa e o cuplare nouă, a unui avers Sreckovic F cu un revers 7, tot acolo (nr. 1 1 8), ca şi prezenţa atelierului
Oskilp cu un avers Sreckovic F I , dar cu un revers 4a (nr. 1 24). Subliniem faptul că noutăţile se referă la situaţia
înregistrată pentru atelierele iugoslave, pentru care există ampla lucrare citată. Pentru celelalte ateliere toate
piesele descrise urmează, în principiu, a fi avute în vedere la întocmirea tabloului detaliat al activităţii lor.
. Nu constatăm noutăţi pentru a doua şi a treia emisiune jubiliară, caracterizate de legenda Sultan SUieyman
bin Se/im han azze nasrohu. Sunt reprezentate de 6 piese (4,22%), dintre care 5 se repartizează astfel pe ateliere:
câte 2 (40%) de la Novabtrda şi Ku9ayne şi 1 (20%) de la Karatova. Celei de-a treia emisiuni jubiliare îi aparţin
numai doi aspri, cei bătuţi la Ku9ayne.
Pentru grupa III, cu legenda asemănătoare cu cea a ultimelor emisiuni jubiliare (fără finalul azze nasruhu),
am distins patru modalităţi de dispunere a acesteia (a-d), menţionând principalele variante descrise de Sl. Sreckovic
cărora le corespund. Am precizat atelierul pentru 39 din totalul de 55 de exemplare (3 8,73%). În distribuţia pe
monetării, locul întâi este deţinut de un atelier nou, B elgrad, cu 9 exemplare (23,07%), după care urn1ează
Novabtrda cu 6 ( 1 5,38%), Srebemi9e şi Edime, cu câte 5 ( 12,82%), Ku9ayne cu 4 ( 1 0,25%), Sidrektpst cu 3
(7,69%), efemerul centru de la Mudava cu 2 (5, 1 2%), iar celelalte, Karatova, Oskilp, Kostantaniye, Amasya şi
Canea, cu câte I (2,56%). Grupând atelierele pe zone observăm că, în legătură probabilă cu concentrarea eforturilor
militare ale imperiului la hotarele europene, după încheierea îndelungatului conflict cu Iranul prin pacea de la
Amasya din 1 555, predomină producţia centrelor nord-vest-balcanice, cu 26 exemplare (66,64%: Novabtrda,
Belgrad, Sreberni9e, Kuc;:ayne, Mudava). Capitalele contribuie cu numai 6 exemplare ( 1 5, 3 8%), atelierele
central-balcanice înregistrează un sever regres cu 5 ( 1 2,82%), iar cele orientale sunt prezente cu 2 (5, 1 2%). o
integrare în calcule a ultimelor emisiuni jubiliare nu ar face decât să confirme poziţia dominantă a atelierelor
nord-vest-balcanice. Două piese din subgrupa b (Sreckovic H), bătute la Novabtrda (nr. 1 45) şi Edirne (nr. 1 75)
au cerc liniar dublu, atât pe avers cât şi pe reversul de tip 2a. Cercul liniar dublu, neluat în seamă în clasificarea
lui Sl. Sreekovic, a fost pus în evidenţă şi pentru asprii descoperiţi în necropoia de la Enisala, din aceeaşi
subgrupă, bătuţi la Ku9ayne şi Karatova 1 3 • În cadrul subgrupei c, cercul liniar dublu a fost observat pe reversul
unei piese dintr-un atelier neprecizat (nr. 1 92; Sreckovic I); o emisiune asemănătoare, bătută la Sidrektpst, a fost
semnalată la Enisala 1 4 •
Monedele cu nr. 1 67- 1 68, bătute la Mudava (azi Moldova Vcehe, jud. Caraş-Severin), sunt primele emisiuni
ale acestui atelier publicate în România şi primele cu locul de descoperire cunoscut. Deţinem informaţii că aspri
1J

M . Maxim, E. Niculae, op.

cit., p. 563.
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44-45 .
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produşi la Moldova Veche se află şi în alte colecţii din România, ca şi în colecţii din S. U.A„ Germania, Iugoslavia,
Turcia şi Egipt 1 5 . Piesele de aur sunt mult mai rare, principala lucrare de referinţă rămânând, pentru noi, catalogul
lui Nuri Pere, care include un exemplar 1 6 • Monedele din tezaurul de la Radu Vodă ne fac cunoscut un avers din
subgrupa b - Sreckovic H (nr. 1 67), unul din subgrupa d - SreC:kovic J (nr. 1 68) şi un revers de tip 2a (nr. 1 67),
celălalt fiind neclar, 2a sau 2b. Este atestată şi subgrupa c- Sreekovic I, în tezaurul de la Băieşti, corn. Deteşti,
jud. Vaslui 17. Subgrupa a nu este atestată deocamdată la Mudava, ceea ce ar proba că este mai timpurie. Monedele
bătute la Mudava oferă un punct de reper pentru ordonarea şi datarea celorlalte emisiuni din grupa III, ca şi
pentru datarea mai strânsă a eventualelor tezaure încheiate la nivelul acestei grupe, deoarece atelierul a funcţionat
un timp foarte scurt. întreaga grupă este situată în perioada 1 555-1 566, iar pentru Mudava, epoca în care putea
activa este cuprinsă între anul 1 552, când intră în stăpânirea otomană, până în 1 566, la moartea lui Siileyman I,
căci nu se cunosc emisiuni de la sultanii următori, Selim al Ii-lea motivând chiar, într-un binecunoscut document
din 1 572, hotărârea de a nu permite baterea de monede la Moldova Veche 1�. O primă soluţie ar fi 1 552-1 553,
imediat după cucerire, dar condiţiile concrete (mai ales pentru a bate aur), tipurile atestate şi raritatea pieselor nu
o susţin. O a doua posibilitate ar fi 1 555- 1 556, pentru a marca succesul asupra Habsburgilor, dar o parte din
argumentele de mai sus îndeamnă la respingerea ei, la care se adaugă faptul că atenţia imperiului era încă
. îndreptată spre Asia, unde tocmai se încheia pacea cu Iranul. A treia posibilitate, spre care înclinăm, ar fi
ultimul an de domnie, când sultanul însuşi conduce campania din Ungaria. Curmarea b ruscă a expediţiei
prin moartea lui Suleyman I explică suficient raritatea pieselor, deoarece producţia monetară de la Mudava
ar fi putut continua numai dacă hotarele imperiului ar fi fost lărgite potrivit planurilor campaniei şi nu în
condiţiile transformării ei într-o retragere dezorganizată după venirea lui Selim al Ii-lea în fruntea oastei
impen'alc. Datarea în 1 566 a monedelor de la Mudava concordă cu situaţia înregistrată pentru atelierele
iugoslave . Astfel, otomanii au deschis spre sfârşitul grupei II atelierele de la Kw;:ayne şi Srebemic;:e, în
care s-au bătut aspri . Acestora li se adaugă B elgrad, la nivelul grupei III, când se bat în regiune şi monede
de aur. B elgrad însă îşi începe activitatea târziu, prin 1 562, cu emisiuni de aspri cu aceleaşi aversuri ca la
Mudava (dintre care lipsesc deci cele din subgrupa a), iar piesele de aur au fost datate tot în 1 566 şi tot în
legătură cu prezenţa sultanului la Dunărea de Mijloc 1 9 .
Pentru doi aspri din vremea lui Siileyman I nu am putut stabili grupa. Primul (nt. 1 98) este un hibrid bătut
la Oskiip cu ştanţe de revers, aparţinând, se pare (piesa fiind cu dublă frapă), tipurilor 1 şi 3 . Un hibrid din acelaşi
atelier, dar realizat cu ştanţe de tip 8b, este înregistrat de Sl. Sreckovic (p. 1 44). Pe celălalt aspru (nr. 1 99) nu am
putut citi decât partea de j os a legendei aversului, suficient pentru a-l încadra în grupele II-III, dar prezentând un
ornament cordiform cu vârful sus sub· cuvântul han, element care ne-a împiedicat să-l apropiem de vreunul dintre
aversurile cunoscute.
Luând în considerare întreaga domnie a lui Suleyman I, constatăm că principalele ateliere reprezentate în
tezaurul de la Radu Vodă sunt: Novabtrda cu 30 de exemplare (25,68 %), urmat la distanţă, dar cu valori
apropiate între ele, de Oskup cu 1 4 ( 1 2,06 %) şi Karatova şi Sidrektpst cu câte 1 3 ( 1 1 ,20 %). În frunte se află
mone�ile nord-vest-balcanice cu 54 de aspri (46,35 %), apoi cele central-balcanice cu 42 (36, 1 8 %), capitalele
cu 1 3 ( 1 1 ,20 %), celelalte prezenţe fiind nesemnificative.
Tezaurul include 68 de aspri ( 1 9,37%) bătuţi sub Selim al Ii-lea, dintre care 63 cu atelierul precizat. După
locul baterii, materialul se distribuie astfel: Sidrektpst 1 5 (23,80 %), Oskiip 1 3 (20,63 %), Novabtrda 1 2 ( 1 9,04
%), apoi, cu valori nesemnific;;itive, Belgrad, Karatova şi Edime, cu câte 5 (7,93 %), Srebemic;:e, Canea şi
Ardanuc;:, cu câte 2 (3, 1 7 %), Bursa şi Amasya, cu câte 1 ( 1 ,58 %). În prim plan se situează iarăşi atelierele
central-balcanice (nu fără legătură, probabil, cu marile expediţii navale), cu 33 exemplare (52,36 %), urmate de
cele nord-vest-balcanice, cu 1 9 (30, 1 4 %), cele asiatice şi Edime contribuind cu procente nesemnificative. Am
precizattipurile de avers pentru 66 de piese, marea majoritate din grupa Sreckovic A (6 1 ; 92,42 %), restul din
cea notată de numismatul sârb cu B (5; 7,57 %). În cadrul celor două grupe, cu acelaşi conţinut al legendei, dar
11 lnfonuaţii pri mite de �a Kenneth MacKenzie şi Slobodan
Sreckovic, cărora Ic adresăm mulţumirile noastre.
ir. Pere 1 83 .
1 7 Inedit (Institutul de Arheologie din Bucureşti, inv. 2 3 5 )
18
M . A. M chmed, Do cumente t u rceş ti privind istoria

României. I, 1 455-1 774, Bucureşti, 1 976, p. 1 1 3 - 1 14, nr. 1 2 1 .
19 Sl. Sreckovic, op. cit.; idem, în A Festschrifl presented to
/brahim Anuk on the occa.vion ofthe 20 "' anniversa1y oftlie Turkish
Numismatic Society Istanbul. 1 988, p. 22 1 -236.
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cu distribuirea ei în modalităţi diferite, distingem câte trei variante determinate de poziţia şi forma unor litere.
Astfel, faţă de aversurile descrise de Sl. Sreekovic, notate în catalogul nostru cu Aa şi Ba, constatăm variantele
Ab (nr. 223, Karatova şi 234, Oskiip), Ac (nr. 257, Bursa), Bb (nr. 266-267, atelier neprecizat) şi Bc (nr. 25 1 ,
Sidrektpst ş i 262, Ardanuc;) . Raportându-ne numai la atelierele iugoslave, observăm utilizarea, neconsemnată în
lucrarea lui Sl. Sreckovic, a unor reversuri de tip 2a la Srebemic;e (nr. 2 1 7) şi Karatova (nr. 2 1 9-220), 4d şi 5a la
Oskiip (nr. 230 şi 23 1), toate la emisiuni Aa, precum şi prezenţa monetăriei de la Srebernic;e printre cele care bat
aspri cu avers Ba (nr. 2 1 8, cu revers 2a).
Cei mai recenţi aspri din tezaur aparţin epocii lui Murad al Iii-lea, în număr de 84 (23,93 %), dintre care 69
cu atelierul precizat. Din câte cunoaştem, nu s-a încercat până acum o separare a emisiunilor dinainte şi de după
reforma din anii 1 584-1 586, numită de obicei „marea devalorizare a asprului". Situaţia s-ar explica prin faptul că
tipul monetar principal, A din lucrarea lui Sl. Sreekovic şi în catalogul nostru, este continuat şi după reformă,
când media greutăţii accelei este coborâtă de la 0,682 g la 0,384 g 20• Mai mult decât atât, piesele de acest tip, cele
mai numeroase în tezaur (7 1 ; 84,52 %), dar şi în alte descoperiri, bătute atât în Rumelia cât şi în părţile asiatice,
prezintă o surprinzătoare uniformitate a reprezentării legendei aversului; este singurul tip din cele cinci de la
Murad al III-iea pentru care nu am deosebit variante. Această uniformitate concordă cu atitudinea autorităţilor
otomane care, fără a retrage vechile emisiuni, au ridicat cursul pieselor de aur şi al talerilor şi au început să facă
plăţi în aspri cu greutate redusă, inclusiv soldele oştenilor, ceea ce va duce în cele din urmă la izbucnirea
violentei răscoale din capitală din 1 589 2 1 • Pe criteriul greutăţii, toate piesele de la Murad al Iii-lea din tezaurul
de la Radu Vodă aparţin perioadei dinaintea reformei, deci din 1 574- 1 584, cu precizarea că numai despre tipul
A ştim sigur că a continuat şi după reformă.
Gintre cele cinci tipuri de avers descrise de noi, numai primul, A, deja comentat, şi prima variantă a celui
de-al doilea, Ba - neatestată în tezaur, au fost înregistrate de Sl. Sreekovic pentru atelierele iugoslave (Sreekovic
A şi B). Pentru tipul B observăm variantele: Bb, cu un revers 2a sau 2b la Novabtrda (nr. 277); Bc, cu reversuri
de tip 2a la Edime (nr. 327) şi 2b la Novabtrda şi Sidrektpst (nr. 278 şi 308-309); Bd, într-un atelier ce nu a putut
fi precizat, moneda fiind incusă (nr. 3 5 1 ). Tipul C, definit pe baz.a grafiei remarcabile a numelui Murad, este
reprezentat de două emisiuni cu dispuneri diferite ale finalului legendei, una la Edime, cu revers 2a (nr. 328),
cealaltă la Canea, cu un revers 2b (nr. 336). Aversurile D se disting prin cartuşul ornamental; observăm două
variante minore, prima cuplată cu un revers 5d, la Kostantaniye (nr. 3 14), a doua cu un revers 2a sau 2b, la
Sidrektpst (nr. 3 1 O). În sfărşit, aversurile de tip E au legenda circulară, amintind de prima emisiune jubiliară a
lui Siileyman l . Tipul este reprezentat prin două variante, una în combinaţie cu un revers 5f, la Kostantaniye (nr.
3 1 5), cealaltă cu un revers 2b, la Amasya (nr. 330).
Pentru întreg lotul din vremea lui Murad al III-iea, repartiţia pe monetării este următoarea: Oskiip 1 8
exemplare (26,08 %), Sidrektpst şi Edime, câte 1 3 ( 1 8,84 %), Novabtrda 1 1 ( 1 5,94 %), Canea 6 (8,69 %),
Kostantaniye 5 (7,24 %), Kuc;ayne, Saktz şi Amasya, câte 1 ( 1 ,44 %). Pe primul loc se află în continuare monetăriile
central-balcanice, cu 3 1 de exemplare (44,92 %), apoi cele două capitale, cu 1 8 (26,08 %), cele nord-vest
balcanice, cu 1 2 ( 1 7,38 %) şi, cu o pondere semnificativă, cele microasiatice, cu 8 ( 1 1 ,57 %). Procentele relativ
mari înregistrate pentru atelierele din capitale şi cele orientale amintesc de situaţia observată la nivelul emisiunilor
din grupele II şi III din vremea lui Selim I şi s-ar explica, în mod asemănător, prin angajarea fermă a statului
otoman în războiul cu Iranul.
Dosarul falsurilor se îmbogăţeşte cu un fals imitativ (deci în argint) de tip Murad al III-iea (nr. 352).
Aversul copiază numai în partea de sus (Sultan Murad) asprii de tip Ba din vremea lui Murad al III-iea, iar în
partea de jos pe cei ai lui Selim al II-iea, de tip A. Partea de j os a tiparului nu s-a imprimat complet, dar se poate
observa o parte dintr-o literă, în stânga jos, ceea ce sugerează că meşterul ar fi copiat „corect" formula bin
Suleyman han, „citită" de noi, din cât se vede pe monedă şi sub influenţa lui Murad din primul rând, bin Se/im
han. Descoperirea unor exemplare mai clar imprimate ar putea să ne confirme dacă există astfel de imitaţii pe
care Murad al Iii-lea apare în „legende" drept fiul bunicului său, Siileyman I. Evident, comentariile de mai sus
sunt în funcţie de cunoştinţele noastre privind aversurile folosite sub Murad al III-iea, deci nu excludem cu totul
existenţa unui alt avers care să fi servit de model imitaţiei de faţă. În rest, legenda aversului, deşi stângaci
realizată, este destul de corectă. Reversul de tip 2a prezintă un cerc liniar trasat nesigur (în �reapta) şi întrerupt

20
21

M. Maxim, CN, 5, 1983, p. 130 şi 132, cu bibliografia.
Ibidem, p. 1 3 2. Cerna! Kafadar, Annales, Economics,

S o c ietes, C i v i l i sat i o n s , 4 6 , 1 9 9 1 , 2 , p. 3 8 1 -4 0 0 , cu
bibliografia.
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de finala lui nasrohu (în stânga sus). Partea de jos a legendei este puternic barbarizată, dar modelul poate fi
recunoscut în numele atelierului Novabtrda în grafia IV, ale cărui litere be, re şi dai sunt redate prin trei semne
apropiate ca formă de litera latină v. Un alt fals imitativ după emisiunile lui Murad al III-iea a fost semnalat în
necropola de la Enisala, jud. Tulcea 22• Este de altă factură, iar prin greutate (deşi aceasta nu poate constitui un
argument decisiv în acest caz) ar aparţine perioadei de după reformă. Exemplarul din tezaurul de la Radu Vodă,
cu 0,687 g, se situează sigur înainte de aceasta.
O piesă islamică, defectuos bătută, a rezistat încercărilor de identificare (nr. 368), alături de 1 5 aspri (nr.
353-367), pentru care, în 7 cazuri, am precizat totuşi atelierul. Pentru piesa menţionată am descris cele câteva
elemente pe care le-am putut observa (pe sectorul marginal-circular al reversului pare a se citi anul 982), greutatea
fiind, în principiu, prea mare pentru un aspru otoman din sec. XVI: 0,96 g.
Din totalul de 306 aspri cu atelierul precizat, cei mai mulţi, 7 1 (23,20 %), provin de la Novar-Novabtrda,
în ciuda unor perioade cu reprezentare mai slabă. Pe locul al doilea se situează Oskiip, cu 49 de exemplare ( 1 6,0 1
%), majoritatea din epoca lui Selim al Ii-lea şi a lui Murad al III-iea, urmat de Sidrektpst care, deşi deschis abia
sub Siileyman I, contribuie cu 42 ( 1 3 , 72 %). Datorită unei bune reprezentări sub Murad al III-iea, Edime se află
pe locul al patrulea, cu 32 ( 1 0,45 %), iar celelalte ateliere, inclusiv Kostantaniye şi Karatova, înregistrează
procente nesemnificative (sub 1 0 %).
Tezaurul include şi o copeică (nr. 369) bătută pentru Ivan al IV-iea şi datată în perioada 1 535-1 538, când mama
sa, marea cneaghină Elena Glinska face o reformă monetară, stabilind raporturi raţionale între diferitele nominale.
între acestea, copeicile, cu o greutate medie de 0,68 g, par a se fi bătut în cantităţi mari şi a fi fost bine primite pe piaţă.
În Ţările Române, emisiunile de după reformă ale statului moscovit vor fi pătruns prin intermediul cazacilor. Ele sunt
atestate în tezaure din aceeaşi epocă descoperite la Budeşti, corn. Plopana, jud. Vaslui 23, Oneşti, raionul Hânceşti, în
Republica Moldova 24 şi într-o localitate necunoscută din fostul judeţ Ilfov (descoperit înainte de 1 972) 25•
Tezaurul de la Radu Vodă se încheie cu emisiuni din perioada 1 574- 1 5 84, epocă destul de frământată
pentru Ţara Românească şi, dacă ar fi să căutăm în acest context o cauză a ascunderii lui, am putea avea în
vedere anul 1 5 8 1 , când conflictul lui Mihnea Turcitul ( 1 577- 1 583, prima domnie) cu o parte a boierimii a luat
forma luptei am1ate 26•

Un tresor du XVJe siec/e decouvert a Radu Vodă, comm. d 'lzvoarele, dep. de Giurgiu
RESUME

Dans la locali te de Radu Vodă ( 1 8 km Nord-Ouest de Giurgiu), on a decouvert, en 1 977, un tresor de
monnaies en argent, depose dans un vase ceramique qui s'est perdu. Le Musee de Giurgiu a recupere 369
exemplaires, dont 3 67 aspres ottomans, une imitation des aspres ottomans et un kopeck russe. On a precise le
sultan pour 3 5 1 aspres (95,64 %) ( 1 Mehmed 11; 4 Bayezid li; 50 Selim ier; 1 44 Siileyman ier; 68 Selim II; 84
.
Murad III) et l'atelier pour 306 (83,37 %). Les ateliers sont presentes dans l'ordre suivant: la zone balkaniquerde
Nord-Ouest (Novar-Novabtrda, Belgrad, Sreberniţe, Kuţayne, Mudava), la zone balkanique centrale (Karatova,
Oskiip, Sidrektpst, Serez), Ies capitales (Kostantaniye et Edime) et, finalement, Ies centres asiatiques envisages
en bloc, car ils sont faiblement representes. On fait des considcrations sur la dynamique des pourcentagcs par
ateliers d'une etape â l'autre (voir tableau I).
Le tresor apporte beaucop de nouveautes, surtout des accouplements nouveaux des droits et des revers
connus. 11 y a aussi des aspects plus importants qu'on doit souligner. Ainsi, Ies aspres de Selim ier sont catalogues
selon Ies groupes etablis par Sl. Sreekovic et C. O lţer, mais dans l'ordre (et la datation approximative) adopte
par Ies numismates roumains: I 1 5 1 2 - aoOt 1 5 14 (Sreckovic C; O lţer D); II aoOt 1 5 14 - 1 5 1 7 (Sreekovic B;
O lţer B et C); III 1 5 1 8 - 1 520 (Sreckovic A; O lţer A). La guerre contre Ies Iraniens et Ies Mamelouks explique
la repartition specifique des aspres des groupes II - avec Kostantaniye _en tete de la liste (54,54 %), seconde par
Konya ( 1 8, 1 8 %), tandis que Novar est absent, et III - avec Kostantaniye tres bien represente (30,76 %),meme
s'il se situe apres Novar (46, 1 5 %), et Ies ateliers asiatiques avec un pourcentage significatif ( 1 1 ,53.%).
22

2J
24

M. Maxim, E. Nicolae, op. cit„ p. 5 64, nr. 65.
Al. Artimon, I. Mitrea, Carpica, l l , 1 979, p. 23 1-246.
A.A. Nudelman, Topograflja kladov i nahodok edinicnyh

monet, Chişinău, 1 976, p . 89-99, nr. 12.
2i Constanţa Ştirbu, CN, 1, 1 971!, p. 92,
26 lstRom, Il, p. 927.
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Pour simplifier le catalogue, on a dresse une liste commune pour tous les revers depuis Siileyman 1••
jusqu'ă Murad III (fig. 1 ) et aussi pour les variantes des noms des ateliers de Novar-Novabuda et Sidrektpst (fig.
2). Pour les revers on a suivi l'ordre etabli par Sl. SreC:kovic, ă l'exception du n° 6 qui differe de celui de son livre,
qui n'est pas atteste ă Radu Vodă. On doit remarquer les revers: 2c (Selim II) qui se detache de ceux de la meme
familie par l'absence de sene; 4c (sans sene) et 4d (avec I sene 1 926), tres proches du revers Sreckovic IVxa (avec
1 926 1 sene); 5d (avec 1 982 1 sene), apparente au revers Sreckovic Vx (avec I sene 1 926), tout comme 5f (avec
I 982 I sene), sur lequel l'ornement cordiforme decrit par be presente une boucle supplementaire en haut; 6, qui
est tout â fait nouveau; 8c, une variante mineure par rapport aux revers 8a et 8b (Sreckovic VIII), et 8d, qui
presente en plus la fommle azze nasriihu; 1 1 , utilise sur un aspre de Selim 1 1 frappe ă Ardanu9.
Les aspres de Suleyman Ier sont presentes selon le schema de Sl .Sreckovic, en proposant de datcr en 1 520
- 1 54 1 (au lieu de 1 520 - 1 534) le groupe I, et en 1 54 1 - 1 555 (au lieu de 1 534 - 1 555) le groupe II, mais ii s'agit
toujours d'hypotheses. Le groupe I est divise en deux periodes. Comme ii est assez diffici le d'appliquer la
classification de Sl. SreC:kovic aux monnaies des decouvertes, dont pour la plupart on ne peut pas obscrver
completement la legende, on a simplifie le tableau et on a etabli des criteres d'identification qui permettent aussi
la concordance avec Ies types decrits par le numismate cite (fig. 3). C'est le cas des aspres du groupc I - penode
2, du groupe II et du groupe III. On signale des emissions que reunissent Ies caracteristiques des types Sreckovic
B 1 et C (n05 79 et 1 O l ) ou B 1 et C 1 (n° 77). Le groupe III inclut des emissions â deux eercles lineaires, de type
Sreckovic H, ă Novabtrda (n° 145) et Edime (n" 1 75) et I, dans un atelier non precise (n° 1 92). Les pieces n°• 167
et 1 68 ont etHrappees â Mudava (aujourd'hui Moldova Veche, dep. de Caraş-Severin), le seul atelier ottoman
situe en territoire roumain. On observe un avers de type SreC:kovic H (n° 1 67) et l'autre de type J (n'' 1 68), un
revers 2a (n° 1 67) et l'autre non precise (2a ou 2b ); le droit de type I est atteste dans un tresor decouvert a Băieşti,
dep. de Vaslui. Les monnaies de Mudava peuvent contribuer ă mieux dater Ies emissions du groupe III et aussi
Ies tresors de l'epoque, car !'atelier a fonctionne pour un court laps de temps, le plus probablement en 1 566. La
piece n° 1 98 a etc frappee â Oskiip avec deux coins de revers.
Les asprcs de Selim II presentent des avers decrits par Sl. Sreckovic, notes dans notre catalogue avec Aa
et Ba, mais aussi Ies variantes Ah (n05 223, â Karatova, et 234, â Oskiip), Ac (n° 257, â Bursa), Bb (n°• 266 - 267,
atelier non precise) et Bc (n05 25 1 , ă Sidrektpst, et 262, â Ardanu9) (fig. 4).
,
Selon leurs poids, les aspres de Murad III datent de la periode d'avant la devaluation de 1 5 84 - 1 586. A câte
des droits enregistres par Sl. SreC:kovic pour Ies ateliers yougoslaves, A et Ba (absent dans notrc tresor), on
constate Ies variantes Bb (n° 277, â Novar), Bc (n05 278, â Novabuda; 327, â Edime et 308 - 309, a Sidrektpst),
Bd (n° 3 5 1 , atelier,non precise), et les types C (n08 328, ă Edime et 336, ă Canea), D (n05 3 14, ă Kostantaniye et
3 1 0, a Sidrektpst) et E (n08 3 1 5, ă Kostantaniye et 330, â Amasya) (fig. 4).
La monnaie n° 352 est une imitation dont la «legende» du droit semble deriver des types Ba de Murad III
- la ligne premiere avec Sultan Murad, et A de Selim II - le reste de la «legende», pas completement imprimee,
qu'on a lit bin Se/im han sous l'influence de la premiere ligne, en depit du fait que le prototype est avec bin
Suleyman han. Le revers copie une emission de Novabuda.
Le kopeck (11° 369) a etc frappe â Moscou pour Ivan IV en 1 535 - 1 538, â l'epoque de la refom1e monctaire
f
de Helene Glinska.
Les plus recentes emissions datent donc de 1 574 - 1584, une periode difficile pour la Valachie et, si on devrait
expliquer dans ce contexte l'enfouissement du tresor, on pourrait penser ă l'annec 1 58 1 , quand le conflit du prince
Mihnea le Renegat ( 1 577 - 1 583, premier regne) avec une partie des boyards a degenere en lutte am1ee.

EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. 1 . - Types des revers des aspres depuis Silleymau I„ jusqu'â Muracl III du trcsor de Radu Vodă (<lessins).
Fig. 2. Variantes du nom des ateliers Novar-Novabuda et Sidrekipsl sur Ies aspres depuis Stileyman 1•• jusqu'â
Murad III du tresor de Raclu Vodă (dessins).
Fig. 3. Types et variantes des avers des asprcs de SUieyman i« du tresor de Radu Vodă (dessins). SS Sl.
Sreckovic.
Fig. 4. Types des avers des aspres de Selim II el Murad III du trcsor de Radu Vodă (dessins).
Fig. 5. lmitation des aspres de l'cpoque de Murad III - Novabuda (dessin).
Fig. 6-12. Monnaics du tresor de Raclu Vodă (agrandics).
Tableau I. La structure du lot d'aspres ottomans du tresor de Radu Vodă.
-

-

=

-

-
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B.

Metrologie

O măsură ponderală din Callatis

Radu OCHEŞEANU
Pentru cele trei cetăţi vest-pontice de pe litoralul românesc al Mării Negre1, ultiţnele decenii au oferit un
preţios material metrologic provenind atât din săpături arheologice, cât şi din descoperiri fortuite, ceea ce a
permis cercetării depăşirea nivelului de interpretare atins în sintezele lui Leon Ruzicka2 şi Constantin MoisiP . În
ceea ce priveşte mai recenta încercare întreprinsă de O. Iliescu de reconstituire a sistemului ponderal callatian4,
aceasta, din nefericire, se cantoneaz.ă în acel „das Reich der Phantasie" amintit de K. Pink în legătură cu un
anumit mod defectuos de abordare metodologică a studiilor de metrologie ponderală5•
În această notă, obiectul preocupărilor noastre este o greutate antică de cântar, descoperită la Mangalia,
în anul 1 985, într-un mormânt de înhumaţie care a fost cercetat de Elena Bârlădeanu de la muzeul callatian6•
Din informaţiile oferite de colega Elena Bârlădeanu, împreună cu pondul 7, cedat nouă pentru studiu şi publicare,
au fost aflate şi două monede antice. Din păcate, monedele nu au fost încă identificate de către un specialist, fiind
lipsiţi de un important indiciu pentru stabilirea, poate, a unui preţios terminus ante quem, măcar pentru această
emisiune metrologică a cetăţii callatienilor.
Măsura ponderală este de plumb şi are o formă discoidală, cu dametrul de 95 mm şi grosimea de 6 mm.
Pondul prezintă lovituri şi zgârieturi, care desigur se datoresc mânuirilor neatente din antichitate, precum şi unele
porţiuni cu o corodare mai accentuată, coroziuni care însă nu vor fi detem1inat scăderi substanţiale de greutate.
Greutatea actuală, după curăţarea măsurii ponderale, este de 438 g. Starea de conservare a pondului este
mulţumitoare.
Pondul este uni faţă, pe spatele neted nefiind nimic imprimat; doar o margine uşor profilată şi lată de 2 mm
protejeaz.ă reversul măsurii de contactul direct cu talerul balanţei. Pe faţă, un chenar mai bine profilat, ce este lat
de 2 mm, înconjoară câmpul greutăţi, protejând în acest mod inscripţiile metrologice şi simbolul cetăţii de acelaşi
contact direct cu talgerul cântarului .
În câmpul pondului se păstrează sus inscripţia 6.AMO, prescurtarea cuvântului oa.µocria., prin care
autoritatea municipală din doriana Callatidă garanta exactitatea greutăţiiM, iar j os inscripţia metrologică
MNA. Între cele două inscripţii se află cu mânerul spre st. măciuca, una din armele întemeietorului mitic al
cetăţii, element din na.p6.crriµov ce se întâlneşte frecvent pc monedele9 şi pondurile coloniei heracleotc10•
Atât inscripţia metrologică MNA, cât şi greutatea păstrată de 438 g ne asigură că ne aflăm în faţa unei
măsuri cu valoarea ponderală de o mină1 1 • Pondul este de atribuit cu toată certitudinea cetăţii Callatis, deoarece
1
Pentru Histria, vezi C . Preda, SCN, l, 1 957, p. 297-306;
idem, S CN , 7, 1 9 8 0 , p. 1 1 7 şi urm ; p entru Callat i s ,
R . Ocheşeanu, N. Georgescu, BSNR, 77 - 7 9 , 1 983- 1 985,
1 3 1-133, p. 355-35 8 ; iar pentru Tomis, R. Ocheşeanu, Cultură
şi civilimţie la Dunărea de Jos, 2, 1 987, p. 1 67-1 75 , unde şi
bibliografia problemei pentru fiecare din cetăţi.
2 L . Ruzicka, NZ, 5 0 , 1 9 1 7 , p . 8 1 ; Idem, B erliner
Mtinzblătter, 1 926, nr. 283/4 (extras).
' C. Moisil, SCN, 1 , 1 957, p. 247-295.
4 O. Iliescu, SCIV, 1 8, 1 967, 4, p. 687-69 1 .
5 K. Pink,
Sonderscbriften
des O stcrreich ischcn
Archăologischen lnstitutcs în Wicn, 12, 1938, p. 1 1 .

6 Dorim să exprimăm ş i p e această cale mulţumirile noastre
colegei Elena Bârlădeanu, care ne-a oferit spre studiu şi publicare
această măsură ponderală.
7 Muzeul de arheologic Mangalia, inv. 1 903 .
1 C. Moisil, op. cit., p.256.
9 B. Pick, Die antiken Munzen Nord-Grieche11la11ds, I, Ber
lin, 1 898, p. 97-98, nr. 1 98-204, p. 98, nr. 205-206, p. 99, nr.
207-208, p. 102-104, nr. 234-245, p. 107, nr. 267-270, p. 1 08,
nr. 271-278.
1° C. Preda, SCN, 1, 1 957, p. 298.
11 L
. Ruzicka, NZ, 50, 1 9 1 7, p. 8 1 , w1de pondurile din Scythia
Minor, cu greutateacuprinsăîntre 41 0-490 g. sunt atribuite etalonului
attic; O. Iliescu, op. cit., p. 690, grupa V: Elalon: mina attică solonianr1.

SCN, X, 1 993 , Bucureşti, p . 1 3 7-1 38
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a fost aflat în necro p o l a c etăţii c a l latienilor, iar atributul divin, măciuca, ca ş i inscrip ţia de validare,
scrisă în dialect dorian, c e se găsesc în câmpul măsurii pondera l e sunt spec i fi c e ponduri lor cal latiene.
Greutatea de 43 8 g ne îndreaptă spre singurul etalon posibil, mina attică soloniană de 436,50 g, mină care
este cunoscută în epoca romană ca mina de 1 6 uncii. Cum stilul artistic prezentat de pondul studiat aici ne
plasează cu siguranţă către perioada de tranziţie, această măsură ponderală este de atribuit epocii romane timpurii,
mai precis între mij locul sec. I p. Chr. şi începutul sec. III p . Chr . 1 2 • Trebuie să subliniem că în stadiul actual al
cunoştinţelor noastre privind materialul po�deral callatian, măsurile ponderale din sistemul minei de 1 6 uncii
sunt cel mai bine reprezentate în descoperiri. Intr-adevăr, până acum cunoaştem un număr de opt ponduri atribuite
acestei grupe13, la care s-ar mai putea adăuga aici, cu titlu de inventar, cele câteva ponduri de formă discoidală,
dar fără inscripţie metrologică înregistrate de Moisil 1 4 •

Fig. I . Măsură ponderală descoperită la Mangalia ( 1 985).

Une mesu re ponde rale de Callatis
RESUME
Le poids en plomb qui nous preoccupe dans cette note a ete decouvert â Mangalia, l ' ancienne cite de
Callatis, en 1 985, a l ' interieur d'un tombeau.
Le poids est discoîde, uniface. Sur le droit se trouve l ' embleme de la cite, la massue, arme du fondateur
mythique de la colonie heracleote, ainsi que l ' inscription d AMO, en dialecte dorien, qui assurent ! ' origine
callatienne du poids. L ' inscription metrologique MNA et le poids actuel de 438 g, sont de nature â situer notre
mesure ponderale dans le cadre de l' etalon attique solonien, ou plus exactement de l ' etalon de la mine de 1 6
onces de l 'epoque romaine, l e mieux represente parmi Ies decouvertes de Callatis. Notre poids peut dater de la
deuxieme moitie du 1°' siecle jusqu'au commencement du III• siecle ap. J.-C.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. I . Mesure ponderale decouverte ă Mangalia ( 1 985).
12

R. Ocheşeanu, N. Georgescu, op.
tabelul II.

cit.,

p. 357 şi p. 358,

1 3 Ibidem, p. 358, tabel, nr. 3-1 O.
1 4 C. Moisil, op. cit. , p. 275, nr. 23, 24, 25 şi 26.
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Sigilografie

Matricea sigilară a domnitorului
Ioan Sandu Sturdza ·

Aurel DUMITRAŞCU
În ultimul timp, specialiştii Muzeului Judeţean Vâlcea au descoperit şi identificat obiecte de valoare
patrimonială deosebită, care prin achiziţii şi donaţii au îmbogăţit colecţiile instituţiei, iar altele au rămas în
continuare la deţinători . Din ultima categorie face parte şi o matrice sigilară care a aparţinut domnitorului
Moldovei Ioan Sandu S turdza ( 1 822- 1 828). Informaţiile furnizate de deţinătorul piesei, care nu cunoştea
ce reprezintă, primite de la unchiul după tată, Constantin C. Mano li (decedat în 1 986), care i-a lăsat-o în
păstrare ca pe o relicvă a familiei, nu clarifică cu exactitate circulaţia piesei. Ea s-ar fi aflat, mai bine de un
secol, în fami lia Manoli din B elăuţi-Hotin. În 1 940, în localitatea amintită, se păstra la Vladimir C. Manoli,
tatăl actualului deţinător, iar după arestarea şi deportarea acestuia în Siberia, a fost preluată de fratele său
Constantin care se stabilise la Hotin. În vara anului 1 944 Constantin C . Manoli s-a refugiat la Bucureşti,
unde a locuit până în 1 985 când, fiind bolnav, s-a mutat la nepotul său Constantin V. Manoli, cu domiciliul
în Goranu - Râmnicu Vâlcea 1 •
Deoarece sigiliul lui Ioan Sandu Sturdza este cunoscut în literatura de specialitate 2, în descrierea
matricei sigilare vom zăbovi numai asupra elementelor care necesită a fi precizate, îndreptând şi erorile
din descrierea făcută în principala lucrare de referinţă, datorată Mariei Dogaru 3• Matricea este confecţionată din
alamă, cântăreşte 253 g şi este gravată în adâncime. Corpul este de formă aproximativ rotundă, cu diametrul de

7 1 ,4 - 72 mm 4 şi înălţimea de 6, 7 - 7 mm. Teaca mânerului, înaltă de 25 mm, are forma unui trunchi de pirdil1idă
octogonală cu laturile aproximativ egale şi se termină cu o bordură lată de 3 mm. Interiorul tecii mânerului, adânc
de 24 mm, are forma unui trunchi de con cu circumferinţele uşor neregulate (cu diametrele de 20, l - 2 1 ,5 mm,
pentru baza mare, şi 1 5 - 1 6,5 mm, pentru baza mică). Înălţimea totală a matricei este de 3 1 , 7 - 32 mm. Corpul şi
teaca nu prezintă nici un semn gravat pentru aplicarea corectă, aceasta aflându-se probabil pe mâner (care lipseşte
în cazul nostru) .
• Comunicare prezentată la sesiunea organizată de Muzeul
Judetean Vâlcea în zilele de 20-2 1 noiembrie 1 992 la Râmnicu
Vâlcea.
1 Aducem şi pe această cale mulţumirile noastre prof. Constantin
V. Manoli pentru cedarea piesei în vederea publicării şi pentru
informaţiile fumizate.
2 Vezi Maria Dogaru, Sigiliile, Mărturii ale trecutului istoric,
Bucureşti, 1 976, p. 76-77, nr. 54 şi Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi
arta heraldică în România, Bucureşti, 1 977, p. 1 24 şi pi. XLIII, 1 .
3 Nu am pretenţia de a fi un cunoscător în aridul domeniu al
heraldicii, dar tocmai de aceea ţin să îndemn la extremă prudenţă în
utilizarea lucrării în discuţie (Maria Dogaru, op. cit.), deoarece
greşelile abundă. Nu ne referim aici la monumentala descoperire a
autoarei, leul care ,.în gură ţine o pipă", văzut astfel pe un sigiliu

datat 1 4 1 0- 1 4 1 5 (p . 122, nr. 95), pentru care aşteptăm cu interes
măcar o explicaţie despre folosirea pipei înainte de introducerea
tutunului în Europa. De obicei greşelile nu apar atunci când se reiau
în volum materialele studiate şi publicate de savanţi serioşi, ci în
situaţiile în care autoarea îşi asumă riscul prezentării acestora,
demonstrând, pe lângă stângăcie în descrieri, slabe cunoştinţe de
greacă, latină, slavonă sau turcă. Aşa se explică legendele slavone
traduse trunchiat (cum ar fi cea de la p. 90, nr. 63 ) sau redate greşit
(p. 234, nr. 259), numirea crucii papale drept „cruce cu trei braţe
orizontale" (p. 23 1 , nr. 2 5 4), redarea aproximativă a unei
inscripţii greceşti cu caractere chirilice (p . 234-235, nr. 260 ab) şi multe altele.
4 Vezi însă Maria Dogam, op. cit„ p. 76, nr. 54, unde 6,8 cm
pentru sigiliul imprimat.

SCN, X, 1 993, B ucureşti, p. 1 3 9- 1 4 1
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In centru este înfăţişat un scut despicat, conţinând în primul câmp armele familiei Sturdza 5: leu încoronat,
conturnat şi rampant, susţinut de două coline, ţinând o spadă pe a cărei lamă este înfăşurată o ramură de măslin;
coroana prezintă cinci fleuroane terminate în perle, din cea din mij loc ridicându-se o cruce. În câmpul al doilea se
află stema Moldovei: capul de bour din faţă, având între coame o stea cu şase raze, iar j os un delfin spre dreapta.
Scutul este timbrat de o coroană cu şapte fleuroane terminate cu câte o perlă; din cea din mij loc se ridică o cruce

pattee 6• Pe lângă atributele domneşti - spada în dextra şi buzduganul în senestra, scutul este însoţit de trofee şi de
deviza familiei Sturdza: UTROGUE CLARESCERE PULCHRUM („Pretutindeni străluceşte în mod deosebit") 7•
În cuvântul UTROGUE, s-a gravat greşit G în loc de Q, forma corectă fiind utroque, situaţie neremarcată în

Fig. I . Matricea sigilară a domnitorului Ioan Sandu Sturdza.

5

Ibidem; Dan Cemovodeanu, op. cit., p. 87 şi 1 24.
Pe documentul din 1 2 apri l i e 1 827 (Maria Dogaru,
loc. cit. ) scutul în care este pl asat sigi l i ul este timbrat de o
6

cruce de acelaşi tip.
7 Marcel Sturdza-Săuceşti, Heraldica. Tratat tehnic, B ucureşti
1 974, p. 1 24.
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descrierile anterioare; R din CLARESCERE gravat neglijent, părând a fi P. S ub deviză, anul 1 8
(dextra) 2 2 (senestra), cu cifra 8 întreruptă sus. Î n exergă, între cercuri liniare, l egenda: IU>AH.CAHA8.
CT 8 P3A.B :B: AU>MH. UbPil1.MOAAAB U1.
După cum se poate observa, legenda nu este precedată de invocaţia simbolică - crucea, în mod eronat
figurată în redarea legendei în lucrarea Mariei Dogaru, în contradicţie cu ilustraţia 8• Litera 8 din CAHA8 este
încheiată sus, iar U din UbPil1 pare un 4. Cu totul inexplicabil, în cartea Mariei Dogaru, IG>AH se încheie cu b,
iar AG>MH apare cu O 9•

La matrice sigillaire du prince Ioan Sandu Sturdza
REsUM E

L'auteur presente la matrice sigillaire de Ioan Sandu Sturdza, prince de Moldavie ( 1 822-1 828), se trouvant
dans la possession d'une familie originaire de Bessarabie, refugiee lors de l'occupation sovietique de la region et
etablie dans le departement de Vâlcea. On corrige quelques inexactitudes dans la description du sceau figurant
dans la litterature.

EXPLICA TION DES FIGURES
Fig. I . La matrice sigillaire du prince Ioan Sandu Sturdm

8

Maria Dogaru, loc.cit.

9

lbidem.
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Medalistică

Moneta-medalie emisă de Mihai Viteazul (1 600).
Identificarea exemplarelor originale

Octavian ILIESCU
În luna septembrie a anului 1 593, după căderea lui Alexandru cel Rău, domn al Ţării Româneşti din august
1 592, în urma unei acerbe competiţii intre mai mulţi pretendenţi, sultanul Murad al Iii-lea investea ca succesor
la tronul principatului muntean pe un boier de frunte din Oltenia, a cărui filiaţie fusese ţinută în taină până atunci
şi care avea să intre şi să rămână definitiv în istoria naţională sub numele de Mihai Viteazul, cel care avea să
înfăptuiască în mai 1 600, fie şi numai pentru un scurt răstimp, cea dintâi Unire, sub un singur sceptru, a tuturor
românilor din Ţara Românească, Transilvania şi Moldova. Jertfindu-şi viaţa pentru realizarea acestui ţel suprem,
Mihai Viteazul a arătat unui lung şir de generaţii calea pe care trebuiau să meargă, spre a ajunge, înfruntând mari
greutăţi şi plătind adesea cu grele sacrificii, la împlinirea aceluiaşi ţel: Unirea cea Mare din 1 9 1 8.
În cadrul manifestărilor închinate trecerii a patru veacuri de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a acestui
mare erou 1 , nu putea lipsi, fireşte, consemnarea unui fapt de un mare interes numismatic: emiterea celebrei piese
de aur ce poartă numele şi efigia sa, precum şi milesimul 1 600. Când m-am hotărât să fac o nouă prezentare a
acestui prea binecunoscut document numismatic, eram ferm convins că nu voi avea cum să depăşesc
limitele unui articol de rutină, prilejuit de marea aniversare a domnului primei Uniri. Pornind la lucru, am
constatat mai întâi cu surpriză bogăţia bibliografiei care se referă la acest subiect: peste 50 de titluri,
apărute de la 1 759 până la 1 987, dintre care nu mai puţin de şase articole cu caracter monografic 2 • O trecere în
revistă a acestei bibliografii, cu comentariile de rigoare, ar putea face, ea singură, obiectul unui amplu
studiu, atingând chiar dimensiunile unei cărţi.
A doua mare surpriză a apărut în clipa în care am înregistrat multitudinea şi varietatea problemelor identificate
de o reluare a cercetărilor privitoare la această emisiune cu caracter excepţional. În primul rând, se cădea a fi
supuse unui examen atent problemele de ordin istoric: în ce împrejurări a apărut această emisiune şi ce rost a
îndeplinit sau trebuia să îndeplinească, potrivit intenţiei emitentului, în contextul anului 1 600. Repunând în
discuţie rezultatele obţinute de cercetări mai vechi sau mai recente, am constatat că de la 1 759, data publicării
1 Mihai Viteazul a fost nu numai un mare domn român,
realizator al celei dintâi Uniri a ţărilor române, ci şi un mare
erou al creştinătăţii, urmărind necontenit de la urcarea sa
pe tron şi până la uciderea sa din ordinul lui Basta, eliberarea
tuturor popoarelor ortodoxe din Balcani de sub jugul otoman.
În concepţia lui, înfăptuirea Unirii reprezenta prima etapă
în desfăşurarea acestui plan, ţel măreţ, pentru care şi-a j ertfit
viaţa. Ca apărător şi erou al creştinătăţii, M ihai Viteazul ar
merita să fie canonizat de B iserica Ortodoxă Română, alături
de Ştefan cel Marc.

SCN,

X,

2 D.J.F. Joachim, Dus neu ero/nete Miinzcabinet . . , 1 1 ,
Niimberg, 1 76 1 , p . 1 1 -20 ş i tab. 1 1 1 ; Anonim (J. Seivert), Seltene
Goldmiinze des Johann Michael Waywodens . , Ungrisches
Magazin ... , 4, 1 787, p. 94- 1 05; A.T. Laurian, Moneta lui Mihai
Viteazul, Magazin istoric, 2, 1 846, p. 1 88- 1 89; Const. Moisil,
Medalia lui Mihai Viteazul, BSNR, 1 5, 1 920, p. 1 -20, cu 9
fig. în text; Alexander de Farkas, Medaliile lui Mihai
Viteazul, Aiud, 1 940, 1 4( 1 5) p., cu o pi.; Şt.D.Tănăsescu,
Despre medalia lui Mihai Viteazul, BSNR,67-69, 1 973-1 975,
p. 23 5 -252, cu 4 pi. în text.

1 993, Bucureşti, p. 1 43-1 54
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2

primului exemplar cunoscut 3, şi până pe la mijlocul secolului trecut, această piesă de aur a fost unanim considerată
ca o emisiune monetară curentă, reprezentând nominalul de zece ducaţi 4; abia după 1 860, mai întâi Cesar B olliac 5,
apoi mai ales O . A. Sturdza 6 i-au atribuit caracterul de medalie, acceptat apoi de toţi cercetătorii care au urmat 7 .
Analizând însă cu luare aminte împrejurările istorice de care s e leagă baterea ei, am ajuns l a concluzia că avem
de-a face cu o veritabilă emisiune monetară, cu o destinaţie economică precisă, prezentând însă pe revers o
legendă comemorativă care a putut determina pe cercetătorii mai noi să-i atribuie calitatea de medalie 8• Redusă
la liniile mari, am înfăţişat până azi în două rânduri 9 concluzia la care am ajuns; ea face obiectul unui studiu
separat, ce unnează să apară în cursul anului în care ne aflăm 1 0 •
În esenţă, am arătat în acest studiu - aducând, bineînţeles, argumentele de rigoare - că piesa de aur cu efigia
lui Mihai Viteazul a fost bătută din iniţiativa şi din ordinul voievodului român în primele trei luni ale anului
1 600, pentru a servi la plata soldelor mercenarilor profesionişti cu care urma să poarte campania din Moldova şi
apoi să continue marele război antiotoman început încă din noiembrie 1594; emisiunea acestor piese, abia începută,
a fost întreruptă îndată după plecarea lui Mihai Viteazul, în fruntea trupelor sale, pentru cucerirea Moldovei; la
întoarcerea sa în Transilvania, realizatorul primei Uniri a găsit aici o situaţie mult înrăutăţită, ceea ce nu i-a mai
îngăduit să continue emiterea pieselor sale de aur şi explică în acelaşi timp de ce s-au bătut numai un număr
restrâns de exemplare. În acelaşi context, am precizat că aceste monete de aur s-au bătut la Sibiu, cum s-a mai
propus 1 1 , dar aducând argumente complementare în acest sens, şi nu la Baia Mare, aşa cum s-a susţinut mai
recent în numismatica românească 1 2 •
Deoarece începând din anii 1 824- 1 825, au apărut în comerţ, mai întâi la Viena, apoi şi în alte capitale
europene, piese de argint şi aur reproducând, cu unele deosebiri, moneta de zece ducaţi, emisă de Mihai Viteazul
în 1 600, s-a ivit de atunci problema detemiinării exemplarelor autentice şi a separării lor de contrafacerile târzii,
intrate în câteva mari colecţii particulare sau muzeale în a douajumătate a secolului al XIX-iea. Într- adevăr, dacă
piesele mari de argint, apărute în 1 824, au fost identificate încă din anii următori ca fiind simple contrafaceri 13, alte
exemplare, mai ales din rândul celor confecţionate din aur, au continuat să fie socotite ca originale până la
începutul secolului nostru 1 4• Este meritul unui cercetător român, Ştefan D . Tănăsescu, vechi membru activ al
Societăţii Numismatice Române, de a fi întreprins o temeinică investigaţie având ca obiect acest aspect, strict
numismatic, al emisiunii de la 1 600 şi de a fi stabilit existenţa a numai două exemplare autentice: unul păstrat
astăzi în Muzeul de Istoria Artei - Colecţia federală de medalii, monete şi semne monetare din Viena 1 5, celălalt
menţionat la 1784 într-un catalog de vânzare 16, exemplar a cărui soartă ulterioară a rămas necunoscută 17•
Am reluat şi noi cercetarea acestei probleme de nun1ismatică românească şi, parcurgând cu atenţie bibliografia

mai veche, am constatat cu surprindere că pentru exemplarul din susmenţionata colecţie vieneză există nu numai
două descrieri, dar şi două reproduceri complet diferite, ceea ce este absolut inexplicabil, dacă am avea de-a face
J Ouval (V . J . ), Mo1111oies en or„.du Cabinet de S. M.
l'Empereur„ . (titlul e foarte lung), Viena, 1 759, p. 2 3 5 , prima
publicare a piesei de 1 O ducaţi de aur cu e figia lui M ihai
Viteazul (inaccesibil; citat după O.A. Sturdza, Bibliografia
numismaticei române, ASAR, secţ. I I-a, 1 1 . 1 8 78, p. 1 1 7,
nr. X IX).
• ln acest sens Ouval, op. şi loc. cit. ; O .J.F. Joachim,
voi. cit„ p. 1 1 ; S . Ki:ileseri de Keres-Eer, A uraria Romano
Dacica „ „ edit. J . Seivert, Posonii et Cassoviae (Bratislava
şi Kosice), 1 7 8 0 , p. 1 5 5 (aureus decuplus); Anonim (J .
Seivert), op. şi /oe. cit„ p. 95 (Ein zehnfacher Oucaten) etc.
1 Cesar B o ll iac, D a coromane (litografie), B ucureşt i,
1 860, nr. 1 05 (medalia de aur, trage zece galbeni).
6 O .A . Sturdza, Uebersicht der Munzen und Meda illen
des Furstenthums Romanien (Moldau und Walachei), NZ,
4, 1 872, p. 1 1 2 şi tipar separat, Viena, 1 874, p. 69.
7 În acest s e n s A . Resch, Siebenburgisclie Munzen und
Medaillen von 1 5 3 8 b is zur Gegenwart, H erman nstadt
(Sibiu), 1 90 I , p. 22 1 ; (G. Sevcreanu), Catalogu/ medaliilor
moldo-române„„ B S N R , 3 , 1 905-1 906, p. 5-6; Const. Moisil,
op. cit . ; G. B u zdugan , Gh. N icul ilă, Medalii şi plachete
româneşti. Memoria metalului, Bucureşti, 1 97 1 , p. 3 3 -3 5 ;

Şt.O. Tănăsescu, op. cit. (etc.).
8 Oct. Iliescu, Moneta -medalif! a lui Mihai Viteazul,
comunicare la al X-lea Simpozion naţional de numismatică,
Braşov, 28 mai 1 993 şi la Sesiunea anuală a Institutului de
Istorie „N . Iorga", B ucureşti, 7 iunie 1 993 ; o versiune în
franceză, în RRH, 32, 1 993, 3-4, p .22 1 -248 .
9 Este vorba d e legenda din câmp; v . descrierea de mai jos.
10 Oct. Iliescu, Moneta de a ur a lui Mihai Viteazul (în
pregătire).
11 A . de Farkas, op. cit„ p. 6 ; L . Huszâr, Fo!Arch, 7, 1 955,
p. 1 90 ; idem, NK, 82-83 , 1 983-1 984, p. 33.
12 Şt.O. Tănăsescu, op. cit„ p. 239-243.
I J V. în acest sens comentariile lui O . A . S turdza,
Bibliografia, loc. cit„ p. 1 3 1 , sub nr. XLII.
14 Cf. în acest sens Const. Moisil, op. cit„ p. 14-1 9.
u Şt.O. Tănăsescu, op. cit., p. 237.
16 J.C. v. Soothe, Ausserlesenes und hoechstahnsehnliches
Ducaten-Cabinet, Hamburg, 1 784, p. XXIV şi 254, nr. 1 262
(inaccesibil; citat după O.A. Sturdza, op. cit„ p. 1 24, sub nr.
XXXII).
17 Şt.0. Tănăsescu, op. cit„ p. 237-2 3 8 .
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cu unul şi acelaşi exemplar. Am expus rezultatul acestei cercetări, redus la datele sale esenţiale, într-o comunicare
recentă 18; el va face obiectul unei expuneri mai largi, în rândurile ce urmează.
Cum arată exemplarul păstrat în yechea şi celebra colecţie imperială de la Viena, aparţinând astăzi Muzeului
de Istoria Artei din capitala Austriei ? In bibliografie, se consemnează că a fost publicat pentru prima oară în anul
1 759, de către un erudit francez, Duval, din 1 748 bibliotecar şi conservator al Cabinetului imperial din Viena 19,

2

3
Fig.

I O ducaţi M ihai V i teazul , 1 60 0 : I H uszăr 1 9 8 4 , p i . I X ,
6(V); 2 Sturdza 1 872, pi. III, 9 (V); 3 Joachim 1 76 1 , tab. I I I (J).

I.

autor a două din primele cataloage tipărite ale acestui Cabinet, cel dintâi prezentând manete de argint 20, al doilea
cuprinzând manete de aur 2 1 , între care figurează şi cea cu efigia lui Mihai Viteazul, la prima ei semnalare 22 •
Aceste cataloage ale lui Duval nu au fost puse în circulaţie prin comerţ 23 şi deci, nu pot fi consultate decât la

sediul Cabinetului numismatic de la susmenţionatul muzeu vienez 24 • Cum însă exemplarul păstrat în colecţia
acestui Cabinet a fost descris după

1 759 în mai multe. rânduri, fiind adesea reprodus ca desen în gravură sau

1• Oct. I l i escu, Maneta-m edalie a lui Mihai Viteazul,
comunicare prezentată în şedinţa Societăţii Numismatice
Române, în ziua de 28 febr. 1 993.
1 • Despre Duval (nu Du Val, cum apare în bibliografia mai
veche), v. La Grande Encyclopedie. In ve11taire raiso11ne des
scie11ces, des lettres et des arts, t. XV°, Paris, fără an, s. v.
20 Du val, Momwies e11 arge11t du Cabinet de S. M. l 'Empereur,

Viena, 1 756 (după H. Jungwirth, Compte rendu (Commision
Intemationale de Numismatique), 3 7, 1 990, p. 5 1 ).
21
Duval, Mon11oies en or. . . , cit. supra, n. 7.
22 Ibidem, p. 235 (v. însă şi discuţia de mai jos, cu privire la
identitatea ex.emplarului descris aici).
23 H. Jungwirth, loc. cit.
24 Cererea unei copii xerox, prin intermediul Bibliotecii
Academiei Române, nu a avut până în prezent rezultatul scontat.
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direct, în fotografie, posedăm în acest moment întreaga documentare necesară unei descrieri ample şi corecte; ea
arc următorul conţinut:
Av. M!CHA - EL : VAL : TRANS : VAIW:S C R/E : M : CONS : PER :
Legendă circulară într-un cerc exterior format prin alternarea unor grupuri compuse
25
din câte o perlă alungită urmată de câte trei perle sferice şi un dublu cerc interior,
primul alcătuit din perle sferice, al doilea liniar; RAE cu literele AE în ligaturd: IE.
2
Bustul lui Mihai Viteazul văzut din faţă, cu privirea puţin spre stânga 6 ; chipul
voievodului e redat cu următoarele trăsături particulare: ochii mari, sprâncenele
înălţate în unghi ascuţit, nasul acvilin, mustaţa lungă şi subţire, în linie dreaptă, iar
barba abundentă e tăiată rotund. Pe cap, domnul român poartă o căciulă de blană,
împodobită cu un panaş prins cu o agrafă de aur sau de argint, de formă rectangulară;
această agrafă poartă încrustate un număr de nouă pietre preţioase, una alungită în
27
centru, încadrată de alte opt de formă sferică • Mihai poartă pe umeri o.mantie de
brocart brodat cu motive ornamentale în genul a doi C adosaţi; un guler mare de
blană completează vestimentaţia sa.
Rv. TRNSYL : LOCVMT : CIS : TRAN : PAR : El SVP : EXER GE : CAP ornament
floral, ca semn despărţitor
Legendă circulară între un cerc exterior, identic celui corespunzător de pe avers, şi
un dublu cerc interior, primul liniar, al doilea alcătuit din perle sferice; poziţia
cercurilor concentrice din interior este deci inversă faţă de cca întâlnită pe avers.
2
În câmp o legendă pe opt rânduri 8 :
: A : D : 11 VIG/LAN / I T/A : VIRTV I ! TE : ET ARM! //S VICTORI 11 AM NA CT
I I ornament VS ornament I I : 1 600 Sub milesim arabesc compus din două spirale
AV: 40 nun; 35,234 g 29; Duval, Monnaies en or. „ , p. 235, monetă de I O ducaţi (pi. I, l ,
reproducere fotografică 30; 2 , reproducere desen în gravură 3 1 ) .
Cea dintâi problemă pe care a suscitat-o studierea acestei manete este de ordin epigrafie. Legenda este
foarte lungă, reversul prezentând de altfel exclusiv un text, deci constituind un tip epigrafie. Ea începe pe avers
din dreptul efigiei voievodului emitent şi, într-un mod ieşit din comun, continuă pe revers, mai întâi circular,
apoi în câmp, încheindu-se cu milesimul 1 600; acest text, de o neobişnuită lungime, este presărat cu abrevieri,
fie cuvinte prescurtate, fie numai iniţiale. Ca semne de interpunctuaţie, se folosesc două puncte (:). În plus, am
constatat existenţa unor diferenţe în redarea acestui semn între figurile 1 şi 2 din planşa I alăturată, deşi ambele
figuri reproduc - sau mai bine zis ar trebui să reproducă - unul şi acelaşi exemplar al acestei manete, cel păstrat
azi în colecţia numismatică a Muzeului din Viena. De exemplu, legenda din câmpul reversului începe
astfel : A : D : în fig. I (fotografie) şi . A : D : în fig. 2 (gravură); pe rândul 3 al aceleiaşi legende, distingem clar
TIA : VIRTV în fig. l , în vreme ce în fig. 2, semnul de interpunctuaţie lipseşte cu totul. Aceste diferenţe sunt
evident datorate unei neatenţii din partea celui care a executat desenul reprodus apoi prin procedeul gravurii; ele
pot însă crea confuzii de descriere şi deci de identificare a exemplarului avut în vedere. Vom reveni mai jos
asupra acestei probleme.
Cum era de aşteptat, lectura, completarea şi interpretarea acestei lungi şi complicate legende nu au fost
deloc uşoare. De altfel, primul autor care, la numai doi ani de la publicarea acestei manete, i-a dedicat un amplu
comentariu 3 2 , recunoştea deschis că nu este în măsurd să dea o lectură sigură legendei, datorită numeroaselor
prescurtări conţinute în text 3 3 • Încercările sale în această direcţie erau şi incomplete, şi neizbutite 3 4 .
25 Detaliu observat <le Şt.D. Tănăsescu, op. cit., p. 240.
Stânga privitorului.
27 Detaliu observat <le Const. Moisil, op. cit., p. 1 4 .
26

28

Semnul

I I marchează

sfârşitul unui rând.

29 Greutatea după O.A. Sturdza, Uebersicht„ „ p. 1 1 3, nr. 5 1 .
JO

Reproducere după L. Huszar, NK, 82-83, 1 983-1 984, pi. IX, 6.

31

Reproducere după D.A. Sturdza,

32

op. cit., pi. III, 9.
D.J.F. Joachim, op. şi voi. cit. supra, n . 2 . Prezentând şi

descriind maneta lui M ihai V iteazul din colecţia imperială de

la Viena, autorul adaugă un amplu comentariu istoric privitor la
voievodul emitent.
33

Una <lin aceste prescurtări este reprodusă greşit în figura

de la tab. III, ce precede p. 1 1 ; de asemenea, această prescurtare
e transcrisă greşit în lectura autorului: Av. MICHA - EL. VAL.

TRANS. WAIW. S. G. RAE. M. CONS. PER. În loc de S. C. RAE,
S. G. RAE; în plus, autorul citeşte greşit WAIW în
loc de VAIW, cum se vede pe reproducere.
14 D.J.F. Joachim, op. şi voi. cit. , p. 1 1 .

apare greşit
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Meritul deplin de a fi descifrat această veritabilă enigmă de epigrafie numismatică i-a revenit istoricului
sas sibian Johann Seivert 35, care, cunoscând bine documentele emise în noiembrie - decembrie 1 599 la Alba
Iulia de Mihai Viteazul pentru instituţii din Transilvania - deci redactate în limba latină - , a avut inspiraţia să
compare titulatura voievodului din aceste documente cu cea din legenda monetei de aur care îi poartă efigia. Pe
acest temei, Seivert a formulat prima lectură integrală a textului în discuţie, după cum urmează :

MICHAEL VALachiae TRANSalpinae VAIWoda Sacratissimae Caesarea RegiAE Maiestatis
CONSiliarius PER
Rv. TRANSYLvaniam LOCVMTenens CIS TRANsylvaniam PARtesque EI SVP(B) -jectas EXERcitus
GEneralis CAPitaneus 36
Av.

ceea ce, în româneşte, se poate traduce în modul următor :
Mihail, voievod al Valahiei Transalpine, consilier al prea sfintei maj estăţi imperiale şi regale, locţiitor în
Transilvania, comandant general al armatei de dincoace de Transilvania şi de părţile supuse ei (Transilvaniei).
Deoarece în acest studiu, Seivert a luat în discuţie moneta de aur a lui Mihai Viteazul numai în treacăt 37,

Fig. 2. I O ducaţi Mihai Viteazul, 1 600: 4 Bolliac 1 860, I 05 (J);
5 Sturcmi 1 872, pi. V, 2 (L); 6 Weszerle 1 873, pi. IV, 1 2 (B).
35

V. Enciclopedia storiografiei
i
româneşti, Bucureşti, 1 978, s. v.
36 J. Seivert, în Ungrisches Magazin, I , 1 78 1 , p. 365-378,
publică un studiu intitulat Von dem walachische11 Wappen,
tratând deci un subiect din domeniul heraldicii.

37 J. Seivert, Ungrisches Magazin, I , 1 78 1 , p. 37 1 -372;
(idem), ibidem, 4, 1 787, p. 94-97. Deşi al doilea articol nu este
semnat, din cuprinsul său rezultă clar că este redactat tot de
către Seivert.
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el îi va dedica peste câţiva ani un articol monografic 38, în care îşi va menţine lectura propusă în 1 78 1 , cu uşoara
variantă Caesareae în loc de Caesarea; de data aceasta, va reproduce integral şi legenda din câmpul reversului 39, fără
nici un comentariu epigrafie.
Pe drumul deschis de Seivert, au urmat şi alţi cercetători, unii din ei propunând şi alte variante de lectură.
Nu avem de gând să le înşirăm aici pe toate; am făcut-o cu alt prilej 40• Ne vom mărgini să amintim versiunea
propusă în 1 872 de către D.A. Sturdza şi care reproduce în mod fidel toate abrevierile din legenda circulară a
monetei lui Mihai Viteazul; ea sună astfel:
MICHAEL VALachiae TRANSalpinae VA!Woda Sacrae Caesareae RAEgiae 4 1 Maiestatis CONSiliarius
PER (continuând pe revers) TRANSYLvaniam LOCVMTenens CJS TRANsylvaniam PARtesque Elusdem SVPremus
EXERcitus GEneralis CAPitaneus, iar în câmp: Anno Domini VIGILANTIA VIRTVTE ET ARMIS VICTORJAM
NA CTVS 1 600 42, cu următoarea traducere completă în limba română:
Mihail, voievodul Valahiei Transalpine, consilier al sfintei majestăţi imperiale regale, locţiitor în
Transilvania, comandant general suprem al armatei de dincoace de Transilvania şi de părţile ei 43, iar legenda din
câmp: În anul de la Cristos 1 600, a câştigat victoria - prin prevedere, curaj şi arme.
În legătură cu lectura legendei din câmpul reversului, sunt totuşi de făcut unele observaţii. Întregirea Anno
Domini pentru abrevierile : A : D : din primul rând a fost propusă mai întâi în 1 80 1 de către St. Schoenvisner 44•
Ea pare însă forţată, dacă remarcăm că milesimul 1 600, la care se referă această formulă, se află tocmai la
sfărşitul legendei, în rândul 8; o asemenea separare între abrevierea A : D şi milesim este cu totul neobişnuită, ba
chiar încalcă regulile elementare ale epigrafiei ca şi ale diplomaticii latine medievale. Pe deasupra, această
insolită întrerupere a unei formule ce constituie un singur tot creează şi o gravă confuzie de ordin cronologic şi
istoric. Într-adevăr, la care victorie a lui Mihai Viteazul, câştigată în anul 1 600, face aluzie legenda din câmpul
reversului ? În 1 600, Mihai Viteazul a cucerit o singură victorie şi anume, la 1 6 mai 1 600, în bătălia din faţa
cetăţii Hotin împotriva lui Ieremia Movilă, victorie care a avut ca rezultat cucerirea Moldovei şi unirea celor trei
ţări române sub sceptrul marelui domn român. Nu poate fi însă vorba despre această victorie în legenda
comemorativă de pe reversul monetei de care ne ocupăm, deoarece în titulatura emitentului, Moldova nu figurează,
omisiune imposibil de explicat într-un asemenea caz. Pe de altă parte, bătălia de la Şelimber, a cărei câştigare a
adus pentru Mihai Viteazul cucerirea Transilvaniei, a avut loc la 1 8/28 octombrie 1 599, ceea ce nu se potriveşte
cu milesimul înscris pe monetă. Aceste neconcordanţe au creat confuzii 45, motiv pentru care au determinat pe
unii autori să considere abrevierile A : D : ca având cu totul altă semnificaţie, fără nici o legătură cu milesimul
1 600 de la sfărşitul legendei. Prima încercare în acest sens datează din 1 846 şi aparţine lui August Treboniu
Laurian, care a propus lectura A Deo 46, lectură la care a aderat mai târziu numai Alexandru Papiu-Ilarian 47,
ambii istorici cu temeinice cunoştinţe de limbă latină. În ce ne priveşte, împărtăşind punctul lor de vedere, am
propus lectura Auxilio Domini, pentru abrevierile A : D : - formulă ce ni se pare cât se poate de firească pentru
simţăip.intele profund creştine ale lui Mihai Viteazul 48•
Incheind aici descrierea exemplarului vienez al monetei-medalii cu efigia lui Mihai Viteazul şi comentariile
adecvate pe marginea ei, vom sublinia că autenticitatea acestei piese nu a fost pusă niciodată în discuţie, exemplarul
·

38 (J. Seivert), op. cit. supra, n. 2; v. şi n. 37.
39 Ibidem, p. 95.
411
Oct. Iliescu, RRH, 32 1 993 3-4, p.221 -248.
41 Corect: RegiAE; AE din legendă fiind în ligatură, reprezintă
,

,

diftongul final.
42 Nu este indicată prezenţa celor două globule ce preced
mi lcsimul, cum se observă în reproducerea din pi. I I I , fig. 9
(v. fig. I , 2).
43 O.A. Sturdza, Uebersicht, p. 1 1 2- 1 1 3, nr. 5 1 .
44 St. Schoenvisner, Notitia Hu11gariae rei nummariae, Buda,
1 80 1 , p. 505.
43 Astfel, considerând că victoria celebrată în legenda din
câmpul reversului a avut loc în anul 1 600, aşa cum ar arăta
milesimul de la sfârşit, unii autori au presupus că emiterea acestei
monete comemorative a fost prilejuită de înfrângerea lui Ieremia
Movilă de către Mihai Viteazul în faţa cetăţii Hotin, la 16 mai

1600, biruinţă care i-a adus lui Mihai tronul Moldovei şi înfăptuirea
primei Uniri a ţărilor române. Această ipoteză nu este însă
întemeiată, deoarece, pe de o parte, din legendă lipseşte titlul de
voievod al Moldovei, asumat de Mihai Viteazul imediat după
izbânda de la Hotin şi întărit cu actele de autoritate împlinite în
scurta sa şedere în scaunul de la laşi, iar pe de altă parte, după
întoarcerea sa la Alba Iulia, situaţia politică nou creată în lipsa lui
în Transilvania nu i-ar mai fi permis emiterea unei monete
comemorative de aur. Pentru confuziile generate de legenda din
câmp, v. mai ales Const. Moisil, op. cit., p. 7- 10; cf. şi A. Pippidi,
Mihai Viteazul în arta epocii sale, Cluj, 1987, p. 29-30.
46 A.T. Laurian, op. şi loc. cit. supra, n. 2.
47 Al. Papiu-llarian, Tesaur de mon. istorice, I, 1862, p. 183, n. ( I ).
48 Despre aceste simţăminte profund creştine ale lui Mihai
Viteazul, v. P.P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Bucureşti, 1 936,
p. 106-1 08.
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în cauză intrând probabil încă din anul 1 600 în posesia împăratului Rudolf al Ii-lea, cunoscut pentru pasiunea lui
de colecţionar 49• Au mai existat şi alte exemplare originale, făcând parte din emisiunea iniţiată de Mihai Viteazul
în intervalul ianuarie - martie 1 600?
În Bibliografia numismaticei române, D.A. Sturdza înregistra încă din 1 878 publicarea la Hamburg, în
anul 1 784, a unui catalog de vânzare având ca obiect o colecţie de monete de aur (Ducaten Cabinet) 50; între
piesele de aur cuprinse în acest catalog, figura, după afirmatiile lui Sturdza, şi o piesă de 1 O ducati, cu numele şi
efigia lui Mihai Viteazul 5 1 • Cum exemplarul publicat de Duval în 1 759 se găsea în 1 784 şi se găseşte şi astăzi în
colecţia Cabinetului numismatic din Viena, era clar că la Hamburg, a fost pus în vânzare la 1 784 un al doilea
exemplar original provenind din aceeaşi emisiune de piese de aur ordonată de Mihai Viteazul în 1 600. Nu ştim
cum arăta acest exemplar şi nu cunoaştem ce soartă a avut ulterior 52•
Tot în Bibliografia sa, D.A. Sturdza a înregistrat şi lucrarea publicată de D. Johann Friederich Joachim, în
două volume, în 1 76 1 , la Niirnberg, despre care am arătat mai sus că are meritul de a cuprinde primul comentariu
numismatic şi istoric asupra monetei de aur a lui Mihai Viteazul 53 • Dacă, aşa cum am spus, autorul n-a reuşit să-i
descifreze legenda, în schimb a reprodus în gravură (la Tab. III) exemplarul care a constituit obiect de studiu şi
despre care afirmă categoric că se păstrează în Cabinetul Majestătii Sale Imperiale şi a fost publicat de dl. Duval 54•
Din fericire, opera în cauză a lui Joachim se găseşte şi la Biblioteca Academiei Române şi am avut curiozitatea
să comparăm reproducerea din gravura publicată de acest autor cu reproducerea fotografică a exemplarului de la
Viena, descris mai sus. Spre marea noastră surprindere, am constatat că cele două reproduceri nu sunt identice,
ba dimpotrivă, prezintă deosebiri evidente atât de ordin epigrafie, cât şi ca detalii iconografice. Să începem cu
aspectele epigrafice şi să transcriem legenda, aşa cum ne apare pe exemplarul reprodus de Joachim (v. pl. I, 3):
Av. MICHA - EL : VAL : TRANS : VAIW : S : G : R/E : M : CONS : PER :
Comparând legenda de mai sus a exemplarului reprodus de Joachim (J) cu cea de pe aversul exemplarului
de la Cabinetul numismatic din Viena (V), constatăm următoarele deosebiri :
- M din MICHA - EL are deasupra, în cercul exterior, un grup de trei perle sferice la V, o perlă alungită la J;
- după VA/W, urmează : S C R/E la V şi : S : G : R/E la J ( G în loc de C, probabil o greşeală a desenatorului;
semnul de interpunctuaţie omis între S, C şi R la V, dar prezent între S, G, şi R la Joachim (J);
- după PER, urmează cele două puncte aşezate în linie oblică la V, unul sub altul la J;
- diftongul AE în ligatură din R/E prezintă pe E drept la V, înclinat spre stânga la J;
Rv. TRANSYL : LOCVMT : CIS : TRAN : PAR : EI SVP : EXER GE CAP ornament floral
Remarcăm următoarele variante epigrafice:
- la V, GE : CAP, pe când la J, citim GE CAP;
legenda din câmp:
: A : D : 1 1 VIG/LAN 1 1 TIA : VIRTV 11 TE : ET ARM/ 11 S : VICTOR/ 11 AM : NACT 1 1 ornament VS
ornament I I 1 600 : Sub milesim acelaşi arabesc compus din două spirale.
Şi aici, apare o variantă:
- : 1 600 la V; 1 600 : la J.
Deosebiri apar şi în modul în care e alcătuit dublul cerc interior de pe revers: primul liniar, al doilea perlat
la V; erimul perlat, al doilea liniar (deci invers) la J.
In ce priveşte diferenţele de ordin iconografic, ele sunt cât se poate de evidente:
- nasul voievodului e mai pronunţat acvilin la V şi doar uşor acvilin la J;
- la V, mustaţa dreaptă e în linie dreaptă, cea stângă e răsucită în jos; la J, ambele mustăţi sunt răsucite în sus;
- barba e mai abundentă la J, fată de V;
- motivele ornamentale brodate pe mantie, în formă de doi C adosa�, diferă de la o reproducere la alta între V şi J;
- agrafa care fixează surguciul de căciulă are forme diferite.
•• Şt.D. Tănăsescu, op. cit., p. 250, n. 9, citând în acest sens
pe Nicolae Bălcescu, Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul,
Bucureşti, 1 898, p. 65-66.
50 V. n. 1 6.
51 După O.A. Sturdza, Bibliografia ... , loc. cit„ p. 1 24, nr.
XXXII, piesa de aur de I O ducaţi, cu efigia lui Mihai Viteazul,
ar figura în catalogul Soothe la n. I 262, cu trimitere la p. XXIV
şi 254 ("!), trimitere pe care nu o putem verifica. Despre ipoteza
fonnulată de Sturdza în legătură cu soarta acestui exemplar, v.

Şt.D. Tănăsescu, op. cit„ p. 238.
52 V. însă şi discu1ia ce unnează.
13 D.J.F. Joachim, op. cit. supra, n. 2. Această lucrare
prezintă, în articole cu caracter monografic, descrierea unei
monetc de aur sau de argint din Cabinetul imperial de Ia Viena,
cu un comentariu istoric în legătură cu emitentul respectiv.
Monetele sunt selectate din cele două cataloage ale lui Duval,
la acea dată apărute de curând (v. n. 3 şi 20).
14 D.J.F. Joachim, op. cit„ p. 1 1 .
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Toate deosebirile semnalate mai sus ne arată că avem de-a face în mod cert cu două exemplare provenind
din aceeaşi emisiune, dar bătute fiecare cu ştanţe diferite atât de avers, cât şi de revers. Nu poate fi vorba de
reproduceri diferite ale aceluiaşi exemplar, datorate interpretării diverse de către doi artişti diferiţi, deoarece
deosebirile semnalate sunt prea numeroase, iar unele din ele chiar izbitoare, neputând duce la confuzii, cum este
cazul cu milesimul 1 600, precedat la V şi urmat la J de cele două puncte; aici, nici un desenator nu se putea
înşela. Şi cum Joachim afirmă la 1 7 6 1 că exemplarul pe care îl reproduce se găsea atunci în colecţia imperială de
la Viena 55, e logic să conchidem că la acea dată, se păstrau în colecţia sus-menţionată două exemplare diferite
ale piesei de I O ducaţi cu efigia lui Mihai Viteazul: unul reprodus de autorul citat, celălalt, ieşit din alte ştanţe,
păstrat şi astăzi la muzeul vienez care a moştenit cabinetul numismatic al Habsburgilor.
Ce s-a întâmplat însă cu exemplarul descris şi reprodus la 1 7 6 1 de Joachim? Este probabil să fi fost
considerat ca dublet şi ca atare, a fost vândut sau schimbat pentru o altă monetă, ieşind definitiv din colecţia în
care îl ştia la 1 76 1 autorul citat. Poate este exemplarul vândut la Hamburg în aprilie 1 785 şi descris în catalogul
Soothe 56; nu este însă exclus ca în acest catalog, să figureze un al treilea exemplar, despre care nu se mai ştie de
atunci absolut nimic.
Cu excepţia catalogului Soothe, toţi autorii care s-au ocupat de moneta de aur a lui Mihai Viteazul, de la
1 76 1 până la 1 872, au afirmat că au avut în vedere exemplarul păstrat în colecţia imperială de la Viena, dar în
realitate, s-au referit la exemplarul publicat şi reprodus de Joachim, uneori citându-i ca izvor articolul monografic
din 1 76 1 . Astfel vor proceda Koleseri 57, Seivert 58, Gebhardi 59, din nou Seivert 60, Engel 6 1 , Schoenvisner 62 ,
Mihail Kogălniceanu 63, Kohne 64, August Treboniu Laurian 65, Cesar Bolliac 66, Alexis Uvarov 67 şi Alexandru
Papiu-Ilarian 68. Abia în anul 1 872, va fi descris şi reprodus pentru prima oară, tot ca desen în gravură, exemplarul
ce se păstrează astăzi la Cabinetul numismatic din Viena; datorăm această publicare lui D. A. Sturdza 69. Pe
lângă această piesă, autorul mai descrie şi încă un exemplar de aur, tot de 1 O ducaţi, dar de formă rombică, intrat
de curând în colecţia Muzeului Britanic 70, precum şi „medalii" 71 mari şi mici de argint 72, dar atât „Golden
Klippe" rombic de la Londra, cât şi „medaliile" de argint s-au dovedit ulterior a face parte din contrafacerile care
au apărut în anii 1 824-1 825 pentru a înşela buna credinţă a colecţionarilor amatori de piese rare 73•
Observăm că deşi în nota bibliografică aferentă descrierii „medaliilor" lui Mihai Viteazul, D. A. Sturdza citează
şi lucrarea publicată de Joachim în 1 76 1 74, nu semnalează deosebirile, în fapt atât de evidente, ce există între
exemplarul reprodus de el însuşi şi cel reprodus de autorul german, deşi despre fiecare din ele se afirmă că se
păstrează în colecţia numismatică de la Viena. În realitate însă, cel puţin din 1 872 până azi, în această colecţie
există un singur exemplar de aur, de 10 ducaţi, şi anume exemplarul descris şi reprodus pentru prima oară - cu
unele erori faţă de original, semnalate mai sus - de către D. A. Sturdza.
După 1 872, confuzia ce plana asupra identificării exemplarelor autentice, aparţinând efectiv emisiunii
iniţiate de Mihai Viteazul, s-a mărit considerabil. Nu ne vom referi aici la piesele de aur de 5 şi 2 ducaţi şi la cele
15

Ibidem.
V. n. 1 6 .
5 7 V. n. 4 .
58 V . n. 37.
5 9 L.A. Gcbhardi, Geschichle des Reichs Hungam und der
damii verbundenen Staaten, IV, Leipzig, 1 782, p. 3 9 1 (după O.
A. Sturdza, op. cit., p. 1 24, nr. XXXI).
•0 V. n. 2.
6 1 J.
Chr. Engcl, Geschichte der Moldau und Walachei, I,
Halte, 1 804, p. 72, n. LXIX (după O.A. Sturdz.a, op. cit„ p. 1 28129, nr. XXXIX).
62 St. Schocn v isncr, op. şi /oe. cil. supra n. 44 ; idem,
Catalogus 11u111111orum Hungariae ac Transilvaniae lnstituti
Nationalis Sziic/1e11iani, 3, Pesta, 1 807, p. 1 56 (D.A. Sturdza,
op. cit„ p. 1 30, nr. XLII).
6·' M. Kogalnitchan, mstorie de la Valachie, de la Moldavie
el des Roumains Transdanubiens, I, Berlin, 1 837, p. 208 (O.A.
Sturdza, op. cit., p . 134, nr. XLVIII).
56

64

B. Ktihne, Miinzen der Moldau und Walachei, ZfMSW, I ,

1 84 1 , p . 340-34 1 (inaccesibil; după O.A. Sturdza, op. cit..
1 36-139, nr. LII).
65 V. n. 2.

p.

66 Cesar Bolliac, Dacoromane. Tablă foi. dublă (litografie),
Bucureşti, 1 860, nr. 1 05 (O.A. Sturdza, op. cit„ p. 1 47-148, nr.
LXVI).
67 Comte Alexis Ouvaroff, Recherches sur Ies antiquites de
la Russie meridionale el des câtes de la mer Noire, Paris, 1 860,
p. 1 6 1 ; Atlas, Paris, 1 855, pi. XXXII, 16 (O.A. Sturdza, op. cit„
p. 1 5 1 , nr. LXVII).
68 V. n. 47.
69 0.A. Sturdza, Uebersichl.„, p. 1 1 2-1 1 3 , nr. 5 1 .
70 Ibidem, p. 1 1 3 , nr. 52; despre această piesă, v . şi O.I. G hi ca,
NC, 1 6, 1 876, p. 1 6 1 -176. (v. fig. 2, 5 ) .
71 Aşa Ie consideră O.A. Sturdza, op. cit„ p. 1 1 2.
7 2 Ibidem, p. 1 1 3 , nr. 53-54.
7) Şt.O. Tănăsescu, op. cit„ p. 243-250.
74 V. n. 2.
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de argint de mărimea talerilor şi a guldenilor, care sunt toate contrafaceri modeme 75 • Ne vom limita investigaţiile
numai asupra piesei de aur de 1 O ducaţi, singurul nominal care a făcut obiectul emisiunii începute de Mihai
Vitea�l în ianuarie sau februarie - martie 1 600. Şi iată la ce rezultat au ajuns aceste investigaţii:
In 1 873, numismatul ungur Joseph Weszerle publică un număr de planşe cuprinzând reproduceri în gravură
ale monetelor emise de regatul Ungariei şi, separat 1 6 table reproducând în acelaşi mod emisiunile Transilvaniei 76• La
pl. IV, fig. 1 2, este reprodusă o piesă de aur de 1 0 ducaţi cu efigia lui Mihai Viteazul (v. pl. II, 6). Tablele lui
Weszerle nu sunt însoţite de descrieri ale pieselor reproduse şi nici de indicaţii asupra provenienţei lor. Sturdza,

7

8

9

Fig. 3. 1 0 ducaţi Mihai Viteazul, 1 600: 7 Rethy 1 887, p. 3 1 6 (V); 8 Sturdza
1 893, tab. C, I (B); 9 Resch 1 90 I , pi. 65, 25 (B).

semnalând acest izvor bibliografic, afirmă categoric: „Mihai Viteazul (piesa reprodusă de Weszerle, n. n.) (e) de
pre exemplarul de aur al Cabinetului imperial din Viena" 77• Privind însă fig. 12 din planşa IV a lui Weszerle,
constatăm de îndată că ea reproduce un al treilea exemplar, având milesimul precedat şi urmat de cele două
globule suprapuse (: 1 600 : ) ; în realitate, este vorba despre piesa de 1 O ducaţi din colecţia Ign. Doboczky, intrată
în 1 882 în patrimoniul Muzeului Naţional Maghiar din Budapesta 78 ; acest exemplar este însă o contrafacere a
celebrului falsificator Becker 79 •
15 V. n. 73.
76 J . Weszerle, Tabulae 11ummorum Hu11garorum. Tabulae
XVI nummorum Transilvaniae, Pesth, I 873 (titlu bilingv în latină
şi maghiară) (O.A. Sturdza, Bibliografia, p. I 60, nr. LXXXVI)
(v. fig. 2, 6).

77 V. nota precedentă.
78 Acest exemplar e descris şi reprodus de A. Resch, op.
p. 22 1 , nr. 25 şi pi. 65, 25 (v. fig. 3, 9).
79 Şt.D. Tănăsescu, op. cit., p. 247.
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Curios ne apare procedeul numismatţtlui maghiar Ladislau Rethy, care, prezentând în 1 887 colecţia Doboczky
achiziţionată de muzeul budapestan mai susmenţionat, reproduce piesa de l O ducaţi Mihai Viteazul, pe care o
consideră Cohinoorul 80 întregii colecţii, dar în figura corespunzătoare, este reprodus în realitate exemplarul de
la Viena, după gravura publicată în 1 872 de către O.A. Sturdza ! 8 1 •
Peste câţiva ani, este rândul lui Sturdza să creeze o nouă confuzie cu privire la identitatea exemplarului
descris, dar de data aceasta în sens invers. Într-o notă publicată sub articolul BAN din monumentalul Dicţionar
elaborat de Hasdeu, Sturdza prezintă, între alte emisiuni monetare, piesa de l O ducaţi a lui Mihai Viteazul, cu

10

Fig. 4. 1 O ducaţi Mihai Viteazul, 1 600: I O Nicolaescu 1 9 1 6, pi. II (V; diametru
real : 40 mm); 1 1 Farkas 1 940, pi. I (V); 1 2 Farkas 1 940, pi., 2 (B).

precizarea că este exemplarul din colecţia imperială de la Viena 82; numai că în tabela C, I, a reprodus în realitate
exemplarul din colecţia Muzeului din Budapesta, cu milesimul : 1 600 : - deci opera falsificatorului Becker şi nu
un original din emisiunea lui Mihai Viteazul. Este interesant de observat că acest exemplar - să-l denumim
B - este reprodus până azi în trei variante, e adevărat, minore 83 •
•

80

E vorba de celebrul diamant Kohinoor din tezaurul regal britanic.
L. Rethy, AE, 7, 1 887, p. 3 1 6 (fig. 3, 7).
82
D.A. Sturdza, Bani moldoveneşti şi mu11te11eşti, în: B.P.
Hasdeu, Etymologicum Magnum Roma11iae, III, Bucureşti, 1 893,
s. v. BAN, col. 2 446 şi tab. C, I. În legenda din câmpul
reversului, se observă la această reproducere (v. fig. 3, 8) o uşoară
81

variantă faţă de celelalte reproduceri ale aceluiaşi exemplar din
colecţia Muzeului Naţional Maghiar din Budapesta şi anume,
pe rândul 3: TIA : VIRTV la Weszerle (fig. 2, 6); TIA VIR TV
(Etymologicum) (fig. 3, 8) şi TIA . VIR TV (Resch) (fig. 3, 9). Ar
putea fi o eroare de desen.
83 V. observaţia de mai sus.
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Revenim la originalul păstrat la Cabinetul numismatic din Viena (V) şi vom arăta că el a fost reprodus până
acum după un clişeu fotografic mai întâi în 1 9 1 6 de către Stoica Nicolaescu "4. apoi în 1 940 de către Alexander
de Farkas as şi în fine, în 1 984 de către Lajos Huszâr 86, completându-se astfel documentarea iconografică
privitoare la problema care a făcut obiectul preze_ntei cercetări.
Rezumând cele expuse până aici, putem consemna următoarele concluzii:
Către mijlocul secolului al XVIII-iea, se păstrau în colecţia numismatică imperială de la Viena două
exemplare originale ale piesei de aur de 1 O ducaţi - singurul nominal emis efectiv - cu numele şi efigia lui Mihai
Viteazul şi cu milesimul 1 600. Nu am avut acces la cataloagele redactate şi publicate de Valentin Jameray
Duval, conservator al Cabinetului imperial din Viena între anii 1 748- 1 775; este însă probabil că el a publicat mai
întâi un exemplar în primul catalog al monetelor de aur din 1 759 87 şi apoi pe cel de-al doilea exemplar în 1 770,
în Suplimentul la acelaşi catalog 88•
Exemplarul publicat de Duval în 1 759 a fost reprodus şi descris în 1 76 1 de către Joachim 89, intrând astfel
în circuitul ştiinţific; pentru acest motiv, l-am desemnat cu sigla J. Considerat ca un dub�et, acest exemplar a ieşit
din colecţia imperială, făcând poate obiectul vânzării din 1784- 1 785 organizată de Soothe la Hamburg 90, deşi nu
este exclusă şi existenţa unui al treilea exemplar original.
Celălalt exemplar din colecţia vieneză, publicat de Duval în Supp/ement şi păstrat nemişcat în aceeaşi
colecţie până în zilele noastre, a rămas nebăgat în seamă până când l-a redescoperit O.A. Sturdza, care l-a descris
şi l-a republicat în Uebersicht 9 1 • Sturdza cunoştea primul catalog al lui Duval, dar nu şi Suplimentul şi, deşi
cunoştea şi lucrarea lui Joachim, n-a observat deosebirile dintre piesa pe care o reproducea şi cea reprodusă de
Joachim la 1 76 1 . Datorită publicării lui de către Sturdza şi apoi după clişeu fotografic de către autori din secolul
nostru, acest al doilea exemplar de la Viena (V) este astăzi de o largă notorietate.
Celelalte două piese de aur de câte 1 0 ducaţi - cea rombică de la Muzeul Britanic (L) şi exemplarul din
colecţia Muzeului Naţional Maghiar din Budapesta (B) � sunt contrafaceri ale lui Becker, ca şi piesele de 5 şi de
2 ducaţi, precum şi unele „medalii" de argint, în vreme ce alte exemplare de argint sunt şi ele contrafaceri, dar ale
anticarilor Lang şi Appel 92• Ele au totuşi o importanţă istorică, deoarece atestă gradul înalt de care se bucura
faima lui Mihai Viteazul, la începuturile curentului romantic.
ABREVIERI ÎN EXPLICAREA PLANŞELOR
B: Muzeul Naţional Maghiar - Budapesta.

J: D. J. F. Joach i m, Das neu ero/nete Miinzcabinet, II, Niirnberg, 1 76 1 .
L : Muzeul Brit<1nic - Londra.
V: Muzeul de Istoria Artei - Viena.
Bolliac 1 860: Cesar Bolliac, Dacoromane (litografie), Bucureşti, 1 860.
Farkas 1940: A. de Farkas, Medaliile lui Mihai Viteazul, Aiud, 1 940.
Huszăr 1 984: L. Huszăr. NK, 82-83, 1 983-1 984.
Joachim 1 761 : v. mai sus, sub J.
Nicolaescu 1 9 1 6: Stoica Nicolaescu, Documente de la Mihai Viteazul ca domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi al Moldovei I 600, Bucureşti, 1 9 1 6.
"' Stoica Nicolaescu, Documente de la Mihai Viteazul ca
domn al Ţării Româneşti, al Ardealului şi al Moldovei, 1 600.
Texte originale însoţite de traduceri şi de adnotaţiuni istorice,
Bucureşti, 1 9 1 6, p. 8 (numai reproducere, la diametrul de 50
mm) (v. fig. 3, I O).
R5 A. de Farkas, op. cit., pi. (v. fig. 4, 1 1 ; la nr. 1 2, reproducere
foto a exemplarului de la Budapesta).
"6 L. Huszăr, NK, 82-83, 1 983-1 984, pi. IX, 5 (v. fig. I , I ).
"' V. n. 3 .

RR
Duval (V.J.), Supplement au catalogue des mo11noies en
or... , Viena, 1 770, p. 68 (inaccesibi l; după Al. Papiu-Ilarian,
op. cit., p. 1 82, n. I ).
R9 D.J.F. Joachim, op. cit., p. 1 1 - 1 2 şi tab. III.
9 0 V. n. 1 6 .
9 1 V . n.43.
92 Appel's Repertorium zur Miinzkunde des Mittelalters und
der neuere11 Zeit, Viena, 1 824, p. 1 95, nr. 4 2 1 4 (inaccesibil);
cf. Şt.D. Tănăsescu, op. cit., p. 243-245.
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Resch 1 90 I : A. Resch, Siebenbiirgische Miinzen und Medaillen vo11 1538 bis zur Gegenwart, Hermannstadt (Sibiu), 1 90 I .
Rethy 1 887: L. Rethy, AE, 7 , 1 887.
Sturdza 1 872: D. A. Sturdza, NZ, 4, 1 872.
Sturdza 1 893: D . A . Sturdza, Ba11i moldoveneşti şi munteneşti, în: B . P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, III, Bucureşti, 1 893.
Wcszerlc 1 873 : J. Wcszcrle, Tabulae nummorum Hungarorum, Pcsth, 1 873.

La monnaie-medaille emise par Michel le Brave (1 600).
ldentification des exemplaires originaux
RESUME

Publiee pour la premiere fois en 1 759 par !'erudit fram;ais Valentin Jameray Duval, la piece d'or de 1 0
ducats frappee en 1 600 au nom et a l'effigie de Michel le Brave, le voivode de Valachie qui realisa, en cette annee
meme, la premiere Union des trois pays roumains, a fait jusqu'a present l'objet d'un grand nombre de travaux
appartenant aux domaines de la numismatique, de l'histoire ou de l'histoire de l'art. Les premiers auteurs, ecrivant
entre 1 759 et 1 860, lui ont unanimement reconnu le caractere d'une emission monetaire propre, un nominal de l O
ducats. A partir de 1 860, la plupart des auteurs qui lui ont dedie leurs preoccupations l'ont plutot consideree
comme medaille commemorative. Dans un travail recent (RRH, 32, 1 993, 3-4, p. 22 1 -248), l'auteur de ces
lignes vient de lui restituer le caractere d'emission monetaire effective, a savoir une piece d'or de 1 O ducats,
destinee a remplir un role economique precis.
Compte tenu de ce nouveau point de vue et du fait que depuis 1 824- 1 825, des faux-monnayeurs comme
Lang et Appel en 1 824 et notamment Becker en 1 825 se sont livre a fabriquer des pieces d'or et d'argent imitant
la monnaie de l O ducats, frappee en 1 600 par Michel le Brave, le present travail se propose d'identifier Ies
exemplaires originaux appartenant a cette emission et connus de nos jours. Sur la base des sources bibliographiques
qui s'y rapportent, l'auteur estime que vers le milieu du XVIIIc siecle, le Cabinet imperial de Vienne possedait
deux exemplaires originaux de cette piece: le premier publie par Duval dans son catalogue Monnoie en or.. ,
Vienne, 1 759, p . 23 5 , le second publie par le meme auteur dans le Supplement au meme catalogue, Vienne, 1 770,
p. 68 (ces ouvrages etant inaccessibles a Bucarest, l'auteur n'a pas eu la possibilite de verifier son hypothese).
Apres 1 770, le premier exemplaire, considere probablement comme doublet, est sorti de la collection du Cabinet
de Vienne et son sort ulterieur n'est pas connu. Peut-etre a-t-il fait l'objet de la vente Soothe (Hambourg, 1 784,
n° 1 262), mais ii n'est pas toutefois exclu que la piece de 1 0 ducats Michel le Brave, figurant dans le catalogue
de cette vente, represente un troisieme exemplaire original de l'emission de 1 600. Aujourd'hui, le seul exemplaire
original provenant de cette emission est conserve au Cabinet de Vienne.
.

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. I - 1 0 <lucats Michel Ic Brave, 1 600
I Huszar 1 984, pi. IX, 6 (V); 2 Sturdza 1 872, pi. III, 9 (V); 3 Joachim 1 76 1 , tab. I I I (J).
Fig. 2 - 1 0 ducats Michel Ic Brave, 1 600
4 Bolliac 1 860, 1 05 (J); 5 Sturdza 1 872, pi. V, 2 (L); 6 Wcszcrlc 1 873, pi. IV, 1 2 (B).
Fig. 3- I O <lucats M ichel le Brave, 1 600
7 Rcthy 1 887, p. 1 6 (V); 8 Sturdza 1 893, tab. C, I (B); 9 Resch 1 90 1 , pi. 65, 25 (B).
Fig. 4- 1 0 ducats Michel Ic Brave, 1 600
10 Nicolaescu 1 9 1 6, pi. II (V; diametre reel: 40 mm); 1 1 Farkas 1 940, pi„ I (V); 1 2 Farkas 1 940,
N. B. Voir la liste des abreviations.
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II.

DISCUŢII ŞI NOTE

Some coins minted at Callatis

W. M. STANCOMB
Following a suggestion by Dr. Gh. Poenaru B ordea 1, I thought that it might be useful to publish various
Greek coins from the B lack Sea coast of Romania which are currently in my collection. Here I give those from
Callatis. First a description of the obverse and reverse types is given, followed by the weight, and the die axis
expressed in hours of the clock, eg: (XII) = ţ. Next comes a reference to where the coin was obtained, eg: gift,
auction or purchase. Any variations on the observe and reverse types are then described and lastly details are
given of any prior publication.
CALLATIS
3 12-250 B .C .

l.

5.

AE. Obv. Hcad of Demeter veiled r . Rev. Corn wreath;
within 61; abovc, KAAAAîl.
5 ,7 1 {XII) Rogalski (1 967); Obv. Countennarks, (I) bearded
head 1 ., and (II) a star. See A. Rogalski, Bulletin de la
Societe d'Archeologie de Vama, 1 0, 1 956, l , this coiu;
Pick, p. 1 08, no. 225, general type; c( Gh. Poenaru Bordea,
SCN, 4, 1 968, p. 1 03 - 1 25, without countermarks.
280-250 B.C.

2.
3.
4.

7.

8.

AR. Obv. I-l cad o f Herakles r. Rev. Corn ear, club,
KAAAATIA, and bow case;
6,00 (XII) Athena GmbH, ( 1 990), No. 05 1 ; Aeginetic
drachm? 2 Pick, p. 97, no. 1 96.
5 ,29 {XI) Rugalsky (1 967); Rev. KAAAAT and 1 .t:i . Persic
drachm. Pick, p. 97, no. 1 97, general type.
2,46 (IX) Spink ( 1 9 9 1 ); Rev. KAAAA, no corn ear, Persic
hemidrachm. Pick, p. 98, no. 204.
250-225 B .C.

6.

J

AR. Obv. Hcad of Herakles r. Rcv. Zeus sitting on throne,
l . ; BAL:IAEQL: AAEAN6POY. Attic tetradrachms. M.J.
1 Who is preparing with B. M itrea the corpus ofcoins minted
în this town.
2 There is not a detailed metrological study ofall the Callatian
drachms and thcir divisions using the Persic standard, but the
earliest coins may have been minted on the Aeginetic standard.
J It seems that m inting o f staters and tetradrachms o f
Alexander the Great typc begin at Callatis at th e same time as

Price, The Coinage in the name of Alexander the Great and
Philip Arrhidaeus (British Museum Catalogue, 1 99 1 ).
1 6,57 (XII) Malter ( 1 968); Ex-Silistra hoard IGCH, 8 9 1 ;
Rev. To 1 ., H-t, Alexander 928 .
1 6,43 {XII) Alexander (1 992); Rev. To 1 „
and � ; under
throne A , in exergue, corn ear I . Not in Alexander 4 .
1 6,75 (IX) Hirsch, Nov ( 1 990), No. 1 87 ; Rev. To 1 ., f-fl , )( ,

M

beneath throne, 0. in exergue, club. Alexander 936 A, this
coin.
AE. Obv. Head of Dionysos r. Rev. Wreath of ivy leaves,
within EP, to r„ thyrsus; above KAAAAT .
5 ,83 (XII) S pink ( 1 99 1 ); Obv. Countermark, head of
Artemis r. Pick, p. 1 00-1 O l , nos. 2 l 8 -224a, general type.
1 50 - 1 00 B.C.

AE. Obv. Head of Apollu laureate r. Rev. Tripod and corn
ear, to r. KAAAA, to 1 „ TIANQN.
9.
8,98 (XII) Lanz ( 1 9 9 1 ) Auction 5 6, lot 7 1 ; Rcv. Below
HPO. C f. L. Ruzicka, NZ, 1 9 1 5 , p. 8 8 , nu. 23 0a, with
HP0.1.
10. 7,50 (I) Veres ( 1 992); Rev. Below A CTOA, Pick, p. 1 02,
no. 229.
1 1 . 8, 1 2 (XI) Hess (1 970); Rev. No name visible.

those from Odessos (C( M.J. Price, p. 175-176 and 1 9 1 - 192).
In this case the dating of the earliest series must be at abuut 280
B .C. and the minting of drachms and their divisions (nos. 2-4 in
the catalogue) precede this date, being struck sometime between
320 and 280 B .C. (Gh. Poenaru Bordea).
4 The monograms on this coin are somewhat ditlicult to de
cipher but appear to be as shown above. It bas the same obverse
die as Price 936 and 938.

SCN, X, 1 993, Bucureşti, p. 1 55-1 57
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Plate I . Callatian coins.
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3
1 00-80 B.C.

AE. Obv. Athena in crested Corintbian belmet r. Rev.
KAAA, club, Mm::: x1, and corn ear.
12. 3 ,53 (III) Frank L. Kovak Sale VIII (1 988). Pick, p. 1 03 ,
no. 240. Obv. Athena i n crested Corinthian belmet r . Rev.
KAAA, AE>H, and club.

1 57

1 3 . (XIII) Hess (1 970). Pick, p. 1 04, no 244, with thc corn ear
aut of the field (?)
AE. Obv. Athena in crested Corinthian belmet r. Rev. Dolphin
on sbield r.; club I .; bow in quiver r. Above KAAAAT ,
below IANnN.
1 4 . 2,20 (VII) Veres ( 1 99 1 ). Pick, p . 1 07, no . 268, "Miinzen
der rtimiscben Zeit ohne Kaiserktipfo".
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Monede romane republicane şi imperiale descoperite la Piscu
Sadovei, com. Sadova, jud. Dolj
•

Adrian POPESCU,
Aurică SMARANDA şi Aurel DIACONU
Încă din anul 1 9 1 3 Sadova intra în literatura de specialitate ca urmare a descoperirii întâmplătoare a unui
tezaur compus din monede dacice 1 , iar ulterior aceeaşi localitate şi zona înconjurătoare aveau să revină în atenţia
cercetătorilor prin apariţia la date diferite a încă două depozite, de această dată alcătuite din de!,lari romani
republicani 2• Tot din Sadova provine un denar roman republican care pare să fie o piesă izolată 3 • I n fostul sat
Damian, acum Sadova, au fost semnalaţi un denar de la Elagabal şi un antoninian de la Gordianus I I I 4•
Înainte de 1 99 1 au fost achiziţionate de col. dr. Aurel Diaconu din Braşov, şapte monede găsite în satul
Piscu Sadovei de către un locuitor la o dată rămasă neprecizată. Conform celor spuse de cel care a vândut
monedele, acestea ar fi fost găsite în punctul „Grădina lui Graure"; din totalul de şapte, cinci sunt denari romani
republicani, iar celelalte două sunt piese de bronz cu efigia împăratului Traianus.
P.SERVILI M.F RVLLI

Monede romane republicane:

4. AR ţ 3,82 g; 1 9 mm.
Crawford, p. 329, nr. 328/1 , Roma, anul I 00 î.e.n.

PVR
I . AR ţ 3,36 g; 1 8 mm.

Crawford, p. 2 3 8 , nr. 1 8 7/ 1 , Roma, a n i i 1 69- 1 5 8 î.e.n.

LENT. MAR. F
5. AR ' 3,82 g; 1 8 mm.
Crawford, p. 329, nr. 329/ l b, Roma, anul 1 00 î.e.n.

C.CATO
2. AR / 3,86 g; 19 mm.
Crawford, p. 294, nr. 274/ 1 , Roma, anul 1 23 î.e.n.

C.FABI C.F
3. AR ţ 3,80 g; 20 mm.
Crawford, p. 236, nr. 322/ l b, Roma, anul 1 02 î.e.n.

Monede romane imperiale:

Traianus
6. OR .J.. 27,64 g; 33 mm.
BMC, III, p. 204, nr. 965, Roma, anii 1 1 2- 1 1 4 e.n.
7. AE .J.. 9,44 g; 25 mm.

După cum se observă, lotul de monede de la Piscu Sadovei este alcătuit din două categorii de piese diferite
ca nominal, metal şi datând din două etape cronologice separate printr-un interval îndelungat de timp, ceea ce
exclude de la început posibilitatea existenţei unui depozit care să cuprindă cele două categorii de monede.
• Acest articol a fost prezentat într-o formă preliminară la al
Vll l-lea Simpozion Naţional de Numismatică, Bârlad, 3 1 mai 2 iunie 1 99 1 .
1 C. Moisil, BSNR, 1 0, 1 9 1 3, p. 62-63, nr. 22; L. Ruzicka,
BSNR, 1 7, 1 992, p. 1 3; pentru tipuri vezi C. Preda, Monedele
geto-dacilor, Bucureşti, 1 973, p. 62, 209, 238, 282, 29 1 , 335.
i Pentru tezaurul descoperit în 1 924 vezi C. Moisil, BSNR,
2 1 , 1 926, p. 1 8, nr. 1 1 8; B. Mitrea, Dacia, 9- 1 0, 1 94 1 - 1 944,
p. 386, nr. 1 1 ; D. Tudor, OR4, p. 27; M. Chiţescu, Numismatic

A�pects ofthe History ofthe Dacian State. The Roman Republi
can Coinage in Dacia and Geto-Dacian Coim qf Roman Type,
BAR lntemational Series 1 1 2, Oxford, 1 98 1 , p. 258, nr. 1 7 1 .
Pentru tezaurul descoperit în 1 97 1 - 1 972 vezi Oh. Poenaru
Bordea, O. Stoica, V. Ciucă, BSNR, 70-74, 1 976- 1 980, 1 241 28, p. 1 39- 1 5 1 .
3 Gh. Poenaru Bordca, O . Stoica, SCN, 7 , 1 980, p . 72,
nr. 1 6.
• O. Stoica la D. Tudor, op. c:it., p. 225.

SCN, X, 1 993, Bucureşti, p. 1 59- 1 6 1
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Planşa I. Piscu Sadovei. Monede romane republicane (nr. 1 -5) şi imperiale (nr. 6-7).
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MONEDE ROMANE REPUBLICANE ŞI IMPERIALE LA PISCU SADOVEI

161

Structura grupului de denari romani republicani ca şi faptul că în aceeaşi comună au mai apărut două
tezaure alcătuite din piese de acelaşi nominal ne fac să punem sub semnul întrebării posibilitatea existenţei unui
al treilea tezaur în zonă şi mai degrabă să presupunem că este vorba de o parte dintr-un tezaur mai mare care nu
ar fi altul decât Sadova II. Autorii studiului despre acest din urmă tezaur admiteau la data publicării posibilitatea
pierderii din el a unui număr de piese 5•
Cel mai vechi denar din lotul nostru este cel cu numele lui Furius Purpurio din anii 1 69- 1 58 î.e.n. iar cei
mai recenţi poartă numele magistraţilor P. Servilius şi P. Cornelius Lentulus Marcellinus din anul 1 00 î.e.n.
Toate tipurile sunt prezente în cataloage, însă ţinem să precizăm simbolurile şi siglele de control ce apar pe doar
trei monede (nr. 3-5), astfel că denarul care poartă numele lui Caius Fabius Hadrianus are pe revers un flamingo
asociat cu litera N în timp ce piesa nr. 4 din catalog are pe revers litera P iar nr. 5 are pe revers litera n încadrată
sus şi jos de câte un punct, pe revers fiind aceeaşi literă cu doar un punct dedesubt. Nici unul din denari nu
prezintă incizii, iar greutatea este apropiată de cea teoretică (nr. 2-5), excepţie făcând moneda nr. 1 care este mai
uşoară fiind totodată şi cea mai veche din acest lot.
Dacă acest grup de denari romani republicani aparţine tezaurului Sadova II, ceea ce este posibil, dacă ţinem
seama de structura şi limitele cronologice superioare şi inferioare în care lotul nostru s-ar încadra, înseamnă că
am avea cunoscut locul de descoperire al tezaurului apărut în anii 1 97 1 - 1 972, rămânând însă de verificat dacă pe
acest loc sau în apropiere există urme de locuire contemporane.
Cele două monede romane imperiale apărute pe teritoriul satului Piscu Sadovei şi publicate aici nu fac
altceva decât să îmbogăţească lista descoperirilor de acest tip, atestând totodată şi o eventuală aşezare de epocă
romană, alta decât cea care ar putea fi în punctul „Pârâul Ocolnei" din fostul sat Damian "·

Roman Republican and Imperial coins found at Piscu Sadovei, Sadova commune,
Dolj county
SUMMARY

This article describes seven coins (five Roman Republican denarii and two bronze Roman Imperial coins
from Trajan's reign) found in the village of Piscu Sadovei, Sadova commune, Dolj county at an unknown date.
These seven coins were bought before 1 99 1 and the man who sold them mentioned that they were found at a
place called "Grădina lui Graure". The structure of the group of Roman Republican denarii and the fact that in
the same commune were found two other hoards with the same structure, leads the authors to believe that
this group of five denarii is not a part of a third hoard but probably a part of the Sadova II hoard, discovered
in 1 97 1 - 1 972.
The bronze coins from Trajan's reign supplement the list of finds of this kind in the area which attest,
probably, a settlement of the Roman period.
EXPLANATION OF THE PLATE

Plate I . Piscu Sadovei. Roman Republican (nos. 1 -5) and Roman Imperial (nos. 6-7) coins.

1 Gh. Poenaru Bordca, O. Stoica, V. Ciucă, op. cit., p. 1 39.

• Vezi nota 4.
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Câteva monede romane imperiale descoperite în Dobrogea

Aurică SMARANDA
şi Aurel DIACONU
În urmă cu câţiva ani în comuna Luncaviţa, jud. Tulcea au fost descoperite un număr de opt monede
romane imperiale, ulterior acestea intrând în colecţia col. dr. Aurel Diaconu. Din cele opt monede şapte sunt de
argint (6 denari şi o siliqua), iar una este din bronz (follis).
Catalogul monedelor se prezintă astfel:

Vespasian
I.

2.

BMC, III, p. 24 1 , nr. 36, Roma, anul 1 1 7.

AR 2,86 g; 1 8,5 mm
BMC, li, p. 30, nr. 1 6 1 , Roma, anul 75.
AR 3,07 g; 19 mm
BMC, li, p. 34, nr. 1 80, Roma, anul 76.

Lucius Verus
6.

Domitian
3.

AR 2,90 g; 20 mm
RJC, l i , p. 1 2 1 , nr. 47, Rom'a, anul 80.

Constantin cel Mare
7.

Traian
4.

AR 3,32 g; 1 8,5 mm
BMC, III, p. 1 09, nr. 536, Roma, anii 1 1 2- 1 1 7. grupa a IV-a.

Hadrian
5.

AR 3,46 g; 1 9,5 mm
BMC, IV, p. 453, nr. 483, !loma, anul 1 67 (decembrie) 1 68 (decembrie).

AE 3,08 g; 18 mm
RIC, VII, p. 255, nr. 1 9 1 , Aretate, anul 3 1 9.

_g_
PARL

Valens
8.

AR 3,07 g; 19 mm

AR 1 ,72 g; 1 8 mm
* C·A Sl
RIC, IX, p. 2 1 9, nr. 36 d, Constantinopol, perioada a II-a,

24 august 367 - 1 7 noiembrie 375.

În literatura de specialitate 1 la Luncaviţa, în punctul Milanu, este cunoscută o fortificaţie romană din care
provin diverse materiale arheologice din sec. II-VI cât şi monede. Este posibil ca piesele prezentate aici să
provină din fortificaţie sau din zona înconjurătoare, fortificaţia fiind cea mai mare de pe segmentul de limes ·
cuprins între Dinogetia şi Noviodunum 2• Din acest număr de opt monede se detaşează grupul celor şase denari
care nu este exclus să fi făcut parte dintr-un depozit dar neavând alte elemente nu îi putem lua în consideraţie
astfel, ci doar ca piese izolate. Follis-ul emis la Arelate în anul 3 1 9 şi purtând numele lui Constantin cel Mare
este urmat de o siliqua emisă la Constantinopol de Valens, încadrată în cea de-a doua parte a domniei. Această
ultimă monedă din lotul prezentat este importantă prin raritatea acestui nominal în descoperirile din Dobrogea
dar mai ales prin faptul că ea îmbogăţeşte lista 3 pieselor de argint din secolul al IV-iea cu o nouă localitate.
În încheiere prezentăm o monedă grecească imperială descoperită la Constanţa în anul
Tomis: Nerva
Av.
Rv.

AYTOK... YA[ . . ]BA ...
Cap laureat spre dreapta

9.

TS • M - I Tw- N

1 976.

Nike spre stânga pe glob, având în mâna dreaptă o cunună,
iar în mâna stângă o ramură de palmier.
AE 5, 1 6 g; 2 1 mm.
Regling, 2597, 4.

1 TIR, L, 35, Bucureşti, 1 969, p. 49 sub voce; Al. Suceveanu,
Al. Bamea, La Dobroudja romaine, Bucureşti, 1 99 1 , p. 1 87.
2 Al. Suceveanu, Al. Bamea, loc. cit.

3 R. Ocheşeanu, A. Vertan, Monede de aur şi argint din
secolele IV- V e.n. descoperite i11 Dobrogea, în Cultură şi civilizaţie
la Dunărea de Jos, extras, f. a., p. 1 6 1 - 1 68.
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AURICA SMARANDA şi AUREL DIACONU
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Fig. I . 1 -8 Monede descoperite la Luncaviţa, jud. Tulcea; 9 Constanţa. Mărite (2

x

1 ).

A few Roman Impe rial coins found in Dob rudj a
SUMMARY
In this article the two authors (one being the owner) present

8 Roman coins found at Luncaviţa. In this village

an unexcavated Roman fortification îs known at a place called "Milanu" from where, probably, the coins could come.

The last coin îs a Greek imperial one, found at Constanţa în

1 976.

EXPLANATION OF THE FIGURE
Fig. I . 1 -8 Coins found at Luncaviţa, Tulcea county; 9 Constanţa. Enlarged (2 x I ).

https://biblioteca-digitala.ro

A hoard of Ottoman akches probably found in Southern Serbia

Slobodan SRECKOVIC
At the International Meeting of collectors, which is held every spring and autumn, in Belgrade 1 982, I was
offered a hoard of Ottoman co ins akche, consisting of 1 487 pieces. On inspection of about one hundred pieces
selected at random I have established that the hoard referred to above, could be very interesting in spite of the
high percentage of poorly minted akches. A sum of about 600 DM was asked for the hoard, but because of my
financial standing I could not afford such an expenditure. Then, I agreed with a good a friend of mine, Mr.
Stevan Veres (who was a collector of lslamic coins at that time), to jointly purchase the hoard. An agreement
was reached that I would first make an inspection of the hoard, classify the akches by rulers and mints and then
divide them into approximately equal groups. The remaining 934 akches were sold by us as melting silver.
Notwithstanding my being very interested in the Ottoman numismatics, rny levei of knowledge at that
time did not allow me to record all the details of these coins. At the time I did not possess other catalogues than
Nuri Pere 1 and Ekrem Kolerkilii; 2, and· the best I could do was to determine the akches according to Nuri Pere.
Should we compare the akches which were registered by Nuri Pere and which had been minted in the reign of
sultan Selim I with those of the same sultan registered in Ciineyt Oli;er's catalogue 3, or akches of sultan Suleyman
I registered by Nuri Pere with those recorded in my catalogue 4, we will no doubt realize what I was able to
establish from the hoard at all. Probably, the remainder we sold for melting purposes, contained a substantial number
of interesting examples, on which a part of the inscription was poorly minted, but I could not realise this then.
Although almost 2/3 of the hoard is irretrievably lost, the part of the hoard that remained in my collection
( 1 /6) is extremely valuable for examination of the minting of akches of sultan Suleyman and particularly of the
mints such as: Srebrenii;e, Belgrade, Kutchayne and Modava (Moldova Veche, Caraş-Severin county, Roma
nia). A large percentage of the akches originating from the said mints and available in the hoard, enabled me to
identify the order in which these mints were opened s. Belgrade, Kutchayne and Modava mints, as I learnt
additionaly commenced working almost simultaneously before the end ofthe reign of sultan Suleyman I. Later,
during my long-term study ofOttoman coins, especially akches, I have inspected a great number of hoards, but
none of them contained such a high percentage of akches that had been minted în the above-named mints. The
hoard is particulary valuable due to high percentage of the akches minted in the Modava mint.
Today, whilst analysing part of the hoard available in my collection I came to the conclusion that the hoard
was closed in 1 562 or 1 563 . What led me to such a conclusion is the fact that the akches from Moda va mint were
made only with one type of obverse, which was classified by Sultan Jem 6 type No. 1 7 (Fig. l a). The same type
was classified in my catalogue as obverse H. In the hoard there were no akches with an obverse type Ibrahim
Artuk 7 No. 67 (Fig. l b) or 1 78 (Fig. l e), which are in my catalogue classified as type J and J l .
-

� - �
� � �
a

1

b
Fig. 1

Nuri Pere, Osma11li larda madenî para/ar, Istanbul, 1 968.
Ekrem Kolcrkil i�, Osmanli imparatorlugundâ para,
Ankara, 1 95 8 .
3 Ciineyt Ol�er, Ottoman coinage during the reign of Yavuz
Selim son ofBayezid li, Istanbul, 1 989.
4 Slobodan Sreckovic, Osmanlijski novac kovan na tlu
Jugoslavije, Beograd, 1 987.
i

SCN, X, 1 993, Bucureşti,

p.

c

s Slobodan Sreckovic, op. cit.; idem, Beograd (Belgrade), in
A Festschrift presented to lbrahim Artuk 011 the occasion of the
20th anniversary of the Turkish Numismatic Society, Istanbul,
1 988, p. 22 1 -242.
6 Sultan Jem, Coins ofthe Ottoman Empire, Thousand Oaks,
1 974.
7 lbrahim Artuk, Kanunî Sultan Suleyman adtna basilan
sikkeler, Ankara, 1 972.
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1 66
Ruler/
8 . Bayezid II
Mint place
1 05
Nuri Pere tvoe
Bel.itrad
Bursa
Edime
Harpurt
Konstantinye
Konya
Kratova
Ku�aine
Novar
Novaberda
Modava
Serez
Siroz
Sidre Oaosi
Srebrenice
Tire
Uskilp
Mint place
2
not eligible
Total type
2
Nuri Pere
Only Suleyman I
Total akches
2

1 28

136

1 34

1 42

1 44

203
10

4
18

4

4
2

2

207

209

11

2
32

[70]

6
1
14
3
32
4
82
37
63
74
10
4
1
48
26
1
79

66

30

4

18

I

[36]

68

36
4

46

2

310

64

89

553

b

c

Fig. 2

9
8
10
1
48

26
1
70

9

6
1

3

4

I

S . J. * 1 7

8
71
18

31

208

3

11

74
477(+934
*S.1.= Sultan Jem, Coins ofthe Ottoman Empire, Thousand Oaks, 1 974, p. 1 1 1 (type No. 1 7).

a

Total

1 O. Suleyman I

9. Selim I

934
1 487

d

Although the akches were minted with one type of reverse designated as reverse type II in my catalogue (Fig.
2a), there is a difference among them as far as the manner of writing the name of the mint Modava is concemed.
Out of five akches that belonged to me, three of them possessed an already known manner of writing the word
Modava (Fig. 2b ). The same kind of inscription was found also on a gold coin made in that mint (Nuri Pere No.
1 83). This certainly indicates that such an inscription became habitual at that time. The remaining two akches
had different inscriptions, not only in relation to the first three but also between them (Fig. 2c and d). Only one
type of obverse of this rare mint, wherein two types of obverse were used, and three methods of writing the name
of the mint applied - whereof two were extraordinary rare - convinced me that those akches had been minted in
a very short period of time. Those akches were minted at the very beginning of work and that is why the nan1e of
the mint was written in three dîfferent ways. It was not unusual during the reign of sultan Suleyman I for the
names of mints to be written in a variety of manners. Even the akches produced in large and well-known mînts,
such as Novaberda, bore the name of the mint written in severa} ways. My opînion is that this phenomenon
results from (not) knowing the correct nan1e of the mint and also from the incomplete literacy of die cutters. At
the present time also, the name of the mint îs read as Mudava or Mudâva and MOdava or Modâva.
As regards the remaining part of the hoard, a major part of akches were published în my book. A small number
of akches produced in the mints of Anatolia, includîng 3 pieces ofHarpurt, 1 piece of Bursa, 4 pieces of Konya and 1
pîece ofTire, 2 akches of sqltan Bayezid II and 74 pieces of sultan Selim I, clearly indicates that the owner was most
probably a small local merchant who saved money for years. It is, however, swprising that the hoard contained no
single akche from Canea - a mint în Anatolia, which was very productive in the third period of sultan Suleyman l's
reîgn. I would like to poînt out that there is no possîbility that the part of the hoard sold by us as silver had contained
any akche coîne.d în that mint. According to existing Catalogues I consîdered at that time that the mint C::ajrri1ţe was in
fact învolved, so that such inscription (the Dan1e of mint) received my special and thorough attention.
https://biblioteca-digitala.ro
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MARGARET THOMPSON, Alexander's drachms mints, II:
Lampsacus and Abydus, Numismatic Studies, N. 1 9, The Ameti
can Numismatic Society, New York, 1 99 1 , 77 p. + 34 pi.
Una dintre pcrsonalitătile cele mai remarcabile ale numismaticii
intemationale din ultimele decenii, autoarea, de curând dispărută
dintre noi, şi-a încheiat această ultimă operă fundamentală, cu ajutorul
numismatilor Hyla Troxell, Orestes Zervos şi Charles Hersch,
cărora le aduce cuvenitele mulţumiri. Cum volumul l-am primit
în omagiu, după ce aflasem trista veste a decesului autoarei şi
cum am avut privilegiul nu numai s-o cunosc personal, ci să şi
colaborez la una dintre cele mai durabile întreprinderi ale ei, de
o utilitate unanim recunoscută printre specialişti, An lnventory
of Greek Coin Hoards, New York, 1 973, prezentarea acestuia
se constituie într-un pios omagiu pe care i-1 oferim la rândul nostru.
Chiar dacă în acest caz nu este vorba de adevărate corpora,
materialul de la ANS, monede, mulaje şi fotografii a permis realizarea
unor studii monografice pentru producţia celor două ateliere monetare
în ultimele trei decenii ale secolului al IV-iea, aşa cum rezultă clar
din introducere, p. 9- 1 O. Lampsakos şi Abydos fac parte din grupul
atelierelor care au emis drahme, cuprinzând şi atelierele de la Sardes
şi Milet, tratate într-un prim volum, precum şi pe cele din Colo
phon, Magnesia şi Teos.
Alături de acest nominal se emit, tot din argint, tetradrahme, dar
productia s-a completat în ambele ateliere analizate în acest volum,
printr-o productie masivă de stateri din aur. Cele două ateliere au
emis monede cu tipurile lui Filip II, Alexandru cel Mare şi Filip III.
Urmează apoi catalogul pentru Lampsakos, p. 1 1 -3 1 , însotit de
comentarii, precedat de un paragraf consacrat atribuirii şi încheiat
de un subcapitol consacrat cronologiei. Monedele atribuite acestui
atelier sunt cele pe care E.T. Newell le aranjase sub Lampsakos
într-un manuscris nepublicat, pentru perioada domniei lui Alexandru
cel Mare şi până la Lysimah. Atribuirea se baza în principal pe
utilizarea masivă a protomei de Pegas, stemă a cetătii, care apare
mai ales în perioada ultimelor emisiuni. Cele ce le precedă, au fost
atribuite aceleiaşi monetării pe criterii stilistice şi pe baza folosirii
simbolurilor secundare, ca şi pe baza legăturilor de ştanţe dintre
serii, din păcate nu atât de frecvente cât ar fi de dorit. Pe de altă parte
se subliniază că Lampsakos a avut în perioada precedentă o
monetărie activă şi că oraşul se afla într-o importantă poziţie
strategică fiind plasat pe o linie de comunicaţii vitală între Asia
Mică şi bazele din patrie ale Macedoniei.
Catalogul cuprinde 534 de pozitii, la care se adaugă drahmele
de tip Alexandru cel Mare cu simbolurile lui Lysimah (A-H),
drahmele de acelaşi tip cu legendă Lysimah (I-R) şi staterii de tip
Alexandru cel Marc cu legendă Lysimah (S-T). În prezentarea
noastră vom insera aici şi propunerile cronologice pentru fiecare
serie, atrăgând totodată atenţia asupra existenţei unui util tabel
sinoptic, p. 38, în care se evidenţiază numărul de monede (stateri,
tetradrahme, drahme) şi cel de ştanţe folosite, individualizate până
în prezent, la producerea materialului din fiecare seric. În catalog se
indică unde se păstrează moneda şi atunci când provenienţa este
cunoscută localitatea se menţionează în paranteză, fiind vorba în
general de tezaure, asupra cărora vom reveni.

Prima serie are ca simbol caduceul, însoţit uneori de o
monogramă şi cuprinde tetradrahme şi drahme emise în 329/8,
dată ce pare ferm asigurată, căci ultima serie de monede de aur
autonome se datează în 330 a. Chr. Ele sunt ca şi următoarele
serii de tip Alexandru cel Mare. A doua serie, tot cu tetradrahme
şi drahme are ca simbol măciuca, însoţit sau nu de litera K şi se
datează în 32817. Din a treia serie se cunosc doar drahme cu
sabie în teacă şi se datează în 327/6. La a patra serie, cu stea,
sunt ataşate şi monede de bronz cu E sau cu stea şi .1., care s-ar
data în 326/5, dar paralelismul pare sigur doar pentru a doua
categorie de bronzuri.
Seria a cincea arc ca siglă de control � , tetradrahmele şi
drahmele fiind însotite consecverit de Demetra (iniţial denumită
de Newell „Hecate"), rareori şi de .1. în timp ce staterii şi
diviziunile lor ( 1 /2 şi 1 /4) au ca simbol aditional protomele de
cai adosate. Că în această serie după monedele de argint
urmează cele de aur, întâi diviziunile de stater, începând cu 1 1
4 ş i abia apoi unitatea, nu putem decât să constatăm. Normal ar
fi fost să avem în ordine: stateri, 1 /2 de stateri, 1 /4 de stateri,
tetradrahme şi drahme. Aceasta este oricum prima serie
abundentă şi pentru datarea ei s-au propus anii 325/4 - 324/3.
Bine reprezentată este şi seria a şasea cu staterii postumi de tip
Filip II şi drahme de tip Alexandru de! Mare având ca siglă de
control monograma 11' , însotită de cap din fată ori de şarpe la
prima categorie de monede, de şarpe pe unele dintre exemplarele
celei de a doua. Datarea propusă este 323/2 - 322/ I . Din seria a
şaptea fac parte aceleaşi categorii de stateri şi drahme având ca
siglă de control şarpele, data de emisie fiind 3 2 1 /0, în timp ce
din a opta din 320/ 1 9 fac parte emisiunile de aceleaşi tipuri şi
nominaluri având ca siglă de control monograma 3< însotită de
şarpe şi spic, Â şi spic la stateri, sau doar Â la drahme. Dacâ
seriile a şaptea şi a opta sunt destul de sărace, emisiunile din
seria a noua sunt deosebit de abundente. S-a propus o datare a
ei în 3 1 9/8 - 3 1 817, căci ea contine monede Filip III, care nu
pot fi încadrate după 3 1 7 când Arrhidaios a fost asasinat. Sigla
de control este $ în această pozitie sau „în oglindă". Se emit
stateri de tip Filip li şi de tip Alexandru cel Mare cu legenda
<l>IAIOOOY(Filip III) sau AAEAN.1.POY, cu siglele adiţionale
Â singur, uneori şi cu Jiii, sau .Îl.. , după care ar veni cele cu sigla
de control întoarsă. Drahmele, cu legenda F i l i p I I I sau
Alexandru au aceleaşi siglC ca mai sus la care se adaugă cele la
care sigla de control este însoţită, sub tron ca siglă secundară,
de Artemis, protomă de Pegas, AI sau .1. şi Al. Dacă primele îşi
găsesc emisiuni corespondente printre stateri, la ultimele, cu
aceeaşi siglă de control, sau cu alte sigle aditionale, nu se
constată acest paralelism, şi cum e l e au doar legenda
AAEAN6POY am lăsa deschisă emiterea lor şi după moartea ·
lui Filip III, poate în 3 1 7/6, căci dacă aceste legende se pot
referi la tânărul Alexandru, ele pot fi interpretate la fel de bine
şi ca desemnându-l pe Alexandru cel Mare, intrând în obişnuita
familie a postumelor.
Urmează aici, imediat după catalog, un comentariu impor
tant din care am retine doar că pentru primele serii nu există
legături de ştante sau de simboluri secundare, în timp ce seriile
V-IX, sunt strâns legate între ele din ambele puncte de vedere,
ceea ce asigură cronologia lor relativă şi face aproape sigură
cronologia lor absolută prin emisiunile cu tipurile lui Alexandru
cel Mare şi cu numele lui Filip (al III-iea).
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După o pauză de câţiva ani care începe în 3 1 7, eventual,
dacă avem dreptate în observaţia noastră de mai sus, uşor mai
târziu, comună şi altor monetării, ce s-ar putea explica prin
lipsa unei autorităţi politice suficient de puternică pentru a for
mula o politică fiscală, emisiunile se reiau după ce Antigonos
reuşeşte să controleze situaţia în Asia Mică în cca 3 1 1 a. Chr.
Prima serie din noua grupă de emisiuni, cea de-a zecea,
socotindu-le de la început, are ca siglă de control literele Kl. Ea
se caracterizează prin reapariţia tetradrahmelor, relativ puţin
numeroase ca şi staterii de altfel, şi printr-o masivă batere de
drahme, aproape la nivelul seriei a noua. Pe lângă sigla de con
trol a seriei se utilizează pentru statcri 0, Jl.p şi M, comune şi
tetradrahmelor la care se mai înregistrează 8 şi t.t:. Toate apar
şi pe drahme, nominal pe care mai apar, în mod excepţional,
PPP şi •· Seriile XI şi XII dau numai drahme şi în cantităţi extrem
de modeste. Ele se datează în 308/7 şi 307/6 având ca sigle de
control /!?n, respectiv A, însoţite prima de l"E şi t.P, a doua de
"M, l"E, "M:: şi 0, cu observaţia că acestea apar ca simbol
secundar la seria X. Tentaţia de a privi seriile XI şi XII ca
producţia unei a doua officine şi funcţionând paralel cu prima
cc ar fi produs scria X, pe care ar putea-o sugera această realitate,
eventual pe tot răstimpul avut în vedere de autoare, pentru cele
trei serii, nu pare o solu\ic productivă, simbolurile secundare aici
în discutie revenind nu numai pe parcursul seriilor următoare de
drahme şi stateri de până la ocuparea atelierului de către Lysimah dar
şi pe produc\ia atelierului din anii de i mediat după acest
eveniment.
Seria XIII, cu stateri şi drahme are ca siglă de control amfora,
îm;�ptă de 3-1" sau H, pe stateri, "M:: pe drahme şi se plasează în 306/
5. Intre anii 305/4 - 304/3 se emit seriile cu sigla de control
şoarece (XIV şi XVI), având între ele o serie cu herma (XV),
atestată de un singur exemplar, şi la eventuala obiecţie în spiritul
principiului testis wius, testis nu/lus, răspunde nota 9 de la p.
30, ca şi legăturile de ştanţe puse în lumină de catalog (vezi p.
3 1 , nr. 4 1 6-4 1 9). Prima serie cu şoarece, cunoaşte şi un stater,
pc drahme apărând şi o siglă secundară 't, 0, ii.. , M, sau >H
care nu este nicicând prezentă pe seriile XV şi XVI. Tot în
acest interval cronologic, sigur după seria cu şoarece, dar atestată
şi ea, din păcate, doar prin două ex. din aceeaşi pereche de ştan\e,
vădind o activitate foarte scurtă a monetarului respectiv, se
plasează scria XVII cu sigla de control pasăre pe ramură.
Ultima scrie XVI I I este foarte abundentă, căci dacă staterii
sunt doar pe locul al doilea după cei din 3 1 9/8 - 3 1 8/7 (IX),
drahmele, atât ca număr de exemplare ( 1 59) cât şi ca număr de
ştanţe utilizate (94 pentru avers, 1 26 pentru revers), sunt clar în
frunte, devansând producţia din perioada înainte citată. Sigla
de control este protoma de Pegas, înso\ită de sigle secundare:
Artemis, Al, 11=' şi Jl.p pentru statcri, aceleaşi plus AA , I-fi , A, M
şi torţă pentru drahme. Din comentariul consacrat seriilor
X-XVIII şi emisiunilor ulterioare ale atelierului controlat de
Lysimah, vom reţine aici mai întâi că seria cu Pegas şi-a
schimbat atât poziţia în cronologia relativă cât şi, în consecinţă,
data în cronologia absolută. Într-adevăr dacă E.T. Newell o
plasase în manuscris în cca 3 1 8-3 1 6, legând-o nemijlocit de
scria IX, Margaret Thompson şi A.R. Bellinger o plasau în
aceeaşi pozi\ie de cronologic relativă, dar schimbau datarea
considerând-o ca emisă imediat după pauza, de care am vorbit
mai sus, în cca 3 I O a. Chr. Datarea actuală este cca 303/2 302/ I . În al doilea rând, merită să rc\inem, în cc priveşte atelierul
lui Lysimah (A - T), ideea fructuoasă că avem în func\iune
două officinae. Un tabel intitulat „Synopsis of the Coinagc" (p.
38), încheie acest comentariu. Cum la el ne-am mai referit, vom
mai reţine aici doar că deşi nu avem un adevărat corpus, numărul
ştanţelor individualizate este impresionant: stateri I 05 - 1 60;
tetradrahme 3 1 - 74; drahme 389 - 552, deci fără monedele de
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bronz şi diviziunile de stateri avem până acum 525 ştanţe de avers şi
786 ştanţe de revers în uz între 329 - 30 I , cu preci:zarea că numărul
lor va mai creşte atunci când întregul material disponibil va fi
adunat. Urmează apoi capitolul consacrat cronologiei, p. 38-39,
pe care l-am folosit permanent în expunerea noastră.
Venind acum la atelierul din Abydos, în partea consacrată
atribuirii se arată argumentele după noi convingătoare pentru
plasarea monedelor din catalog în contul acestui atelier. Chiar
dacă lipseşte o siglă, mai exact un simbol caracteristic cetăţii,
există o strânsă legătură stilistică dar şi de ştanţe cu Lampsakos,
ceea ce recomandă o monetărie apropiată. Legăturile între cele
două monetării au fost puse de altfel în lumină şi pentru o
perioadă mai târzie a activităţii lor sub seleucizi, mai exact în
timpul lui Antiochos Hierax (E.T. Newell).
Din motive de spaţiu, vom trece mai rapid în revistă
producţia acestui atelier, mai ales că metodologic avem de-a
face cu aceeaşi structură şi cu aceeaşi acribie pe care le-am
întâlnit pentru LamP.sakos, cu precizarea că în catalog sunt
cuprinse 405 poziţii. lnceputul activităţii la Abydos se plasează
câţiva ani mai târziu, în cca 325/4, în contextul necesităţii plătirii
mercenarilor şi trimiterii lor acasă, datarea primei serii fiind
asigurată printr-o ştanţă comună cu un stater din seria V de la
Lampsakos (p. 1 5, nr. 88, având pe rv. protome de cai adosate
şi � ). Seria I are ca sigle de control hermă şi E, emi\ându-se
stateri, tetradrahme şi drahme. A doua serie, cu sigla de control
protomă de Pegas şi :E, cuprinzând stateri şi drahme se datează
în 3 24/3. Seriile I I I - I X sunt datate între 323/2 şi 320/ 1 9,
caracterizăndu-se prin emiterea de stateri de tip Filip li, însoţiţi
doar în ultima de stateri de tip Alexandru cel M are. Din
comentariul care se plasează după seria X, p. 8 1 -82, şi unde se
aminteşte o altă legătură de ştanţe de avers cu monetăria din
Lampsakos, după ce aminteşte contrastul între abundenta seriilor
de stateri Filip li în aceste ateliere faţă de situaţia de la Milet şi
Sardes unde sunt absente sau foarte rare, am reţine explicaţia:
„ l f, . . . the postumous Philips were intended to strougthen
Arrhidaeus's claims to legitimacy, it is not surprising that appear
so often at the two Asia Minor mints closest to Macedon where
Philip's party was strong". Siglele de control sunt palmier şi M
(seria I II), 6.Y, (IV), ::E(V), psp(VI), l'ld1 şi stea (VII) unde şi 1 /4
şi 1 /8 de stateri, picior de cal (VIII), unde apar drahmele cu
legenda <l>IAinnOY, spic de grâu (IX). Seria X cu M se datează
în 3 1 9/8, iar scria XI cu p..q şi pentagramă în 3 1 8/7. În prima
mai avem încă un stater postum Filip li, restul fiind de tip
Alexandru cel Mare cu legenda lui Filip I I I, în timp ce în a
doua staterii sunt numai de tip Alexandru cel Mare cu legenda
fie Alexandru fie legenda Filip. În aceste două serii drahmele
sunt rare, doar şapte poziţii şi o hemidrahmă (nominal extrem
de rar în epocă, semnalat însă şi în seria precedentă), în prima,
o singură drahmă cunoscută în a doua.
După un scurt comentariu (p. 5 1 -52) care evidenţiază
legăturile de ştanţe şi ştanţele transferate asigurând cronologia
seriilor, urmează catalogul seriilor din a doua secţiune de după
pauza ce coincide cronologic cu cea constatată la Lampsakos,
având aceleaşi cauze. Seria XII din 3 I 0/9 are ca siglă de con
trol un cap uman şi la nivelul ei reapar tetradrahmele ce se mai
semnalează apoi doar la nivelul seriei XII, din care lipsesc
staterii. Seria XIII din 309/8 are ca siglă de control leul în timp
ce seria XIV din 308/7 are ca siglă monograma M. prezentând
nu numai numărul cel mai mare de drahme dar şi numărul cel
mai marc de ştanţe înregistrat în activitatea acestei monetării
(5 1 de avers, 75 de revers). Emisiunile următoare: XV din 307/
6 şi XVI din 306/5 folosesc ca sigle tot monograme 1$1, respectiv
!OP. Din scria XVII, având ca sigle de control M şi pentagrama,
se cunosc doar statcri, care se datează în 305/4. Ultimele trei
serii compuse din stateri şi drahme au ca sigle de control III, ME
sau M în cunună şi se datează în 304/3, 303/2 şi 302/ 1 , după
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care se deschide şi aici epoca emisiunilor pentru Lysimah. Un
scurt comentariu numismatic, punând în lumină legăturile de
ştanţe şi de sigle secundare (frunza, seriile XII-XV), urmeaz.ă
la p. 62-63 şi se încheie cu un tabel sinoptic sintetizând
materialul cuprins în catalog. Pentru stateri sunt cunoscute până
acum 1 09 ştanţe de avers şi 1 44 ştanţe de revers, cifre similare
cu cele de la Lampsakos, în timp cc penim tctrndrahmc avem
doar 1 0-1 1 ştanţe, în netă iuferioritate faţă de atelierul vecin,
iar pentru drahme s-au individualizat 2 6 1 ştanţe de avers şi
407 ştanţe de revers, sensibil mai puţine şi ele. Fără cele pentru
rarele div izi u n i de stateri ş i de drahme, avem un total
considerab il de ştanţe utilizate : 3 8 0-562. D i n succintul
comentariu cronologic, p. 63 -64, utilizat de noi mai sus, am
reţine doar că seriile XI şi XII prezintă legături de ştanţe, în
ciuda unei pauze de şase an i în activitatea atelierului, ceea ce
se explică prin împrejurarea că ultimele trei ştanţe (două de
stateri, una de drahmă) utilizate înainte de închiderea temporară
a atelicrnlui (p. 5 1 , nr. 173-1 75) se prezentau într-o stare prea
bună pentru a fi înlăturate şi au fost utilizate la redeschiderea
sa, una din ele supravieţuind şi în seria X III, ceea ce atestă o
producţie foarte restransă de stateri în cazul seriei precedente
(doar doi stateri cunoscuţi).
Urmează o secţiune consacrată tezaurelor ce conţin astfel
de monede, p. 67-77, cu precizarea acestora şi trimiteri la cata
log atunci când materialul a fost ilustrat putând fi inclus în acesta
Sunt 1 4 tezaure de monede de aur şi 33 tezaure de monede de
argint, toate prinse în IGCH. Dacă drahmele nu sunt până acum
prezente în zona noastră geografică, staterii în schimb apar în
tezaurele de la Gâldău, Lărguţa, Anadol şi Mărăşeşti, citate în
ordinea îngropării lor, la care le-am adăuga pe cele de la sud de
Dunăre de la Iasna Poliana şi Malko Topolovo. Pentru că faţă
de bibliografia utilizată de noi când am publicat tezaurul de la
Mărăşeşti (Dacia, N.S„ 18, 1 974, p. 1 03-1 25), cartea pe care o
recenzăm acum aduce unele modi ficări, dar şi un p lus de
certitudine pentru cronologia staterilor, merită să precizăm aici
că cei emişi la Lmnpsakos se dateaz.ă în 325/4 - 324/3, 3 1 9/8 3 1 8/7 (4 ex.) 3 1 0/9 - 309/8 şi 3 03/2 - 302/1 (2 ex.), iar cei de la
Abydos se datează în 3 1 8/7, 305/4 (2 ex.), 3 03/2, 3 02/1 (3
ex.), în timp ce ultimii doi sunt emişi la începutul activităţii
ateliernlui sub Lysimah în 301/0 - 300/299, ceea ce conspectul
din volumul acum recenzat din păcate nu precizează (M. Th
ompson, in Essays in Greek Coinage presented to Stanley
Robinson, Oxford, 1 967, p. 1 7 1 , nr. 63).
Volumul se încheie cu o excelentă ilustraţie, 34 pi. (18 pi.
pentru Lampsakos şi 16 pi. pentru Abydos), extrem de utilă
chiar dacă selectivă. pe linia înaltei ţinute grafice a întregului
volum tipărit în Belgia la Cultura, Wetteren.
Suntem convinşi că acest nou volum publicat de Societatea
Numismatică Americană într-o prestigioasă serie, constituie o
operă exemplară, de fundamentală importanţă şi reprezintă un
marc pas înainte lăcut pc drumul încă atât de lung al cunoaşterii
amănuntite a activitătii fiecărui atelier monetar care a emis în
numele �egilor macedonenilor Filip al Ii-lea şi Alexandru cel
Mare, în timpul vieţii acestora sau după aceea, uneori mult mai
târziu, fi i nd de natură să marcheze un progres decisiv în
dezvoltarea studiilor de istorie economică a epocii elenistice.
Gh. Poenaro Bordea

ALAIN DAVESNE, GEORGES L E RIDER, Giilnar II. Le
tresor de Meydancikkale, (Ci/ieie Trachee, 1 980), Institut
Frarn;:ais d'Etudes Anatoliennes, Editions Recherche sur Ies
Civilisations, Paris, 1989, 1 , Tede, 378 p. + 2 P/andies, 157 pi.
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La 21 septembrie 1 980, în săpăturile conduse de Emmanuel
Laroche la 8 km de Gtilnar, în punctul numit Meydanclkk.ale
sau Meydanclk Kalesi din C ilicia Tracbe sau Isauria, s-a
descoperit într-un edificiu oficial public de destinaţie incertă,
un imens tezaur monetar în trei vase, numite convenţional A, B
şi C, în ordinea descoperirii lor. Tezaurul era compus din 52 1 5
monede de argint (A, 2298 ex. + D , 1 786 ex . + C, 1 1 3 1 ex.),
din care 1 7 1 4 tetradrahme şi 1343 drahme erau de etalon attic,
în timp ce 1 3 decadrahme, 4 octodrahme şi 2 1 4 1 tetradrahme
erau de etalon ptolemaic, totalizând circa 66 kg arg int, ce
reprezintă2 1/2 talanţi attici, respectiv 3 talanti ptolemaici. Structura
monedelor din vasul C este cumva diferită de a celor din primele
două, însă tezaurul nu putea să fie îngropat decât concomitent.
Două mase monetare sunt importante: ,,alexandrii" cu 2554 ex.
(49%) şi ,,ptolemeii" cu 2 1 58 ex. (41 ,4%), faţă de care ansamblul
celorlalte serii „lysimachi", Demetrios Poliorcetul, Antigonos
Gonatas, regii Seleucizi şi Attalizi fotalizează doar 503 ex. (9,6%).
Toate aceste detalii ca şi cele privind cercetarea materialului,
făcută �ucccsiv în muzeele din Ankara, Sililke şi Istanbul, precum
şi publicaţiile şi comunicările preliminare sunt expuse de A.
Davesne în Introducere: descoperirea şi conţinutu/ tezaurolui,
p. 5-18, unde se dă şi un con�J>ect al continutului celor trei vase,
urmat de un b ilant global, precum şi o listă a abrevierilor celor
mai frecvent utilizate. Acelaşi autor semnează şi prefaţa, p. 3-4.
Este de la sine înteles că în această exemplară monografie
numismatică, consacrată unuia din cele mai m ari şi mai
importante tezaure elenistice descoperite până în prezent, partea
consacrată catalogului monedelor să fie nu numai prima dar şi
cea mai întinsă, p. 1 9-2 1 8.
Avem mai întâi o listă sumară a monedelor, p. 2 1 -24, după
care urmează notele asupra catalogului, p . 2 5 , unde se
precizează că fiecare monedă are un număr de ordine şi, în
paranteză, un număr de inventar precedat de A, B, sau C, sigla
vasului din care a tăcut parte, că de regulă lipseşte indicarea
axului printr-o săgeată, precizându-se dacă seria din care face
parte a fost emisă cu ştante ajustate sau nu, săgeata fiind prezentă
doar atunci când ea reprezintă o exceptie sau când este vorba
de o monedă izolată sau de atribuire incertă, că se indică
greutatea, de obicei, după curăţare, iar în cazul monedelor
ptolemaice, cântărite de două ori, prima este cea obtinută după
curătarea cu apă prin periere, a doua după curătarea chimică,
dar numai atunci când diferea de prima. La alte precizări făcute
tot acolo vom face apel când va fi cazul.
Prima parte a catalogului este opera lui Georges Le Rider şi
cuprinde ,,alexandrii" adică monedele, tetradrahme sau drahme
de tip Alexandru cel Mare în numele acestuia sau al lui Filip III,
cele de acelaşi tip dar emise în numele lui Lysimach, Seleucos
sau Antiochos intrând în cea de-a doua parte. Sunt indicate
consecvent identităţile de ştante şi retuşurile suferite. Pentru
atelierul din Amphipolis, nr. 1 -4 1 9, din care 4 1 8 tetradrahme şi o
drahmă, materialul este prezentat în patru grupe cronologice: cca
336 cca 323, cca 323 - cca 3 1 7, cca 3 1 6 - cca 295/4 şi cca 281/
O - cca 273-271, pentru care nu mai există emisiuni paralele de
tip Filip II. Urmează două imitaţii după tetradrahme ale atelierului
din Amphipolis. Pella, nr. 422-464, e�1e reprezentată prin 43 de
tetradrahme grupate în două serii, 336 - 295/4 şi cca 28 1/0 - 272
(pentru ultima se propusese anterior 288 - 283, datare ce nu pare
să reziste criticii). În prima grupă s-ar putea avea în vedere o
datare cca 3 1 7 - 295/4 pentru materialul ce nu figurează în tezaurul
de la Demanhur. Să notăm aici că o legătură de ştanţă de avers
între o tetradrahmă emisă de Pella cu una având ca siglă caduceul
pennite clasificarea la acest atelier a acestei din unnă emisiuni,
care figura între incertele din Macedonia. După „alexandrii"
-
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emişi în Peonia sub Audoleon, nr. 465-475, mai urmează
emisiunile reatribuite mai de curând atelierului din Corinth, nr.
476-484 (după E.T. Newell ur fi fost vorba de Sicyon), ale celui
din Argos ?, nr. 485-486, la care se adaugă incertele din Macedonia
şi Grecia, nr. 4�:7-528, unde rămân şi o scrie de tetradrahme şi
dr„rnc pentru care Margaret Thompson (MN, 26, 1 98 1 , p. 4849.i avea în vedere atelierul de la Sinope, atribuire ce necesită
conlinnări (nr. 508-527).
Urmează trei tetradrahme de mare interes pentru noi emise la
Mesembria, Odcssos şi Callatis (nr. 529-53 1 ), ce reconfirmă
implicarea produselor acestor ateliere, chiar dacă în cantităţi mici,
în circulaţia epocii. Ele sunt evident postume şi fac parte din
categoria celor emise post 294 (cf p. 24 1 ), foarte probabil, chiar
dacă acest lucru nu este preci:zat expressis verbis, post 28 1 /0 şi
oricum înainte de data de încheiere a tcuiurului.
După o tetradrahmă ce se atribuie cu bune argumente
atelierului din Parion (nr. 532), unnează 227 drahme emise la
Lampsakos (nr. 533-75 9), la care se adaugă şi trei imitaţii ale
acestora (nr. 760-762). Ceva mai puţin abundente, 1 44 drahme,
sunt emisiunile din Abydos (nr. 763-906), însoţite şi ele de trei
imitaţii (nr. 907-909). Pentru producţia acestor ateliere şi încadrarea
ci cronologică este de văzut acum volumul ce le-a fost consacrat
de Margaret Thompson, Alexander's Draclun Mints, II, New Yorlc,
1 99 1 , care marchează u n progres important faţă de articolul
aceleia.şi autoare, în colaborare cu A.R. Bellingcr, din Yale Clas
sical Studies, 1 4 , 1 955. Evident, materialul impunător de acolo
se completează în chip fericit cu cel din tezaurul de la
Meydancikkale, nefolosit de regretata numismată americană. O
tetradrahmă din Clazomene ? (nr. 9 1 0), alta din Erythrea şi pairu
dral1me din acel aşi atelier (nr. 91 1 -91 5), precum şi patru drahme
din Chios (nr. 916-91 9), marchează prezenţa acestor ateliere în
teuiur. Dintre atelierele ce au emis abundent drahme, cel de la
Teos e5te reprezentat doar prin 39 de drahme şi o imitaţie (nr.
920-959), în timp ce cel din Colophon dă o cifră record pentru
această acwnularc, 3 78 drahme şi şase imitaţii ale acestora (nr.
960-1 343), care vor li de marc utilitate, atunci când se va trece la
studierea monogralic;1 a produc�ei accslor ateliere. Dacă atelierul
din Efes nu dă dcC<it trei drahme (nr. 1 344-1346), cel din Magne
sia pe Meandru alimentează lC7Âilrul cu 4 tetradrahme, 1 08 dralunc
şi o imitaţie de drahmă (nr. 1347-1 459), în legătură cu care se
impune aceeaşi remarcă cc am făcut-o ceva mai sus. Pentru Priene
avem doar dotlă drahme (nr. 1460-146 1 ), dar atelierul din Milet
este bine reprezentat cu 1 7 tetradrahme şi 97 drahme la care se
adaugă şi două imita.ţii, una pentru fiecare nominal (nr. 14621 577). Urmează şase tetradrahme şi 3 1 dral1me emise la Mylasa
(nr. 15 78 - 1 61 4), la cure se adaugă, poate, alte două dral1me ce se
a1lă printre inccne (nr. 2527-2528), dacă propunerea tăcută de
Margarct Thompson, cu ocazia publicării importantului teuiur
de la Annenak, MN, 3 1 , 1 986, este corectă. Emisiunile din Sardes
ocupă un loc important (nr. 1 6 1 5 - 1 8 1 1 ), cu 37 tetradrahme şi
159 drahme, la care se cidaugă o imitaţie de drahmă Cum era
firesc în cazul acestui atelier, ca şi în cazul celui de la M ilet. se
trimite la Margarct Thompson, Alexr.nder's Drachm Mints, I, New
York, 1 983, însă ar li fost poate bine să se indice în text şi
propunerile cronologice făcute pentru fiecare emisiune în parte.
După un atelier incert din Asia Mică occidentală emitent de
tetradrahme şi drahme în vremea lui Dcmetrios Poliorcetul, ce
utilizează ca siglă capul de berbec (nr. 1 8 1 2- 1 8 1 5), urmează
tetradrahmele şi drahmele emise la S ide (nr. 1 8 1 7 - 1 85 6) şi
tetradrahmele de la Tarsus (nr. 1 857- 1 873). Dintre atelierele din
Cypro sunt reprezentate cele de la Salamina, cu 22 tetradiahme
şi două drahme (nr. 1 8 74-1 897), Kition (nr. 1 898- 1 9 1 0) şi
Amathonte ? (nr. l 9 1 1 -1 9 1 5) evident dacă această propunere a
lui E.T. Newell, pusă la îndoială de M. Amandry, se va verifica;
ultimele două ateliere dau doar tetradrahme. Unnează ateliere
incerte din Cilicia sau din Cypru (nr. 1 9 1 8-1 925) sau din
Mesopotamia de Nord (Carrhae ?, nr. 1 9 1 6-1 9 1 7).

4

Atelierele de la Alexandria pros Isson , Antigonca pc Ownte,
Antiochia '?, Damasc şi Carrhae dau tezaurului numai tctr:idral11n1:
(nr. 1 926-1 933, 1 934-1947, 1 948, 1 949- 1 95 5 şi 1 95 6- 1 96 1 . la
care se pot adăuga eventual şi cele amintite m<ii sus pr inu-c im:cn..:).
Rămân neatribuite mai prncis câteva teu-oorahme cc au fo:,t 1.:m isc
imdeva în Cappadocia şi Syria de Nord (nr. 1 962- 1 972).
În continuare, foarte bine reprezentat est e atel ieru l de la
Arados cu 8 5 tetradrahme şi şapte drahme (nr. 1 9 7 3 -2 0 64 ) .
după care sunt catalogate produsele celorlalte ateliere din zonă,
numai tetradrahme, ce au o participare ceva mai modt:stii îu
teraur: Marathos, 1 9 ex. (nr. 20 6 5-2 083 ). B yb los , 44 e x . ( n r.
2084-2 1 27), Derytos, 1 ex. (nr . 2 1 28), S idon , 1 8 e x . (nr
2 1 29-2 1 46), Ake-Tyr, 40 ex. şi trei im itaţi i (nr. 2 1 4 7-2 1 8 9 ) ,
Tyr, 14 ex. (2 1 90-2203) şi cele câteva incerte din Syria ş i Fenicia
(nr. 2204-2207).
Dacă doar patru tetradrahme sunt emisiuni din Alexandria
Egiptului (nr. 2208-22 1 1), atelierul din Babylon prezent cu 2 3 8
tetradrahme şi trei drahme (nr. 22 12-2452) este în a doua poziţie
după Amphipolis ca valoare a numerarului din tc7.aur, cc1.;a cc
confim1ă poziţia sa excepţională între atelierele ce emit
„alexandri", chiar dacă prin prisma numărului d e p iese este
devansat de Colophon, însă pentru acesta, cum am \'ăzut, avem
doar drahme. Să semnalăm şi prezenţa celor c in c i i m i taţi i de
tetradrahme după produsele acestui atelier (nr. 2 4 5 3 -2 4 5 7 ) .
Celelalte ateliere orientale, Seleucia pe Tigru (nr. 2458). Susa
(nr. 2459-2482) şi Ecbatana (nr. 2 4 8 3 -2 4 8 5 ) , au o prezenţ�
modestă sau chiar s i mb o l ică. Ateliere i n certe d au încă l 5
tetradrahme şi 30 drahme (ur. 2 4 8 6 -2 5 2 6 : 2 5 2 7 -2 5 2 8 tl md
atribuite celui din Mylasa). Lista se încheie cu imit<iţiile incenc.
1 5 tetradrahme şi şapte drahme (nr. 2 5 3 3 -2 5 5 4 ).
În a doua secţiune a catalogului, real izată de C athi.:rinc
Joannes şi Georges Le R ider, sunt cuprinse cm i s iu n i k l u i
Dcmetrios Poliorcetul, Antigonos Gonatas ş i Lysimach, prc1.:um
şi cele ale Selcucizilor şi Attalizilor.
Cele 3 l moncde emise de Demetrios Pol iorcctu l, cu tipur i ic
şi legenda sa, mai exact 27 tetradrahme şi p atrn drahme, sunt
produse în atelierele de la Salarnina (nr. 2 5 5 5 -2 5 5 8 ). Tarsus
(nr. 255 9-2562), Efes (nr. 2563-25 67), Pclla (ur. 2 5 6 8 -2 5 74 ) .
Amphipolis (nr. 2 5 75-2582), într-un atelier ncprcciznt d i u
Macedonia (nr. 2583) la Theba (nr. 2 5 94) şi C halc is (nr 2sin.
De la Antigonos Gcrnatas în tezaur sunt prczi.:n tc do <H" trei
tetradrahme cu tipurile şi legenda sa, emise la A:n phipulis (nr.
2586-2588), la �·:� _se adaugă câţiva „alcxundri" emişi ele .icd<J"i
atelier şi de Pella -:„nintiţi mai sus (nr. 3 8 1 -4 1 9 ş1 4 5 4 -4 6 4 )
De interes deosebit sunt cele 148 ex. catalogate sub Lysimach,
din care 1 1 7 sunt tetradrahme şi 3 1 drahme, înu-c care emisiun 1
contemporane cu tipurile lui Alexandru cel M <i rc sau rn cele
personale şi, încă mai importante, postu me timpuri i . Atelierele
emitente reprezentate în tezaur suni Lysimacheia (nr. 258Y-2 5 ':l7J,
Scstos (nr. 2598-2602), Lampsakos (nr. 2603-2 6 1 7), Abydo� ( nr
261 8-2623), Sardes (nr. 2 624-2 62 9), M agncsia pc Mcandn: ( n r
2630-2636), Colophon (nr. 2637-2652), Tcos (nr. 265 3 -2 6 5 5 ) ,
Mytilenc (nr. 2656), Alexandria Troas (n r. 2 ( 5 7), Eres (nr. 2 6 :" 8 2666), Chios (nr. 2667-2668), Amphipolis (nr. 2 6 6 9 -2 6 7 5 /.

P� · · .arn (nr. 2676-2679), P<1Iion (nr. 2680-2 683), Srn)'ma ( ur
2<il'S4-2685), Pella (nr. 26 8 6 -2 68 7) , Perinth (nr. 2 6 8 8 ) . A.:nus
(nr. 2689-2692), Byz.'Ultion (nr. 2693-2701 şi probab il m . 2 7 02 2705), Calccdon (nr. 2706-271 2), Cyzic (nr. 27 1 3 -2 7 1 4 , Jlll<itc
şi nr. 27 1 5-27 1 8), Clazomene ? (nr. 27 1 9) şi Lcucon II, rege al
Bosforului Cimerian (nr. 2720), surfrapată peste o te1radralun;1

de la Seleucos I de tipul Zeus-Athena pe quadrigă cu clclim \ i .
Ultimele 1 6 tetradrahme (nr. 272 1 -2736) nu au putut li atribuite
unui atelier anume.
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Monedele Seleucizilor, 26 1 ex., mai precis 25 1 tetradrahme
şi I O drahme, cuprinzând emisiuni de la Seleucos I până la
Seleucos li, sunt repartizate pe ateliere, urmând ordinea din
exemplarele repertorii ale lui E.T. Newell, WSM şi ESM, dar
ţinând seama de contribuţiile ulterioare nu o dată decisive
privind atribuirea, ori numai ordinea relativă a emisiunilor. Să
notăm şi că o listă pc domnii a emisiunilor se află în apendicele
de la p. 369-370, cu observaţia că emisiunile de tip Alexandru
cel Mare cu legenda lui Seleucos de la Laodicea pe marc şi
Susa n-au fost repartizate între Seleucos I şi li. În tezaur sunt
reprezentate atelierele de la Carrhae (nr. 2737-2739), Seleucia
Piercia (nr. 2740-2744), Antiochia (nr. 2745-2762), ,,Aparnea"
(nr. 2763-2768), Laodicea pe mare (nr. 2769-2785), Tarsus
(nr. 2786-279 1 ), din Cilicia (nr. 2792-2825), Cappadocia sau
Syria de Nord (nr. 2826-2830), de la Sardes (nr. 283 1 -2860,
ultima piesă putând fi şi o emisiune din Cilicia), Magnesia pe
Sipylos sau Smyma (nr. 286 1 ) , Magnesia pe Meandru (nr. 28622863), Phocea (nr. 2864), Pergam (nr. 2865-2866, emise de
Philetairos sub Antiochos I, în cca 279-274), Lysimacheia (nr.
2867-2868), Seleucia pe Tigru (nr. 2869-2935, cu menţiunea
că atribuirea prudentă aici a nr. 29 1 0-29 1 4, clasificate anterior
în alte părţi, ne apare justificată), Susa (nr. 2936-2980),
Ecbatana (nr. 298 1 -2994) şi ateliere incerte, nr. 2995-2997,
ultima putând fi o imitatie. Monedele Attalizilor (nr. 2998-3057),
bătute la Pergarn, nu sunt prea numeroase, 60 tetradrahme şi se
încadreaz.ă în grupele I-VI A, dar asupra lor vom avea să revenim.
A treia sectiunc a catalogului cuprinde cele 2 1 58 monede
ptolcmaicc şi este realizată de Alain Davcsne. Este vorba de 2 1 4 1
tetradrahme, patru octodrahmc ş i 1 3 dccadrahme, acestea din
urmă emise pentru Arsinoe l i . Celelalte sunt emise pentru
Ptolemaios I, li şi III, în marca lor majoritate la Alexandria (nr.
3058-4009), alături de care figureaz.ă produse ale atelierelor din
Syria şi Fenicia: Ga1..a (nr. 40 1 0-4030), Joppc (nr. 403 1 -4053),
Ptolemais (nr. 4054- 4097), Tyr (nr. 4098-4453) şi S idon
(nr. 4454-4 743 ) ; d i n Cipru: Salamina (nr. 4 744-4 8 7 8 ) ,
Kition ( n r . 4879-5099), Paphos ( n r . 5 1 00-5 1 23 ) , incerte
(nr. 5 1 24-5 1 8 8); din Asia M ică : Tarsus (nr. 5 1 89-5 1 90) şi
ateliere incerte (nr. 5 1 9 1 -52 1 5). Sunt indicate cu acurateţă datele
de <:mitere, contramărcile, diferiţi graffiti şi inciziile.
ln partea a doua a volumului avem ceea ce autorii au numit
„commentairc des monnaies". Primul capitol, p. 22 1 -226,
cuprinde considcratii asupra naturii tezaurului şi revine asupra
împrejurării structurii diferite a conţinutului vasului C, în care
ultimul rege scleucid reprezentat este Antiochos I (28 1 -26 1 ) şi
ultima monedă ptolemaică datată este o emisiune de la Tyr din
270/69, fată de cele ale vaselor A şi B, unde monedele datate
cert merg până în 242/1 . Analizând condiţiile de descoperire,
grcutătile monedelor din cele trei vase pe baza unor eşantioane
cuprinzând tetradrahme de tip Alexandru cel M are de la
Amphipolis din 3 1 6-295/4, de la Babylon din 3 1 7/6-306/5 şi
Amphipolis şi Pella din 28 1 /0-273-27 1 , precum şi drahme de
acelaşi tip emise la Sardes şi Colophon, ce par să reflecte o
uzură asemănătoare, se ajunge la încheierea că tezaurul nu a
fost constituit în două etape către 260 şi respectiv 240-235, ci
numai în ultima dintre ele. Ni se propune ideea că monedele de
etalon attic şi ptolemaic erau ţinute separat, umplându-se întâi
vasul C, cu primele dintre ele, între care s-a rătăcit o singură
monedă ptolcmaică, apoi cele attice rămase au fost repartizate
intre vasele A şi B, continutul lor fiind completat cu monede
lagide, aflate doar în partea superioară a vasului A, iar
decadrahmelc reginei Arsinoe, grupate de bună seamă aparte,
constituie un fel de dop sumar al vasului B.
După aceste desluşiri, capitolul li, p. 227-230, cuprinde remarci
preliminare asupra datei de îngropare a tezaurului. ln ce priveşte

„alexandrii", ultimii cu posibilităţi de datare sunt cei emişi la
Arados în anii 1 7 şi I 8 ai erei locale (anul I 259/8, H. Seyrig)
adică 243/2 şi 242/ 1 , ceea ce îndeamnă la o îngropare puţin
după acest an, cu atât mai mult cu cât sunt cunoscute tetradrahme
ale aceluiaşi atelier în anii 1 9-2 I şi apoi 24 şi mai departe.
Ultimele monede ptolemaice precis datate sunt cele emise la
Joppe în 243/2 (două ex.), dar seria emisiunilor datate din Syria
şi Fenicia se opreşte în 242/ 1 , dată când după Hylla Troxell,
MN, 28, I 983, încetează şi emisiunile pentru Arsinoe, cu
precizarea că cifrele de pe avers nu sunt date cum credea J.
Svoronos şi că ultimele reprezentate în tezaur sunt şi ultimele
emise, datând din 246-242/1 , ceea ce face aceste mărturii destul
de puţin semnificative. Câteva tetradrahme par să-i aparţină' lui
Ptolemaios III (ce-şi începe domnia în ianuarie 246). Uzura
pieselor, subiect tratat în amănunt într-un alt capitol, pare să
îndemne şi ea spre o retragere din circulaţie a numerarului către
240/239, caz în care monedele de.etalon ptolemaic ar confirma
data oferită de „alexandri".
Dacă pentru unele tetradrahme seleucide şi attalide, s-ar
accepta propunerile cronologice mai vechi ale lui E.T. Newell
şi mai recente avansate de Ulia Westermark ( 1 96 1 ) ori Chr.
Boehringer ( 1 972), am avea ca terminus post quem o dată către
225-220, dacă nu chiar către 1 96- 1 90 (Antiochos III), dar atunci
nu s-ar putea explica de ce nu avem în tezaur „alexandri" şi
„ptolemei" post 242/1 şi nici emisiuni seleucide aparţinând sigur
lui Antiochos H ierax, Seleucos I I I şi Antiochos I I I , ori
!11accdonene cu capul lui Poseidon şi Apollo şezând pe proră.
ln aceste conditii par să se impună reconsiderări cronologice
pentru categori ile de monede, putin numeroase de altfel, ce
aparent ar fi împins data de îngropare în ultimul sfert al secolului
III ori în primul deceniu al celui următor, ceea ce autorii vor
face argumentat în alte capitole ale cărţii.
Un substantial capitol, I I I, p. 23 1 -258, este consacrat de
O . Le Rider „alexandrilor". Este tratată mai întâi problema
atribuirilor, după care urmează chestiuni de cronologie,
examinându-se rând pe rând „alexandrii" municipali din Asia
Mică occidentală în primele decenii ale sec. III cu sugestii de
datare importante pentru atelierele de la Parion, Pergam,
Erythrea, Chios, Efes, Magnesia pe Meandru, Priene, Milet şi
Mylasa; primii „alexandri" emişi la Arados, ce par a nu data
înainte de 250 (deşi era autonomă începe în 259/8); „alexandrii"
din Asia Mică şi tezaurul de la Meydanctkkale.
Un mare interes ii prezintă analiza circulatiei monedelor de
tip Alexandru cel Mare în Asia Mică în al treilea sfert al sec. III.
Se subliniază mai întâi marea importantă a tezaurelor de la
Meydanctkkale şi Kirazlt, în apropiere de Amasya (IGCH 1 369;
Anatolia antiqua, 1 987), încheiat pe la 230, pentru această
problemă (cf. şi analiza adâncită pentru 275-225 a lui G.Le Rider,
din Journal des Savants, 1 986) după care se explică prezenta
unor monede emise în două etaloane diferite la Meydanctkkale
prin pozitia de frontieră a aşezării, ce aparţine Ptolemeilor, fiind
folosite concomitent şi separat, după caz. Se indică pentru
,,alexandrii" din ambele tezaure, situatia numerică pentru cei cu
legenda Alexandru cel Mare, Filip III, Lysimach, Seleucos şi
Antiochos. Este examinată apoi vârsta „alexandrilor", cu
conspectul celor emişi după 294 din ambele tezaure (să
consemnăm că l a K i razh avem în această categorie două
tetradrahme emise la Callatis şi o alta într-un atelier incert din
zona Pontului Euxin) şi constatarea importantă că cei anteriori
acestei date predomină cu 88,2%, respectiv 92,5%. Repartizarea
drahmelor de tip Alexandru cel Mare după legende dă rezultate absolut
normale. Din consideraţiile privind ,,alexandrii'' din cele două tezaure
am reţine intensificarea producţiei lor în 325/4 şi 32413, când se deschid
şi ateliere noi cu prilejul lăsării la vatră a mercenarilor şi faptul că, mai
târziu, la Amphipolis, Casandru a emis nu numai pentru nevoile
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sale de numerar ci şi pentru cele ale lui Lysimach, în timp ce
Seleucizii şi regatul lor din Pergarn au emis relativ putin, acceptând
monedele mai vechi în loc să le topească, înlocuindu-le prin
emisiuni cu tipurile lor personale.
De interes exceptional este discuţia amănunţită privind
uzura tetradrahmelor şi drahmelor prin circulatie, precum şi
evaluarea greutătii medii în momentul baterii, făcută pe baza
analizei unor emisiuni din Amphipolis, Babylon, Ake-Tyr şi
Sardes pentru primele, respectiv Colophon, Lampsakos,
Abydos, Magnesia pe Meandru, Sardes şi Milet, pentru celelalte.
În tabele, pentru tetradrahme greutăţile sunt grupate din I O în
I O, pentru drahme din 3 în 3 cg, indicându-se cu acuratetă şi
greutătile exemplarelor anormal de uşoare. Scăderea pentru
Amphipolis ar fi de ± 0,5 cg anual şi greutatea initială s-ar plasa
la ± 1 7 ,32 g, lucrurile fiind uşor diferite în celelalte ateliere,
care par să fi redus după moartea lui Alexandru cel Mare cu
circa 0,5% (± 8 cg) greutatea tetradrahmelor. În cazul drahmelor
scăderea ar fi fost de ± 0,27 g pe an, iar greutatea initială de ±
4,33 g, redusă se pare imediat după 323, pentru a creşte uşor
sub Filip III şi a reveni la cea de după moartea lui Alexandru
cel Mare în perioada de după 3 1 0/9. Sunt examinate apoi
mărturiile concordante cu cea a tezaurului de la Meydanctkkale
şi cele care i se opun, tezaurele sensibil mai timpurii de la
Demanhur şi Aki;:ekale, îngropate în 3 1 8 sau începutul lui 3 1 7,
respectiv în 3 1 7 sau începutul lui 3 1 6, la care pierderea anuală
medie ar fi de ± 1 ,8 cg, fenomen pentru care se sugerează unele
explicatii. De altfel uzura anuală a monedelor ptolemaice din
tezaurul de la Meydanctkkale este dublă fată de cea constatată
pentru „alexandri": circa I cg; asupra ei însă se va mai reveni.
La rândul său, Alain Davesne consacră capitolul I V
„ptolemeilor", p . 259-322, ocupându-se mai întâi de clasificarea
emisiunilor şi ajungând la propuneri de atribuiri pe ateliere şi
de datare a unor emisiuni - care nu au pe ele o dată exprimată
în cifre referitoare la una din erele utilizate - , de cel mai mare
interes şi de absolută noutate. Urmând firul expunerii, unde
constatările şi ipotezele autorului se succed cu o foarte mare
densitate, nu avem aici posibilitatea să înregistrăm decât unele
aspecte ce ni s-au părut nouă mai interesante, neglijând din
păcate altele. Conştienti de aceste limite de altfel fireşti ale
demers u l u i nostru, vom recomanda lectura integra l ă a
capitolului celor care vor avea a se ocupa de probleme având
legătură cu numismatica primilor trei regi ai dinastiei lagide:
Ptolemaios l Soter, Ptolemaios l i Filadelful şi Ptolemaios l l l
Evergetul (doar începutul domniei).
Sunt examinate mai întâi atelierele din Syria-Fcnicia.
Ptolemaios l i a folosit în prima parte a domniei o eră începând
în 282/ 1 , ca apoi începând din 267 sau 265/4 să se folosească
o alta cc începe din 285/4, primul an al coregentei sale cu
Ptolemaios l (primele monede datate din Tyr au anul 2 1 265/4).
Ptolemaios III a introdus o eră ce începe cu primul an al domniei
proprii (A = 246, B = 246/5 ... ). După o examinare detaliată a
pozitiei şi semnificatiei siglelor, se subliniază că identitătile de
ştanţe când leagă emisiuni datate diferit acestea se succed
imediat, într-un singur caz fiind vorba de un interval de trei
ani, 26 1 /0 - 259/8, dar şi atunci atelierul respectiv pare să nu fi
emis în 260/59. Această constatare poate fi aplicată emisiunilor
nedatate, în sensul că două emisiuni diferite legate printr-o
ştantă de avers comună sunt foarte probabil consecutive. În ce
pri veşte numeroasele monede ce prezi ntă contramărci ,
deformări prin ciocănire, sau graffiti, majoritatea se plasează
între 265/4 - 254/3 , după care fenomenele acestea scad în
intensitate, chiar dacă mai apar contramărci până în 246/5 iar
graffiti până către momentul final (ultimele emisiuni ptolemaice
datate sunt din 243/2). Foarte important este capitolul consacrat
=
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monedelor datate în care referindu-se la greutatea medie a
monedelor datate emise la Tyr, mai numeroase, se ajunge la
încheierea că pierderea anuală de greutate este de circa un cen
tigram (cu surprinderea unei posibile „devalorizări" de câteva
centigrame cândva în 256-254). Acest criteriu, coroborat cu
prezenta monedelor în anumite tezaure pentru care în unele
cazuri se precizează un moment final diferit de cel propus an
terior, cu alte emisiuni paralele, de alte nominaluri ş.a., permite
autorului să plaseze în timp alte tetradrahme nedatate de la Tyr
şi Sidon; alte două, datate, sunt atribuite atelierului din Gaza,
completând schema cu anii 259/8 şi 25817, pentru care, aparent,
emisiunile li pseau. Răspunzând afirmativ întrebării dacă
monedele din Syria-Fenicia pot servi clasării celor din alte
ateliere, evident după o analiză amănuntită, din care am retine
că emiterea „pentadrahmelor" de aur şi a monedelor de bronz
ale l u i Ptolemaios l i pare să fi încetat în 266/5, autorul
examinează trei serii importante ale atelierului din Alexandria
pe care le situează între· 295/4 - 28 1 /O cu emisiuni anuale regu
late, apoi o alta cu începutul tot în 28 1 /O ce merge până în 278/
7 şi ultima, quadrianuală, între 277/6 - 262/ 1 . Sunt examinate
apoi emisiunile cipriote emise la Salamina, Kition şi Paphos
intre 285/4 şi 260/59. Se revine apoi la Alexandria examinându
se decadrahmele postume pentru Arsinoe li şi o serie de emisiuni
de tetradrahme paralele cu „octodrahmele" de aur ale suveranei.
În ce priveşte primele emisiuni citate autorul are în vedere
răstimpul 265/4 şi 247/6, şi nu până în 242/1 cum propusese
Hylla A. Troxell , cu argumentul că ar fi de mirare să se fi
continuat emiterea unui nominal atât de mare într-o vreme când
emisiunile de tetradrahme devin rare. Celelalte s-ar plasa între
261 /0 - 259/8. Două serii alexandrine pentru care J. Svoronos
propusese 285-272 şi 285-270, iar K. Regling 283-272 şi 27 1 26 1 , se vădesc a fi (tezaurele monetare sunt chemate în sprijin)
muJ t mai târzii, plasându-se între 25817 - 253/2 şi 252/1 - 247/
6. ln aceeaşi perioadă s-ar plasa şi o serie de emisiuni cipriote
('!). Urmează propuneri de mare interes privind alte seri i
monetare dintr-un atelier neprecizat, de la Tarsus sub Ptolemaios
I II (post 246 când este cucerită Cilicia) şi cele cu scut sau cornul
abundenţei, fără litere sau monograme, pe care le plasează după
26 1 /0 până către stărşitul domniei lui Ptolemaios li neputând
să le atribuie unui atelier anume (atribuirea anterioară la Efes,
respectiv Alexandria nu pare să se impună).
Concluziile asupra clasificării monedelor ptolemaice cuprind
trei subcapitole: interesul şi limitele clasificării, în legătură cu data
unor tezaure ptolemaice şi volumul emisiunilor din tezaurul de la
Meydanctkkale. Atragem atentia asupra celor două tabele
recapitulative de la p. 293 şi p. 295-296, în ultimul fiind vorba de
o aranjare a emisiunilor în ordinea greutătii medii (cu indicarea şi
a numărului de ex.) ce pare să confirme atât propunerile
cronologice, cât şi ipoteza pierderii a circa I cg anual din greutatea
initială. Coincidenţele sunt atât de aproape de perfectiune încât
ar putea da senzatia că rezultatele sunt ajustate, ceea ce însă nu se
întâmplă, totul putând fi verificat în baza catalogului.
În partea a d�ua a capitolului se stăruie asupra mărcilor şi
contramărcilor. ln cc priveşte contramărcile propriu-zise, la
Meydanctkkale cea mai frecventă este initiala megariană a cetă�i
Byzantion, care apare de 65 ori pe tetradrahme ptolemaice, în interiorul
ei apărând 1 2 semne diferite, ce apartin foarte probabil
hieromnemonilor. Prin aplicarea lor, monedele ptolernaice venite mai
cu seamă direct din casieriile regale egiptene, poate ca ajutor pentru
plata tributului către cclti, între 265-240 (poate 260-245'!) primeau
curs legal, alături de tetradrahmele de etalon attic în uz, în cetate, ea
însăşi emiţând pseudo-lysimachi. Acest episod precede „episodul
fenician" şi contramărcile sale, aplicate de această dată pe
tetradrahmele de etalon attic, pus în lumină prin publicarea tezaurului
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de la Biiyiik�ekmece (Margaret Thompson, MN, 6, 1 954) şi
interpretat magistral de Henri Seyrig (Essays in Greek Coinage
presented to Stanley Robinson, Oxford, 1 967). Celelalte
contramărci, cu cap de Gorgonă, cu trident şi chitară sunt
atestate în tezaur doar într-un singur exemplar şi rămân
deocamdată de atribuire şi cronologie incertă, chiar dacă data
de emitere a monedelor ce le poartă oferă un terminus post
quem - pe care, în ce ne priveşte, socotim util să-l indicăm: cca
275/4 - 266/5 (Salamina sau Kition) şi cca 285/4 (Alexandria),
ele putând să fie aplicate concomitent cu cele de I � By�tion
şi sigur nu mai târziu de cca 240. Urmează apoi ştampilele
private, piesele deformate şi graffiti (în majoritate cu litere
greceşti, dar şi ciprioţi, semitici şi demotici). Se precizează că
graffiti nu pot fi atribuiţi doar Egiptului, ci aparţin în general
lumii ptolemaice.
Partea a treia a interesantului capitol redactat de Alain
Davesne este consacrată greutăţii monedelor. Să reţinem fără a
intra în prea multe detal ii că uzura anuală se plasează pentru
tetradrahme între 0,0094 şi 0,0 I I I , adică practic 0,0 I g/an (cu
o eroare relativă de aproximativ I 0%), cifră sensibil mai mare
pentru decadrahme (3 cg ?) şi pentru octodrahme (2 cg ?) şi că
valoarea aproximativă a etalonului lagid sub primii Ptolemei
este de 14,30 g pentru primul nominal citat (ceea ce ar echivala
cu greutatea modală ± 1 ,5% aşa cum ne-a propus P. Naster,
rACT, V, 1 98 1 ) . Data de retragere din circulaţie a monedelor
nu se poate plasa înainte de 240/39.
Capitolul V, p. 323-340 este consacrat de Georges Le Rider
celorlalte monede din tezaur. Dacă în ce priveşte emisiunile lui
Demetrios Poliorcetul şi Antigonos Gonatas, nu avem aici nimic
de adăugat, cele ale lui Lysimach merită mai multă atenţie prin
cele circa 50 de tetradrahme postume, chiar dacă numărul lor
exact este greu de stabilit. Merită să reţinem împrejurarea că
primele tetradrahme şi stateri cu trident „simplu" au apărut cu
circa 25 de ani mai devreme decât se credea până acum (H.
Seyrig, op. cit., avea în vedere 2 1 5-2 1 O), fi ind prezenţi în
tezaurele de la Meydanctkkale şi Kizarlt, iar tetradrahma lui
Leucon li se datează şi ca înainte de 240-235.
În ce priveşte emisiunile seleucide să reţinem mai întâi că
sunt discutate cele trei tetradrahme pentru care se avuseseră în
vedere încadrări cronologice sub Antiochos Hierax, - un caz (Chr. Bochringer) sau, - două cazuri - , sub Antiochos I I I
(E.T.Newell) ori Antiochos Hicrax (Chr. Bochringer) ş i se
propune o emitere a lor sub Antiochos li, cc ne pare corectă,
chiar dacă, în argumentare, rămân unele probleme de detaliu
în suspensie şi măcar teoretic există posibilitatea adăugării
ulterioare a unei „cozi", uneori sensibil mai târziu, la o
acumulare practic încheiată. S i milar se procedează în cazul
ultimelor două tetradrahme de tip Alexandru cel Mare şi cu
legendă Seleucos emise la Laodicca care după E.T. Newell ar
fi aparţinut unui grup emis între cca 230-223 şi pentru care se
retine o datare mai timpurie intre 250-240 (inclusiv tetradrahma
WSM 1 226, absentă în tezaurul nostru şi care are o monogramă
comună cu prima emisiune a lui Antiochos I I I , de care ar
despărţi-o circa 1 7 ani). Un grup de tetradrahme emise după
E.T. Newell la Apamea aparţin în realitate atelierului de la
Antiochia, care nu pare să fi emis în mod regulat între anii 245 şi
226/5, ci mai ales cu ocazia războiului din 246-24 1 şi până la
înfrângerea lui Seleucos l i la Ancyra (240 sau 239 '!). Un câştig
important este definirea unui atelier din Cilicia, nelocalizat încă
mai precis, reprezentat în tezaur prin 34 tetradrahme foarte bine
conservate, bătute cu o singură ştanţă de avers şi patru de revers,
care a emis cu puţin timp înainte de încheierea tezaurizării.
Î n ce priveşte monedele attalide, în tezaur s-au aflat doi
„alexandri" cu numele lui Seleucos şi 60 de tetradrahme cu
numele lui Philetairos, din care două cu capul lui Seleucos I
(grupa I), celelalte, din grupele l i-IV A având şi portretul lui
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Philetairos. Următoarele, grupele VI B şi VII din corpus (Ulia
Westermark, 1 96 1 ) nu sunt reprezentate. Cei doi ,,alexandri" şi
cele două monede din b'1llp a I nu ridică probleme deosebite. După
ce reaminteşte principalele păreri în problema cronologiei
grupelor li-VI A: 1 1-111 atribuite domniei lui Eumenes I (262241 ), grupele IV-VI B lui Attalos I (24 1 - 1 97), grupa VII emisă
sub Eumenes l i la începutul domniei ( 1 97- 1 89, bătălia de la
Magnesia) şi încercările mai recente de a situa grupa VII după
Magnesia, grupa VI B între 202/1 - 1 89/8 (F. Kleiner), grupele
IV A şi IV B în cca 240 - cca 230, grupa V către 230, grupa VI A
post 228 până pe la 220, cel târziu 2 1 5 (Chr. Boehringer), din
care ar rezulta că tezaurul de la Meydanctkkale ar avea momentul
final abia către 220, G. Le Rider reexaminează tezaurele impli
cate util în discuţia datării grupelor VI B, VI A, IV-V şi III,
propunând o nouă schemă de natură dacă nu să înlăture total, în
orice caz să atenueze mult contradic\ia între aceasta şi cel oferit
de „alexandri" şi de „ptolemei" sau chiar de emisiunile seleucide,
dacă se acceptă corecturile înfăţişate sumar de noi mai înainte.
Astfel, grupa II este plasată cu bune argumente înainte de moartea
lui Philetairos, în timp ce grupele III, IV A, IV B şi V ar aparţine
toate domniei lui Eumencs I . Grupa VI A, ultima prezentă la
Meydanctkkale s-ar putea plasa, în consecin\ă, la începutul
domniei lui Attalos I şi date fiind identităţile de ştanţe de avers,
prezente în cele trei principale serii care o compun, nu ar· fi durat
prea multă vreme ci doar câţiva ani între 241 şi cca 235. Grupa
VI B ar începe şi ea ceva mai înainte de 220-2 1 5 (poate după o
pauză), în cadrul ei, emisiuni de „alexandri" adăugându-se
celorlalte. Activitatea sporită a atelierului la nivelul grupelor IV
A - VI A, între cca 255/250 - cca 235 ar coincide cu încordarea
relaţiilor cu gaialii ce pretindeau tributuri din ce în ce mai ridicate.
Prima victorie asupra lor s-ar putea plasa în 238 sau 237 şi în
vederea ei Attalos I s-a văzut în situaţia de a emite rapid o cantitate
de monedă nouă, suplimentând resursele existente. În treacăt fie
spus atunci s-ar putea să se plaseze, după noi, în chip foarte
verosimil momentul ultim al tezaurizării. Să mai notăm că autorii
acestui volum s-au văzut încurajaţi în reexaminarea cronologiei
seriilor selcucide şi attalide cu ocazia unei zile de studiu ţinută la
Paris în mai 1 985 cu participarea eminenţilor specialişti care sunt
Chr. Boehringer şi Ulia Westermark.
În capitolul VII, p. 343-348, Alain Davesne şi Georges Le Rider
prezintă ultimele remarci asupra conţinutului şi îngropării tezaurului.
Se subliniază caracterul ,,mixt" al tezaurului, în sensul că este format
din nwnerar ce aparţine la două etaloane diferite şi că este unul din
cele mai mari tezaure de monede greceşti cunoscute (doar câteva îl
depăşesc, uneori doar valoric, între care şi cele familiare numismaţilor
noştri de la Anadol, Mărăşeşti, râul Strei şi Grădiştea Muncelului,
toate de stateri). Urmează apoi o serie de detalii asupra descoperirilor
arheologice de la Meydanctkkale, între care o listă de monede aflate
izolat; nimic de epocă romană.
În ce priveşte ascunderea tezaurului autorii încep prin a preciza
că în cursul celui de-al treile război „sirian", Ptolemaios I I I a
reocupat în 246 oraşele ciliciene pierdute de predecesorul său şi
că Meydanctkkale se ana la limita către interior a teritoriilor acestea.
Pe lângă tezaur, pot fi aduse în sprijin o inscripţie şi câteva monede
de bronz. Îngroparea tezaurului într-o clădire oficială şi mărimea
sa neobişnuită îndreptăţesc i poteza că el ar fi aparţinut
comandantului garnizoanei. Este foarte probabil că cele trei vase
cu monede au fost îngropate sub ameninţarea unei ofensive
seleucide cândva între 240 şi 235 (am sugera puţin post 238 sau
237), din a cărei pregătire a putut face parte şi emiterea în Cilicia,
poate undeva în zonă, în scopul suplimentării numerarului necesar
campaniei, a b'lUpului de tetradrahme, din care 34 ex. (nr. 2792-2825)
foarte bine conservate au intrat în inventarul tezaurului.
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Cele trei capitole ale părţii a treia constituie studii de onomastică
pe care Olivier Masson, Fran�ise de Cenival şi Andre Lemaire
le consacră graffiti-lor b>Teceşti şi ciprioti, demotici şi respectiv
semitici. Să notăm că între aceste nume se află şi două foarte
probabi l tracice şi unul traco-bithynian: începutul de nume
Seu(thes) şi Zeiiia, ce pare complet şi ar putea să fie pus în legătură
cu Ziaelas şi variantele sale pe deoparte, Sousas pe de altă parte.
Că autorul sugerează explicit că al treilea nume a putut fi scrijelit
pe monedă în Egipt unde „mercenarii de toate originile au fost
atât de numeroşi" este absolut nonnal, ceea ce s-ar putea extinde
şi la primele două citate, purtătorii de nume tracice fii nd bine
atestati acolo. O altă posibilitate însă nu este de pierdut din vedere,
măcar teoretic, şi anume „semnarea" monedei undeva în zona
strâmtorilor, unde tracii erau la ei acasă şi unde este clar că unele
monede s-au aflat o vreme fiind contramarcate la Byzantion, poate
şi la Calcedon, înainte de a reveni într-o casierie ptolcmaică şi a fi
acumulate în Cilicia.
Î n final avem l ista cu monedele seleucide pe domnii
(appendice), un indice al tezaurelor şi unul al comentariilor, care,
chiar dacă utile, nu suplinesc un indice general complet ce ar fi
fost, după noi, necesar.
Volumul II adăposteşte 1 57 planşe, reprezentând o abundentă
ilustrare a monedelor din tezaur, la care se adaugă pe ultima dintre
ele 12 graffiti măriti. De calitate excepţională, ilustratia permite
unnărirea siglelor, a identitătilor de ştante şi a contramărcilor etc.
Dacă am zăbovit mai mult decât se obişnuieşte asupra acestei
cărti am făcut-o pentru că publicarea acestui mare tezaur monetar
reprezintă o contributie majoră la mai buna cunoaştere a
emisiunilor a numeroase ateliere greceşti din epoca elenistică, un
document de cea mai mare importantă pentru cunoaşterea
firculaţiei monetare din al treilea sfert al sec. III şi, mai ales, a
pennis o serie de încadrări cronologice mai precise pentru
numeroase emisiuni, revoluţionând practic datarea unora dintre
ele, ca să nu mai vorbim de pildă de importanta metodologică
deosebită pe care o arc abordarea inovatoare a aspectelor
metrologice ale numismaticii elenistice. Alain Davesne şi Georges
Le Rider, împreună cu colaboratorii lor, au reuşit să ne dea o
operă ce se impune prin cercetarea adâncită şi de o precizie
impecabilă a monedelor, prin încadrarea lor în timp şi spaţiu în
contextul istoric politico-evenimenţial şi economic al epocii, prin
sugestiile cc se pot desprinde vizând problematica studiilor viitoare
de numismatică, atât în ce priveşte producţia atelierelor şi ritmul
acesteia cât şi circulaţia monetară. Nu putem decât să le fim
recunoscători şi să-i felicităm pentru această realizare de excepţie
care măreşte considerabil valoarea tezaurului de la Meydanctkkale
şi aşa ridicată, ci fiind unul din cele mai mari tezaure b>Teceşti
cunoscute până acum şi care beneficiază şi de avantajul de a fi
fost descoperit în timpul unor săpături arheologice sistematice.

Gh. Poe11aru Bordea

Sylloge Nummorum Graecorum. Italia. Milano. Civiche
Raccolte Numismatiche, l l l, Campania - Calabria, Comune
di Milano, Settore Cultura, Civiche Raccolte Numismatiche,
Ed. ennerre S.r.I., Milano, 1 989, 1 46 p. incluzând 53 pi.
Îngrijit de Novclla Vismara, volumul al treilea dintr-o seric
de 14 prevăzute (au mai apărut I, Hispania - Gal/ia anellenica,
în 1 988 şi XIV, Cyre11aica - Mauretania, în 1 989) - serie care a
renuntat la fonnatul tradiţional ce fusese adoptat în 1 93 1 la
iniţierea ci de către Academia Britanică - , publică 757 monede
din Campania (3 1 6 ex.), Apulia ( 1 87 ex.) şi Calabria (254 ex.)
la care se adaugă un fals modern.
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După sumar (p. 5), bibliografia esen�ală (p. 7-9), abrevierile
bibliografice (p. I O), abrevieri şi simboluri (p. 1 1 ), unncază o
succintă introducere (p. 1 2- 1 3), din care reţinem că s-a preferat
repartizarea monedelor pe regiuni greceşti şi nu sub conceptul
„Italia" (cum s-a procedat de editorii SNG - Copenhaga), modul
de transcriere a legendelor cu minuscule, soluţie după noi
discutabilă, în alfabet grec şi respectiv latin, cu indicarea în
paranteză, cănd este cazul, a limbii originale dacă a fost posibilă
recunoaşterea ei după gratie (oscă, mesapică etc.), precum şi că
se fac unele precizări asupra modului de catalogare a emisiunilor
din Cumae, Hyria, Neapolis, Nola, Phistelia, Rubi şi Tarentum.
Î n ce priveşte modul de realizare al catalogului merită să
precizăm că după numele regiunii, unnează numele oraşului,
încadrarea cronologică şi metalul (argint, bronz şi mai rar, evident,
aur), apoi descrierea tipului (cu bibliografia generală), şi, înaintea
datelor tehnice, precizarea nominalului. Se indică de asemenea
conştiincios numerele de inventar şi trimiterea bibliografică, când
este alta decât cea generală.
Din Campania sunt reprezentate 14 ateliere monetare, aşezate
în ordine alfabetică, aşa cum este tipicul seriei SNG, după care
urmează câteva monede al căror atelier emitent este incert. Din
Allifae avem două tipuri de oboli de argint (nr. 1 -5), ultimul mai
rar, încadrate între 375-350. O singură monedă de bronz (nr. 6)
reprezintă atelierul din Atella şi se datează 250-2 1 1 . Destul de
bine reprezentat este atelierul din Cales, pentru care se publică
patru didrahme (nr. 7- 10) încadrate între 334-268 şi 32 monede
de bronz emise post 268 a.Chr: cap Apollo spre st./ taur androcefal
încoronat de zeiţa Nike în zbor (nr. 1 1 - 1 6), tip similar dar pe
revers în locul zeiţei avem un simbol (nr. 1 7-2 1 ) şi cap Athena
spre st.I cocoş spre dr. şi stea în stânga sus (nr. 22-42). Că
monedele sunt aşezate în ordinea descrescătoare a greutăţii este,
în general, nonnal. Dar acest aranjament ar fi fost mai firesc să se
aplice nu în cadrul tipului general, ci, după ce s-ar fi ţinut seama
de simboluri; aşa de pildă la cel de-al doilea tip amintit mai sus
avem succesiunea liră, stea, stea cu opt raze, liră şi Y, ilizibil
(deşi pe fotografie lira ne pare destul de clară) şi exemplele s-ar
putea înmulţi, chiar şi serii bine clasificate de monede de argint
aflându-se perturbate. Fără a insista prea mult, supunem acest
aspect spre reflecţie autorilor de asemenea lucrări.
Cele nouă monede emise la Capua după 268 a.Chr. (nr. 435 1 ) sunt toate de bronz şi fac parte din şase tipuri şi trei nominaluri
diferite. Compulteria este reprezentată tot de bronzuri (nr. 5259), emise între 268-240. Didrahmele atelierului de la Cumae
sunt în număr de opt (nr. 60-67) şi fac parte din grupele datate de
N.K. Rutter între cca 470-460/55, 460/55 - 430 şi 420 - 380, în
timp cc cele 1 5 emise la Hyria (nr. 68-82) se încadrează după
acelaşi autor între 405 - 400, 400 - 395 şi 395 - 385. Evident,
plasarea în ultima poziţie a didrahmei nr. 82 nu se justifică în nici
un fel; ea ar fi trebuit să Ie preceadă pe cele cu nr. 80-8 1 , care
sunt de alt tip şi emise ulterior. Unnează două monede de bronz
emise la lrnum (?) în sec. I1I a.Chr. (nr. 83-84).
Cel mai bine reprezentat atelier din Campania este cel din
Neapolis (nr. 85-245), fiind catalogate întâi didrahmele (până la
nr. 1 46 inclusiv) şi apoi monedele de bronz. Pentru monedele de
argint am re�ne că avem şapte exemplare emise după N.K. Rutter
între 420-400 şi 395-385, după care unnează un număr mare de
emisiuni de după 326/ 1 7. Ne putem întreba dacă încadrarea 326/
1 7 - 270 pentru nr. 93- 1 34 este corectă, având în vedere că apoi
unncază monede datate între 300-290, 290-270 şi 270-250. Dacă
încadrarea ar fi fost mai generală în loc de 270 s-ar fi cuvenit să
avem 250, iar dacă monedele în cauză le preced pe celelalte
începând cu nr. 1 35 în loc de 270, trebuia 300. Monedele de
bronz, numeroase şi variate, sunt încadrate larg în ultimele decenii
ale sec. IV şi 200. Monedele de bronz sunt şi ele foarte bine
reprezentate. Pe lângă cele având pe revers taurul androcefal
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sau doar protoma acestuia, în colecţie se mai află cele cu liră şi
omphalos, cu trepied, cu călăreţ în galop ori cu cornul abundenţei,
dar ordonarea seri ilor lasă mult de dorit şi, în consecinţă,
frecventarea studi ului lui M . Taliercio din volumul La
Monetazione di Neapolis ne/la Campania antica, Napoli, 1 986,
la care se trimite de altfrl, devine indispensabilă.
Atelierele din Nola şi Nuceria Alfaterna sunt mai slab
reprezentate. Din primul avem şase didrahme (nr. 246-25 1 ) emise
între 400-385, din al doilea două (nr. 252-253) din anii 280-268
şi trei monede de bronz (nr. 254-256) din perioada 260-2 1 O. De
la Phistalia avem trei didrahme (nr. 257-259) din 405-400 şi 1 8
oboli de două tipuri diferite (nr. 260-277), în timp ce de la Suessa
Aurunca avem două didrahme şi trei monede de bronz din 3 1 3268 (nr. 278-282) precum şi 1 6 monede de bronz (nr. 283-298)
din 268-240, în mod nonnal paralele cu cele de la Cales pentru
care aşa cum am consemnat s-a indicat doar „Dopo ii 268 a.C.".
Din Teano Sidicinum sunt catalogate o didrahmă (nr. 299) şi
nouă monede de bronz (nr. 300-308). Cum abia pentru ultimele
trei se precizează după 268 a.Chr., primele ar precede această
dată, dacă indicatia cronologică dinainte de didrahme, 280-268,
s-ar referi şi la ele. În mod nonnal ele pot fi paralelizate cu cele
din Cales şi Sucssa Aurunca, fiind în consecinţă încadrabile tot în
268-240. In final avem monede cu atelierul neprecizat (nr. 3093 1 6). Pentru prima cu cap Apollo/delfin spre st., se avansează
prudent Acerrae (?), în timp ce celelalte sunt de tip cu cap Apollo/
taur androcefal încoronat de Nike, comun în zonă şi imposibil de
atribuit unui atelier anume, atunci când numele acestuia nu se
poate citi din cauza stării precare de conservare.
Monedele emise în Apulia sunt mai putin numeroase, dar nu
mai putin importante, pentru că reprezintă un material suplimentar
considerabil, ţinând seama că unele emisiuni erau până acum
· reprezentate doar prin puţine exemplare, când erau, chiar în
principalele colcqii publicate în SNG (Muzeul Na\ional din
Copenhaga, ANS din New York, sau, încă în mai mică măsură,
Ashmolean Museum din Oxford).
Sunt reprezentate 1 5 ateliere monetare, doar două monede
neputând fi atribuite mai precis. Cu unele excep\ii pe care le vom
indica este vorba de monede de bronz din sec. III, ceea ce nu
vom mai mentiona. Vom semnala în schimb rarele monede de
argint. Primul atelier, în ordine alfabetică, este cel din Arpi cu un
obol de argint şi 32 monede de bronz (nr. 1 -33) de trei tipuri
diferite. Din Asculum sunt cinci monede (nr. 34-38) de trei tipuri
diferite, rare sau foarte rare, în timp ce din Azetium avem doar
patru ex. dintr-un singur tip (nr. 39-42). Cele cinci monede emise
la Barium (nr. 43-47), sunt de două nominaluri diferite şi se
datează pe la 220 (în text „circa 220 a.Chr. circa"). Cele patru
monede de la Butuntum (nr. 48-50) sunt de trei tipuri diferite.
Mult mai bine reprezentat este atelierul de la Caelia cu un diobol
de argint (nr. 52) şi 25 monede de bronz (nr. 53-77) din şase
tipuri diferite. De la Canusium se publică un obol (nr. 48) şi trei
monede de bronz (nr. 79-8 1 ), cu o datare pe la circa 300 a.Chr. O
singură monedă (nr. 82) ilustrează producţia atelierului de la Hyriurn.
Bronzurile emise la Luceria sunt abundente fiind reprezentate
de diferite tipuri şi nominaluri, inclusiv patru aşi în seria veche
(nr. 83-93), datate 3 1 4-286, alte 1 6 monede (nr. 94- 1 09), fii nd
clasificate într-o altă serie datată înainte de 2 1 7 a.Chr. De la Mateola
sunt doar două (nr. 1 1 0- 1 1 1 ), ambele rare, la prima iconografia
reversului fiind îndoielnică, şi se datează circa 250-2 1 7. Destul
de rare sunt şi emisiunile din Neapolis (nr. 1 1 2- 1 1 4), de două
tipuri diferite. Ceva mai bine este repre:zentat atelierul din Rubi cu
patru dioboli (nr. 1 1 5- 1 1 8) din trei tipuri diferite şi opt monede de
bronz (nr. 1 1 9- 1 26), tot de trei tipuri. Salapia a dat colecţiei nouă
monede (nr. 127-1 36), aparţinând la trei serii diferite, dacă nu cumva
este vorba de patru, întrucât moneda nr. 1 35, care de altfel nu este
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sigur atribuită seriei din cauza stării de conservare, credem că are
delfinul spre stânga şi nu spre dreapta ('!), cum crede autoarea.
Abundent sunt reprezentate în colecţie emisiunile din Teate
(nr. 1 37- 1 67) şi Venusia (nr. 1 68-1 85). Primele, datate pe la circa
2 1 7 a.Chr., sunt de şapte tipuri diferite şi aparţin mai multor
nominaluri. Între ele atragem atenţia asupra monedei nr. 1 66 cu
cap Zcus/Taras pe delfin, mai rară şi care ne pare a fi un quadrans,
atât după simbolul de valoare ... , prezent atât pe avers cât şi pe
revers, cât şi după greutate (9,33 g), chiar dacă, în acest caz,
nominalul nu este indicat în catalog, încălcându-se regula în
general respectată.
Din Calabria sunt reprezentate şase ateliere, din care două
destul de abundent. De la Brundisium se publică 30 monede
de bronz (nr. 1 -30), de diferite valori nominale, din trei serii
cronologice: 245-2 1 7 (4 ex.), 2 1 7-2 1 0 (3 ex.) şi 2 1 0- 1 89 (23
ex.), în acest din unnă caz am paria că 89 din text este o eroare
de tipar. Atelierul din Graxa figu�ează în colecţie cu 1 3 monede
de bronz (nr. 3 1 -43), încadrate înainte de 200 a.Chr. (3 ex.) şi
între 200 şi 1 87 ( 1 O ex.), iar cel din Orra cu 1 4 monede, tot din
bronz (nr. 44-57), datate 2 1 7-200 (4 ex.) şi 200- 1 89 ( 1 0 ex.).
O singură monedă, tot de bronz (nr. 58), cu pecten/acvilă pe
fulger înaripat şi legenda I:TY este atribuită atelierului din
Sturnium (?), cu datarea „II secolo a.C.", care, ţinând seama că
la Graxa avem monede cu aceeaşi iconografie (nr. 36-4 1 ) din
200: 1 87, credem că s-ar fi putut mai bine preciza.
ln acest volum puternicul atelier monetar din Tarentum este
de departe cel mai bine reprezentat (nr. 59-242, ultima monedă,
un bronz, nu este de atribuire certă). Colecţia este foarte variată,
pc lângă didrahme şi diviziunile lor de argint fiind prezente şi
monede de aur şi de bronz. Să evidenţiem mai întâi un nomos
incus datat 540 (nr. 59). În seriile încadrate 520-500 (nr. 60),
500- 473 (nr. 61 ), 500-430 (nr. 62-66), 473-460 (nr. 67), 450430 (nr. 68-70), 430-380 (nr. 7 1 -72), 429-343 (nr. 73), 420-227
(nr. 74-83), 380-345 (nr. 84-97), 380-340 (nr. 98- 1 06), 380-334
(nr. 1 07-1 1 1 ), 380-228 (nr. 1 1 2- 1 1 7) şi 344-334 (nr. 1 1 8- 1 24),
sunt prezente doar monede de argint, şi nu vom stărui asupra lor.
O primă monedă de aur (nr. 1 25) este plasată în 340-334, după
care vin iar monede de argint datate 334-330 (nr. 1 26- 1 35). O
altă monedă de aur (nr. 1 36) se datează în 302. Din 302-28 1 şi
302-228 sunt catalogate doar monedele de argint (nr. 1 37- 1 59 şi
1 60- 1 84). Urmează trei monede de aur, o drahmă, o hemidrahmă
şi o litră (nr. 1 85-1 87) datate în 28 1 a.Chr. Din 2 8 1 -272, 28 1 235 şi 28 1 -228 sunt catalogate din nou numai monede de argint
(nr. 1 88-20 1 , 202-203 şi 204-2 1 O). În 28 1 -209 se încadrează
apoi câteva monede de bronz (nr. 2 1 1 -2 1 9), din care prima este
mai deosebită ca tipologie: cap Zeus/Nike încoronând un trofeu.
Ultimele două grupe încadrate cronologic în 272-235 şi 235-228
sunt formate numai din didrahme (nr. 220-23 7 şi 238-24 1 ) .
Monedele emise la Tarentum din colecţia milaneză, prin numărul
şi varietatea lor, au o foarte mare valoare documentară intrinsecă
şi publicarea lor corectă, chiar dacă foarte probabil clasificarea s
ar fi putut îmbunătăţi, este neîndoielnic binevenită. Emisiunile
din Uxentum (nr. 243-254), monede de bronz de trei tipuri diferite,
încheie catalogul de monede antice; se adaugă un fals modern
după o didrahmă din Tarentum.
Ilustraţia este de bună calitate, chiar fotografiile monedelor
de bronz, realizate direct şi nu după mulaj, fiind suficient de
clare. Mai mulţi indici şi tabele de concordanţă încheie acest
volum ce se va vădi, n u n e îndoim , foarte util pentru
aprofundarea cercetărilor de numismatică consacrate atelierelor
reprezentate în bogata colecţie de la M i lano, ca şi pentru
publicarea într-o formă sau alta, a unor colecţii numismatice
mai mici sau mai mari, aflate îm Italia sau în alte părţi, ori, mai
modest, în alte cazuri, pentru identificarea de asemenea monede.
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Sylloge Nummorum Graecorum. Deutsch/and. Staat/iche
Miinzsammlung Miinchen , 1, Kommission filr Alte
Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archăologischen
Instituts, Gebr. Mann Verlag, Berlin, I 985, 20 pi.
Nu numai o dată în dificultate cu procurarea noutăţilor
bibliografice, chiar cu cele de interes primordial pentru noi,
prezentăm cu întârziere acest volum din . S.N_G şi ţinem � ă
mulţumim d-lui M. Worle, di�ectorul C�m1s1e1 peni� Ist�m e
veche şi epigrafie a Institutului Arheologic German ŞI d-lui H.
Baldus de la acelaşi Institut. graţie generozităţii cărora l-am
pri mit împreună cu alte două fascicole recente din SNG Deutschland.
Datorat strădaniei lui H. Kiithman şi M. Pause-Dreyer care
au catalogat monedele, însoţite de foto�rafiile realizate de � ·
Hottcr, volumul publică 5 1 2 monede dm Chersonesul Taunc,
Sarmaţia, Dacia, Moesia Superior şi Moesia Inferior, în ordinea
geografici antice um1ată, în general, de seria S1'.'JG.
.
Primele zece monede, toate de bronz, sunt dm Chersones ş1
se datează între 350-330 a.Chr. până în sec. 11-111, în general de
tipuri cunoscute, una singură reprezentând o variantă faţă de
catalogul lui Anochin, o alta fiind o piesă surfrapată. Urmează
emisiunile din Pantikapaion (nr. 1 1 -62). Reţin atenţia primele
două exemplare, dioboli de argint, unul emis la sfârşitul sec. VI începutul sec. V cu cap de leu din faţă/pătrat incus în formă de
zvastică (nr. 1 1 ), celălalt din ultimul sfert al sec. V cu cap de leu/
cap de berbec în pătrat incus (nr. 1 2). În continuare sunt catalogate
monedele de bronz ale aceluiaşi atelier începând cu emisiuni din
sec. IV a.Chr. până în 30- 1 7/ 1 6 a.Chr., cu un marc număr de
exemplare surfrapatc şi o prezent� stăruitoare a contramărcii cu
steaua cu 12 raze în sec III a.Chr. Intre ele o singură didrahmă de
argint (nr. 56) datată I 00-75 a.Chr.
. . .
. .
Sub Sarmaţia avem catalogate em1S1umlc dm importantul
atelier de la Olbia (nr. 63- 1 06). Seria se deschide cu emisiuni
turnate datate la sfârşitul sec. VI şi în cel următor (până când
'!), între care şi trei „delfinaşi" (nr. 65-67) cu legenda APIXO (2
ex.) şi 0Y (I ex.), interesând şi seriile de început de la Histria,
care încep cu vârfurile de săgeţi monetare, emise poate şi în
alte locuri de pe litoralul de vest al Mării Negre, prezente şi la
Berezan, după care vin monedele „cu roata", de înţeles ca simbol
solar /I :E T . De notat şi seriile de „aes grave" tot cu APIX (nr.
68-72) între care prima este tăiată în j umătate (cântărind în
această stare 55,783 g, cu menţiunea că peste tot în catalog
greutăţile se dau în grame, urmate de trei zecimale) care sunt
de paralelizat cu scria de „delfinaşi" cu aceeaşi legendă. Ultimii
„aşi" din scria turnată din tipul cap Demetra din faţă /O/\BIH
vultur cu aripile desfăcute pe delfin, sunt datate între 400-350,
din al treilea sfert al sec. IV a.Chr. (nr. 77) începând seria
monedelor de bronz bătute. La sîarşitul seriei autonome avem
două exemplare de la sfârşitul sec. II (nr. 96-97) şi _alte p�t�
din secolul următor (nr. 98- 1 0 1 ), după care avem trei em1s1um
din perioada Imperiului roman, una de la Septimius Severus şi
două de la Severus Alexander. Din Tyras sunt publicate doar două
monede emise de Iulia Domna şi Geta, ca împărat (nr. 1 05- 1 06).
De mare interes pentru numismatica de la noi din ţară sunt
emisiunile Provincia Dacia în număr de 23 ex., eşalonate de la
Filip Arabul la Valerian (nr. I 07- 1 29), între care şi monede pentru
Herennius Etruscus, Hostilian şi Aemilianus (nr. 1 23-1 24 şi 1 27)
a căror perioadă foarte scurtă de emitere le recomandă ca destul
de rare. N-ar fi fost poate inutil ca pe lângă anii de domnie �ă s�
dea în cazul acestor emisiuni şi datarea fiecărei monede, căci anu
apar pc toate exemplarele serici. Să precizăm a_ici că I� Acmilianus
apar emisiuni cu AN VII şi VIII (nr. 1 27) . ul� m1UI fond rclu�t de
Valerian, pc ale cărui monede apar apoi logic AN VIII/, X ŞI XI;
dar există şi exemplare cu AN VI (sic !) (nr. 1 28) de interpretat

ca o ştanţă greşită de gravor, aşa cum _ propunea B. Pick, VI
fiin d în acest caz de citit VI[ll). Aceeaşi eroare este cunoscută
şi pentru Gallienus Caesl_lr. �� mon�ele �e ."? minai mare s�nt
sesterţi pare clar, cele mai m1c1 �un� sigur d1v1Z1ona.re; semnalam
că în lucrarea recenzată majori tatea sunt cal i fi cate drept
dupondii (nr. 1 1 0- 1 1 1 şi 1 1 3), u� ul drept dupondi�s ('!) (nr.
1 1 8), în timp ce altul este denumit as (nr. 1 20), deşi am _ crede
că este vorba de acelaşi nominal. O anchetă metrologică a�
merita oricum să fie întreprinsă. Urmează emisiunile atelierului
din Viminacium, singurul din Moesia Superior, frecvent aflate
şi în descoperirile de la noi, numeroase în col_ecţia din Mii�chen
(nr. 1 30-227), care se eşalonează de la Gordian � l i la Galh��us
Aug. Toate divizi�nile sunt în ace�t caz denum1�e d�pondn_.
_ Inferior sunt aranjate m ordme
Mon'Ctării l e dm Moes1a
alfabetică. Din Dionysopolis colecţia conţine şase monede (nr.
2 2 8 - 2 3 3 ), câte două d e_ I � Septimius S_e � er.us, Se � erus
Alexander şi Gordian III, hpsmd _cu totul em1S1umle anterioare.
Nici atelierul H istriei nu este prea bine reprezentat (nr. 234243). Sunt şase monede de argint, cinci din nominalul mare,
considerat de autor drahmă şi una divizionară, considerată
diobol, plasate fără alte precizări, în sec. IV a.Ch�. La ele s�
adaugă o monedă autonomă cu capul Demetr� 1 cu văl ş1
contramarcă pe avers, vultur pe delfin pe revers ş1 numele de
magistrat prescurtat 6IONY şi două din vremea Imperiului ro
man, una de la Caracalla, cealaltă de la Severus Alexander.
De la Callatis nu avem din perioada autonomiei decât două
monede, ambele de argint, o drahmă şi o hemidrahmă (nr. 2�.4245), pe care autorii le datează în sec. III a.Chr. După noi se�nle
încep mai devreme, încă din a doua jumăt�te a se�. IV ş1 nu
depăşesc domnia lui Lysimah, după care atelierul emite o vreme
stateri şi tetradrahme postume de tip Alexandru cel Mare.
Urmează două monede din vremea Imperiului roman, pseudo
autonome, prima cu bust Athena pe avers, cealaltă de tip Ktistes
cu cap Herakles/Cybele tronând (nr. 246-247), apoi .c�le cu
efigii imperiale eşalonându-se de la Commodus la F1hp fiul
(nr. 248-255).
.
Foarte bogată este seria emisiunilor de la Mark�anopohs, cu
o pseudo-autonomă din sec. III p.Chr. (nr. 256) ş1 monede de
bronz de la Commodus la Filip fiul Caesar (nr. 257-378).
Abundente sunt ş i monedele emise la N i kopolis, de la
Antoninus Pius la Gordian III (nr. 379-486). Producţia ambelor
ateliere ne interesează îndeaproape, asemenea monede fiind
prezente destul de frecvent în descoperirile monetare din ţara
noastră.
Din Tomis sunt publicate 26 de monede, toate din vremea
Imperiului roman, între care şi una pseudo-autonomă din sec.
l i p.Chr. (nr. 487). Cele autonome lipses� din � lecţie. Sunt
prezente emisiuni tomitane de la Marcus Aurelius la F1hp Arabul (nr.
488-5 1 2) astfel: Marcus Aurelius (3 ex.), Septimius Severus şi Geta
Caesar, Caracalla (5 ex.), Elagabal (2 ex.), Severus Al �xander (�
ex.), Maximus Caesar, Gordian l l l (2 ex.), Gordian 1 1 1 ŞI
Tranquillina (3 ex.), Filip Arabul şi Otacilia Severa (2 ex.) şi în
sfarşit Filip fiul (2 ex.).
Sigur, majoritatea monedelor din Moesia şi Dacia fuseseră
publicate după caz de renumiţii numismaţi germani B. Pick sau
K. Regling, în clasicele volume apărute, în 1 898 şi 1 9 1 O, încă
utile în lipsa unor noi corpora, dar acolo materialul nu era ilustrat
decât în foarte mică măsură, ceea ce împiedica o cunoaştere
mai aprofundată a sa şi implicit a activităţii atelierelor amintite
cu studierea acesteia la nivelul de astăzi al metodologiei
numismatice. Cum acest impediment dispare acum putem
considera că apariţia celui de-al şaptelea „caiet" din SNG Miinchen este un eveni ment de primă importanţă pentru
numismaţii direct interesaţi de emisiunile monetare din această
zonă geografică, la care se adaugă litoralul de nord al Mării Negre
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şi nu numai pentru ci. Păcat doar că emisiunile de tip Alexandru
cel Mare şi Lysimach ale unora din aceste ateliere vor trebui
căutate în alte fascicole, dar acest inconvenient este unul
imputabil, în general, volumelor din SNG şi nu autorilor a căror
operă o rcccnz.im acum, pe care ne îngăduim chiar să-i felicităm.

au fost realizate de Ruth Balluff şi Rotraud Harling. În felul
acesta se pune în circuitul ştiinţi fi c importanta colecţie a
Universităţii din Tiibingen, oferind specialiştilor un nou şi util
instrument de lucru.

Emanuel Viorel Petac
Gh. Poenaro Bordea

Sylloge Nummorum Graecorum Deutschland (Munzsammlung
der Universitat Tiibingen), 4, Mysien-lonien, 2 1 74-3306,
Hermer Verlag, Miinchen, 1 989.
Apărută în anul 1 989, lucrarea se înscrie în seria publicaţiilor
de acelaşi gen, iniţiate în 1 93 1 de Roya! Numismatic Society.
Prezentul fascicul cuprinde monedele greceşti aflate în colecţia
Universităţ i i din Tiibingen. R ea l i zarea l ui s-a făcut cu
colaborarea Comisiei de Istorie Veche şi Epigrafie a Institutului
Arheologic German şi a Institutului Arheologic al Universităţii
din Tiibingen, având ca autor pe Dietrich Mansperger. Catalogul
cuprinde un număr de I 1 32 monede, provenind din Mysia,
Mysia-Insule, Troada, Troada-lnsule, Eolia-lnsule şi lonia. În
rândul monedelor din lonia figurează emisiunile din satrapiile
persane, Liga ioniană şi cele din insulele ionice. Toate monedele
sunt prezentate pe centre emitente, după criteriul alfabetic, iar
în cadrul acestuia în ordine cronologică. Din seriile de monede
cuprinse în catalog reţin atenţia monedele din Kyzikos (22062290), Lampsakos (229 1 -2 3 1 4 ), Pergamon (2359-249 1 ),
Illion (2600-2622), Ephes (2758-2864), Kolophon (289229 1 9), M agnesia pe M eandru (2922-2967), M i let (29873 1 1 1 ), S myrna (3 1 2 1 -3 2 48 ) , . care sunt m u l t mai bine
reprezentate sub aspect numeric. lată cum se prezintă seria
celorlalte centre emitente cuprinse în volum: Adramyrion (2 1 742 1 6 1 ), Atarnaeus (2 1 82 ), Attaos (2 1 83 -2 1 85), Gambreion
(2 1 86-2 1 9 3 ) , Germc (2 1 94-2202), H adri aneea (2203),
Hadrianoi (2204 ) , Hadrianotcrai (2205), M iletopolis (23 1 523 1 9), Parion (2320-2334), Parion - colonie romană (23352358), Pcrperene (2492), Germe (2493), Pitane (2494-2495),
Plakia (2496-2497), Poimanenon (2498), Priapos (2499-250 I ),
Tautarania (2502), Thebe (2503), Prokonessos (2504-2508).
Troada: Abydos (2509-2525), Alexandria (2526-25 5 3 ),
Antandros (2554-2570), Berytes (257 1 -2575), Dardanos (25762584), Gargara (2585-2588), Gentinos (2589-259 1 ), Gcrges
(2592-2599), Kebrcn (2623-2645), Kcbren al Antiohiei (2646),
Kolone (2647), Lamproneea (2648-2649), Neandria (26502652), Sigeion (26 53-2657), Skamandria (2658), Skepsen
(2659�2673 ), Zeleia (2674-26 76).
Troada-lnsule: Tenedos (2677-2678), Aigai (2679-2684),
Elaia (2685-2689), Kyme (2690-2707), Larissa (2708),
Myrina (2709-27 1 2), Temnos (27 1 3-27 1 7).
Eolia- I n s u l e : Lemnos ( 2 7 1 8 - 2 724), Eressos ( 2 7 2 5 ) ,
Methymne (2726), Mytilcne (2727-273 1 ), Nesos (2732).
lonia: 2733-2756. Liga ioniană: Erythrai (2865-2879),
Hicraklcca (2880-2886), Klazomenai (2887-289 1 ), Lebedos
(29 20), Leukai (292 1 ) , M etropo l i s (2968-2986), Myus
(3 1 1 2-3 1 1 5), Foceca(3 1 1 6-3 I 29), Phygele (3 1 30-3 1 32), Priene
(3 1 33-3 1 70), Teos (3249-3256).
În final, \incm să subliniem excelentele condiţii tehnice şi
grafice ale publica\iei. Fotografiile, de o foarte bună calitate,

The Coinage of the Roman World in the Late Republic.
Proceedings of a colloquium held at the British Museum in
September 1985, ed. A.M. Burnett şi M.H. Crawford, BAR
Intemational Series 326, Oxford, 1 987, 1 85 p. + 1 1 pi„ în
afară de text.
Sub îngrijirea celor doi reputaţi numismaţi Andrew Bumett
şi M ichael Crawford , s-au publicat nu demult l ucrările
colocviului cu tema „Monetăria lumii romane l a sfârşitul
republicii". Sunt 1 1 studii, care tratează geografic numismatica
perioadei amintite din sudul Germaniei (B.E. Overbeck), Spania
(R.C. Knapp), S i c i l i a ( M . H . Crawford ) , Macedon i a ( I .
Touratsoglu), Thracia (O. Picard), sudul Greciei (M.J. Price),
Asia Mică (P. Kinns), Siria (H.R. Baldus), Egipt (A. Gara), Creta
şi Cyrenaica (T.V. B uttrey) şi Africa (A.M . Burnett). Succint
vom încerca în cele urmează să relevăm observaţiile de mai
mare însemnătate puse în evidenţă de analizele întreprinse, cu
scopul declarat a trezi şi interesul cercetătorilor români asupra lor.
Astfel, pornind de la contradicţiile vădite de teza mai veche
a lui W. Krămer (Antiquity, 34, 1 960; Germania, 37, 1 959;
Germania, 40, 1 960), ca şi de la noi date, B . E. Overbeck
conchide că sfârşitul civilizaţiei oppidane din Europa Centrală
coincide şi cu sfârşitul monetăriei autonome, celtice, pe la 60
a. Chr. Ar fi interesant de văzut dacă această situaţie, care este
determinată de cauze externe, se limitează numai la zona
amintită.
În Spania, informaţiile numismatice indică o circulaţie în
care emisiunile locale completează şi se utilizează alături de
cele romane; de asemenea, este de admis că moneda de bronz
are un curs fiduciar, deoarece în vremea lui Augustus masa
circulantă de bronz este mult anterioară (R.C. Knapp).
Un amănunt nu lipsit de imporanţă şi pentru moneda romană
republicană din Dacia este furnizat şi de faptul că, la Thessaloniki,
în 48 a. Chr. (sub Pompei), se bate o copie a unui denar din 8 1 a.
Chr„ ca şi acela că, M. Acilius emite, chiar după înfrângerea lui
Pompei, monede pentru Caesar (I. Touratsoglu).
În Grecia se sesizează înflorirea monetăriei de argint la
Athena după cucerirea Macedoniei, fenomen identic cu cel
constatat pentru Thasos şi Maronea; cea mai mare cantitate de
monedă de metal pretios este emisă de către Athena între 1 65 şi
40 a.Chr. (M.J. Price).
Bineînţeles, nu toate demonstraţii le şi concluziile pot fi redate
în detaliu. Însă, analiza serioasă şi documentată, întreprinsă cu
prilejul organizării acestui colocviu, va necesita o atentă
examinare a lucrărilor sale. Reprezentând stadiul cercetării,
dar şi, în unele cazuri, aducând date şi interpretări noi, studiile
publicate nu pot decât stimula rezolvarea problemelor ridicate
de monetăria romană extra-italică.
Nu putem decât subscrie încă o dată la ideea organizării
unor asemenea reuniuni cu tematici restrânse, bine precizate,
care au o eficienţă ştiinţifică remarcabilă. Cu atât mai mult este
de salutat şi publicarea lucrărilor sale, doar la aproximativ doi
ani de la desfăşurarea colocviului.
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GABRIELA SUKIENNIK, Catalogue ofAncient Coim in the
OssolilW:i Nadonal lnslilule Librruy, Pmt 2, Coitu ofthe Roman
Empire. Augustus - Domitianus, Wroclaw - Wars:zawa Krakl>w Gdailsk J.6dZ, 1989, 96 p. + 48 pl în afid de 1eJâ.
-

-

Dupll un prim volum apllrut în 1 986 şi care a cuprins
monedele romane republicane aflate în Biblioteca Institutului
National Ossolineum, în acest al doilea tom sunt publicate de
clltre Gabriela Sukiennik 493 de monede romane imperiale şi
provinciale, cuprinse între Augustus şi Domitianus (20 a. Cbr.90 p. Chr.). Cu scopul de a se reliefa mai bine rolul economic
al provinciilor, de aceasti dat.i ambele categorii monetare
(imperiale şi provinciale) sunt prezentate împreuni.
Lucrarea începe cu o o scurti, dar limuritoare prefaţl bilingvii.
(englezi şi poloneză), dupi care urmează o listl a abrevierilor,
catalogul propriu-zis, iodicii (al împAraţilor şi membrilor familiilor
acestora, al legendelor romane şi greceşti, al magistraţilor şi al
monetll.riilor), un tabel de concordanţe dintre numerele pieselor din
. catalog cu cele de inventar şi ilustraţia.
Io cuprinsul catalogului cele 493 de exemplare (13 7 de argint şi
356 de bmoz) sunt clasificate în ordine, potrivit cu împAratul eminent,
metal, c1moologic şi ca emisiune; de asemenea, fiecare piesll. este
descrisă. complet şi are toate datele tehnice necesare (greutate,
diamettu, u.). Cataloagele de identificare folosite sunt cele obişnuite
pentru. aceut.i perioadll., cu preciDrea cll se utilW:azi şi volumul I
din Roman Imperial Coinage, reeditat de cllre C.H.V. Sutherland.
O atenţie deosebit.i 15te acordatl şi aşa-numitelor monede ,,hibride",
realizate prin combinarea unor ştanţe diferite pentru avers şi revers.
Acestora li s-au adllugat imitaţiile şi emisiunile dubioase, ambele
specii fiind tratate separat. Se poate remarca, în acelaşi timp, grija
autoarei pentru a nu lll.sa neelucidat vreun aspect ridicat de cele 493
de exemplare. Piesele respective sunt în totalitate ilustrate, numerele
de pe planşe corespunzând celor din catalog. Referitor la aceasta,
am face doar observaţia ci, deşi este vizibil efortul de a se reda
cât mai real monedele, nu întotdeauna detaliile acestora se
disting cu destulă claritate.
În încheiere, se poate aprecia cll lucrarea Gabrielei Sukieonik
n:pn:zinti un imtrument de luau necesar şi folositor, care se înscrie
pe linia succeselor din ultimul timp ale numismaticii polooez.e.
Lucreţiu Mihăilescu-Bîrliba

FERENC MARTIN, Kolonialprăgungen au.r Moesia Superior
und Dacia, Budapesta, Akademiai Kiad6; Boon, Dr. Rudolf
Habelt GMBH, 1992, 1 14 p. + VIII pl în afarll. de text.
Emisiunile monetare k>cale ale Provinciei Moesia Supaior, pn:aun
şi � ale Provincici Dacia au fost investigare şi publicate de B. Piclc
cu aproape un secol în urmii.. De atunci materialul monetar s-a
imbogiţit, aparând variante noi care trebuiau si fie integrate într-o
cen:etme cm:-şi propune si1 reia un asemenea 5IUdiu. Dar pentru ca
� si1 poală fi cuprinse într-o lucrare de siotezi trebuilRl ca mai
întâi sll. fie depistate. Şi aici autorul ou avea de ab prea mult. li
rilmâoeau doar două cll.i : prima sll. � monedele aJ1Aloan: în
colecţiile publice, menţiooale în1r-uo fel sau. ahul în publicafii şi pAslrme
în diferite muzee, iar cea de-a doua sll. se adreseze principalilor
colecţionari cme strângeau asaneoea piese.
Io ceea ce priveşte cen:etarea mataialului doauneotar aflat în
mUZlle fClioc:ui cll Ferenc Martin citea:lA de la noi din ţari muzeele
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din Cluj, Alba Iulia, Deva, Sarmizegetusa, Turda şi Turnu
Severin. Acestor localitll.ţi li se vor adluga altele, în special din
fosta Iugoslavie. Aşa cum era firesc, ou vor lipsi nici referirile
la muzee şi instituţii din alte centre europene: Budapesta, Viena,
Paris. Londra şi multe altele. Pentru materialul monetar aflat în
diferite colecţii private oe vom rezuma sll meoţionim doar
câteva care conţin asemenea exemplare noi, îmbogiţind
cunoştinţele noastre prin tipuri şi mai ales prin variante. Aşa e
colecţia lui F. Kocskes, din Bezdan, Serbia, care este citatll. de
peste 400 de ori în lucrare. Io al doilea rând este colecţia
autorului, menţionati şi ea de vreo 140 ori. Lor li se mai adaugi
cea a lui T. DimitrijeviC, Belgrad şi altele.
Lucrarea, în întregimea ei, este conceputll. şi realizatll în
sistem computeriz.at. Faptul acesta ne oferă posibilitatea unei
uşoare orieotiri şi utili:zll.ri.
Materialul monetar este structurat într-o prezentare clară.
Mai întâi sunt expuse succint m01;1edele, cu diferitele probleme
pe care le ridici din punct de vedere al nominalului (as,
dupoodius, sesterţ şi medalioane), al tipului şi variantelor, al
semnelor şi inciziilor, anul de datare în cadrul erei fiecărei
provincii, deteriorarea şi deciderea emisiunilor, frecvenţa şi
tabloul cronologic al emisiunilor locale cu anul corespunzi.tor
cronologiei actuale. ln partea a doua este prezentat catalogul
monedelor pe provincii: Viminacium şi apoi Dacia, la care se
adaugi un supliment cu variantele descoperite ulterior. Un
tabel al concordanţelor cu lucrarea lui B. Pick şi un număr de
opt planşe încheie lucrarea.
Remarcll.m din tabelul-diagrami prezentat la p. 2 0 pe
mooetilrii şi cu anii erei locale cum scade greutatea sesterţilor,
care începând din anul 252 se vor pribuşi cu întreg sistemul.
Este ilustrarea evideoti a unei profunde crize economice.
Autorul remarci numai, dar nu comentează. Foarte util tabelul
de la p. 25, întocmit pe mooetll.rii şi în cadrul lor pe împăraţi, cu
era şi cu indicarea diferitelor nominaluri: sesterţi, dupoodii, aşi.
Un aminuot, pus în relief de F. Martin este cll silaba IVIL
care apare pe un sesterţ emis la Vimioacium sub Filip Arabul
(F. Martin, 21 6,2) este gravllli şi pe emisiunea aceluiaşi împărat
pentru provincia Dacia (F. Martin 2.5 1 .2). ln cazul prim (cel
pentru Viminacium) poarti AN Vili, iar în cel de al doilea (Dacia)
AN I. Un aminunt de natură tehnică a reţinut deci atenţia
autorului.
Daci autorul s-a achitat în felul siu de tratarea acestei
probleme, credem cll ea s-ar fi putut extinde şi prin alt mod de
investigare al acestui subiect. Am în vedere întocmirea unui
catalog în care sll. fie înregistrate descoperirile pentru fiecare
din cele doui categorii de monede, cele pentru Viminacium şi
cele emise pentru Pmviocia Dacia. Din acest punct de vedere
am obţine informaţii cu privire la ariile geografice pe care ele
au circulat, pâni unde s-au extins acestea şi de ce alte monede
au fost oprite. S-ar putea obţine sugestii foarte utile oferite de
procentajul emisiunilor din Viminacium pe teritoriul Daciei.
La rândul lor monedele emise de Provincia Dacia ar putea sll.
iodice teritoriul pe care au fost întâlnite, atât în cadrul provinciei,
cât mai ales în teritoriile din afara imperiului de la est şi sud de
Carpaţi. Şi ele au fost aflate şi publicate. Pentru cele descoperite
în interiorul provinciei ar fi interesaotll urmirirea frecvenţei lor
în centrele militare şi a datei la care ele se opresc. Vidit, în
vederea studierii problemelor de circulaţie monetari ar fi fost
util sll. se adauge o harti cu indicarea punctelor fortificate. Sunt
gânduri care frimâot.i pe cei care se preocupă cu asemenea
probleme.
Dn:pt suni: de infuRDIR pentru acest mod de investigaţie avem
la dispoziţie numeroase izvoare. Pe de o parte simt Iumrie îovliţaţilor
din secolul trecut, în parte menţionate în ED, 1 0, 1 945 , p. 5 şi
urm. cu notele respective, deşi acolo scopul investigaţiei era
diferit Nu pot sll. ou notez aici pe J.F. Neigebaur, Dacien, Braşov,
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1 8 5 1 sau pe I. Berkeszi, Delm. Eremleletei, Timişoara, 1 907.
Lucrările menţionate sunt doar ilustrative. Ele ne îndreaptă
spre consu ltarea inven tarelor colecţiilor mai vechi şi mai

noi, care vor răsplăti din plin e fortul ce se va face. Nu este
de neglijat nici Cron ica descoperirilor monetare care apare

în Dacia, N . S . încep ând din 1 95 7 .
Gândwile consemnate mai sus nu n e împiedică în a conchide că
lucrarea lui F. Martin a sintetizat materialul din punctul său de vedere

şi aduce contribuţii utile cercetătorilor din domeniul numismaticii
antice.

Bucur Mitrea

R ICHARD REECE,

Roman coins from 140 Sites in Britain,
199 1 , 1 07 p.

Costwold Sudics, IV, Dorchester, Dorset,

Cunoscutul numismat britanic de la Institutul de Arheologie
al Universităţii din Londra, Richard Reece, pune în circulaţie
într-un mod inedit, informaţia furnizată de monedele romane
descoperite în 1 40 de situri din Britania romană. Noutatea constă
în aplicarea metodelor statistice într-un mod inedit şi complex,
preocupările sale, în acest domeniu, fiind vech i şi constante,
aducând mereu noutăţi apreciate de cercetătorii englezi dar
şi de cei interesaţi din alte ţări.
ln introducere. (p. 1 -2), chiar din primul rând, suntem
avertizaţi că această carte este scurtă şi are un caracter
provizoriu. Este scurtă pentru că scopul ci este de a o feri o
evidenţă a monedelor romane din 1 4 0 de situri şi o ilustrare a
modului în care pol fi folosite astfel de liste. Este provi zorie
din cauză că cercetarea siturilor se află în stadii diferite ca şi
pulicarca materialelor. Drept urmare, R. Reece, menţionează
că în următoarea ediţie, urmând să apară în viitor, va încerca să
extindă demersul pe un număr mai mare de piese.
S iturile, din Anglia şi Ţara Galilor, sunt grupate în funcţie
de caracterul şi importanţa lor, după cum urmează: A) aşezări
urbane, incluzând civitates, coloniae şi Londra; B) aşezări rurale;
C) villae; D) aşezări militare; E) temple. Distribuţia nu este
u n i formă din cauză că răspândirea în teren a siturilor de
asemenea nu este u n i fo rmă, iar s ăpăturile şi co lectarea
monedelor nu au fost practicate nici ele uniform. Autorul
observă că numărul monedelor este mai ridicat în siturile având
un caracter mil itar, urban şi religios (acesta fi ind unul din
mot i vele care l-au determ i n at s ă folosească l i s tele),
comportamentul monedei din situri cu un număr mic de monede
pierdute fiind di ferit de cel al monedelor din situri cu un număr
mare de piese pierdute. S-a încercat luarea în discuţie a siturilor
iu care loturile de monede sunt alcătuite din peste 1 00 de piese,
dat fiind faptul că sub această cifră ,,zgomotul" numeric provocat
de prezenţa sau absenţa unei singure monede este mai mare,
monedele fi ind aici, dup ă cum autorul o mărturiseşte, nu
ob iectele de artă, ci numere în tabele.
ln vederea analizei, monedele au fost încadrate în 2 I de
etape cronologice care par a fi întrunit acordul general al
cercetărilor britanici: l) pîmă în anul 41 e.n.; 2) 4 1 -54; 3) 54-68 ;

4) 69-96; 5) 96-1 1 7 ; 6) 1 1 7-1 38; 7) 1 .3 8-161 ; 8) 1 6 1-180; 9)
. 1 80- 1 92 ; 1 0) 1 93-222; 1 1 ) 222-23 8 ; 1 2) 23 8-260 ; 1 3 ) 260275 ; 1 4) 275-296 ; 1 5 ) 296-3 1 7 ; 1 6) 3 1 7-330; 1 7) 330-348 ; 1 8)
348-364 ; 19) 3 64-378; 20) 378-3 8 8 ; 2 1 ) 3 88-402. Urmează
expunerea motivelor pentru care s-a procedat la această etapizare,
având la bază aspecte ale circulaţiei monetare valab ile pentru
restul occidentului roman. dar şi particularităţile zonei prin însăşi
poziţia geografică.

1 79

în paginile următoare (p. 3-8) sunt înşirate cele 140 de situri,
împărţite în cele cinci categorii mai sus menţionate şi însoţite
de trimiteri la lucrările în care au fost publicate. D istribuţia
siturilor, pe categorii, este următoarea: A) 54 poziţii; B) 3 6
poziţii; C ) 2 1 pozi\ii; D) 1 8 poziţii; E) 1 1 poziţii. ln paginile 9
şi 1 0 R . Reece, la comentariul siturilor, expune câteva din
motivele (timp avut la dispoziţie, informaţi i mai mult sau mai
puţin suficiente, stadiul atins de cercetările arheologice etc.)
pentru care lucrarea a fost prezentată în acest mod. Unul din
motivele pentru care aceste liste au văzut lumina tiparului este
acela că alcătuirea şi folosirea lor în rapoarte a dovedit că se
constituie într-o metodă, viabilă, de cercetare. Prin publicarea
lor R. Reece consideră că este posibil pentru orice arheolog
(britanic) să discule monedele din orice sit, fără prea multă
di ficultate (p . 1 1 ) . Metoda constă în introducerea datelor
fumizate de monedele dintr-un �it în acest lip de tabele după
care se fac comparaţi i cu situaţiile din alte puncte.
Tabelul I (p. 1 9-28) conţine numărul de monede din cele
_1 40 de situri, repartizate pe cele 2 1 de etape cronologice.
·
Tabelul II (p. 29-38) introduce indicele numit ,,monede per
1 OOO", datorită faptului că siturile nu se pot compara direct (cel
puţin nu este relevant) prin numărul de monede descoperite
care diferă de la caz la caz. Primul tabel foloseşte unei simple
comparaţii arătând numărul de monede, pe când cel de-al doilea
înfăţişează numărul de monede din fiecare sit, în fiecare

perioadă la 1 000 de monede.
ln tabelul III (p. 3�8) indicalorul ,,monede pa 1 OOO" este aşezat
în ordine cresdltoare. Prin această ordonare se poate stabili o relaţie
între situri. Se dă un exemplu: în etapa 1 , situl ale cărui monede
reprezintă l,56%o, în lista celor 140 va fi pe locul 60.
ln continuare, după ce fiecare sit a dobândit un loc în acest
sistem (tabelul III) se poate încerca o comparaţie între situri. ln
tabelul IV (p. 49-58), fiecare sit este pe un anumit loc în fiecare
perioadă. Se ia ca exemplu o vil/a; villae-le în catalog ocupă
pozitiile de la 91 la 1 1 1 (vezi p. 6-7). Aflându-se pe locul 60
în perioada 1 înseamnă că această vi/la este situată la un nivel
superior celor de la Chedworth sau Dewlish, cam la acelaşi
nivel cu cele de la Barnsly Park şi Frocester Court.
În tabelul V (p. 59-68), R. Reece a procedat la gruparea celor
2 1 de etape cronologice în patru mari faze. Faza A (43-260 e.n.)
este perioada ,,sistemului monetar augustan" care supravieţuieşte
cu modificări până la Valerianus. fa1e mai mult decât o simplă
divizare cronologică, motivul fiind acela că monedele emise în
acest răstimp au rămas multă vreme în circuliqie, fiind dat exemplul

unui sestertius tocit emis sub Vespasianus (69-79) care era încă
în circulaţie pentru a fi rebătut în vremea lui Postumus (260-268)

şi pentru a fi inclus în tezaure conţinând piese noi emise sub
Postumus. Autorul consideră analiza monedelor din faza A, în
acest mod, ca fiind de o mai mare acuratete . Faza B cuprinde
perioada cca 260-294/6. Aceasta este perioada în care sunt emise
monedele având pe avers efigii cu coroană radiată (aşa numiţii,

în literatura britanică de specialitate, ,,radiati"). Britania reintră
sub controlul imperiului din 296, astfel că acest tip de monede
sunt emise şi după anul 294 (momentul reformei monetare a lui
Diocletianus). Faza C include monedele emise după reforma lui
Diocletianus până către 330 (autorul recunoscând că este vorba
de o simplificare dar alternativa i se pare „oribil de complicată"
şi poate nu este neapărat indicată fragmentarea în etape mai
restrânse). Faza D se referă la intervalul cuprins intre 3 3 0 şi
402. ln tabelul V găsim numărul de monede pentru fiecare
etapă, procentajul pentru fiecare sit în parte.

De asemenea se

o feră raporturi între faze : A/B, B/C şi C/D pentru a nuanţa

comparaţia între situri având un număr diforit de piese. Tot aici
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mai poate fi găsită ordinea procentelor fazelor în ordine
crescătoare însoţită de numărul sitului.
Tabelul VI A(p.69-78) înfăţişează raporturile dintre etapele
cronologice incluse în faza A, prezentate tot în ordine crescătoare.
Tabelul VI B (p. 79-88) reaşează datele fumizate în tabelul V I A,
pentru fiecare sit.
Tabelul VII(I1. 89-98) este aplicat pentru situaţia din secolul al
IV-iea aşa cum tabelul VI a fost utiliz.at pentru faza A. În prima
parte a tabelului este prezentat numărul de monede din secolul
al IV-iea pentru fiecare sit ca şi totalul monedelor din acelaşi
secol. Se continuă cu prezentarea raportului dintre piesele de
la Constantinus I cu cele din vremea lui Diocletianus (perioadele
1 6/1 5), ca şi din perioadele următoare ( 1 7/ 1 6, 1 8/ 1 7, 1 9/ 1 8 ,
20/1 9). În final raporturile sunt aşez.ate în ordine crescătoare.
În tabelul VIII(p. 99-1 00) sunt ordonate raporturile dintre fuzete
B şi D (8/D).
Pentru o bună înţelegere şi utilizare şi tabelelor, R. Reece a
procedat la prezentarea unui exemplu: situl de la C irencester
(p . 14-17).
Volumul mai conţine în final şi o încercare de sintetizare a
informaţiei (p . 1 02 - 1 07), dar ne oprim aici cu această
prezentare, prin care am dorit să atragem atenţia asupra unui
mod de a studia intimnaţia fumizată de descoperirile monetare
din diferite situri britanice, recomandând parcurgerea acestui
volum deopotrivă de numismaţi cât şi de arheologi.

Adrian Popescu

PIERRE BASTIEN, Le monnayage de I 'atelier de Lyon du regne
de Jovien d la mort de Jovln (363-4 1 3), Numismatique
romainc, Essais recherchcs et documents, XVI, Editions
Numismatiquc romaine, Wetteren, 1 987, 271 p. + XXXII pi.
Volumul se deschide cu o introducere (p . 7-1 0). După
precizarea că atelierul din Lyon, Maneta Lugdunensis, emite şi
sub Jovian, se subliniază că producţia redevine importantă sub
Valcntinian I şi Valens, jucând un rol însemnat, chiar dacă în
unele perioade se situează ca volum după cea a atelierelor din
Arelate şi Treveri. Urmează un conspect succint al activităţii
atelierului din Lyon în perioada de până la 4 1 3 , emisiunile ce i
s-au atribuit pentru perioada ulterioară nefi ind sigure. Se
nominalizează apoi lucrările de referin!ă utiliz.ate, precizându-se
că volumul se bazează pe 24 1 8 monede din colecţii publice şi
private sau descrise în inventarele unor descoperiri şi cataloage
<le licitaţie. Autorul a examinat materialul din 25 de colecţii
publice, de la alte patru primind fotografii sau mulaje. Urmează
o listă conţinând 55 tezaure şi 1 1 aşezări cu asemenea monede
descoperite izolat, folosite, de Ia caz la caz, pentru clasarea
emisiunilor, metrologie sau catalog. Planul de lucru este cel
obişnuit şi la celelalte volume, aşa cum se va vedea de altfel
din cele ce unnează. Recunoştinţa autorului se îndreaptă către
66 de conservatori din muzee, colecţionari şi specialişti în
moneda romană, care într-un fel sau altul, l-au ajutat să-şi
realizeze această operă fondamentală, ce vine să completeze
importanta seric de volume consacrate de Pierre B astien
producţiei monetare a atelierului din Lyon.
Ca de o b i ce i p r i m u l cap itol se i n t i tulează rapp el
/Jistorique (p. 1 1 -28) şi reprezintă o urmărire atentă, an după
an, a întregii perioade, cu consemnarea consulilor şi a datelor
istorice, cu utile trimiteri bibliografice la izvoare şi la sinteze
sau articole de specialitate ale autorilor moderni.
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Capitolul II este consacrat clasamentului şi cronologiei emisiunilor
(p. 29-78). Sub Iovian atelierul emite solidi, foarte rari deocamdală,
monede de bronz cu VOTN/MVLT/X în douăofl.icine şi poate silicve,.
pentru care se cunoaşte pentru moment doar o imitaţie. Pentru domnia
lui Valentinian I şi Valens (28 martie 3 64 - 24 august 367) materialul
este împărţit în patru emisiuni datate în 3 65-366, 366, sfârşitul
anului 366 şi 3 66-367. Primele două cuprind monede de aur,
argint şi bronz, a treia monede de aur şi bronz, în timp ce ultima
se compune doar din monede de bronz. Utile tabele sintetice
cuprind nominalurile, tipurile şi siglele caracteristice cu numărul
de monede examinate sau publicate - doar cele cu greutatea şi
cu reproducerea lor fotografică - fiind de natură să dea rapid o
oglindă fidelă a activităţii monetare într-una sau alta din
perioade. Ele se întâlnesc constant în întreg capitolul, care
devine astfel foarte uşor accesibil. Merită să notăm că este
certă emiterea încă din prima emisillne a unor exemplare pentru
Valens, neînregistrate de J.W.E. Pearce în RIC IX, deşi nu-i
erau necunoscute (p. 33, nota 1 ).
Sunt examinate apoi emisiunile din vremea domniei lui
Valentinian I, Valens şi Gratian (24 august 3 67 - 17 noiembrie
375). Singura monedă de aur cunoscută este un solidus de la
Gratia11 asupra căruia autorul zăboveşte ceva mai mult. Legenda cu
A vgg Avg este citită Augustorum A ugustus şi se explică prin
împrejurarea că ea era menită să marcheze poziţia inferioară a lui
Gratian care datorită tinereţii sale nu putea fi pus pe acelaşi plan cu
ceilalţi doi coregenţi. În argint se emit mai ales miliarensia. Există
şi silicve pentruValens, cele pentru Valentinian I şi Gratian nefiind
deocamdată semnalate. Deşi materialul este mai rar decât cel din
365-367 el nu este neglijabil şi părerea recent exprimată că
între 365 şi 375 s-ar fi produs o încetare virtuală a emiterii
argintului (A.M. Bun1ett, P.H. Robinson, 1 984) este de atenuat
în consecinţă. O monedă rară de bronz cu Gloria Romanorom
şi poartă de castru pentru Valens este clasată în 3 68-369. Pentru
emisiunile obişnuite de tip Securitas Reip ublicae şi Gloria
Romanorum (8), autorul adoptă o clasificare în cinci grupe
propusă de G. Depeyrot (BAR, 127, Oxford, 1 982, p. 1 461 48) pe care o îmbunătăţeşte, fără a propune datări mai
circumstanţiate de cronologie absolută. Dar succesiunea !or
pare certă.
Pentru domnia lui Valens, Gratiail şi V alentinian II (22 noiembrie
375 - 9 august 378) se emit doar monede de bronz şi lipsesc, măcar
până acum, exemplarele pentru Valentinian II. Dintr-o primă etapă
datată la sfârşitul lui 375 - în.ceputul lui 376 fac parte trei serii şi tot
atâtea, una fiind nouă faţă de cataloagele de referinţă şi intercalată
între cele două deja cunoscute, fac parte din a doua grupă, pentru
care se propune începutul anului 376, după care atelierul s-a închis
temporar până în 3 79.
Unnătoareaetapă reprezentând domnia lui Gratian, Valentinian
II şi Theodosius I se datează între 19 ianuarie 379, căci prima
emisiune de silicve îl cuprinde şi pe ultimul citat, ce a fost
cooptat atunci, şi 25 august 383, cu menţiunea necesară că de
la 1 9 ianuarie 383 împăraţilor citaţi li se alătură Arcadius. Se
mai înregistrează alte trei emisiuni de silicve, cu legende diferite
şi monede de bronz de 11120 livră cu legenda Concor-dia A ugg
şi Roma cu glob şi sceptru tronând spre stânga Un alt tip,
Virtus Ro-manorum, identic cu a treia serie de silicve pare
extrem de rar. Gratian a promovat însă o nouă reformă a
monedei de bronz cu o monedă măruntă de 1 / 1 92 livră cu
legenda Vot XV Mult XX' (Gratian) cc parc să-şi aibă începutul
după 24 august 3 8 1 , când se emit şi cele pentru Valentinian II
- chiar dacă s-au emis şi alte păreri -, alături de care există şi o
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monedă grea de 1/60 livră, ca ş i maiorina din 348, cu legenda
Reparatio Reipub, şi care nu va avea un viitor prea strălucit,
fiind semnalate doar două emisiuni în 3 8 1 -382 şi 382-383, cu
foarte puţine exemplare cunoscute. Plasarea reformei după
srarşitul lui august 38 1 , pare acum asigurată. Notabilă este şi
împrejurarea că R.A.G. Carson şi J.P.C. Kent, cu alte argumente,
o plasau cu probabilitate în acelaşi an.
În atelierul din Lyon se vor emite între 383, de presupus
oricum după asasinarea lui Gratian pc 25 august, şi 28 august
3 88 monedele uzurpatorului Maxim şi ale lui Flavius Victor,
cooptat în 384. Primul a fo�t de altfel recunoscut de Valentinian
II, Thcodosius I şi Arcadius, nu se ştie dacă imediat sau abia la
mijlocul lui 384. După cc elimină miliarensia, ce ar fi fost emise
la Lugdunum după J.W.E. Pearce, şi care �unt în realitate emisiuni
din Treveri, sunt examinate monedele de bronz. Există trei serii
de 1/60 livră cu legenda Reparatio Reipub, după care urmează
seria cu Victor-ia Augg. De asemenea, se emit piese de 1/192
livdi cu legenda Victoria Augg şi Victorie spre �1ânga, precwn şi
Vot V Mult X, introducându-se şi un nou nominal de 1/252 livră
cu legenda Spes Ro-111a-11onim şi poartă de castru. După ce P.
Basticn arată că problema cronologică nu este uşor de rewlvat,
propune pentru mon edele grele 383-386 şi respectiv 386, după
care ar urma cele de 1/192 livră în 386-387 respectiv 387 şi abia
la urmă cele de 1/252 livră, adică în 387-388.
Dacă dispariţia la un moment dat a monedelor grele, ca şi
introducerea la s fârş i tu l domniei a celor mai uşoare dintre ele
ni se par rezonabile, aşa cum parc şi datarea în 387 a celor cu
Vo ta , ne întrebăm dacă argumentul dedus din compoziţia
tezaurului de la Hemptinae este suficient pentru a susţine
propunerea posteriorităţii emisiunilor de 1/192 livră faţă de cele
de 1/60 livră, căci o evoluţie paralelă a lor pc linia reformei lui
Gratian, de la începutul domniei până cândva în 38617, ne-ar
părea, personal, absolut firească.
În timpul domniei lui Valcntinian II, Theodosius I şi Arcadius,
între 28 august 388 şi 1 5 mai 392, se emit între 389-390 monede
de aur de I 1 /2 solidus. solidi, aurei şi tremisscs, precum şi de
argint; mil iarcnsia şi sili.:ve, la care se adaugă argcntci pentru
donativa, distribuiţi probabil cu ocazia celui de al IV-iea consulat,
celebrat pc I ianuarie 390. Monedele de bronz (1/252 livră) sw1t
de tip Victoria Augg, cu Victorie spre stânga.
În perioada unnătoarc, cea a uzurpării lui Eugenius (22 au
gust 392 - 6 septembrie 3 94), Arcadius şi Honorius (395) se
emit solidi şi silicve, precum şi monede de bronz cu aceeaşi
legendă şi tip ca cele anterioare, pentru care autorul propune cu
prudenţă datări mai strânse: ,,ii faut bien avouer que cette recon
struction des emissions lyonnaises de bronze de 3 92 ă 395 est
conjecturelle ct foit appcl ă une bonne part d'hypothese".
De deosebit interes este cercetarea arnănunţ.ită a emisiunilor
uzurpatorului Constantin III (407 - vara 4 1 1 ) de la care avem
într--0 primă fază solidi şi silicvc (407 - mijlocul lui 408), apoi,
dintr-o a doua fază (mijlocul lui 408 - slărşitul lui 409) aceleaşi
nominaluri la care se adaugă jumătăţi de silicvă şi monede de
bronz, emise în crn1tităţi foarte mici. Succesorul său lovinus a
emis între 4 1 1-4 1 3 solidi, silicvc şi jumătăţi de silicvă, cu care se
încheie activitatea „coerentă" a atelierului din Lyon. Merită să
notăm că monedele de bronz pentru Honorius de tip Gloria
Romanorom cu împărat în picioare din faţă cu labarum şi scut,
pentru care se propusese 4 13-423 {R.A.G. Carson şi J.P.C. Kent),
s-ar data după P. Bastien în 4 1 1 , în timp cc aşa zisele silicve ale
lui Constantius III (8 februarie 42 1 - 2 septembrie 42 1 ) par să fie
în realitate simple imitaţii ale emisiunilor lui Constantius II.
Capitolul III (p. 79-1 05) se ocupă cu sistemul monetar şi
metrologia. În ce priveşte sistemul monetar, autorul examinează
mai întâi problema monedelor de aur a cărui bază rămâne
solidus-ul, devenit din 3 8 6 mai pur, ceea ce se subliniază şi
prin menţiunea OB (ryziacus) pe revers în exergă, care însă la
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Lyon nu sc întâlneşte decât sub Constantin III şi lovinus. După
ce sc fac unele precizări privind multiplii, se stăruie asupra datei
introducerii nominalului trem issis a cărui paternitate este
atribuită lui Magnus Maximus (emisiune la Treveri în 3 8 3 ),
fi ind, după opinia argumentată a lui P . Bastien, adoptat de
Theodosius I probabil la începutul lui 3 86. La Lugdunum
s ingura emisiune datează din 3 89-3 9 0 . Dacă ideea lui L .
Brunetti, conform căreia s-ar fi emis în continuare şi fracţiuni
de aureus, ceea ce ar fi de natură să explice o serie de anomalii
ponderale, este justă sau nu, rămâne s-o arate o întinsă anchetă
metro logică, ind ispensabilă pentru rezo lvarea problem e i .
S ilicva ( 1 / 1 5 6 mai curând decât 1 / 1 44 l ivră) rămâne baza
sistemului monetar pentru monedele de argint şi pare să fi fost
redusă la o dată încă neprecizată suficient sub Honorius la I /
2 1 6 livră, acestui etalon aparţinându-i jumătăţile d e silicvă emise
sub Constantin I I I şi lovinus. Dacă sub lovian se menţin
monedele de bronz argintat intrqduse de reforma lui Iulian, I i
3 6 livră şi 1/96 livră, sub Valentinian ş i Valcns, când argintul
dispare din monedele de bronz etalonul parc să lic 1 / 1 32 li vrii .
cum corect a propus J.P.C . Kent şi nu 1 11 2 6 livră sau 1 / 1 2 0
livră cum se crezuse mai demult. Etalonul 1/3 6 livră va li curfuid
după începutul domniei abandonat, cu menţiunea că el a fost
folosit şi de Procopius. Dacă monedele de 1/72 livră nu sunt
prea frecvente în această perioadă, să notăm în schimb apariţia
la Roma a nominalului de 1 /252 livră cc va face carieră mai
târziu. Că la Lugdunum atelierul pare să se fi închis temporar
în 376 parc asigurat, dar părerea că baterea monedelor ar li
încetat în alte ateliere, chiar dacă introdusă prudent cu „ellc
scmblc", la date diferite: 364 la S innium, 368-369 la Cyzii.:.
N icomed ia, A ntiochia şi A lexandria, 3 7 5 la H craclca ş i
Constantinopol, 376 la Treveri, Arclatc ş i S iscia ş i către 377 I;:
Aquilca, Roma şi Thessalonic (p. 86), nu credem că po at e li
acceptată în toate cazurile fără ample cercetări suplimentare.
După 1 9 ianuarie 379 etalonul 1/132 livră se menţine, deşi
tipurile monetare se modifică. Probabil în 381 apare o monedă
mai grea pentru care se reţine propunerea lui G. Elmer dupi1
care ea ar reprezenta 1/60 livră - în ciuda faptului că analiza
metrologică ar indica mai curând 1 /64 livră, cc nu poate li însă
încadrată sistemului duodecimal -, alături de care apar monede
de tip Vota (Aes IV, larger module) cc par emise la 1/1 92 livră.
Pentru emisiunile de după 383 (smaller module), la capătul
examinării atente a propunerilor făcute ce variază între I /240
livră la 1/288 livră, autorul re�ne ca adecvată ci fra 1/252 l ivră,
cu precizarea că după 395 greutatea lor prezintă o tendi nţă de
scădere şi după 402 este posibilă o schimbare de etalon . Sunt
de altfel sintetizate în două tab louri recap i tulative toate
emisiunile dintre 383-388 şi 3 88-395 din diforite ateliere cu
etaloanele folosite: 1 /60, 1 / 1 3 2 , 1 / 1 92 , şi 1 /2 5 2 în prima
perioadă, 1/60, 1/1 32 (?) şi 1/252 în a doua.
Pentru ce se întâmplă după 395 şi până la 408, autorul
purcede la o analiză metro logică în care sunt implicate ş i
tezaurele de la Sucidava (Dacia, N .S., 14, 1 970, p. 25 1-295 ) ş i
constată pentru tipurile a e s 3 : Virtus Exerciti ş i Gloria
Romanorum (2 1 ) u medie de 1 ,72 g şi respectiv 1 ,24 (departe
de 2,44 g cât ar da teoretic 1 /132 livră), iar pentru cele ae.1· 4
Salus Reipublicae şi Concordia, 1 ,02 respectiv 0,75, standardul
inferior de circa 0,80 g corespunzând la 1/360 livră, apropiat
de ce se constată şi în continuare până la Zenon . Precizarea ci1
prin n11m111us centenionalis în edictul lui Theodosius 1 se are în
vedere nu nominalul aes 4, cum am crezut cândva, ci aes 3, cu
argumentul că acest nominal se menţine, este evident corectă.
Mai merită să notăm că greutatea tipurilor Gloria Ro111a11oru111
(22 şi 23) din 408-423 dă o medic apropiată ( 1 ,29 g) de i.:ea
din perioada precedentă. Viitoare studii metrologice adâncite,
pc materiale bine conservate, sunt recomandab ile pentru
stărşitul secolului al IV-iea şi cel unnător şi ne gândim cr1
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monedele din tezaurele de la Beştcpe (Pontica, 23 , 1990, p. 2773 14) şi Uhnenun (RIN, 90, 1 988, p. 295-328 şi Pontica, 21-22,
1 988-1989, p. 1 65-1 86), publicate cu toate datele necesare, merită
să fie puse la contribuţie din acest punct de vedere.
Subcapitolul următor este consacrat analizei metrologice
amănunţite a materialului adunat pentru emisiunile atelierului din
Lyon ale perioadei 3 53-4 1 3 . Monedele de aur nu ridică probleme,
etalonul de 1172 livră fiind respectat perfect, însă pentru monedele
de argint discuţia este utilă, pe alocuri pasionantă. Am reţine aici
problemele legate de miliarensia grele şi uşoare, ca şi cele privind
etaloanele folosite succesiv pentru silicve, cu ipoteza că s-ar putea
ca sub Constantin llI acest nominal să fi fost emis la 11192 livră, iar
Eugenius să fi folosit un etalon de 1 / 1 44, emisiunile sale fiind
mai grele decât cele din 365-389 ( 1 / 1 5 6 livră).
ln cc priveşte monedele de bronz (în realitate, de la Valcntinian
I la Eugcnius, cupru + plumb), analiza metrologică îi confirmă
autorului folosirea etaloanelor de 1/132, 1/1 92 şi 11252 livră,
atât mediile cât şi intervalul de încredere (abaterea standard)
fiind compatibile, ceea cc nu se întâmplă în cazul etalonului de
1160 livră, - dar nici 1164, aşa cum am văzut, nici 1/72 livră nu
pot fi acceptate caz în care rămâne de admis că la respectivele
emisiuni s-a acceptat o tolerantă mai marc decât la cele ale
reformei din 348.
În capitolul IV, p. I 07- 1 3 0, sunt examinate diferitele aspecte
ale problematicii ţinând de tehnica monetară. În ce priveşte aliajele
autorul face un bilanţ comentat al cunoştinţelor noastre actuale
pentru monedele de aur şi argint. Pentru primul dintre aceste metale
se subliniază ro lui refonnci hotărâte de Valentinian I şi aplicate din
368 privind puri ficarea aurului la monede urmare a fraudelor
denunţate în constituţiile din 366 şi 367. Într-adevăr, argintul
reprezentând încă 3.48% - 6,50% în 364-368 scade în 368-383
(pc baza a zece solidi examinaţi) la 0,093% - 0,925% şi acest titlu,
respectat şi la multipli şi submultipli, se va menţine până la
/\na�tasius l. Evident, la argint purificarea metalului are un grad
mai puţin ridicat dar este cu toate acestea, cât se poate de clară: faţă
de titlurile de 90,84% - 95, 1 0% în 364-368, se constată între 368378 titluri variind între 97,25%-98, 12%. ln ce priveşte monedele
de bronz se ştia că după 368 argintul din compoziţia lor tinde să
dispară sau, altfel spus, chiar dacă îl mai găsim, cantitatea sa este
total nesemnificativă, nemaifiind vorba ca mai înainte de monede de
bronz argintate. Cc nu se ştia sau oricum nu fusese clar cvidentiat
este faptul că ele conţin în compoziţie o mare cantitate de plu�b
fiind vorba de emisiuni dintr-un aliaj de cupru şi plwnb, termenii de
monede de bronz sau de monedă de cuprn, adoptat de autorii germani
fiind ambii, de fapt, improprii. Pentru monedele atelierului din
Lugdunum analizele erau foarte rare şi autorul arc meritul deosebit
de a publica rezultatele a opt noi analize chimice complete de monede
de bronz emise între 366-367 şi 383-386 (p. 1 1 O) în care plumbul
este prezent între 4,90% şi 3 1 ,3 6% care împreună cu cuprul ne dă
între 92,07% şi 99,27% din compoziţie.
Sunt examinate în continuare problemele legate de Hanuri, de
busturi şi de gravorii de efigii, în legătură cu care am atrage atenţia
asupra problemei fibulelor reprezentate, între care şi cele cu
pandantive -cu amintirea celor de la Pietroasa -, ce apar încă sub
Aurelian şi Licinius, pentru a se înmul� în a douajumătate a secolului
al IV-iea şi a ajunge să reprezinte regula în secolul următor, precum
şi asupra problemei extrem de delicată a identificării gravorilor,
şapto-individualizaţi în cazul atelierului din Lyon. Urmează analiza
rever,surilor şi a titulaturilor, după care se trece la examinarea
ponsunării literelor şi a cercului perlat. Am reţine că erorile de
ortografic sunt puţin numeroase dar ele apar şi la legendele de avers
-,
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şi la cele de revers pe cinci monede, considerate emisiuni oficiale,
cu multă vreme în urmă, opinase şi B.H.St.J. O'Neil cu
ocazia publicării tezaurului de la Northamptonshire, NC, 1 930.
Capitolul se încheie cu problemele legate de organizarea baterii şi
utilizarea ştanţelor: emisiuni, officine, legături de ştanţe şi axul.
Anexa I (p. 1 3 1 -1 43) este consacrată emisiunilor de monede
de aur ale lui Constantin III din atelierul de la Lyon şi circulaţiei
acestora, reprezentând o contribuţie foarte importantă, am spune
exemplară. De mare interes este şi anexa II (p. 145-1 60), consacrată
imitaţiilor, însoţite de un catalog cu 44 poziţii pentru bronz, puţin
imitat, aur şi argint, în ultima categorie intrând ceea ce autorul
defineşte drept ,,Pseudo-monnayage d'argent de Consta.nce III
(imitations des siliques de Constance II)".
Caşi în volumele precedente consacrate de P. Ba.�ticn atelierului
din Lyon, avem aici rezumate (p. 1 6 1 - 1 74) în franceză, engleză,
germană şi italiană, de natură să mărească audienta internaţională a
ideilor sale.
Urmează un catalog, alcătuit exemplar, cu 25 9 de poziţii în care
materialul a fost clasificat cu o deosebită atenţie şi unde fiecare
monedă îşi are buletinul de identitate, colecţia publică sau particulară,
locul de descoperire când este cazul sau catalogul de licitaţie în care
a fost publicată, autorul nereţinâud decât produsele certe ale
ateliemlui, pentru care a avut o documentaţie completă. Indicii şi
tabla de materii (p. 255-27 1 ) uşurează utilizarea volumului.
Ca şi la volumele precedente ilustraţia este foarte abundentă
(32 pi.) şi de o calitate cu adevărat excepţională, fiind folosite
în unele cazuri şi fotografii mărite (până la 3 : I ).
Prin acest volum, excelentul numismat care este doctorul în
medicină P. Ba�tien reuşeşte să ducă la bun slarşit un proiect de
anvergură, studierea monografică a producţiei monetare a atelierului
din Lyon, între stărşitul lui 274, când acesta a fost redeschis de
Aurelian, şi 4 1 3 , moartea lui lovinus, de când datează ultimele
emisiuni ce i se pot atribui cu certitudine. Graţie acestor strădanii
concretizate în şase tomuri ale colecţiei Numismatique romaine.
Essais, recherches et documents (VII, 1 972 ; IX, 1 976; XI, 1 980,
XII, 1 982, XV, 1 985 şi XVI, 1 987) reprezentând o operă în acelaşi
timp monumcntalăşi fundamentală, acest important atelier din Gallia
este primul din numeroasele ateliere emitente din epoca romană
târzie care beneficiază de roadele unei cercetări exhaustive, de natură
să stimuleze cercetări similare pentru celelalte, pe care ne facem
datoria să le recomandăm, chiar dacă nu întrevedem o prea apropiată
realizare a lor şi să contribuie decisiv, de pe acum, la progresul de
ansamblu al cunoştinţelor" noastre în numismatica acestei atât
de interesante perioade.
aşa cum,

Gh. Poe11a1u Bordea
CLAUDE BRENOT, XAVIER LORIOT (ed.), L 'or monnaye
III. Trouvai/les de monnaies d 'or dans / 'Occident romain
(Actes de la Table Ronde tenue a Paris Ies 4 et 5 decembre
1 987), Cahiers Ernest Babelon, 4, Paris, 1 992, 371 p. + 4 pi.
Cercetarea monedelor antice de aur a luat în ultimii ani un avânt
considerabil. Această categorie de piese numismatice, purtătoare
de mare valoare şi beneficiind prin urmare de o circulaţie aparte, se
impune tot mai mult atenţiei specialiştilor. Meritul de a fi inaugurat
o nouă etapă, calitativ superioară, în aceste studii revine categoric
numismaţilor francezi. Alături de numeroa.�e publicaţii şi colocvii,
trebuie să cităm în primul rând remarcabilele volume tipărite în scria
L 'or monnaye - găzduite de prestigioasa colecţie Cahiers

https://biblioteca-digitala.ro

17

1 83

NOTE BIBLIOGRAFICE

Ernest Babelon1• În această serie se înscrie şi volumul discutat

acum, îngrijit de doi profesionişti de mare avengură.
El înmănunchează materialele Wlei mese rotunde pe � temă,
la care s-au reunit 9 specialişti liancezi şi 5 străini. Cele 1 1 contribu�i
reprezintă pentru moment ultimul cuvânt al ştiinţei numismatice asupra
acestui obiect de cercetare, datorită atât prestigiului semnalarik.ir cât şi
metodekir modeme de lucru utilizate. Vom vedea însă că acest „ultim
cuvânt", departe de a curma discuţiile viitoare, mai degrabă deschide
noi orizonturi cercetării şi-i tra.� direc�i fertile.
O introducere semnată de J.-P. Callu şi X. Loriot (p. 1 9-32)
delimiteaz.ă obiectul cercetărilor reunite acum, în timp şi spaţiu:
este vorba de monedele de aur romane (deci, de la ultimii ani ai
Republicii până în sec. VI chiar) găsite în Occidentul european.
Spaţiul geografic luat în considerare cuprinde numai provinciile
romane din Europa de vest, cam până la Dunărea mijlocie; nu
intră în atenţie nici Barbaricum, nici provinciile nord-africane şi
de regulă2 nici măcar provinciile balcanice latinofone. Cauz.a o
constituie însă nu o preferinţă subiectivă a autorilor, ci nivelul
actual al cercetării : pentru Occidentul european dispunem de
cataloage şi publicări modeme de descoperiri, care lipsesc în
general pentru celelalte părţi ale lumii romane. Evident, autorii
înţeleg că o necesitate acută pentru viitor va fi extinderea
cercetărilor tocmai spre acestea din urmă. Numai publicarea
completă a descoperirilor va permite şi evaluări cantitative, atât
de necesare . Tot în această introducere, autorii expun o adevărată
metodologie de lucru, enumerând şi disocierile fine pe care ştiinţa
numismaticii şi le poate astăzi propune (relaţia tezaure - descoperiri
izolate; diferenţele între limes şi provinciile intenoMe; circulaţie
urbană şi circulaţie rurală etc.). De asemenea, ei enunţă câteva
mari probleme deschise: ce reprezintă te:zauriz.ările de aur, bogăţie
sau stagnare economică? Cum se explică circulaţia ,,aberantă" a
aurului în epoca antonină? Care este relaţia între circulaţia
monedelor de aur romane şi cea preromană? Sunt doar câteva
din întrebările care-şi mai aşteaptă răspunsul.
Seria studiilor reunite în volumul discutat acum o deschide
,,Descoperirile de aurei şi solidi în Penim.-ula Iberică", lucrare de
mari dimensiuni întocmită de Jean-Pierre Bost, Marta Campo şi
Josep Maria Gurt (p. 33-89). Cei trei autori au trebuit să cunoască
şi să verifice un număr foarte mare de descoperiri, risipite în
numeroase publicaţii şi de valoare foarte inegală. Întocmirea
catalogului complet al monedelor romane de aur din Hispania
este, ea singurd, a realizare deosebită. Catalogul alfabetic (pe
localităţi) este însoţit de tabele detaliate ale descoperirilor - pe
secole, ale tezaurelor, apoi ale monedelor „târzii" pe perioade şi
pc ateliere monetare. în plus există hărţi ale acestor descoperiri
- monede izolate şi tezaure, separat - pentru fiecare epocă.
Lucrarea a fost gândită iusă doar ca baz.ă pentru viitoare studii
şi interpretări, autorii rnncentrându-sc deocamdată asupra
publicării corecte a materialului.
1 C. Morrisson. C. Brenot, J.-P. Callu, J.-N. Barrandon, J.
Poirier, R. Hallcux, L 'or monnaye I. Purification et alterations
de Rome a Byzance (Cah. E. Babelon 2); J.-P. Calin, X. Loriot,

L 'or monnaye II. La dispersion des aurei en Gaule romaine
sous / 'Empire (Cah. E. Babelon 3).
2 Studiul lui M. Vasic (p. 273-3 1 1) constituie o excepţie.

3 Circulaţia pieselor romane de aur în vestul Gallici apare ca
.��labă" în sec. I (cu mai multe piese înainte de Claudius - dar
avântul economic şi urban al zonei începe abia cu acest împărat!),
„echilibrată" în sec. II, din nou slabă în veacul următor (cu o excepţie

Cu totul altfel arată pertinentul studiu al lui Gerard Aubin

Rej/exions sur / 'usage de I 'or Romain dans / 'Ouest de la
Gau/e (p. 9 1 -99). Lista materialelor fiind cunoscută, autorul

nu face decât interpretare fină a datelor. El unnăreşte evoluţia
prezenţei monedei de aur în vestul Galliei şi observă că,
paradoxal, perioadele cele mai bine reprezentate nu sunt cele
de marc avânt economic şi edilitar, ci tocmai cele de cri:ză şi
primejdii 3. Pc de altă parte, moneda de aur nu e doar valoare
pe piaţă, ci şi expresie a puteri i, element de prestigiu, ce poate
fi stocat şi din motive neeconomice. Nu toate piesele ajunse
până la noi sunt simple pierderi, multe pot fi ofrande sau mici
depozite. ln orice caz, ceea ce ajunge la istoricul de azi reprezintă
moneda imobilizată, scoasă din circulaţie; cc ne poate spune
ea despre intensitatea reală a circulaţiei monetare? Autorul
propune, pe drept cuvânt, ca moneda de aur să fie privită de
acum încolo nu„numai ca „fosilă directoare'', ci şi ca „docu
ment etnografic .
Idei asemănătoare reiau şi nuanţeaz.ă alţi doi autori francezi,
care şi-au îndreplataten�aasupraaceluiaşi spaţiu geografic. Primul,
Jean Hiemard, cerceteaz.ă descoperirile de monede romane de aur
în Galliade vest, în �trfmsă legătură cu tipul de sit arheologic în care
se încadreaz.ă liecare4 (p. 1 O 1 - 1 1 O). Concluzia este surprin:zătoare:
tot timpul domină numeric descoperirile din mediul rural şi
semiurban ! Or, repartiţia aceasta a pieselor de aur corespunde cu
repartiţia tezaurelor monetare contemporane. Concluzia este că
monedele de aur sunt în primul rând nu „pierderi involuntare", ci
„ascunderi intenţionate". Prin urmare, prezenţa mai mare a
descoperirilor de aur nu dovedeşte avânt economic, ci dimpotrivă
stagnare şi slabă racordare la economia de piaţă; în asemenea
circumstanţe aurul nu intră în circuit nici prin comerţ, nici prin
evergetisme. El apare ca abundenttocmai în wnele slab romanizate,
arierate, fără o reală economie monetară. Şi este remarcabil faptul
că aceeaşi situaţie se observă şi la moneda de aur preromană - deci
se continuă aceleaşi ,,deprinderi" de tezaurizare
Cel de-al doilea
specialist, Daniel Nony, cercetează doar descoperirile de monede
de aur izolate în Aquitania meridională (p. 1 1 2-1 1 8), ajungând la
concluzii similare. Observă însă că tezaurele de piese de aur apar
exact în perioadele slab reprez.entate prin descoperiri izolate; se pare
că fenomenul tezaurizării nu denotă o slabă dezvoltare economică,
ci că se coreleaz.ă chiar cu momentele de relativ avânt1. ln anexă, un
catalog al descoperirilor de asemenea monede în Gallia de sud-vest,
întocmit de ambii autori .(p. 1 1 9- 1 27), perm ite verificarea
argumentelor invocate; observăm însă că acest catalog, foarte util şi
detailat, nu menţioneaz.ă apartenenţa pieselor la tezaure.
În cadrul problemei abordate, Italia ocupă o poziţie cu totul
aparte. Cercetarea ei, extrem de importantă, este îngreunată
de marea abundenţă a descoperirilor. Două studii din volum
urmăresc descoperirile de monede romane de aur în peninsulă,
dar numai pe anumite zone: cel semnal de Emanuela Ercolani
Cocchi pentru Emilia, iar cel al lui Giovanni Gorini pentru
„.

- abundenţa mai mare a emisiunilor uzurpatorilor din Gallia) şi
mult mai abundentă în sec. IV-V (fonomen care nu poate li pus pe
seama unei prezenţe militare). Lipsa pieselor de aur dintre anii 501 5 î.e.n. ar putea fi pusă în legătură cu dispariţia clasei de equites
indigeni după cucerirea romană.
4 El diferenţiază situri „urbane" (capitalele de civitates),
,,semiurbane" (viei din teritoriu) şi ,,rurale" (locuiri mărunte, precum
şi villae rusticae).
s În zona cercetată nu se cunosc invazii şi operaţii militare
contemporane cu tezaurele, aşa că prezenţa lor are alte cauze.
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regio X (adică Venetia şi H istria) 6• Primul oferă un catalog
amănunţit al materialului cunoscut, discutat cu mult spirit critic,
şi descifrează tendinţele majore constatate (descoperirile de
monede de aur sunt frecvente pentru perioadele tulburi, iar în
sec V concentrarea lor se leagă de prezenţa curţii imperiale la
Ravenna); desigur însă că un studiu temeinic se poate face doar
pe un teritoriu vast şi pe un termen lung, luând în consideraţie
întreaga circulaţie monetară Cel de-al doilea dispune de un
catalog foarte bogat şi întocmit cu mult discernământ, iar
interpretarea lui este mcută foarte nuanţat; în general, circulaţia
monedei de aur în zonă este destul de mare, dar prezenţa ei
are cauze d i ferite în fiecare epo c ă 7 . D i me n s i u n i l e
cataloagelor şi interpretărilor nuanţate l a care materialul se
pretează oferă o bună idee despre ceea ce va însemna în
viitor studierea descoperirilor de acest fel din toată Italia
O figură oarecum aparte face lucrarea elaborată de Helene
Huvelin şi Xavier Loriot asupra descoperirilor din tot Occidentul
european aparţinând sec. III (p. 2 14-272). Limitele cronologice
sunt date de devalorizarea monedei de aur operată de Caracalla
(2 1 5 e.n.) şi introducerea solidus-ului de către Constantin cel
Mare (3 1 O e.n.). Periodizarea foarte fină, pe etape scurte, este
însoţită de delim itarea atentă a categoriilor de tezaure8, iar
evoluţia acestora apare ca foarte semnificativă pentru istorie
(după Severi dispar tezaurele omogene; proliferează în tot
secolul folosirea monedelor de aur în bijuterii, ca „depozite de
valoare", practică ce dispare ulterior; monedele uzurpatorilor
din Gallia, relativ numeroase, nu apar în tezaure; spre sfiirşitul
secolului dispar monedele de aur din veacurile precedente).
Autorii înclină spre părerea că inflaţia din sec. III este într-adevăr
mare, dar poate nu aşa dramatică precum ar părea la prima
vedere, odată ce ea se datorează şi unui „fenomen mecanic" emiterea în cantităţi tot mai mari a unei monede tot mai depre
ciate.
Studiul lui Miloje Vasic asupra descoperirilor din dioceza
Daciei (sec. IV-VI e.n.) este singurul care priveşte o zonă restrânsă - din Europa răsăriteană (p. 273 -3 1 1 ). Elaborarea
catalogului a necesitat şi aici, în ciuda intervalului cronologic
redus, mari eforturi9. Autorul propune divizarea epocii în patru
perioade (1 - dinastia constantiniană; 2 dinastia valentiniană;
3 - de la Adrianopol la marele atac hw1ic; 4 - perioada ulterioară
până la invazia avară); observăm că ultima perioadă este prea
lungă şi, chiar după opinia autorului, ea comportă subperioade
diferite. Interpretarea materialului, deşi nu foarte detaliată, este
revelatoare : „vârfi.Jrile" prezenţei monedei de aur în acest
teritoriu sud -dunărean le constituie chiar clipele de grea
cumpănă (d ificilele momente de după dezastrul de la
Adrianopol - când circulaţia generală a monedei comune de
bronz scade, ori prăbuşirea limesului sub loviturile lui Attilla
în 443 e.n.), iar abundenţa numerarului de aur până la începutul
sec. V I pare a se datora stipendiilor oferite barbarilor. Este
interesant că autorul susţine existenţa unor insule de romanitate
ce subzistă o vreme în acest teritoriu, sub stăpânire barbară
Ultima contribuţie inclusă, datorată lui Claude Brenot şi
Catherinei Metzger, se referă la un subiect mai puţin abordat:
.

-

6 Paginile 1 29- 154, respectiv 1 5 5-2 14.
7 ln sec I e.n. ca poate fi corelată cu mersul rdzboaielor civile şi
centuriaţiile în favoarea militarilor din legiunile triumvirilor; secolele
II-III, mai liniştite, oferă pu�n material; în sec. VI se simte diferenţa
dintre coasta deţinută de bizantini şi interiorul dominat de ostrogoţi.
8 Autorii disting patru categorii de tezaure: a) omogene (numai
cu piese de aur); b) mixte (monede de aur şi de alte metale); c)
compuse din monede şi bijuterii; d) cele care includ numai monede
încastrate în bijuteri i (aşa numitele „bijuterii monetare").
.

b ijuteriile monetare (p. 3 1 3-3 7 1 ) 10• Deşi s- au străduit să
cuprindă întregul material din Occidentul roman, şi uneori chiar
dincolo de el, autorii cosideră că ar mai fi categorii de piese
rămase în afara atenţiei lor şi pentru care vor fi necesare cercetări
ulterioare11. S -a dat mare atenţie clasificării descoperirilor - pe
tipuri de bijuterii şi geografic; o disociere importantă este cea
făcută între monedele găsite împreună cu bijuterii şi cele folosite
efectiv la confecţionarea acestora din urmă. Datarea acestor
ansambluri este întotdeauna dificilă, practic nu se poate
cunoaşte data refolosirii monedei de aur; chiar catalogul pieselor
nu oferă decât rareori o datare probabilă Comentariul, foarte
detaliat şi erudit, se axează mai întâi pe posibilităţile de datare;
mărturisim că metoda propusă - utilizarea cu precădere a datelor
oferite de tezaurele monetare în care se încadrează aceste
bijuterii monetare - ne apare discutabilă, mai ales în lipsa unei
comparaţii detaliate cu bijuteriile nemonetare similare. Ca atare,
tabloul general al evoluţiei acestor piese (practică specifică sec.
l l l şi Galliei Lugdunensis; dispărută apoi în Occident, dar
cultivată în Egipt şi Balcani; preluată de migratori în sec. IV
Y) credem că mai necesită confirmări. Autorii înşişi consideră
efortul lor ca o etapă preliminară, ce oferă mai mult ipoteze şi
dezbateri metodologice. Oricum, este vorba de un progres
sensibil, iar tratarea chestiunii este ab ia la început.
Scurta trecere în revi�'tă a conţinutului volumului discutat acum
ilustrează suficient utilitatea şi nivelul deosebit ale acestuia. Credem
că el constituie un moment major în cercetarea monedei de aur în
antichitatea romană şi că poate fi apreciat ca un instrument de lucru
extrem de necesar cercetătorilor numismaticii antice. Se deschid
deja dezbateri incitante în domeniu, iar discuţiile asupra metodelor
de lucru şi criteriilor de interpretare istorică nu mai pot li în nici un
caz ignorate. Iar necesitatea extinderii cercetărilor de acest fel la
scara întregii lumi romane apare ca indiscutabilă; pe acest plan,
specialiştii de pretutindeni - inclusiv cei români - pot şi trebuie
să-şi aducă grabnic contribuţia
Un ultim cuvânt pentru ţinuta grafică excepţională a acestui
volum - ţinută cu care colecţia Cahiers Ernest Babelon ne-a
obişnuit deja.
Radu Ardeva11

Cotpus des tresors monetai'res antiques de la France (sub direcţia
lui X. Loriot şi D. Nony in colaborare cu H. Huvelin), Paris,
Societe Frao�aise de Numismatique, V. Rho11e-Alpes: V. I .
Xavier Loriot, Bernard Remy şi AnclrC Buisson, Ain, RMne,
Loire, Ardeche, 1 987, 1 1 2 p.; V.2 . Xavier Loriot şi Bernard
Remy, Drome, /sere, Savoie, Haute-Savoie, 1 988, 126 p .

Tomul a l V-lea , referitor l a regiunea Rhone-Alpes, al
cunoscutului oorplL� al temurelor antice din Franţa - ini!iat în 1 982
9 îndeosebi datorită impreciziei datelor despre descoperirile mai
vechi.
10 O contribuţie anterioară remarcabilă este studiul lui Cornelius
C. Venneule, Numismatics in Antiquity. The Preservation a11d
Disp/ay ofCoins i11 A11cie11t Greece a11d Rome, în Revue Suisse de
Numismatique, 54, 1 975, p. 5-32.
11
De exemplu, monedele găurite, care cu siguranţă au fost folosite
încă din antichitate ca bijuterii.
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şi pub licat de Societatea Franceză de Numi smatică - este
prezentat în două volume.

Scopul şi metodologia realizării

corpus-ului sµ nt ream i ntite în prefaţa semnată de cei doi
coordonatori (p. 5-6) şi nu zăbovim asupra lor deoarece au
fost deja expuse cititorilor români de cătte Gh. Poenaru Bordea
în nota bibliografică asupra tomului al I ii-lea (SCN, 9, l '18 9, p .
1 48-1 49). In introducere (voi. 1, p . 7- 1 0), Marcel L e Glay
sintetizează situaţia celor opt departamente ale regiunii în
antichitate. Zona era locuită de populaţii din neamul galilor,
pe care cucerirea romană le va distribui în trei provincii: Gallia
Narbonensis, Gallia Lugdunensis şi Alpes Graiae. Sunt trecute
în revistă principalele aşezări şi evoluţia lor, cu menţionarea
unor momente de criză ilustrate şi de depozite monetare.
Ca şi în tomurile precedente, descoperirile fi ecărui
departament sunt însoţite de un scun comentariu. De asemenea,
ele sunt grupate astfel : tezaure sigure sau probabile, depozite
cu semnificaţie (funerare, votive, de fundaţie, de monede false
şi cu bijuterii monetare), tezaure îndoielnice şi ansambluri elimi
nate, iar în anexă monedele de aur descoperite izolat.
Catalogarea s-a făcut alfabetic, dar comentariile includ şi tabele
cronologice, din care se poate constata că seria tezaurelor începe
cu cele preromane (massaliote şi galice) şi se încheie în secolul
al IV-iea, oprindu-se în epoca constantiniană în departamentele
Ain, Rhâne, Savoie, Haute-Savoie, şi mai târziu în Drâme (anii
33 7-3 64) şi I sere (perioada Arcadius-Honorius). Doar în
Ardecbe perioada se restrânge între domnia lui Commodus şi
tetrarhie, la care se adaugă însă un important tezaur aflat la
Viviers, datat către 580 şi compus din piese de aur bizantine,
italiene şi france (tezaur pus în legătură cu invazia longobarzilor
în Italia de Nord). Piesele de aur izolate depăşesc de regulă
limitele cronologice superioare ale seriilor de tezaure, unele
reprezentând descoperiri singulare în Gallia, cum sunt piesele
lui Antbemius şi Basiliscus aflate în departamentul Ain.
Particulari tăţile constatate se explică prin deosebirile în
dezvoltarea economică, în intensitatea populării, în situarea faţă
de marile căi de comunicaţie ş.a. Comentariile subliniază aceste
deosebiri ca şi alte aspecte. Astfel, reţinem că cel mai nordic
tezaur cu oboli massalioţi din Gallia a fost descoperit la Bourg
en-Bresse (Ain nr. 7) şi unele depozite din a doua jumătate a
secolului al Iii-lea cuprind bijuterii, pietre preţioa>e, statuete şi
alte obiecte care depăşesc în valoare metalul monetizat cu care
sunt asociate. De asemenea, pentru Rhâne s-a înregistrat un
b i lanţ al depozitelor relativ modest, în ciuda importanţei
economice şi politice a oraşului Lugdunum şi a funcţionării aici
a unui atelier monetar de la Augustus la Flavieni, sub Clodius
Albinus şi de la Aurelian până la începutul secolului al V-lea
(una dintre explicaţii ar fi risipirea multora di ntre vech ile
descoperiri, existând date că au fost numeroase dar au alimentat
un intens comerţ de antichităţi). Tot în Rbâne însă descoperirile
de monede şi ob iecte de aur sunt bine reprezentate, remarcându
se şi rarităti numismatice, cum ar fi doi aurei bătuti în Africa în
42 î.e.n. e Q . Comuficius (Crawford 5 0 9/l i 509/3 ) (la
Lyon, Rhâne nr. 1 6) şi un altul (unic) de la Marcus Aurelius

tl
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(JMP CAES COMMOD VS A VG
GER SAR - CRISPINA A VG. Cohen, I I I, p. 388, nr. 2; RIC -;
Roma. 1 77?) (la Cogny, Rhâne-Annexe nr. 2). Menţionăm şi

pentru Commodus şi Crispina

p iesele de aur izolate de la Maiorinus (două) şi Zenon (trei) din
Haute-Savoie, contemporane cu stab ilirea burgunzilor, şi

mormântul dublu de la lzenave (Ain nr. 5 1 ), datat de monede (1
solidus Theodosius al I i-lea, 3 tremisses Valentinian al I ii-lea
şi Maiorinus, 2 urgentei Maiorinus) cel mai devreine în anii
457-46 1 .

Consultarea este înlesnită de câte un indice istoric, unul
geografic şi de hărţi realizate de Jean H iernard, toate atlate în
finalul volumelor. Sperăm ca prestigioasa echipă a numismaţilor
francezi să ne înfăţişeze cât de curând următoarele tomuri ale
corpus-ului.

Eugen Nicolae

N.P.

L I H AC E V ,

Mo livdo vuly greceskogo

Vo stoka
1 9),

(Akademia Nauk S S S R , N aucnoe Nasledstvo, t.
Moscova,

1 99 1 , 360

p.

+

26

pi.

Cu prilejul celui de-al XVIII-iea Congres internaţional de
bizantinologie, care a avut loc la ·Moscova, intre 8 şi 15 august
1 99 1 , V.S. S androvskaya de la Muzeul Ermitaj din Petrograd,
a publicat, după ce a completat şi pe alocuri a corectat,
m anuscrisul lăsat de cunoscutul în văţat rus în anul 1 93 5 .
L ucrarea cuprinde descrierea ş i comentariul a 3 64 s i g i l i i
b i zantine ce se p ăstrează în Muzeul Erm itaj , majoritatea
provenind de la Constantinopol-Istanbul.
La început, V.S. S audrovskaya şi V.L. Janin ne informează
pe larg despre viaţa, activitatea ştiinţifică şi despre prezenta
lucrare a lui N .P. Lihaeev (p. 5-1 9), care a fost concepută ca
"
panea a II-a a unui ,,Album sfragistic , prima pane având ca
obiect peceţile vechi ruseşti, de care s-a ocupat mai târziu V.L.
Janin, în lucrarea Aktovye peeati drevnei Rusi X-XV w. , 1-11,
Moscova, 1 970. Cei doi autori arată că lucrarea despre ,,S igiliile
"
de plumb ale Orientului grecesc , întocmită de N . P . L . , este
„prima mare lucrare din literatura ştiinţi fică universală despre
"
s igilografia bizantină, scrisă în limba rusă (p. 1 8). Spre
deosebire de alte lucrări, în care sigiliile sunt prezentate în
funcţie de dependenţa titularilor acestora la casa imperială,
administratia de stat sau B iserică, N.P.L. a grupat sigiliile după
tipuri, metodă ce înlesneşte în cadrarea lor cronolog ică.
Descrierea sigiliilor este însutită de comentarii, în care se fac
consideraţii cu privire la viaţa politică şi economică, precum şi
la struL'tura administrativă a statului bizantin în perioada respectivă,
explicându-se în acelaşi timp titulatura bizantină. Sig iliile sunt
privite nu numai ca importante izvoare istorice, ci şi ca obiecte
de artă, care ne permit să ne facem o părere despre meşterii anonimi
ai matriţelor acei.tura. ,Excep�onala lucrare a lui N.P.L. ne face
cunoscut un material sigilografic de foane mare importantă pentru
istoria şi istoria culturi i nu numai a Bizanţului, ci şi a Rusiei şi a
"
"
ţărilor din Estul şi Vestul Europei (p. 19), de unde şi „datoria
de a publica manuscrisul lăsat de autorul ci.
Mai departe, în câteva pagini (20-24), V.S. S .• editoarea lucrării,
stăruie asupra conţinutului acesteia, ar;'itâ.n d că cele 364 de sigilii
bimntine, prezentate în 26 planşe, purtând numerele LVIII-LXXXIII,
"
în continuarea celor din prima parte a ,,Albumului , au foi.t privite de
N.P.L. în comparaţie cu sigiliile vechi ruseşti, cărora le-au servit ca
model. După ce dă cîllcva exemple în acc.\t sens, arată pe scun ce
cuprinde fiecare planşă. La p. 25 este reprodus titlul lucrării, aşa L1llll
a fost conceput de N.P.L. şi pe care îl dăm în traducere în limba
română: ,,Album sfragistic, partea a II-a: Sigilii de plumb ale

Răsăritului grecesc (Planşele L VIII-LXXXII.I p<!J1tlu rompararea cu
peceţile 1useyti de metal). TfXlul descrierii rompus de NPLihacev,
Leningr(J[/, 1936 "

"
Urmează textul lucrării propriu-zise, după o „Introducere
semnată N.Lihaecv şi purtând data 12 octombrie 1 935 (p. 26--3 0).
Descrierea şi comentariul sigiliilor repartizate în cele

se întinde de la p.
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p. 1 92:.. 1 95 , Prezentarea fiecărei planşe constituie un capitol
apane, cu indicaţia numlrului ei de ordine, în cifre latine, însoţit
de numllrul sigiliilor pe care le cuprinde, în cifre arabe.
Majoritatea ,.planşelor" - capitole au câte un subtitlu explicativ.
Planşa L VIII. .1-20 (p.3 1--48) are subtitlul: ,,Modele de sigilii
bil.Blltine cu reprezentarea crucii pe trepte (de Golgota) şi a crucii
înflorate".
Fiecare din cele 20 de sigilii de pe acecNl plaoşlpoartă numărul
de inventar al Muzeului Ermitaj şi este descris separat, cu indicarea
dimensiunilor, aritându-se dacă şi unde a mai fost publicat, ori
eventualele enalogii. Urmează reproducerea cu majuscule a textului
grecesc, însofit de transaierea cu minuscule greceşti şi de traducerea
lui în limba rusi. Crucile deosebite de pe unele sigilii sunt reproduse
şi în desen. Partea a II-a o constituie comentariul textului, în
continuarea descrierii fiecmui sigiliu, în unele cazuri foane întins şi
de obicei pus la curent cu ultimele lucr.1ri de specialitate. ln
încheiere se indică data şi de cele mai multe ori şi provenienţa
sigiliului. Dupi acest sistem sunt prem11tate toate sigiliile din
lucrare.
Planşa L1X. 1-15 (p. 48-68) are subtitlul: ,,Modele de sigilii
bizantine cu invocarea ajutorului lui Dumnezeu şi al Maicii
Domnului". Majoritatea sigiliilor din acest capitol poarti pe avers
invocaţia greceasci cruciformil.: ,.M•aica Domnului, ejutirobul tiu",
reprodusi şi în desen pentru fiece.re din exemplarele respective,
dalate în sec. VI-VIII.
Planşele LX, 1-1 1 (p. 68-78) şi LXI, 1-1 4 (p. 79-89) cuprind
sigilii de acelaşi tip cu cele din cap. LIX, dar şi exemplare mai târzii
(sec. X-XII), cu reprezent:m:a Maicii Domnului sau a câte unui
s.lint pe avers şi legendă �· revers. PI. LXII-LXV (p. 90-129) au
fost întocmite în special în scopul folosirii lorpentru comparaţia cu
monwnente ale sfragisticii :ruseşti. Ele cuprind: I ) modele de sigilii
bil.Blltine cu prez.entări de �;finp, în cea mai mare parte întilniţi şi pe
sigiliile ruseşti; 2) sigilii cu cuvântul CCl>PAfIC, folosite,
probabil, ca model pentru sigiliile din sec. XIII; 3) unele sigilii
bizantine descoperite pe teritoriul Rusiei europene, ca de ex.
sigiliul Mariei Comm;na, probabil fiica lui Isaac Comnenul, gisit
în 1 986 în Crimeea (p. 1 28, nr. 12).
PI. LXVI, 1-14 (p. 129-1 3 9) cuprinde în cea mai mare pane
sigilii cu reprezen'iBl'ea Arhanghelului Mihail, a unor prooroci şi
sfinţi militari. D·� menponat dintre acestea, ,,sigiliul sebastului
Andronic Cantacuzino" (sec. XIII) - p. 1 32, nr. 4 -, sigiliul lui
Georgios Melissenos (sec. XID) - p. U5-l37, nr. 1 1 şi cel al
implratului Ale>;ios III Anghel Comnenul (U 1 95-1 203 ) - p. 13 7 -

138, nr. 13.
PI. LXVII, l-1 7 (p. 140-154) cuprinde sigilii având pe avers

formula de invocaţie cruciformi cAtre Maica Domnului şi diferite
alte exemplare, di,ntre care atrage atenţia u.aul cu reprezentarea pe
avers a unei păsări (bibilici?), aparţinând lui „Isaac lvirul,
protospltar impe:rial şi strateg al Laodiceei", provenind din
Asia Mici (p. J. 46 1 47 nr. 9) şi altul având pe avers figura
neobişnuită pe sigilii a Sf. Simeon S lâlpnicul, provenind de la
renumita mân7.istire Kalat-Seman, în Siria (p. 1 53-1 54, nr. 17).
PL LXVIII, 1-16 (p. 154-165) ere majoritalea sigiliilor decorale
pe· avers cu figura Maicii Domnului. Uml singur are pe a·vas blNUI.
Mântuilm!Jo...U, iar pe revers n:pR3Dtarea S( Ioan Teologul (p. 154156, nr. 2), iar altul, aparţinând lui ,).oao, arhiepiscopul Efesului"
(sec. IX-X), IR pe avers figura Sfăitnlui Ioan Teologul (p. 156, nr.
3i Tot Cil chipul Maicii Domnului Sll'Jt decorme pe avers 16 sigilii de
pe pi. LXIX. Unul singur (nr. 13) are pe avers scena rar întâlnită a
Coborârii la iid", ca simbol al ,Jnviuii", iar pe revers legmda latină
cu numele lui Amalricus, patriarh·11I :Ierusalimului (1 15 8-1 1 80).
-

"

.
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PI. LXX, 1-20 (p. 176-188) cuprinde cel mai mare numlr
de sigilii (20), dintre care patru poarti pe avers figura lui Iisus
Hristos (nr. 1 ,2,4 şi 1 7), pe ultimul dintre acestea Mântuitorul
aflându-se intre apostolii Petru şi Pavel. Pe celelalte 1 6 sigilii
sunt iptăţişate figuri de sfinti (Sf. Nicolae de mai multe ori,
Teodor, Ştefan, Sergiu, Toma apostolul, Ioan Teologul, Grigore
Taumaturgul, Vasile). Una din legendele de pe revers (nr. 5)
ne face cunoscut pe Nichita, mitropolitul Larisei (sec. XII) şi
alta pe Ioan Aristinos, strateg de Chios (sec. XI).
PI. LXXI, 1-18 (p. 1 88-20 1 ) se distinge prin varietatea
sigiliilor pe care le prezint!, atât in ceea ce priveşte repraentirile
de pe avers, cât şi încadrarea cronologici: Naşterea Domnului
(nr. 8, sec. XI-XII), vultur (nr. 3, sec VI), grifon (nr. 8, sec
XI-XIII), monograme pe ambele fete (nr. 1 O, sec. XII-XIII),
doi sfinţi militari (nr. 1 1, sec. XI-XII), Sf. Metodie (nr. 13, sec
XI), monogrami cruciformi cu f�rmula de invocaţie a Maicii
Domnului pe avers şi legenda cu numele lui ..Ştefan, patriciu şi
duce", pe revers (nr. 15, sec. VIII-IX), legende pe ambele feţe
ale sigiliului lui "Ioan Duca, de neam imperial" (nr. 1 8, sec
XIII).
PI. LXXII. 1-14 (p. 201-2 1 0) este, in schimb, mult mai unitari.
Aproape toate sigiliile de pe ea eu pe revers formula de invoaR
cAtre Maica Domnului, iar pe revers legenda în limba greacl.
Exceppe fac nr. 1 (sec. VIII-IX), pe al clrui avers se afli o invocan:
către Sf. Treime, iar pe revers numele titularului: .,Stavnkios,
protospltar imperial şi strateg" (p. 201-202) şi nr. 3 (sec. VII), can:
are pe avers monograma cu nwnele şi funcfiatitularului: „Gheorghe
Consul", iar pe revers legenda cu continuarea titulaturii (p. 203).
PI. LXXIII, 1-14, LXXIV. 1-12 şi LXXY, 1-13 (p. 210-247)
cuprind in special sigilii ale înalţilor funcţionari de vaml
(commerciari1) din diferite provincii şi centre al Imperiului. Ele
prezinti avantajul ci pot fi datate precis in sec. VII sau VIII. unele
fiind publicate mai înainte de N.P.L. în „lzvestija lnst. Rus de
Arheologie de la Coni.18Dtinopol'', t. III, 1 924, p. 1 53-224.
PI. LXXVI, 1-H, LXXVII, 1-12, LXXVIII. 1-12 şi LXXIX.
1--8 (p. 247-270) ne fac cunoscute 47 sigilii imperiale, însoţite,
fiecare, de descrierea respectivi şi de un scurt comentariu. La
comentariul sigiliilor împA.raţi lor Heraclius şi Heraclius
Constantin (p. 247-248, nr. I ), Alexios I Comnenul (p. 260261) şi Isaac II Anghel (p. 265-266, nr. I) se trimite pentru
analogii şi la sigiliile acestor împărată descoperite pe teritoriul
Dobrogei şi publicate de subsemnatul în Byzantina 3 (1971).
PI. LXXX, 1-14 (p. 270-288) prezioti mai intii cinci
sigilii imperiale (sec. XIII-XIV) şi apoi noul diferite alte
exemplare, majoritatea ale unor înalţi funcţionari imperiali.
S igiliul nr. 6 (p. 271!), aparţinând lui Manuel Dimyres (sec.
XII-XIII), se pistrczi in original la Muzeul Numismatic
din Atena şi numai in cop ie la Ermitaj (M-29 1 6). De
menţionat ultimul sigiliu (nr. 1 4) de pe aceastl pi., care are
ca titular pe patriarhul Nichifor al Ierusalimului (sec. XII).
PI. LXXXI, 1-13 (p. 288-299) ne oferi cele mai variate
sigilii, ca dimensiuni, decor, conţinut şi datare. Cel mai mare
(diam. 44--46 mm) poartă pe avers figura împăratului David,
iar pe revers o legendll in metru antic aparţinând lui David
Comnenul, împăratul Trapezuntului, la începutul sec. XIII (nr.
2 şi exemplarul puţin mai mic, nr. 3, p. 289-293). Un sigiliu
(nr. 4) are pe avers figura Mântuitorului, iar pe revers pe a
impilrlltesei Irina, soţia lui Manuel I Comnenul ( 1 1 43-1 1 80).
Altul (nr. 6) aparţine lui Constantin Ducas Paleologul (sec. XIII).
ln mod deosebit ne atrage atenţia sigiliul nr. 1 1 , care are ca
titular pe Alexander, comes de Gravina (Italia), identic cu un
exemplar aparţinând aceluiaşi înalt personaj de la mijlocul sec.
XI� gmit la Dorostolo11 (I. Bamea, Pontica, 23, 1990, p. 332-333).
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PI. LXXXII, 1-5 (p. 299-307) cuprinde două sigilii de mărime
neobişnuită (diam. 65-70 mm) şi trei mai mici, toate aparţinând
clerului renumitei biserici Sf. Sofia, de la Constantinopol. Ele
sunt decorate pe avers cu chipul M aicii Domnului şi al
împăratului Iustinian susţinând imaginea bisericii Sf. Sofia, iar
pe revers poartă legenda cu formula de închinare clericilor
acesteia.
PI. LXXXIII (p. 308-3 1 O), împotriva aşteptărilor, oferă patru
fotografii şi descrierea unui chivot de argint pe care se află
reprezentările împăratului Constantin Duca şi soţiei sale
Evdochia, ale sfinţilor militari Nestor şi Lupus şi ale legendei
pe două coloane de închinare a micului ( 1 5,5 x 1 1 cm), dar
valorosului obiect. Mai înainte el se păstra în sacristia Patriarhiei
din Moscova, iar acum în Palatul de armurărie al Statului.
Justificarea introducerii lui în acest ,,Album sfragistic" o găsim
chiar la începutul textului de prezentare: „pentru completarea
reprezentării împăratului Constantin Duca din pi. LXXVII, 56" (p. 308).
Volumul este completat cu o bogată serie de „Indici" (p.
3 1 1-3 53), în care se arată unde se află în cursul lucrării: l )
Sigilii ale împăraţilor 2) Nume de familie 3 ) Nume de persoane
4) Ranguri, titluri, funcţii, instituţii. Urmează apoi câte un 5)
Indice geografic 6) Indice iconografic şi 7) Indice general. În
închiere se adaugă: .,Lista prescurtărilor" folosite în lucrare (p.
3 5 2-3 57); o listă a „Lucrărilor de sfragistică ale lui N.P.
Lihacev" (p. 358) ş i .,Cuprinsul lucrării" (p. 35 9).
Jon Bamea

JEAN-CLAUDE CHEYNET, CECILE MORRISSON,
WERNER SEIBT, Sceaux byzantins de la collection Henri
Seyrig, Catalogue raisonne. Bibliotheque Nationale, Paris,
1 99 1 , 300 p. + XXVIII pi.
Henri Seyrig ( 1 895-1 973), unul din marii arheologi şi
elenişti francezi din secolul nostru, fost director al Institului
francez de arheologie din B eyrouth între anii 1 946-1 967, a
ach iziţionat în diferite centre din Orientul aprop iat
(Constantinopol, Cairo, Tir, Beyrouth, Antiohia, Nicosia ş.a.)
413 sigilii bizantine de plumb, pe care le publică, însoţindu-le
de comentariu, în volumul menţionat, cunoscuţii specialişti J
Cl. Cheynet şi C. Morrisson de la CNSR - Paris şi W. Seibt,
profesor la Universitatea din Viena Alţi specialişti au revăzut
lectura sigiliilor latine şi siriene, au co laborat la lectura
monogramelor etc.
La începutul lucrării (p. 5-8) este reprodusă biogralia lui
H. Seyrig, publicată de Georges Le Rider în Revue suisse de
numismatique, 52 ( 1 973), p. 1 67- 1 7 1 . Urmează un „Avant
propos" (p. 9- 1 3 ). în care este evidenţiată activitatea de
colecţionar a lui H. Seyrig şi se fac consideraţii asupra sigiliilor
din colec�a sa, majoritatea inedite, atlate în prezent la Biblioteca
n�onală din Paris. Importanţa sigiliilor colecţionate de H. Seyrig
constă în faptul că ele provin d intr-o regiune din care
descoperirile sigilografice sunt prea puţin sau deloc cunoscute.
Ele se împart în trei grupe, corespunzătoare istorici S iriei şi
Palestinei : I ) epoca protobizantină (sec. V-V II); epoca
recuceririi bizantine (sec. X-XI) şi 3) epoca stabilirii latinilor
în Orient (sec. XII-XIII). În sânul acestor împărţiri cronologice
se disting unele serii speciale, ca de ex. cea a comerciariilor din
Tir sau Antiohia (nr. 1 3 6-1 52); cea a funcţionarilor civili sau
militari ai ducatului bi1.a11tin de Antiohia (nr. 1 56- 1 64) şi cea a
patriarhilor sirieni (nr. 233-23 5 ) şi a unor episcopi orientali
(nr. 237, 258, 265, 266, 269, 273, 274). Bogăţia şi diversitatea
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sigiliilor justifică colaborarea internaţională la acest volum de
înaltă ţinută ştiinţifică. Cuvântul înainte se încheie cu indicarea
principiilor de descriere a sigiliilor şi menţionarea prescurtărilor
folosite pentru localităţile şi instituţiile cu colecţii de sigilii
bizantine, la care se adaugă un tabel sumar al ierarhiei
demnităţilor bizantine. O bogată bibliografie este indicată sub
formă de ,,Abreviations bibliographiques" (p. 1 5-20).
Catalogul colecţiei prezintă fiecare sigiliu în parte, purtând
număr în continuare (nr. 1 -4 1 3, p. 2 1 -261), însoţit de descrierea
tehnică, transcrierea legendei, lectura textului şi un comentariu
istoric. Sigiliile sunt împărţite după conţinut în XIII capitole.
I. Sigiliile imperiale (nr. 1 -8, p. 2 1 -24). Primul sigiliu
aparţine unui împărat neidentificat dintre anii 470-540, iar
celelalte şapte următorilor împăraţi : Iustinian I, Mauriciu,
Constantin V şi Leon IV, Constantin VI, Vasile II şi Constantin
VIII, Roman IV Diogene şi Man�el I Comnenul.
II. Curtea imperială (nr. 9-75, p. 25-64) este reprezentată
de trei sigilii aparţinând următorilor membrii ai familiei
imperiale: Maria Comnena (nr. 9), cel mai probabil fiica lui
Ioan al II-iea Comnenul (sec. XIII); Andronic Dukas, fiul unui
panhypersebastos (nr. 1 O), greu de identificat (sec. XII) şi David
Comncnul (nr. 1 1 ), nepotul împăratului Andronic I (sec. XIII).
Cinci sigilii (nr. 1 2-1 6) aparţin unor înalţi funcţionari ai curţii
imperiale din sec. X şi XI, iar 5 9 (nr. 1 7-7 5) unor înalţi
demnitari din sec. VI-XI, care poartă titluri aulice (anthypatos,
apoeparchon, couropalatcs, hypatos, illustris, patriciu, magistru,
proedros, protoproedros, protospătar, protovestes ş.a). Dintre
acestea sunt demne de menţionat îndeoseb i următoarele:
sigiliul cronicarului bizantin Mihail Attaleiates, care în anii
1 072- 1 078 purta titlul de anthypatos (nr. 17), cel al prinţului
bulgar Ioan Radomir, investit în ultima treime a sec. XI cu titlul
de couropalates (nr. 24), al magistrului de origine armeană
Apnelgaripcs (sec. XI, nr. 40), al nobilissimului de origine latină
Nicetas Raoul (sec. XII, nr. 43), al lui Ioan Kourkouas,
anthypatos şi patriciu (sec. XI, nr. 48), al patriciului Katakalon
Saron ites (sec. XI, nr. 50), al lui Mouselios Pakourianos,
proedros, de origine armeano-georgiană (sec. XI, nr. 5 1 ), al
viitorului împărat Alexios I Comnenul, care în anii 1 077-1 078
purta titlul de protoproedros (nr. 5 3 ), al lui Simeon
M archapsabos, protoproedros (sec. XI), de origine siriacă (nr.
55), al sebastului Stefan Dukas, din prima jumătate a sec. XII
(nr. 66), ş.a„ unii dintre demnitarii menţionaţi fiind cunoscuţi
numai datorită sigiliilor.
III. Administraţia centrală (nr. 76-1 3 2 , p. 65-98), prin
funcţionarii săi civili, deţine 45 de sigilii (nr.76-1 20), dintre
care cele mai de scamă au i.:a titulari pc : Vasile. şeli.Jl atelierelor
în care se i.;on fecţionau ţesăturile de mătase rezervate
împăratului (sei.:. VIII, nr. 76); Ioan L ibelissios,
spatharocandidat şi asekretis (sec. X I), membru al unei
cunoscute familii de la Antiohia (nr. 8 0); Vasile, protospătar
epi tou Chrysotriklinou (sec. XI), cunoscut printr-un mare număr
de sigilii (nr. 87); Leon Tzirithon, protospătar şi mare chartular
(sei.:. XI), necunosi.;ut d in vreun alt document (nr. 8 8);
Constantin, protoproedros şi mare drongar al Viglei (sei.:. XI),
nepotul patriarhului Mihail Cerularie, primul demnitar bizantin
cinstit cu titlul de ,,sebastos" (nr. 96); Mihail B arys, judecător
(sec. XI), aparţinând altei cunoscute familii bizantine (nr. 1 02);
Eustathios Sinopites, mystikos (sec. XII), cunoscut numai după
acest sigiliu (nr. 1 09); Mihail Anzas, chestor (sec. XI, nr. 1 1 8)
şi Mihail Tomikes (sec. XII, nr. 1 20), membri a două însemnate
familii bizantine, ultima din ele de origine anneano-georgiană.
Două sigilii (nr. 121-122) menţionează doi epitropi, din sec.
X şi respectiv XI, ai casei pioase a Manganelor, iar ultimele
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zece (nr. 1 2 3 - 1 3 2), tot atâţia funcţiona� i m i! itari � in
administraţia centrală, dintre care sunt de menţionat m special:
Symbatios, candidat imperial şi akolouthos (nr. 1 23), sec. X;
Alexios Comnenul, sebastos şi mare domestikos (1078-108 1 ),
înainte de a ajunge împărat (nr. 1 25); Andronic, patriciu şi
drongar (amiral) al flotei constantinopo li tan e (sec. X � ).
.
necunoscut din izvoarele literare (nr. 126), ca ş1 Constantm,
vestarb şi drongar al aceleiaşi flote, în a doua jumălale a �· XI
.
(nr. 127) şi Theudates, spătar imperial (sec. IX-X), de ongme
georgiană, care făcea parte din garda palatului (nr. 1 28).
IV. Capitala, cu funcţionarii săi, este reprezentată numai
prin trei sigilii (nr. 1 33-1 35), aparţinând lui Con�tantin, patric�u,
protospătar imperial şi eparh (sec. IX), Andronic Kappadokes,
mega$ logariastes şi eparh (sec. XII), şi Eustratios (?), controlor al
balanţelor şi greutăţilor (symponos) şi gestionar al spitalelor
Constantinopolului (nosokomos), în sec. XI.
V Commerciarii detin un număr destul de mare de sigilii (nr.

136- Î 52), aproape toate 0d in perioada protobizantină (sec. VI-VIII).

Excepţie face sigiliul lui Symbatios (sec. XI), de origine arm:ano
georgiană, controlor al vămilor Trapezuntului, punct comercial de
primă însemnătate (nr . 1 3 7).
VI. Mult mai numeroase sunt sigiliile funcţionarilor din
Administraţia provincială (nr. 1 53-224), majoritatea din sec.
XI. Primul ne face cunoscut pe Pavel, chartularios şi choreiari<;>s
de Ami(n)sos, responsab il al grânarelor imperiale �h?:rea) dm
acest important port de la Marea Neagră. Un s.1g1hu are ca
titular pe Giorgios Makrembolites, judecător al Hipodromului,
al Velum-ului şi al Trupelor �rien�lui (�r" 155 ! sec„ XI)„ el
însuşi aparţinând unei familii a anstocraţ1e1 c1� 1�e b_1 zantme;
altul pe Theofilact Dalassenos, anthypatos, patnc1u ŞI duce al
Antiohiei (nr. 156, sec. XI) . . Romw� Sklcros (sec. :XI). ap'.ll'e pe
un sigiliu (nr. 158) ca mag1stros ş1 duce de Ant1oh1a, iar pe
altul (nr. 1 59) ca proedros, stratopedarch al Anatoliei şi .duce
de Antiohia Alte două sigilii aparţin lui Iosif Tarchamotes,
proedros (nr. 1 6 1 ) şi Isaac Comnenul, proto� roedros �nr. 1 62),
ambii duci de Antiohia între 1 072-1 073 ş1 respectiv 1 0741 078. S igiliul lui Ioan Katotikos, patriciu, anthypatos, vest�s şi
judecător al Velum-ului (nr . . 1 63 ), ne face .cunoscu.t P�. pnm�I
„pretor" al ducatului Antiohie1 (sec. XI). Mai multe s1g1l11 aparţ1�
unor înalţi demnitari ai themei Armeniacilor (nr. 1 � 5-1 67), a1
Capadociei (1 70- 1 7 1 ), Cbaldeii .0 72-1 74), Edese1 (nr: � 77),
.
Heladei (nr. 1 78-1 80), Macedome1 (nr. 1 82), Mesembne1 (nr.
1 85), Mesopotamiei (nr. 1 8 6), Niceii (nr. 1 87), ai themel?�
Opsikion (nr. 1 88-1 9 1 ), Tesalonicului (nr. 1 96-1 .98), Th�ac:1��
(nr. 1 99-20 1 ) şi Thrakesienilor (nr. 202). Mai apar s1g1h �
având ca titulari p e : I o an Kardam o p o u l o s , spătar Ş I
antigrapheus (sec. X-XI), probabil d e origine slavă (nr. 204);
Georgios Monomachatos, vestes şi katepan (sec. XI), fost duce
de Dyrrachion (nr. 206 şi 2 1 O); Ioan Dalas�enos, protospă�
imperial şi strateg (sec. X-XI), aparţinând unei cunoscute �amili�
de militari (nr. 2 1 4); Vasile Theodorokanos, protospatar ş1
strateg din prima jumătate a sec. XI (nr. 2 1 5) ş.a
VII. Biserica, de asemenea, figurează cu un număr mare de
sigilii (nr. 225-290). D intre cele constantinopolitane unul
singur (nr. 225) are ca titular pe p atriarhul M ihail Cerularie
(1054-1058). Alte şase (nr. 226-23 l) aparţin unor clerici din
sec. X-XII din capitala imperiului, printre care so.: află şi M ihail
Syllkellos (nr. 230), cunoscutul egumen de la mănăstirea Studios
(1060-1090). Cele mai multe sigilii (nr. 232-279) aparţin unnătorilor
clerici din Bisericile provinciale: Ioan III, palriarhul Antiohiei (sec.
XI), două exemplare (nr. 233 a, b); Teodosie, patriarhul Antiohiei
(sec. XI, nr. 234); Nichi for, patriarhul Antiohiei (sec. XI, 235);
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Pantherios, ep iscop de Arados (sec. VI, nr: 2 3 7); I.oan,
mitropolitul Chalcedonului (sec. XII, nr : 238);. N �colae, ep1s.cop
de Chios (sec. XI-XII, nr. 240), Epifanie, arh1ep1scop �e Cipru
(sec. VII-VIII, nr. 243); Nicodim, arhiepiscop de Con.nt (�c.
XI, nr. 245); Euthimie (sec. XI) şi !�an (s�. XII), P'.1tnarh1 de
Ierusalim (nr. 25 1 şi 252), Toma, mitropolit de myulene (sec.
X, nr. 260); Manuel, mitropolit de Filadelfia (sec. XIII, nr. 262);
Vasile, mitropolit de Filipopol (sec. XI, nr. � 63);. Pavel (sec:
VII) şi Ioan (sec. X)„ arhiepisco� i .ai Ţesalomculu1 (nr. 271 ş1
272); Constantin, episcop de V1dm ŞI synke�los (sec ��· nr:
277) ş.a. Nu lipsesc nici sigiliile u� or renumite mănăstm: S t.
Auxenţiu (sec. XI-XII, nr. 282), Hnstos Pantepoptes (s�c. XI
XII, nr. 281), Hristos Philantropos (sec. XII, nr. 282), Penblept�s
(sec. XI, nr. 285) şi Prodromos . (�c. X:--XI, n�. 286), toate dm
Constantinopol; mănăstrirea Laumlor, dm Adrianopol (sec. XI
XII, nr. 283), mănăstrirea S f. Luca din Phocida (sec. XI-XII,
. (sec. XI,
nr. 284), mănăstrirea S f. Sava, de la est de Ierusalim
.
nr. 287) şi mănăstrirea S f. S imeon din Muntele M munat, la
vărsarea râului Oronte, în Siria (sec. XI, nr. 288).

VIII: Un cap itol aparte îl constitue sigiliile pe care sunt
înscrise numele persoanelor (nr. 291-3 5 6). Un mare număr
dintre acestea ne fac cunoscute atât prenumele, cât şi patronimul
(nr. 2 9 1 -3 2 1 ), dovedind o deosebită im � ortanţă.' deş�
majoritatea nu indică vreun titlu sau funcţie a lltularulu1. Mai
multe au legendă metrică. Toate sunt prezentate alfabetic, după
patronim. Ele aparţin următo'.11'elor persoane: Nicetas Adralest�s
(sec. XI-XII), necunoscut �1� alte 1zoare .(� r. 29 1); Teodos1�
Agrites (sec. XI-XII), aparţmand unei fwrn l11. cunoscute nun;iai
din sigilografie (nr. 292); Elefterie A�odalas (�ec. XI), patromm
de origine arabă (nr. 293); Constantm Ardabmos (sec. XI, n.r.
294); Mihail Axiomatikos (sec. XI), patromm necunos�ut d1 �
altă p arte (nr. 295); Kale B rachamina, . Pr.o tospathar�ssa Ş I
strategissa (sec. XI), sotia pro.tospătai:uluq � �trategulu1 Isaac
Brachaminos, prezent la cucerirea Ant1�ch1e1, m anul ?�9 C.n�.
296); Theodor Chomatenos (sec. XII), dmtr-o cunoscuta tam1he
din Phrygia Asiei M ici (nr. 297); Ioan Chrysantos (sec. XII),
întâlnit şi în alte docum �nte (nr. .298); .�? °!an C�aploucbe1r
(sec. XI-X I I), apartinand unei fam i li i � n llontoare, dar
necunoscut din altă parte (nr. 299); Bardas H1ka11atos (�. XI
XII), cunoscut din mai multe sigilii de alt tip (nr. � 00); Chnstodul
Hikanatos (sec. X I I), neîntâlnit în vreun alt izvor (nr. 3 .0 1 );
Constantin Iasites (sfârşitul sec. XI), al cărui fiu s-a căsătont cu
Eudoxia, fiica împăratului Alexios I Comnenul, şi de la care se
mai păstrează alte sigilii (nr. 302); Theodor Kaspax (sec. XI),
dintr-o familie bine reprezentată în sec. XI-XII (304); Roman
Kenchres (sec. XI, nr. 3 05); Kostantina Pckoulina (sec. XI)�
care, după soţul său, se intitulează proto spathanssa � 1
topoteretissa a themei Ci�yrrheotilor �n � . 3 06); Anastasie
Kyritzes (sec. XI), al cărui nume de ongme turcă (nr. 3 0 7)
_
aminteşte de cuvântul ,.chirigiu" din limba română; Vasile
Lependrenos (sec. XII, nr. 3 0.8); Ioan . Madytenos (sec. �!),
originar din Madyta, cetate dm Thr� 1a (n� . 3 09), SJ���g1os
Manganes (sec. XI), căruia i se atribme � a1 mult� � 1g Il11 (ry.
3 1 O); Constantin Melissenos (sec. ?' II), dmtr-o f� 1he _mrud1tă
cu cea a Comnenilor (nr. 3 1 1 ); Vasile Mesopotam1tes (sec. XII),
poate acel3')i cu generalul omonim din timpul lui Alexio � I
Comnenul (nr. 3 12); Nichifor Myron (sec. XI, nr. 3 1 3); �eorg10s
Pentarkles (sec. XII-XIII), militar, a cărui poreclă der� v� dm
,,Penta-Herakles" vrea să arate puterea mare a pers? naJulu1 (�r.
3 14) · Ioan Falkon (sec. X II), aparţinând probabil uneia �m
num�roasele familii de origine latină instalată în Imperiul
bizantin în timpul primilor Comneni (nr. 3 1 5 ) ; Theodo �
Protevon (sec. XI), important demnitar civil, cunoscut numai
din sigilografie (nr. 3 1 6); Constantin Skleropoulos . (sec. XII,
nr. 3 1 7); N ico lae S types (sec. XII), necunoscut �ZV_? �elor
bizantine (nr. 3 1 8); Photios Syros (sec. XI), nume mtâlmt pe
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încă un sigiliu bizantin (nr. 3 1 9); Ioan Taronites (sec. XI stărşit),
asemănător cu un sigiliu descoperit în zona S ihstrei (nr. 320;
cf. I. B arnea, S C IV, 17, 2 ( 1 9 66), p . 2 9 1 , nr. 1 8 ) ş i Kalos
Tourmarcbopoulos (sec. X I), nume întâlnit numai pe acest
sigiliu (nr. 32 l ).
Mai puţin importante sunt sigiliile pe care se întâlnesc numai
prenume (nr. 322-3 5 6). Acela.şi lucru se poate spune despre
cele 2 1 sigilii monogra111atice din cap.IX (nr. 3 5 7-376) şi despre
cele două anonime din cap. X (nr. 3 77-3 78). În schimb, un
interes special prezintă
Cap. XI: Sigiliile „ non-bizantine " (nr. 379-398). Cele mai
multe dintre acestea (l 6 exemplare) aparţin Orientului latin sau
latinilor (nr. 379-394) şi datează din sec. XII şi XIII. Primul, cu
legenda în limba greacă, are ca titular pe „ducele de Antiohia", de
origine normandă, Thierry de Bameville (sec. XII, nr. 379). Al
doilea, cu legenda în limba latină, ne face cunoscut pe Bohemond
de B o utron (sec. X I I I , nr. 3 8 0). D intre celelalte sunt de
menţionat sigiliile care aparţin titularilor de mai jos: Eumorphia,
regină de Ierusalim (sec. XII, nr. 3 8 1 ); Raymond III de Tripoli
(sec. XIII, nr. 3 84); Radulfus (Raoul), patriarh de Antiohia (sec.
XII, nr. 3 84); Petru, arhiepiscop de Cesareea (sec. XIII, nr.3
85); Aymar Călugărul, patriarh de Ierusalim (1 1 94- 1 2 02 , nr.
3 8 9) ş.a. Un sigiliu arab, cu figura S f. Gheorghe p e avers,
poartă pe revers o legendă cufică, menţionând ·numele unui
şef arab : Nasr ibn Muşarraf (sec. XI, nr. 3 9 5 ) . Alte două
(nr . 3 9 6 şi 3 9 7 ) sunt s i g i l i i s iriace d i n sec. X I .
Cap.XII cuprinde zece sigilii nesigure (nr. 398-408), i ar ultimul
(Cap. XIII), falsuri: patru sigilii modeme inspirate mai mult sau
mai puţin stângaci după plumburi bizantine (nr. 4 1 0-4 1 3 ).
Lucrarea se încheie cu un bogat Index (p. 263-293), urmat de
transcrierea legendelor metrice din cuprinsul volumului (p. 294-298)
şi de obişnuita Tablă de 111aterii (p. 299), la care se adaugăplanşele
I-XXVIII, în care sunt reproduse fotografiile celor 4 1 3 sigilii.
Numele autorilor prezintă o garanţie a calităţii excelente a
conţinutului volumului apărut în condiţii tehnice superioare.
Lucrarea constituie o mărturie evidentă a progresului tăcut de
sigilografia bizantină în decurs de peste o i.ută de ani de existenţă.

Ion Bamea

Catalogue of byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the
Fogg Museu111 ofArt, I: Italy, North ofthe Balkans, North of
the Blaclc Sea, editat de John Nesbitt şi Nicolas Oikonomides.
Dumbarton Oaks Research L ibrary and C o l lect i o n ,
Washington, D . C . , 1 99 1 , 2 5 3 p . + numeroase fi g . î n text.

Se apreciază că numărul sigiliilor bizantine existente în lume
depăşeşte ci fra de 60000 exemplare. Dintre acestea, cele m ai
multe (circa 1 7 000) au ajuns în colecţia Centrului de studii
bizantine de la Dumbarton Oaks (Washington), 1 3 000 în colec�a
Muzeului Ermitaj de la Petrograd, 7000 în colecţia particulara a
fostului prof. grec G. Z.acos, de la Basel (Elveţia), 2000 în Muzeul
Num ismatic de la Atena, 1 45 0 la Institutul Francez de studii
bizantine de la Paris, aproximativ câte 1 000 în Muzeul Arheologic
din Istanbul, la Miinzkabinett, inclusiv diferite colecţii din Viena•,
la Muzeul de istorie al României (mai înainte la Cabinetul Nu
mismatic al Academiei Române) de la Bucureşti şi câte 500 sau
mai puţine exemplare în alte colecţii mai mici din diferite centre
de pe glob, în primul rând în Europa.

1 W. Seibt, Die byzantin ischen
I, Kaiserho t: Viena, 1 978, p. 34-3 5 .

Bleisiegel in 6sterreich,
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Multe din sigiliile existente în colecţia d e l a D.O. au fost

publicate mai înainte în studii sau lucrări mai mici sau mai mari

de cei doi autori ai prezentului "Catalog" şi de alţi specialişti
(V. Laureat, G. Zacos şi A. Veglery), dar editarea unui catalog
sistematic a întârziat să apară, deşi ea era programată încă din
1 97 2 . Publicarea acestui prim volum a fost plani ficată să
·co incidă cu cel de-al XVllI-lea Congres de bizantinologie, de
la Moscova, din august 1 99 1 . De aceea, pe lângă sigiliile din
"Vestul" Imperiului bizantin, din Italia, Africa şi Peninsula
Balcanică (mai puţin Constantinopolul şi Grecia), în el au fost
incluse şi sigiliile din sudul fostei Uniuni Sovietice sau cum se
afirmă chiar în titlul lucrării: "de la nordul Mării Negre".
Voi. al Ii-lea va cuprinde sigiliile de pe cele două ţănnuri
ale Mării Egee şi din insulele acesteia, iar voi. al III-iea va fi
dedicat interiorului şi estului Asiei Mici. După cum se observă,
spre deosebire de cataloagele altor mari colecţii publicate până
acum, Catalogul colecţiei de la D . O . este conceput geografic,
de la vest la est. Pentru aceasta a fost folosită organ izarea
Imperiului bizantin a.şa cum apare ea în lucrarea "Despre theme"
a împăratului Co nstantin Porfirogenetul.
În voi. I al Catalogului se publică 490 de sigilii, tiecare cu
descrierea, indicaţia dacă este inedit sau unde a fost publicat,
dubla transcriere a textului (cu capitale, c'a pc original, şi cu
minuscule, completat) şi comentariul conţinutului. Un mare
avantaj îl prezintă publicarea fotografi ilor în text, alături de
descrierea şi comentariul fiecărei sigiliu, nu în planşe separate,
ca la aproape toate publicaţiile de acela.şi gen de până acum.
Numerotarea sigili ilor se face pe capitole (localităţi), nu în
continuare p entru tot volumul. ln schimb, sunt numerotate în
continuare cele 87 subcapitole ale Catalogului. F iecare sigiliu
are titlu separat, cu numele titularului şi datarea lui, ceea ce
înlesneşte urmărirea fiecărei piese.
Cuprinsul volumului este arătat la început (p. V-V I).
O Introducere clară şi sistematică ne in formează pe scurt
mai întâi despre sigiliile bizantine şi rolul lor, despre sigilografia
bizantină şi cataloagele colecţiilor publicate până acum, iar apoi
despre colecţia de la D . O . , lucrări despre colecţie, publicaţi i
anterioare ale unor sigilii din această colecţie şi organ izarea
prezentului volum (p. V II-XIV). C âte o listă a "abrevierilor
lucrărilor citate", a "semnelor critice" şi a "abrevierilor generale"
(p.XV-XX) precedă textul lucrării propriu-zise, care este
împărţit în 9 "capitole".
Cap. I: Vestul (p. 1 - 1 5), corespunzător Peninsulei Balcanice,
este reprezentat prin 30 sigilii (p. 1 - 1 5), aproape toate din sec.X
şi XI. Unul singur este din sec.IX (nr. I . 27) şi altul din sec.XII
(nr. 1 .74). Remarcăm printre ele trei sigilii ale fratelui mai mic
al lui Alexios I Comnenul, Adrian Comnenul, "protosebast şi
mare domestic al întregului Occident" (după I 087), de la care
s-a găsit un exemplar identic şi la No viodun u m - l s accea (1.
B aroca, RES EE, 2 3 , 1 9 8 5 , 1, p . 29-3 2 , pi. 1, 1 ), necunoscut
autorilor Catalogului de la D . O .
C ap . I I : Italia şi Afi-ica (p. 1 6-39), cuprinde cinci sigilii ale
unor conducători (eparhi, catcpani) ai Italiei bizantine, patru
ale unor "strateg i" din sec.X ai tbemei Longobardiei şi zece ale
unor "duci" ai Calabriei (sec. VIII-XI). Din Sicilia provin cele
mai multe sigilii (37) aparţinând tot atâtor înalţi demnitari ai
acestor theme bizantine din sec. VII-X, majoritatea "strategi".
Din Byzacena, situată în Africa de Nord, au ajuns la O.O. două
sigilii ale câte unui magister militum (sec. V I-V I I), iar din
insulele Liparis (la nord de Sicilia) şi Sardinia ş i din ora.şele
Messana (Messina), Siracuza şi Tan;nto sigilii aparţinând câte
unui ierarh bisericesc (sec. V I I-X).
Cap. III: COaJta de vest a Peninsulei Ba lcanice (p. 40-49). Cele
mai multe sigilii ( 1 6) poartă numele unor înalii demnitari militari,
civili şi bisericeşti din importantul centru administrativ
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(sec. IX-XII) . Alte câteva ne fac cunoscute numele unor
conducători (archon, dux, strategos) ai provinciei Dalmatia (sec.
VIII-X), iar câte un exemplar provine din lericho (la S de
Valona), Chimara (la N de Argyrokastron), din Croaţia şi
Glavin itza (între Durazzo şi Valona), toate din sec. X-X I.
Cap. IV : Regiunea Thesalonicului (p. 50-92). După cum
era de aşteptat, din marele centru bizantin, al doilea după
Constantinopol, provin cele mai multe sigiliile (90), înşirându-se
cronologic între sec. VII-XII. Demnitarii cărora le aparţin
sigiliile sunt foarte numeroşi şi diferiţi: eparhi, duci, turmarhi,
judecători, proton otari, notari, commerciarii, aby diko i,
arhiepiscopi, mitropoliţi. Restul sigiliilor aparţin, în număr de
câte 1 -3 exemplare, um1ătoarelor localităţi, regiuni, populaţii
sau mănăstiri: Berroia, Bulgari din Chalcidica, Drougoubiteia
(la N de Thesalonic), Hierissos, Kastoria, Kitros (la SV de
Thesalonic), Servia (la SV de B erroia), Tourkoi (=Vardariotai)
şi mănăstirea Cho1taites (la NE de Thesalonic). Un număr de
şapte sigilii provin de la Muntele Athos.
C ap . V : Coridorul Morava- Vardar (p. 93- 1 03 ) este
reprezentat prin nouă sigilii aparţinând unor înalţi demnitari
administrativi şi bisericeşti din thema Bulgariei, un exemplar
al lui Ioan Comnenul, duce de Skopie (sec. XI-XII); câte un
sigiliu a doi episcopi de Belebouzdion (Kiistendil); unul purtând
numele unui anagrapheus şi altul pe al unui strateg de Nisos
(Nis, în Iugoslavia); unul al lui Ioan, catepan de Ras şi altul al
lui Constantin Diogene, strateg de Serbia. Din Stroumitza
previn sigiliile a doi episcopi, iar din Turcia (= Ungaria) cel al
unui mitropolit. Ultimul sigiliu din această regiune poartă
numele lui Adralestos Diogene, protospătar imperial şi strateg
de Morava (sec. XI-XII).
Cap. VI: Coasta de sud (p. 1 04-1 48) cuprinde cele mai
multe localităţi şi ţinuturi al căror nume es!e înscris pe sigilii
bizantine aparţinând câte unui mare demnitar: Strymon (opt
sigilii, dintre care şase ale unor "strategi" din sec. IX-XI);
Beli/ceia (localizarea necunoscută exact): sigiliile a doi episcopi;
Christoupolis (anticul Neapolis, modemul Kavalla): 3 sigilii
ale câte unui "arhonte", unul al unui "drungarios" şi altul al
unui "kommerikiarios"; CJ11ysava (Krousovo, Achladochori):
sig iliul unui strateg (sec. X); Serres: un arhiepiscop şi trei
mitropoliţi; Macedonia, temă înfiinţată între 789-802: 39 sigilii,
menţionând tot atâţia înalţi funcţionari militari şi administrativi
ai acestei theme; A drianoupolis : 1 0 sigilii ale unor înalţi
fu ncţionari administrativi şi militari, unul probabil al unui
mitropolit şi altul al mănăstirii "Maica Domnului a Latinilor"
(sec. X I ) ; A ino.1· (Enez, în Thracia turcă): sigiliile unui
arhiepiscop şi patru mitropoliţi; Apros (Kermian, în Thracia
turcă) : sig iliul unui arh iepisco p ; Chalkis (în Thracia): un
"drongar" ş i un epi scop ; Ch erronesos: un turmarh;
Didymoteichon: un "kommerkiarios" şi un episcop; Muntele
Ganos, centru monastic din nordul Propontidei : 3 sigilii clericale;
Herakleia (Eregli, pe coasta europeană a Mării de Marmara):
sigiliile a doi funcţionari civili şi a şase mitropoliţi; Hexamilian
(Bulayir, Turcia): doi timcţionari administrativi şi doi episcopi;
Madyta (Maidos). în Hellespont: doi mitropoliţi şi un episcop;
Raidestos (Rodosto, Tekirdag, la Marea Marmara): 4 funcţionari
admin istrativi şi 4 episcopi; Traianoupolis: sigiliile a trei
mitropoliţi (sec. VIl-VIH şi XI).
Cap. VII: De la Rhodope la Dunăre (p. 149-1 54 ) se cunosc
şapte localităţi şi thema Paradunavon, ale căror nume figureză
pe sigiliile bizantine de la O.O. Una este oraşul Agathonikeia
(la N de Plovdiv). cu un sigiliu, şi alta Beroe (Stara Zagora,
Bulgaria), cu două sigilii. A treia localitate este Dristra
(Dorostolon), de unde ni se fac cunoscute două sigilii neîntâlnite
până acum, aparţinând unul lui "Constantin ... polites, patrikios

şi katepano de Dristra" (sec. XI) şi altul lui "Ioan Spondyles,
kommerkiarios de Dristra" (sec. XI) - p. 1 5 0-1 5 1 , nr. 65 . 1 şi
65 .2. loannitza este un centru episcopal a cărui localizare nu
este sigură. El depindea de mitropolia de Philippoupolis
(Plovdiv), de unde au ajuns la O.O. sigiliile a doi mitropoliţi
(sec. XI şi XII). Un sigiliu din aceeaşi mare colecţie poartă
numele lui Demetrios Katakalon, "anthypatos, patrikios şi
· katepano de Paradounavon" (sec. XI) cunoscut din alte patru
sigilii, dintre care unul, găsit la /atrus-Krivina, a scăpat din
vedere autorilor (v. Dacia, N.S„ 26, 1 982, p. 1 88). De la Preslav
se publică sigiliul unui strateg şi al unui turmarh, iar de la
Triaditza (Serdica, Sofia), sigiliile a doi episcopi (sec. X-XII).
Cap. VIII: Coasta de est începe cu thema Thraciei, al cărei
nume se atlă pe 40 de sigilii bizantine aparţinând unor strategi
şi alţi înalţi funcţionari militari şi administrativi (chartularii ,
judecători, commerciarii ş . a. ) din s e c . V I- X I . Urmează
fortăreaţa (A)- chyrovachoi, de pe coasta de SE a Thraciei, cu
sigiliul unui "episkeptites" (sec. X I), şi Anchialos (la NE de
Bourgas), cu sigiliile unui strateg (sec. X-XI) şi a câte unui
arhiepiscop (sec. XI-XII). Din cele patru sigilii de la Bizye
(Vize, în Thracia turcă), unul aparţine unui "turmarh" şi trei
unor arhiepiscopi. Tot unui arhiepiscop aparţine un sigiliu de
la Derkos (Terkos, în apropiere de Constantinopol), iar două
de la Develtos (lângă Burgas), la doi "commerciarii". Numele
Mesembria se află pe 1 6 sigilii, dintre care 1 2 ale unor
"kommerkia" şi "kommerkiarioi" din sec. VIII. Trei sigilii au
ca titulari nişte "kommerkiarioi" ai Presthlavitzei, pe care autorii
o localizează la Prislava-Nufărul, jud. Tulcea ('l), de unde
provine şi sigiliul lui Leo Pegonites, "protospătar şi strateg"
(sec. XI), cunoscut şi din alte exemplare. Alte trei sigilii. dintre
care două episcopale, provin de la Sozopolis. O surpriză
constituie două sigilii inedite, aparţinând unul lui "Anicet,
mitropolit de Tomis" (sec. X-XI) şi altul lui "Vasile mitropolit
de Tomis" (sec. XI). Ele arată că vechea mitropolie a Tomisului
(sec. V-VI) a continuat să existe şi în perioada bizantină.
Cap. IX: Ţinuturile hyperboreene (p. 1 82-1 96 ) cuprinde
teritorii şi localităţi de la nordul Mării Negre. Prima menţionată
este regiunea situată în sudul Cri meii, între Cherson şi
Bosphorus, al cărei nume, Klimata, apare pe un sigiliu din sec.
IX. Importanta cetate a Chersonului, sediul unui "strateg",
începând de la împăratul Teofil (833 ) , figurează în catalog cu
23 de sigilii bizantine, dintre care trei ale câte unui "arhonte"
(sec. VIII-IX), şase ale unor "kommerkiarioi" (sec. IX-X) şi
cele mai multe ale unor "strategi" (sec. X-XI). Pe un sigiliu de
la Matracha figureaz.ă numi:le unui mitropolit, iar pe altul de la
Novgorod cel al unui arhiepiscop (sec. XI-XII). Din vechea
Rossia, cu capitala la Kiev, provin sigiliile unui arhonte şi a trei
mitropoliţi (sec. XI). Ultimele două sigilii aparţin unui "gen
eral kommerkiarios" din oraşul Sebastopolis şi unui arhiepiscop
de Zichia (sec. XI).
Un bogat Indice de nume proprii şi de termeni (p. 1 97242 ), alt Indice de iconografie (p. 242-245 ), un scurt Vocabular
cu formulele şi termenii cei mai fo losiţi (246 ) , reproducerea
Inscripţiilor metrice din cuprinsul volumului (p. 247-248 ), o
Listă a sigilii/or publicate în volum, cu indicarea numerelor de
inventar din cele două colecţii în care se află fiecare sigiliu (D.O. şi
Fogg) (p. 249-252 ), un Tabel al monogramelor cruciforme de
invocaţie folosite şi un Glosar sumar cu explicarea termenilor
celor mai des întrebuinţa\i referitor la sigiliile bizantine (p. 253 ),
încheie acest volum demn de admirat atât pentru calitatea
conţinutului său ştiinţific cât şi pentru condiţiile tehnice în care
se prezintă.
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M. DHENIN, J . LAFAURIE, I. L E MASNE D E CHERMONT,
S. M ICHON, A. NEGRE, C. ROUQUET, S. S CHEERS,
M. AMANDRY, Musees de Troyes. Catalogue des
monnaies d 'or, Troyes, 1 988, 57 p. + 15 pl. în afară de text.
Această lucrare colectivă, editată cu ocazia sesiunii anuale
a Societăţii Franceze de Numismatică, desfăşurată la Troyes în
1 988, răspunde necesităţii de introducere în circuitul ştiinţific a
monedelor aflate în colecţiile din acest oraş, în condiţiile în
care numărul lor se apropie de 1 5 OOO. Catalogul, întocmit de
câţiva cercetători de prestigiu, conţine deocamdată numai monedele
de aur existente aici.
După o scurtă prefaţă, în care primarul oraşului Troyes
motivează apariţia cărţii, sunt trecute îu revistă toate colecţiile
numismatice d i n muzeele locale. Un capitol aparte este
consacrat colecţiei Jourdain a B ibliotecii Municipale. Cu acest
prilej este evocată personalitatea lui Franyois Eduard Jourdain,
numismat originar chiar din Troyes şi se relatează totodată
modul cum acesta şi-a organizat colecţia.
Catalogul propriu-zis cuprinde în total 1 63 monede şi este
împărţit în cinci părţi: monede galice, monede bizantine, piese
din Evul Mediu timpuriu, emisiuni medievale şi orientale.
Monedele sunt prezentate în ordine cronologică, fiind descrise
în detaliu, iar datele de ordin tehnic sunt aproape complete (cu
menţiunea, totuşi, că lipseşte diametrul). Unele exemplare sunt
însoţite de un mic comentariu, în cazuri mai deosebite: de
exemplu, unii stateri sau unele subdiviziuni de stateri imitaţi
după emisiunile Filip II sunt încadrate în anumite ansambluri
monetare; un tremissis m erovingian este recunoscut ca
aparţinând tipului "apendice perlat", care circula în secolul al
V I-lea numai între Loara şi Sena, precum şi la vest de linia
Paris - Orleans; o monedă din vremea lui Filip al VI-lca al
Franţei poate fi încadrată, după greutate, unei a treia emisiuni,
dar caracteristicile relevate de către J. Lafaurie dovedesc că
este vorba, totuşi, de a doua emisiune etc. Fiecare capitol este
însoţit de bibliografia adecvată.
O asemenea iniţiativă îşi are şi neajunsuri inerente. Monedele
străine nu sunt grupate separat: cele europene îşi au un loc
rezervat în cadrul capitolului IV (Monnaies medievales et
modemes), iar piesele orientale formează un alt capitol. Chiar
dacă s-a urmărit clasificarea cronologică a pieselor, monedele
străine nu ar fi trebuit tratate separat (cronologic, aparţin toate
epocii moderne). Asemenea "defecţiuni" nu diminuează însă
importanţa acestei lucrări în cadrul "peisajului" numismatic
internaţional, care pune la îndemâna cercetătorilor un material
documentar, bine studiat şi publicat.
Lucreţiu Mihăi/escu-Bîrliba

The Numismatic Chronicle, 1 50, The Royal Numismatic Society,
London, 1 990, 348 + XXXVI p. şi 23 pl. în afara textului.

Cunoscuta publ i caţie a S o c i etăţ i i Regale de
Numismatică, apărută la Londra, ajunsă la volumul cu
numărul 1 5 0, ne oferă, ca de obicei, un sumar bogat, variat
şi important prin contribuţiile aduse.
Articolul lui Chistophcr J. Howgego (p. 1 -25), prin care se
şi deschide volumul, încearcă să răspundă la o întrebare dificilă:
Why did ancient states strike coins? Pentru a găsi un răspuns
autorul analizează punctul de vedere al lui M. Crawford, con
form căruia statele antice au emis monedă pentru a-şi acoperi
cheltuielile, făcând şi o incursiune în problemele economice,
politice, militare în diferite spaţii geografice ale antichităţii, în
momente de asemenea diferite. în concluzie, se afirmă că
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trebuie să revenim la un "pluralism inconfortabil de motive",
nu neapărat la ce a spus M. Crawford, cheltuielile statului fiind
un motiv important dar nu ştim dacă a fost elementul hotărâtor
şi de asemenea nu se cunoaşte ce categorii de monede erau
legate, în mod direct, de cheltuielile statului.
Richard H.J. Ashton încearcă să demonstreze că seria de
drahme de tip rbodian (p. 27-38), până acum atribuite centrelor
de la Euthana, Megista şi N isyrus ar trebui să fie reatribuite.
Centrul emitent este încă nesigur, dar ele au putut fi emise de
dinaştii Hekatomnizi din Caria în intervalul cuprins între 360 şi
340 î.e.n.
În continuare (p . 3 9-65 ), Robert B auslagh studi ază
contramărcile cistoforice şi sistemul monetar al lui Eumenes II.
Contramărcile sunt catalogate pe centre (Pergamum, Efesus,
Tralles, Sardes, Synnada, Apamea, Laodicaea, Stratonicea,
Adramyttium, Sale şi alături de aceste zece oraşe încă o autoritate
incertă). Pe lângă catalog autoru{ face un interesant comentariu
numismatic şi de asemenea unul istoric, articolul încheindu-se
cu o analiză a relaţiei dintre contramărci şi monedele cistoforice.
Harold B. Mattingly (p. 67-78) se ocupă de momentul iniţial
al emiterii monedelor de argint ateniene de stil nou, pornind de
la soluţia oferită de Otto Merkholm (conform căreia acest tip
de monede a fost emis tără întrerupere din anul 145 până în
anul 78 î.e.n.), părere însuşită şi de regretata Margaret Thomp
son. Martin Price considera că introducerea monedelor de argint
ateniene de stil nou s-a produs după anul 1 68 î.e.n., dată care i
se pare de pre ferat având în vedere datele furnizate de
compoziţia tezaurului. Ca urmare a studierii mai multor depozite
monetare cât şi contextului politic în care s-a produs ascunderea
lor, autorul presupune ca moment iniţial al emiterii monedelor
de argint ateniene de stil nou anul 1 64/3 î.e.n. Urmează articolul
lui Osmund Bopearchchi (p. 79- 1 03 ), în care atlărn date despre
mai puţin cunoscutele emisiuni grecu-bactrienc în standard at
tic având legendele de pc avers în limba greacă, purtând numele
regilor indo-greci târzii (Menander, Zoilos I, Antialcidas, Lysias,
Philoxenos, Diomedcs, Theophilos, Amyntas, Archebios,
Hermaeus), iar în continuare Karl Schmitt-Korte (p. 1 05-135)
prezintă noi tipuri şi variante ale monedelor regilor nabateeni
din Petra (partea a II-a).
Un interesant articol, prin tema abordată şi anume GallienuJ·
"Animal Series " Coins and Roman Religion (p. 1 3 6-143) este
semnat de Richard D. Weigcl. Spre sf"arşitul domniei dc.�tul de
agitate a împăratului Gallienus, a fost emis la Roma un grup de
emisiuni în onoarea unui număr de nouă zeităţi, care erau
invocate ca fiind Conservator A ugusti, reprezentate de animalele
asociate lor. În primele două secole, zeitatea protecto are a
împăratului fusese Jupiter, pentru ca sub Elagabalus numărul
lor să crească iar în vremea lui Gallienus să se ajungă la un
veritabil panteon, după cum se exprimă autorul (p. 1 3 6). Aceste
zeităţi sunt următoarele: Jupiter, Junona, Diana, Apollo, Sol,
Hercules, Liber Parter, Mercur, Neptun iar conexiunea dintre
reprezentările animalelor asociate lor şi jocurile organizate cu
diferite prilejuri i se pare autorului evidentă. Numeroasele
legături între cele nouă zeităţi onorate şi practicile religiei
tradiţionale romane, în spec i al cu Cărţile S ib iline, cu
lectistemium, cu jocurile de circ, sunt mai mult decât o
coincidenţă. Scria de monede cu reprezentări de animale avea
ca scop atragerea atenţiei asupra zeităţilor care apăraseră în
trecut Roma
Donal Bateson, Ian Campbcll şi Paolo Visona (p. 1 45-1 77)
prezintă o colecţie de monede greceşti, romane, bizantine, vandale,
islamice şi câteva piese modeme fonnală în prima jumălal.e a secolului
al XIX-iea din piese strânse la Cartagina, iar mai departe lan Stewart
şi J.J. North prezintă: Edwardian Stedi11gs/rom Loclmraben, Blackhills
and Mellende.an Reclassified (p. 179-204).
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Un articol p e care ii reco mandlm tn mod deosebit este cel
intitulat The Theory ofLin/rage ti purtAnd semnltura lui Waren
W. Esty (p. 205-22 1). Articolul este structurat tn noul secţiuni,
explic4nd f1=lul în care se pot stabili leslturi între ftanţele de
avers 'i revers 'i diferiţii factori care intervin tn analiza de acest
tip. Textul este însoţit de scheme fi diqrame care Ufureazl
înţeleserea modului de folosire a metodei, iar prin parcurserea
secţiunii a VI-a aflAm câte ceva despre utilimrea computerului
în schitarea diagramelor.
Volumul continui cu o secţiune care cuprinde note de
numismatici greacă şi romani. O primi notl este semnatl de
Peter Bicknell (p. 223-224) şi semnificativ intitulatll Turtle
Tattle, în care se reinterpreteazll un smffito de pe un stater
aeginet timpuriu publicat în 1 987 iar R.HJ. Asbton (p. 224-225)
prezintă o emisiune de argint inedită de la Mylasa (Caria). O
alt! notă, dar cu un volum mai mare de inform* este cea în
care Edoardo Levante (p. 226-233) prezintă monede de bronz
emise la Selinus (Cilicia), începând cu Antiochus al IV-iea din
Commagene (38-72) şi filmilia sa, continuând cu Traian (98-1 17),
ultimele piese purtând numele lui Hc:mmius Etruscus (249-25 1 ). O
primll notă de numismatică romană este cea semnatll de J.D.
Bateson şi W.S. Hanson şi intitulatl: A Flavian Hoarrl /rom
Scotland: a Foundation Depoait? (p. 233-236). Acest tezaur a
fost descoperit în timpul săpăturilor arheologice executate în
fortificaţia romană de la Elginhaugh în campania din anul 1986,
fiind compus din 45 denari care acoperi intervalul cuprins între
anul 1 1 5 î.e.n. şi 78 e.n. TeZaur\ll este totodatll şi primul din
Scoţia cu loc de descoperire sigur aparţinând secolului I.
Săpăturile au dovedit că forti ficaţia are o singură fază
constructivă, clădirile sale fiind de lemn, şi a aparţinut unei
trupe auxiliare care a participat la cea de-a treia campanie a lui
Agricola (anul 79 sau 80 e.n.), iar evacuarea pare sll se fi produs
la scurtă vreme dupil. victoria aceluiaşi Agricola, obţinută la
Mons Graupius. Monedele republicane din tC7.8Ur reprezintă
56% din total, iar dacă se adaugi cele purtând nwnele lui Marcus
Antonius se ajunge la 78%, restul daâxl din timpul lui Nero (1 ex.)
şi Vespasianus (7 ex. + 2 Vespasianus pentru Domitianus).
Pentru sudul Britaniei s-a observat cil. numerarul din vremea
Flaviilor era constituit, în proporţie de 5 0%, din monede
republicane (inclusiv cele de la Marcus Antonius), procentajul
din tezauru l studiat fiind însă mai ridicat. ln final, autorilor li
se pare atractivă ipoteza unui foundation depoait, ţinând cont
de exemple din alte fortificaţii (gropi practicate în principia,
care au fost interpretate ca depozite rituale asociate cu fondarea
fortificaţiilor).
Guy Lacam (p. 237) pn:zinli un aolidus, necunoscut autorilor
vohnnului RIC, IX, aplrut în Franţa pe piaţa de anticbidţ.i. Piesa
poar.;:: numele lui Valens şi a fost emisă, conform plin:rii exprimate
de autor, în intervalul cuprins întn: 376 şi 378 în monellllia de la
AntWiia. Legenda de pe revers, în dea:rien:, este redali gn:şit cu
caa::tm: greceşti, ea fiiOO, aşa cum se poate observa în planşa 23, A,
cu litere latine. în ultima notă este publiad o noul moollll a n:gekJ.i
Aphilas din Akswn, autor fiind Stust Munro-Hay (p. 238).
Volumul cuprinde şi o secţiune consistentă de recenzii, care
ne dă prilejul de a ne pune la curent cu noutlţile bibliografiei
numismatice internaţionale.
ln ultima parte sunt prezentate de cil.tre preşedintele
Societăţii Numismatice Regale, T.V. Buttrey, aspecte din
activitatea societăţii şi tot aici găsim Some observations on
the titulature of Domitian (p . IV-XVI).
Adrian Popescu
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The Numumatlc Chmnlde,

1 5 1 , Tbe Royal Numismatic Soci
ety, Londra, 1 99 1 ; 294 + XXXVI p. ti 45 pi. tn afara textului.

Primul articol din acest volum este intitulat SIJt hoarda of
(p. 1-33), semn11181'
fiind Roser Bland, custodele monedelor romane din The Brlt
uh Mu.reum. DqartnlDll of Colns and Mtulau. Sunt publicate
f88C teuure alclltui te în exclusivitate din tetradrahme siriene,
piesele la marea majoritate datAnd din timpul domniilor
lmpllraţilor Gordian III (238-244), Filip Arabul (244-249),
Traianus Decius (249-25 1) ti Trebonianus Gallus (251-253)
m:esta din urmi fiind fi ultimul în vremea cllruia s-a mai emia
acest nominal Unele din aceste tezaure conţin fi emiaiuni mai
timpurii (Caracalla, Geta, Iulia Domna, Macrinus şi
Diadumenianus, Elagabal sau chiar douil. tetradrahme din timpul
lui Vespasian). ln tabelele 1 şi 2 au fost reunite 17 tezaure (12
din acestea, incluz.ându-le şi pe cele 6 publicate în acest articol,
sunt compuse exclusiv din tetradrahme).
Un articol de o însemnltate deosebit! pentru numismatica
romani de la cumpăna sec. IV şi V, este cel care poarti
semnltura cunoscutului numismat britanic John Kent 'i intitulat:
The Coinage of Arcadius (395-408). Cele 23 de pagini (p.
35-57) se constituie într-o leglturi (provimrie) între volumul
RIC, IX şi lucrarea lui W. Habn, Die Oatpriigung du romi.rchen
/lelches im 5. Jahrhundert (408-491), Viena, 1 989. Autorul
ia în discuţie monedele bltute în cele trei metale (aur, argint,
bronz), partea cea mai ampli fiind consacrat! pieselor de aur
(p.3 �7). Secţiunea care tratează problemele emisiunilor de
aur este subîmpiirţită pe nominaluri: I } aolidi; 2) aemissu; 3)
tremisses; 4) aolidi emişi la Tbessalonica; 5) multipli de aolidi
(9, 4 112, 3, l 112) şi aurei. Din argint au fost monetizate şi
studiate aici, uimitoarele nominaluri: 1 ) miliarenau grele; 2)
miliarensu uşoare; 3) ailiquae (p. 47-49). Monedele de bronz
sunt de asemenea studiate pe tipuri, metrologia lor fiind tratat&
de o manieri rapidă, aşa cum însuşi autorul o mArturiseşte (p.495 5). Emisiunile purtând numele lui Arcadius prezinti câteva
probleme de cronologie şi de atribuire pe care autorul a încercat
sll le evidenţie7.e şi totodată îşi exprimă speranţa cil studii viitoare
vor aduce noi elemente. Recapitulând, s-a putut observa cil
piesele de aur suferi schimbllri minore pe când stilul şi baterea
monedelor de argint şi bronz, în ultima parte a domniei lui
Arcadius, se aOă sub semnul declinului. Tot în finalul articolului
sunt puse la dispoziţia cititorului douil. tabele cuprinzând indicii
de frecventA ai monedelor de bronz, aranjate pe tipuri.
Urmează un numil.r de şase articole având subiecte de
numismatici medievalii. din diferite zone ale Europei şi Asiei.
Primul dintre acestea, Arab lmagery on Early Umayyad Coina
in Syria and Paleatine: Evidence for Falconry (p.59-66), este
semnat de Andrew Oddy, iar David Hartill (p. 67- 1 2 0)
realizează un studiu complex şi bine documentat asupra
emisiunilor metropolitane chineze aparţinând lui Qian Long
( 1 735-1 796). Simon Coupland, în The early Coinage of
Charles the Bald, 840-864 (p. 12 1-1 58), analimm\ emisiunile
acestui rege pe ateliere, iar în continuare Lucia Travaini prezinti

Syrlan tetradrachms o/IM thlrrl century AD

Aapects of the Sicilian Norman Copper Coinage in IM Twelflh
Century (p. 159-174). Acest din urmi articol este structurat în
douil. plrţi în care este studiat un tezaur de foi/ari din timpul

regilor Roger al Ii-lea (1 130-1 1 54). William I ( 1 1 54-1 166) şi
William II (1 1 66-1 189) şi sunt discuta&e douil. repn:7.Clltiri Oeul
şi palmierul) întâlnite pe monedele de cupru ale aceluiaşi Wil
liam al Ii-lea. Ian Stewart (p. 1 75-1 82) se ocupi de momentul
ascunderii tezaurului de la Bosall (între York şi Malton).
Tezaurul a fost descoperit în anul 1 807, fiind compus din
monede ale regilor anglo-vikingi (circa 270 piese din argint) şi
douil. livre de acelaşi metal. Monedele poartă numele regilor
Alfred, Edward the Elder, Athelstao şi cele emise în timpul lui
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Regnald sau Ragnall, un aventurier viking din Dublin devenit
rege al vikingilor northumbrieni la York pentru doi sau trei ani,
începând din 9 1 8 sau 9 1 9. Tezaurul de Ia Pinchbeck (p. 1 8 1 1 97) prez.entat d e Barrie Cook, este compus din 9 4 "nobles"
din vremea lui Edward al Iii-lea şi 5 p iese aparţinând aceluiaşi
nominal dar purtând numele lui R ichard al II-iea Catalogul
tezaurului este însoţit de un comentariu şi de o analiză a
depozitelor conţinând piese de acest tip.
Următoarea secţiune a volumului este cea consacrată notelor
şi se deschide cu prezentarea a două noi piese de argint emise
la Magnesia de Temistocle (p. 1 99-202), iar Richard Ashton
(p. 202-204) prezintă A Hoard oflate Rhodian Plinthophoric
Hemidrachms (CH 4, 72). Edoardo Levante (p . 205-2 1 2)
publică monede greceşti imperiale emise în Cilicia de oraşele
Antiocheia ad Kragum, Kestros, Iotape. În Military settlemenl
al Italica? A.T. Fear (p. 2 1 3-2 1 5) pornind de la emisiunile
bătute în oraşul Italica (cca 8 km NV de Sevilla), între care şi
două serii de semisses datând din vremea împăratului Tiberius,
corectează un text al lui Strabo. 1n continuare Dimitar Draganov
(p. 2 1 5-2 1 6) publică un multiplu necunoscut de 1 1 /2 so/idi,
emis la Thessalonica între anii 355-360 şi purtând numele lui
lulianus Caesar. Acest tip este primul exemplar atestat pentru
atelierul de la Thessalonica şi cel de-al doilea de tip Avdentus,
emis în numele unui Cae.var (primul a fost Crispus). Exemplarul
publicat se găsea într-o colecţie particulară din Topolovgrad (Bul
garia) şi a fost descoperit mai demult lângă Gjumjurdsina, pe
co�1a tracică a Mării Egee. C.P. Barclay (p. 2 17-220) introduce
în circuitul ştiinţific infonnaţia fumizată de un lot de 3 8 hype1pyra
care se presupune că a lacut parte dintr-un tezaur, monedele având
înscrise numele împăraţilor Comneni, Alexios I, Ioan al II-iea şi
Manuel I. Monedele prezentate la B ritish M useum pentru
identificare au fost procurate de la Atena. Monetăriile reprez.enlaie
sunt în număr de două: Constantinopolis (92 , 1 % din total) şi
Thessalonica (7 ,9% din total), autorul făcând o comparaţie cu
tezaurul de la Gomoslav . !talo Volgano (p. 220-222) descrie
trei monede de bilion inedite, bătute în regatul Siciliei sub Conrad
al II-iea (1254-1258), Manfred (1258-1266) şi Carol I de Anjou
(1 266-1 282), iar Ian Stewart prezintă A Northumbrian Coin of
King Ethelwald and Archbishop Ecgberhl (p. 223-225) şi în
continuare de acelaşi autor A Danish Request for Scottish Mint
ing (p. 225-226). Ultima notă The Contribution of Surfoce-Si/
vering to Si/ver Content (p. 226-228), ce poarta semnătura lui
Warren Esty, credem că se constituie într-o invitaţie la o cât mai
grabnică consultare de către cei interesaţi.
Aşa cum ne-a obişnuit volumul conţine şi numeroase
recenzii (p. 229-290) ale unor lucrări recente de numismatică.
O ultimă dar interesantă contribuţie din acest volum este a
prof. T.V. Buttrey, preşedintele Societăţii Numismatice Regale
şi intitulată Exd1a11ge and circulation al Pergamum in the Sec
ond Century AD (p. lll-XII).
Adrian Popescu

Num ismatica e An tichitâ classiche, Quaderni Ticinesi,
1 9 , 1 990, 3 8 0 p.

Fondată de Ernesto Bemareggi, care a fost şi membru de
onoare al Societăţii Numismatice Române, şi condusă, după
moartea acestuia, cu multă pricepere de Luigi Polacco, profosor
la Institutul de Arheologie al Universităţii din Padova, excelenta
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revistă elveţiană şi care apare în condiţii grafice excepţionale,
deschisă încă de la început colaborării internaţionale, a ajuns
în 1 990 la al XIX-iea volum. La acesta au colaborat opt
cercetători din Italia, cinci din Elveţia, trei din Franţa şi câte
unul din Spania, Statele Unite, România, Belgia, Gennania,
Australia şi Marea Britanie.
Primele şase contribuţii sunt de arheologie clasică şi le vom
prez.enta aici doar swnar, recomandându-le însă pentru calitatea
lor celor interesaţi de această problematică, fie ei specialişti, fie
doar iubitori ai antichităţii, dornici să-şi completez.e cunoştinţele.
Scria lor se deschide cu studiul lui Jean-Louis Zimmerman,
Bronziers beotiens et cervides geometriques, p. 9-29, privind
problematica complexă, din care nu lipsesc aspectele social
economice, pc lângă cele de concepţie artistică şi producţie, de
cult şi iconografice, pe care o ridică la o analiză aprofundată
figurinele de bronz animaliere din secolul al Vlll-lea a Chr.
Urmează un scurt articol al lui Jaques Chamay, Une nereide, p.
3 1-33, ce publică un fragment de crater "a colonnettes", corintian,
dalând din 575/550 a Chr„ cu repre7.entarca unei nereide al cărei
nume este înscris alături: P notomedo isa cc trebuie citit
Pontomcdoisa, completat de un studiu ce aduce în discu�e şi alte
documente iconografice, unele de mare frumuseţe, consacrat
aceluiaşi personaj, semnat de Rudolf Wachter, Tivotoµ&8oicra
und die anliken Nereidenkatalog, p. 34-49.
Mario dcl Chiaro, An Etrnscan funeralJ' "Naiskos , p. 5 1 58, publică un excepţional naiskos etrusc din tuf datând din
prima jumătate a secolului al Vl-lea a. Chr„ intrat de curând
într-o colecţie particulară elveţiană, care provine probabil de la
Ccrvcteri, în timp ce Cornelia lsler-Kercnyi, ldentita maschili e
femmi11i/i i11tomo a Dionysos nell 'opera del pittore di Amasis
(iconografia dionisiaca ///), p . 5 9-76, analizează, pe amfore
de mare frumuseţe, produse la Atena în a doua j umătate a
aceluiaşi veac, personaje din cortegiul dionysiac, dansatori şi
dansatoare, satiri şi efobi. Mai deosebit este articolul lui Luigi
Polacco, directorul revistei, Problemi di scenografia 11ell 'A iace
di Sofocle, p. 77-97, unde sunt examinate riguros probleme
legate de punerea în scenă la Atena a dramei a cărei acţiune
începe cu revolta eroului - prilejuită de darea armelor lui
Achilie, după moartea acestuia, destinate celui mai valoros dintre
greci, lui Ulisse -, urmată apoi de sinuciderea şi de funeraliile sale,
probleme între care de mare interes şi noutate c.�te definirea noţiunii
de proskenion şi a altora, interesând îndeaproape i.<.10ria teatrului an
tic. La aceasta, o solidă contribuţie va aduce, fără îndoială şi opera
autorului, fl teatro di Dionisio ad Atena. Saggio sto1ico-oitiro, aflată
sub tipar, citJlă în paginile articolului pe care-l prez.entărn &.11m.
În primul articol de numismatică din sumar, Josettc Elayi şi
Andre Lemairc, Les petites monnaies de Tyr, au dauphin avec
inscription, p. 99-1 1 6, analizează o categoric de monede din
care supravieţuiesc destul de puţine exemplare, ce se datează
în a doua jumătate a secolului al V-lea a. Chr„ împărţite în trei
serii succesive din care fac parte sferturi de siclă, optimi, 1 /24
şi mai mici, stabilind legendele care apar pc acestea citite până
acum în mod d i ferit de numismaţi şi discutând probleme
cronologice şi de metrologie. Legenda de pe piesele mai mici
şi mai grele (114 şi 1 /8) ar fi compusă din două rădăcini prima
însemnând a bate, a proba şi a controla, iar a doua oaspete,
client. Cum sensul "emisiune a clientului" nu le este clar cc ar
putea însemna, chiar dacă o batere de monede realizată pentru
client sau cu materialul acestuia, nouă personal nu ne parc chiar
de neconceput, deşi, s-o recunoaştem, "clientul", ca autoritate,
ar fi fost normal să se nominalizeze ci pc monedă, autori i
articolului n e propun c a a doua rădăcină s ă fie înţeleasă ca un
antroponim. Pentru legendele de pc celelalte monede mai
mici, stabilite şi ele de-abia acum cu suficientă precizie, sensul
rămâne să fie stabi!it în viitor.
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Î n continuarea sumarului, Arthur D. Trendall, Two south
italian red-figure vases in a private colleclion in Sarengo, p .
1 1 7- 1 34, publică două splendide realizări ale ceramicii din al
treilea sfert al secolului al IV-iea a. Chr., o situlă din Apulia a
pictorului lui Lycurgus reprezentându-l pe Ganymede purtat
de lebădă şi un crater-clopot din Paestum al lui Python, cu
D ionysos şi o femeie cu o oglindă, intrate de curând într-o
colecţie particulară., în timp ce Antonio Corso, Nicomede l,
Deda/sa e le Afrodili nude al bagno, p. 1 3 5-1 60, face utile
precizări privind câteva capodopere ale sculpturii antice:
Aphrodita din Cnidos râvnită de N icomede I, Zeus Stratios din
N icomedia şi Aphrodita spălându-se ( Venus /avans sese),
sculptate de Daedalsas în vremea domniei aceluiaşi rege al
B ithyniei. Pe parcursul acestei contribuţii de interes deosebit
se face apel şi la nwnismatică, fiind ilru.trate revemirile unor monede
reprezentând operele citate anise la Cnidos imb Caracalla, de Prusias
I şi de Gerrnanic.opolis sub Septimius Severus.
Maria Caccamo Callabiano şi V. Tromba, La monelazione
delia Basi/isse Filistide, p. 1 6 1 -1 83 , supun unui examen atent
monedele emise în numele soţiei lui H ieron II (275-2 1 5), regele
S iciliei, la Syracusa. După ce trec în revistă critic părerile până
acum exprimate privind cronologia, metrologia, iconografia şi
titulatura, precum şi circulaţia, autorii analizează cele două
nominale în ambele variante tipologice, cu quadriga, respectiv
biga, la pas şi la galop, prin prisma siglelor, simboluri şi litere
(de la unu la trei) şi metrologiei, comparându-le cu emisiunile
lui Hieron II, Gelon şi H ieronymos. Că pentru nominalul greu
avem de-a face cu tetradrahme de cca 1 3 ,55 g, greutate medie,
vârful diagramei greutăţii pentru 328 ex. fiind şi el plasat între
1 3 ,50 - 1 3 ,5 9 g (de ce nu 1 3 ,5 1 - 1 3 ,60) suficient de bine
susţinut de exemplare cu greutăţi între 13 şi 1 4, 1 9 g, - extremele
de 1 1 g şi 1 5 ,45 g fiind excepţii -, numele lor fiind atestat
epigrafie cândva în secolul II a. Chr., pentru celelalte suntem,
împreună cu autorii, în dificultate, greutatea lor medie de cca
4 , 45 g cu majoritatea exemplarelor, din cele 3 3 studiate,
cântărind între 4,3 şi 4,49 g, fiind prea mare pentru o drahmă.
Să acceptăm pentru moment denumirea de "drahme" grele şi
să reţinem că greutatea lor evocă denarul, fără a putea defini
însă raportul lor exact cu tetradrahma, deşi contemporaneitatea
lor nu poate fi pusă la îndoială. Pc baza greutăţii monedelor
emise de Gclon, de care cele ale reginei Filistide sunt apropiate
prin sigle, coincizând cu quadrigati şi semi-quadrigati, s-ar părea
că emisiunile în numele acesteia p reced de puţin introducerea
denarului pentru care se reţine data de 2 1 5/2 1 4 (P. Marchetti),
unele fiind postume şi emise sub Hieronymos cu care au sigle
comune, pentru plata unor trupe şi nu cum s-a crezut, pentru
comerţul mediteranean cu Rhodos, Egipt sau Carthagina, unde
nu apar niciodată.
Pentru noi prezintă un deosebit interes contributia lui Oct.
Iliescu, Sur Ies monnaies d 'or a la legende KOl:ON, p. 1 852 1 4, care are meritul, pentru cititorul din străinătate, de a-i
deschide calea către b ibliografia românească de specialitate.
După o prezentare generală a problematicii acestor monede,
de natură să atragă luarea aminte a lui Erasmus din Rotterdam
încă din 1 520 şi la care M. Bahrfeldt a adus în 1 9 1 2 o contributie
considerată pe drept cuvânt decisivă, autorul analizează ace�te
emisiuni în trei părţi diMincte: iconografia şi interpretarea ei;
legenda şi identificarea em itentulu i ; sistemul monetar şi
determinarea nominalulu i. În ce priveşte iconografia se ştie că
ea pleacă de la două reversuri ale denarilor lui Q. Pomponius
Rufus din 73 a. Chr. şi Q. Servilius Caepio (M. lunius Brutus)
din 54 a Chr., modificate însă în ambele cazuri. Se subliniază
existenţa imitaţiilor de denari în Dacia şi se face o utilă prezentare
a ştanţelor cunoscute, însoţită de imitaţiile locale sau a copiilor
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plecând de la denarii originali din care s-au inspirat şi creatorii
monedelor de aur KOl:QN. Venind la legendă şi identificarea
eminentului, autorul se raliază punctului de vedere al lui M .
Bahrfeldt c ă ar fi vorba d e u n rege Coson - Cotison ce a domnit
în Dacia, unde a şi emis aceste monede în 3 1 -30, înainte de
moartea sa în 29 a. Chr. În ce priveşte ultima problemă tratată
autorul este de părere, ţinând seama de împrejurarea că greutatea
medie a exemplarelor este de 8,42 g (pe baza studiului lui M .
Bahrfeldt, dar o nouă anchetă metrologică s-ar impune, ţinând
seama de numeroasele exemplare apărute între timp) depăşind
larg cca a monedei romane, aureus, care ajunsese să nu mai
cântărească în vremea lui Caesar şi în perioada următoare decât,
teoretic, 8, I O g, că avem de a face cu stateri, apropiati metrologic
de o parte a celor emişi în cetăţile noastre pontice în vremea lui
M ithridates al Vl-lea Eupator. Totul pare clar şi definitiv stabilit,
dar am lăsa totuşi deschisă posibilitatea emiterii acestor p iese,
eventual în 43-42, pentru un rege get Coson, în atelierele de
campanie ale lui Brutus, cu care acesta era aliat, şi folosirea lor
în Transilvania, mai exact intrarea majorităţii lor în tezaurul
regal, poate cu uncie redistribuiri contemporane, ori cu
împrăştieri ceva mai târzii în aceeaşi zonă. Că, în parte, tot aşa
vedea lucrurile, de pildă, H . A . Grueber, citat doar pentru
identificarea denarilor romani folosiţi ca model pentru aversul
şi reversul monedelor de aur cu legenda KOl:QN, este clar
(vezi Grueber, II, p. 474, nr. 48), moneda fiind catalogată printre
produsele atelierelor roman e d i n Est, ca a u reus, dar cu
precizarea în notă: "These coins are somewhat heavier than the
Roman aurei struck at this timc, but they correspond in weight
to the phi/ippi. lt may thereforc be in ferred that the gold
phifippus, though no longer issued, was still in currency in
Thrace and Macedo nia (Mommsen, Hisl. mon. rom., I I I, p.
283)" . Tipologic am avea deci aurei care metrologic sunt
calibraţi pe stateri, evident nu phi/ippi, ci stateri de tip Lysimach
târzii, cunoscuţi geto-dacilor lui B urebista şi probabil prezenţi
în cai.1tităţ.i apreciabile în tezauru l regal, ca tribut plătit de Tomis,
Callatis şi Histria - poate şi de alte cetăţi - în anii când aceştia
dominau litoralul de la Olbia la Apollonia, ceea ce-l va fi făcut
poate pe Coson să pretindă monede având această greutate.
Oricum, apare limpede că nu B . Mitrea şi C. Preda sunt primii
care au folosit denumirea de aureus pentru kosoni.
După ce o bună parte din piesele faimoa..�e ale ceramicii
aretinc s-au dovedit falsuri moderne, este cu atât mai interesantă
contribuţia F. Paila Porten Palai.1ge, Addenda ai reperlori delia
officine areline degli Anni el di Cn. A leius, p. 21 5-23 3, care
studiază iconografia inspirată de isprăvile lui Ulysse de pe insula
Ciclopilor în primul atelier şi aduce elemente suplimentare la
cele deja cunoscute pentru al doilea priv itoare la ciclurile
centauromachia, amazonomachia şi borai, ori fa grupurile de
figuri feminine înaripate, menade şi satiri, sau la cel al motivelor
singulare.
Revenim la numismatică prin articolul lui Adriano Savio şi
M assimo Oddone, Ancora sul litulo de/ lelra drammo
alessandrino di Nerone, p . 2 3 5-240, care prezintă şi
interpretează noi analize de asemenea monede, completându
le pe cele precedente. Apare astfel că dacă în anii reformei
monetare 63/64 şi 64/65 scăderea titlului este destul de mică de
la 1 6,7% la 1 5,76%, în primul an sigur post-reformă 65/66 (18)
scăderea este abruptă media fiind de 1 3 , 1 4%, ca apoi în 66/67
(lf) să se constate o uşoară redresare: 1 4,3%, ce se dovedeşte
de altfel efemeră, unica piesă din 67/68 (11'.'1), ultimul an al
domniei, având un titlu de 1 3 , 144%. Foarte interesant este şi
studiul semnat de Jaqueline Lallemand, La penetra/ion des
monnaies de la premiere moilie du Jl/• siecle dans quelques
viei du nord de la Gau/e, p. 24 1-250, în care sunt analizate
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descoperirile de monede izolate de aur, argint şi bronz din şase
aşeziiri rurale, dintre anii 1 3 8-268, în total 964 ex., împărţite în
două, epoca Antoninilor (5 8 1 ex.) şi epoca Severilor şi a
succesorilor lor (383 ex.) cu conspecte amănunţite pentru
domnia lui Anton inus Pius, a lui Marcus Aurelius, a lui
Commodus şi apoi pe perioade: Clodius Albinus-Caracalla,
Macrinus-Elagabal, Severus Alexander - Maximinus Thrax,
Gordian III - Volusian, Valerian - Gallienus, Gallienus singur
şi Postumus, de natură să dea o imagine a circulaţiei monetare
în această regiune a lumii romane. Extrem de interesant este
studiul publicat de Helene Huvelin, pe linia unor preocupări
mai vechi, L 'atelier d 'Antioche sous Claude II, p. 25 1-27 1 , în
care, după contribuţiile decisive consacrate atelierelor din Roma
şi Mediolanum. se realizează o prezentare exhausivă a
materialului împărţit în trei emisiuni, prima cu trei serii şi a
doua cu două serii. Unnează articolul lui Antonio Giuliano,
Princeps Corusco sidere pulchrior, p. 273-285, consacrat
reflectării biografiei lui Honorius în opera poerului Claudianus,
prilej cu care este analizată şi iconografia împăratului, cel al lui
Pierangelo Donati, La fibula longobarda di Sonvico (Canton
Ticino), p. 287-295, datând din a doua jumătate a secolului al
VII-iea p. Chr., precum şi cel al lui Ottavio Banti, Di alcune
inscrizioni de/ secole XII su lamine plumbee relative al culto
de/le relique, de mai mic interes pentru noi, dar foarte utile
pentru istoria religiilor şi a mentalităţilor.
Ultimele trei articole sunt de nu�ismatică. Andrea Saccoci,
Monete venele in alcuni documenti tedeschi de/ '300, p. 3 2 1 3 3 6 , analizează mărturi i scrise privind emisiunile d i n zona
venetă şi circulaţia lor în teritoriile germane, groşi veneţieni,
lire veronese, sub care se ascund în unele cazuri emisiuni ale
monetăriei din Merano şi altele, în relaţiile lor cu monedele
sârbeşti şi cu importante consideraţii privind plata trupelor ori
acţiunea legii lui Gresham în epocă. Foarte utilă reluarea de
către Giorgio Giacosa, Un gigliato inedito di Francesco I
Gattilusio, signore di Lesbo, p. 3 37-344, cu un comentariu
adecvat, a unei monede deocamdată unică, după un catalog de
licitaţie, emisă la M itilene, devenită Metelino, în Lesbos, între
1 3 5 5 - 1 376, având ca prototip emisiunile napolitane ale lui
Robert de Anjou ( 1 3 09- 1 3 43 ), după ce primise în dar insula
de la Ioan al V-lea Paleologu! pentru ajutorul pe care îl dăduse
în conflictul cu Ioan al VI-lea Cantacuzino. Ultima contribuţie
semnată de M. Crusafont i S abater, Sardegna e Catalonia:
a.1petti d 'historia monetaria, p. 345-3 6 1 , examinează legăturile
acestora în sec.XIV-XVI I . Ultimele pagini, nenumerotate,
publică sumarele volumelor precedente.
Gh. Poenaru Bordea

Numizmatika, 1(7), Zagreb, 1 989, 1 52 p.
Acest volum este dedicat aniversării a 60 ani de la înfiinţarea
S ocietăţii Numismatice Croate ( 1 928), reunind o serie de
contribuţii semnate de numismaţi croaj.i dar şi din alte ţări precum
Bulgaria, Italia, Marea Britanie, România, Ungaria, publicate în
limba croată având şi utile remmate în limba engleză. Alături de
acest volum jubiliar s-a organizat expoziţia "12 artişti medalişti",
s-au acordat diplo;ne unor membri aparţinând altor societăţi
numismatice fiind numiţi şi nouă membri de onoare între care
şi cei trei semnatari români ai articolului din acest volum.

1 95

Autorii contribuţiilor se opresc asupra unor aspecte din
domeniul numismaticii greceşti, roma.ne, medievale, modeme
dar şi al medalisticii.
Volumul se deschide cu articolul lui Gjuro Krasnov,
preşedintele Societăţii Numismatice Croate, care face referiri la
istoricul societăţii (p. 4-5).
Jordanka Jurukova valorifică o achizitie a Muzeului National
de Istorie din Sofia, în articolul Paeonia'. Pe/agia şi Dam�stion
în lumina unei noi descoperiri certe (p. 6-8). În continuare Duje
Rendic-M iocevic se ocupă de Emisiunile greco-ilirice şi
problema monedelor ilirice (p. 9 - 1 5 ), autorul încercând să
sintetizeze rezultatele cercetării de până acum.
Giovanni Gorini, consecvent părerii sale exprimate mai
demult, se ocupă de monedele regelui ilir Ballaios (p . 1 6-2 1 ),
opţiunea sa fiind opusă datării tradiţionale a domniei acestuia
Autorul depăşeşte acest stadiu şi împarte emisiunile în cinci
grupe. Momentul iniţial este situat în jurul anului 1 95 î.e.n. iar
emiterea monedelor grupei a IV-a încetează spre 1 68 î.e.n.
Grupa a V-a costă din aşa-zisele im itaţii ale monedelor lui
Ballaios emise, conform părerii autorului, după moartea regelui.
În final se fac cons ideraţii asupra circulaţiei acestor piese,
valorificându-se descoperirile izolate dar şi tezaurele.
Paolo Visona aduce precizări asupra tezaurului de la
Skudljvac (monede ilirice) (p. 22-25).
În continuare, Gh. Poeuaru Bordea, R. Ocheşeanu şi E.
Nicolae prezintă Axiopolis (Cernavodă, jud. Constanţa) în lu
mina descoperirilor monetare (sec. III-VII e.n.) (p. 26-46). Este
înfăţişată, pentru prima dată, situaţia circulaţiei monetare,
utilizându-se pentru aceasta monedele publicate, dar partea cea
mai numeroasă constituind-o piesele inedite. Lotul studiat este
constituit din 1 85 monede de bronz ( 13 5 cu atelierul precizat,
deci 72,97% din total) şi 24 de monede bizantine de bronz. Din
păcate în catalogul monedelor (p. 32-3 9) s-au strecurat o serie
de greşeli de redare a simbolurilor şi a siglelor întâlnite pe
reversul monedelor, aşa cum sunt piesele de la numerele 2, 3,
6, 9, 1 1 , 1 6, exemplele putând continua, astfel că cititorul este
nevoit să folosească cataloagele utilizate de autori sau mai
degrabă versiunea în limba franceză a aceluiaşi studiu publicat
în SCN, 9, 1 989, p . 53-73 . Alt fapt regretabil este acela că la
pagina 39, în cadrul anexei II, la monedele bizantine târzii, sub
Vasile II sunt trecute de fapt piese de la Constantin IX (nr. 5 -6),
cele de la Vasile II (nr. 1 -3) şi Roman III (nr. 4) pur şi simplu
nu există aici, fapt care întăreşte necesitatea consultării versiunii
în limba franceză, menţionată mai sus. La pagina 42 sunt înşirate,
pe coloane, sigle, simboluri, monograme, întâlnite pe reversul
unor monede romane şi bizantine timpurii din catalog fără
indicarea numărului de ordine corespun zător pieselor. Este
vorba, evident, de tabelul cu clişeele care, dintr-o eroare de
tehnoredactare, nu au fost montate la locurile indicate în cata
log, ceea cc explică erorile semnalate mai sus. Pentru punerea
în valoare a datelor fumizate de aceste monede, autorii au re
curs la şapte tabele prin care au făcut comparaţie cu situaţiile
de la H istria, Troesmis, Tropaeum Traiani şi din Nordul
Dobrogei.
Un alt articol important este cel al lui Nikola S ipus care
încearcă să determine emisiunile de autoninieni de la Aurelian din
monetăria de la Siscia (p. 46-53). Autorul a reuşit să distingă 1 1
emisiuni folosind diferite elemente de pe avers dar şi de pc revers
(legende, elemente stilistice ale diferitelor reprezentări) aspectul,
dimensiunile, pe care le analizeaiă datând cmisitn1ile în intervale foarte
restrânse. Textul ei.te înso�t de fotografiile (de remarcat calitatea)
monedelor din fiecare emisiune, trebuind men�onat doar fapwl că la
pagina 48 fotografiile emisiw1ii a III-a apar ca "privite în oglindă".
Urmează un articol al lui lstvw1 Gedai intitulat Circulaţia
monedei în zona Câmpiei Panonice în evul mediu (p. 54-57).
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Julian Dobrinic aduce câteva Contribuţii la numismatica
dalmatică (p . 5 8 -59), iar D . M . M etcalf tratează A tribuirea
presupusă pentru monedele lui Pavao şi Mladen Subic (p. 60-61 ).

ln continuare se înşiruie câteva articole de numismatică

contemporanăcu �-p ecială privire �pra lugoslaviei, un articol despre

confecţionarea şi tipărirea bancnotelor. Volumul se încheie cu câteva
articole despre medalii, plachete şi modelatori iugoslavi. Dintre

acestea interesant, prin subiectul ales, este cel al lui Ivan Mimik
care tratează "Ies picces de mariage" dintr-o colecţie particulară {p.

82- 1 0 1 ).

Folosindu-ne de acest prilej ţinem să felicităm şi

să urăm mult

succes Societăţii Numismatice Croate.

Adrian

Popescu

Polish Numismatic News, 5 , 1 99 1 . Special issuefor the lnter
nalional Numismatic Congress in Brussels, Septe111ber 8-12,
1991 Wiadomo.ki Numizmaliyczne, 34, 1 990, 3-4 (133 - 1 3 4),
p. 99-2 1 6.
=

A intrat î n ttadiţia numismaţilor polonezi

să prezinte cu

ocazia

Congreselor Internaţionale de Numismatică numere speciale ale
revistei lor numismatice cu contribuţii în limbi de circulaţie, în acest
caz

englezii, germană şi fuu:tce2ă. fnchinat Congresului International

de Numismatică de la Bruxelles,
cincilea volum de acest

foi

8-1 2

septembrie

1 99 1 ,

cel de-al

se prezintă cu un sumar deosebit de

interesant ce aduce contribuţii în domeniile numismaticii greceşti,
romane republicane, romane imperiale şi medievale.
Împărtăşind durerea numismaţilor polonezi, să consemnăm
mai întâi că primul articol este reprezentat de necrologul lui

9 9 - 1 00, foarte b i n e
cunoscut î n ţara s a şi peste hotare, autor a 377 d e publicaţii,
între care volumele de interes major The Monetary Circulation
in Central Poland frnm the J 6th to / 8th Centwy, l'..6dZ, 1 980 şi
Genesis and Development of Polish Modem Coinage on the
European Background (the J 6th 111iddle of the / 8th Century),
Cracovia, 1 983, ca să nu mai contabilizăm aportul său major la
Andrej M ikolaj czyk

( 1 948 - 1 99 1 ),

p.

-

Numismatic Literature, în paginile căreia a prezentat cu sârg şi
competenţă rezultatele numismaţilor din Polonia. Necrologul
poartă prestigioasa semnătură a lui R. Kiersnowski.
Cu o bună cunoaştere a contribuţiilor numismaţilor din fosta
U.R.S . S . dar şi a problematicii actuale a contramărcilor, Maciej
Widawski,

The excha11ge of Coins in the Bosporan state in the

311i century B.C., p. 1 0 1 - 1 02, încearcă o nouă abordare a perioadei
"crizei monetare", şi ne prezintă ca rezultantă, ţinând seama şi de
tezaurele monetare, o clasificare modi ficată a emisiunilor din
Panticapea, de natura să intereseze şi numismaţii de la noi, nu

numai pentru că lumea vest-pontică are, în general, legături cu
cea nord-pontică, dar şi pentru că monedele acestor cetăţi se
întâmplă să apară uneori în Moesia Inferior şi Dacia.
Plecând de la o monedă a lui Ptolemaios VI Philometor II,
descoperită de mult la Kerci în Crimca, poate chiar cu ocazia

unor săpături de amator la Panticapea în
de K. M itkowa-Szubert, WN,

32,

p.

1 898, şi publicată recent
1 88, nr. 1 1 , la care alătură o

descoperire similară din săpăturile de la Olbia, Marius Mielczarek,

Contribution 11umis111atique a l 'histoire des rapports de l 'Eg>pte
ptolemaique avec Ies vi/Ies grecques du littoral septentrional de la
Mer Noire au li' siecle av.11.e., p. 1 1 3-1 19, ne oferă un bilanţ bine
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documentat al relaţiilor dintre cele două regiuni geografice în
secolele I I I-II a Chr., cu sublinierea rolului de placă turnantă
al Rhodosului şi fără a neglija referirile la coasta de vest a Mării
Negre, dovedind cu acest prilej o bună cunoaştere a literaturii
de specialitate din România şi Bulgaria.
Lcslaw Morawiecki în studiul său Marcus Antonius - Neas
Dionysos, p. 1 20-1 28, urmăreşte evoluţia atitudinii religioase a
lui M arcus Antonius prin Sol-Aion, Pantheus, Apollo, pe linie
orfică la D ionysos şi la identifi carea sa cu Neos Dionysos,
speculată de propaganda ostilă a lui Octavianus şi pusă artifi
cial în opoziţie cu zeii Romei după 35 a Chr., când raporturile
dintre cei doi devin încordate, totul în lumina documentelor
monetare, discutate şi reinterpretate.
De cel mai mare interes pentru noi, ca şi pentru colegii noştri
bulgari de altfel, este studiul lui Andrej Kunisz, Senatorial

bronze and autonomous bronze on monelary circulatio11 over
the area of Thrace and Moesia Inferior in the 2"" century A.D„
p. 1 29-140, cu împărţirea zonei în cinci, respectiv patru regiuni

şi urmărirea în cadrul lor a comportării materialului numismatic
de la Traian la Commodus, atât publicat cât şi inedit, autorul
făcând personal o anchetă exhaustivă sau parţială în opt muzee
din Bulgaria, demnă de toată lauda. Avem de-a face deocamdată
cu un copios aperitiv anunţând un prânz nu mai puţin copios,
căci o carte având acelaşi subiect şi unde vom avea, nu ne
îndoim, toate detaliile şi referirile bibliografice necesare studiului
circulaţiei monetare, se află sub tipar. Că sub "senatoriale" se
ascund monedele romane imperiale propriu-zise în timp ce sub
"autonome" se înregistrează cele emise de cetăţile greceşti mai
vechi sau de cele mai noi întemeiate de romani, abia dacă mai
este necesar să precizăm, autorul folosind şi termenul de
"coloniale", chiar dacă ultimii doi sunt discutabili, primul dintre
ei fiind chiar de evitat. Şase tabele înlesnesc cititorului accesul
către consideraţiile autorului şi nu va fi poate inutil să notăm că
printre emitenţii din cele două provincii, se află nu mai puţin
de
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ateliere diferite (tabelul VI, unde figurează şi monede

din alte zone geografice).
Mergând pe căi nebătute la noi, dar pe linia unor preocupări
ale sale mai vechi, Wieslav Kaczanowicz, An ideology in the
coinage of the Roma11 Empire in the J'd C. Methodological as
sumptions of the surveys, p . 1 42 - 1 44, încearcă să definească
cinci criterii pen tru evaluarea din acest punct de vedere a
izvoarelor numi smatice. Pen tru numi smaţ i i noştr i , mai
importantă este contribuţia lui Aleksander Bursche, Finds of

Roman gold medallions in Barbaricum - new data and mate
rial, p. 1 45-1 5 3 , în care sunt prezentaţi şi discutaţi multipli ai

solidus-ului d in secolul al IV-iea emişi de Co nstatin I I (în
legenda fig. 1 apare însă Constantius II !'?), Constans, lovian şi
Valentinian II (nu Valerian cum se crezuse, pe baza unor vechi
însemnări), descoperiţi în zona de nord a Europei, într-un con
text istoric şi numismatic mai larg, descoperirile din vechea Dacie
fiind şi ele evocate. Ultima contribuţie în domeniul numii.maticii
romane târzi i, chiar dacă autorul vorbeşte de "early-Byzantine
period", semnată de Macicj Salarnon,

Acclamation or barbarism
in the legend of leontius ' (484-488) solidus, p. 1 54 - 1 5 9, îşi
pune problema sensului corect al legendei DN LEONTIO PERP
S A VC şi ajunge, după o analiză arnănuniită, la încheierea că nu

avem de-a face cu o titulatură în dativ, ci cu una în nominativ,
numele împăratului fiind grecizat.
Cu nota lui Peter Ilisch, Polniscl1e Otto-Adelheid-Pfennige,
p. 1 60-1 63, ajungem la domeniul numismaticii medievale.
Acesta, pe baza unor monede de mare interes ridică problema
dacă nu cumva în Polonia după domnia lui Boleslaw Chorbry
(992- 1 025) şi, eventual, cea a lui Mieszko II ( 1 025-1 034), nu a
urmat cumva o perioadă a unei monetării im itative până la

https://biblioteca-digitala.ro

31

NOTE BIBLIOGRAFICE

reluarea emisiunilor regulate în 1 068. Urmează o contribuţie a
lui Stanislaw Suchodolski, Noch eimal uber die Anjănge der
Ungarischen Munzpriigung, p . 1 64-1 76, pe parcursul căreia,
cu competenţa-i cunoscută, analizea7.ă emisiunile regelui Ştefan
I cel S fânt (997- 1 03 8 ) comp letând tabloul cu elemente
numismatice noi, în ce priveşte numărul emisiunilor, locul lor
de batere, valoarea nominală, metrologia şi cronologia acestora,
şi ajunge la încheieri altele decât cele ale specialiştilor din
Ungaria. ln continuare, Borys Paskiewicz, West-European coi11s
in the 13th centu1y i11 Poland, p. 1 77-1 93, analizea7.ă prezenţa
monedelor emise în Germania şi Anglia în descoperirile din
Polonia (5 3 tezaure şi 7 1 descoperiri izolate pentru această
perioadă), din care reţine, dupli ce totul este cartat, pentru tabelul
de la p . 1 80- 1 8 1 , 2 1 de tezaure conţinând monede germane de
mare varietate: etalonul din Liibeck, Harz (nord şi sud), cercul
Magdenburgului, Lusatia, cercul Meisssen, Thuringia, Hessa,
Rhineland, Westphalia, Suebia, Franconia şi Bavaria, ca sli
amintim doar zonele de huli, nefiind posibilii aici înşiruirea
celor 57 de ateliere determinate din care provine materialul.
Monedele din Anglia sunt prezente în doar trei tezaure.
Consideraţiile autorului şi explicaţiile pe care le avansează, în
detaliul cărora nu avem aici posibilitatea sli intrlim, sunt de
urmărit cu atenţie şi de numismaţii de la noi, pe harta 4, p. 1 89,
figurând şi trei localitliţi din România: S ighişoara, Şteiu şi
Sâmblila (pentru ultimul Constanţa Ştirbu, CN, 2, 1 979, lucrare
citată la n.24, p. 1 88), unde, spre deosebire de ce se întâmplă
în Polonia, monedele emise la Colonia ar fi venit prin Saxonia
Superioară şi nu prin Brandenburg.
După prezentarea de către Jerzy P ininski a unei descoperiri
aproape senzaţionale, petrecută în două etape, în 1 985 şi 1 988,
The hoard of silver ancl gold coins and ornamets of Sroda
Slaska, voivodship of Wroclaw, p. 1 94-200, cu un moment de
îngropare puţin după 1342 şi nu mai târziu de circa 1350 şi cu
ipoteze privind îngroparea ce ne apropie de atmosfera romanelor
de capă şi spadă, ajungem la studiul regretatului numismat
Andrej Mikolajczyk, The prolonged circulation of the late me
dieval Polish and lithuanian half-grossi in Europe, p . 20 1 2 0 8 , fiiră aparat critic d i n păcate, ce urmăreşte prezenţa
emisiunilor dintre 1 3 86 - 1 5 48, în tezaurele din sec. XVI-XVII
în regiunile de vest ale coroanei poloneze, în Ucraina, în
B i elorusia, în marele ducat al L ituaniei, in Ungaria
Habsburgilor, în Transi lvania, în Ungaria turcească, în Ţara
Românească, în Moldova, în zona balcanică şi în Bugeac
Crimea, cu date statistice şi interpretări de natură poate să
stimuleze la noi în ţară publicări de noi documente şi
continuarea cercetărilor pe o baz.ă sensibil mai largă.
Volumul se încheie cu o trecere în revistă bibliografică realizată
de Mariusz Mielczarck, Polish studies in ancient coins in the
1 980-1990 decade, p. 209-2 1 6 ; sii.tematizată pe subiecte şi de o
incontestabilă utilitate pentru cercetător, să observăm în treacăt
că în ea sunt incluse şi lucrări de numismatică bizantină, ceea ce,
chiar dacă este surprinzător, nu este până la urmă deloc rău.
Nu putem în final decât să recomandăm cititorilor noştri
această nouă realizare a importantei şcol i poloneze de
numismatică şi să urăm celor ce-i conduc destinele să găsească
resursele necesare pentru a continua bunul lor obicei prin
tipărirea unui nou volum, măcar tot atât de reuşit calitativ, cu
ocazia Congresului Internaţional de Numismatică viitor cc va
avea loc la Berlin.
Gh. Poenaru Bordea
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Rivista italiana di numismatica e scienze affini, 90, M ilano,
1 988, 674 p.
Cu patru ani înainte de apari�a Societăţii Numismatice Italiene,
în anul 1 892, apărea la M ilano sub conducerea lui Solone
Ambrosoli, prei.1igioasa revii.tă de i.pecialitate sărbătorită în 1 988
prin publicarea unui volum cu un sumar foarte bogat şi variat,
care con�ne contribu�i semnate de i.pecialişti italieni dar şi francezi,
englezi, danezi, români, maghiari, austrieci, germani etc.
ln deschiderea volumului consemnăm cuvintele de salut semnate
de Kolbj � m Skaare, preşedintele Comisiei Internaţionale de
Numismatică (p. XV-XVI) ca şi de Cesare Johnson, preşedintele
Societăţii Numismatice Italiene (p. XVII-XVIII), pentru ca în
continuare Giovanni Gorini, director al Rivista Italiana di
Numismatica, să facă o prezentare a activităţii destăşurale pe pmcursul
a. 1 00 de ani de exii.1enţă ai revistei (p. XIX-XXIX).
Secţiunea cea mai amplă este cea consacrată articolelor, primul
dintre ele purtând semnătura lui Paul Na.c;ter (p. 3-14) care studiază
primele două serii de monede arhaice (ultimul sfert al sec. VI
începutul sec. V î.e.n.) bătute la Zankle-Messana în S icilia.
Sumarul continuă cu studii de numismatică greacă semnate de
Nicola F . Parise, Valuta "calcidese " e valuta "fenicia ". Un
rappo110 di cambio dimenticato (p. 1 5 - 1 8); Aldina Cuttt>ni Tusa
face câteva consideraţ.ii despre activitatea atelierului din Gela în
sec . IV î.e.n. (p. 1 9-26); Maria Caccarno Caltabiano se ocupă de
reprezentări ale eroilor homerici pe monede greceşti, romane sau
greceşti din perioada romană (p. 27-44), urmând o scurtă notă
despre monede etrusce, care are ca autor pe Franco Panvini Rosati
(p. 45-49), pentru ca pe Enrico Acquaro să-l găsim implicat în
cercetarea numismaticii punice (p. 5 1 -5 5).
Yaakov Meshorer în articolul The mint of Pelusium (p. 5762) prezintă emisiuni bătute în oraşul din Delta Nilului, cunoscut
încă din timpul lui Seti I (s[ sec. XIV), monede cu valoare
redusă care au intrat în circulaţia locală în timpul şi după
domniile împăraţilor Traian şi Hadriau. Carlo Fontana semnează
studiul despre II "diritto di asi/o " ne/la monetazione delia serie
imperiale greca (p. 63-82), iar Silvana Balbi de Caro se ocupă
de două serii de monede de bronz romano-campaniene cu
legenda ROMANO, aparţinând depozitului votiv descoperit la
Vicarello în anul 1 852 (p. 83- 1 24). Un scurt dar interesant articol
prin subiectul a.bordat este semnat de Volker Zedel ius şi
intitulat Num m i subferrati (p . 1 25 - 1 3 0) . Cele 9 monede
păstrate în Rhein ische Landesmuseum Bonn au toate loc de
provenieniă, fiind încadrate cronologic între c. 80 î.c.n. - 69
e.n.; patru exemplare sunt denari, patru sunt aşi, iar unul este
un semis. Patricia Serafin Pctrillo (p . 1 3 1 - 1 3 9) reia unele
probleme ridicate de denarii romani republicani suberaţi, în timp
ce Michel Amandry şi Jean-Noe\ Barrandun prezintă rezultatele
analizelor efectuale prin activare neutronică pentru stabilirea
elementelor aliajului monedelor de bronz emise între 40 şi 3 6
î.e.n. î n localităţile Pcrouse (?), Narbonne, Copia ş i Vienne (p.
1 4 1 - 148).
G iovanni Gorini deschide seria de articole consacrate
monedelor romane imperiale cu introducerea în circuitul ştiin�fic
a unui număr de 14 aurei eşalonaţi de la AugustlL� la Claudius I,
descoperi� în 1 845 la Ei.te, Italia (p. 149-1 54); William E. Metcalf
(p. 1 55-166) publică 22 de cii.-tufori din epoca Severilor, însoţiţi
de un comentariu (atribu ire, cronologie, consideraţii tehnice şi
metrologice), în timp ce Bemhard Overbcck semnează articolu\
Maximi11us Thrax vor Aquileia (p. 1 67-172).
Un impor1ant �udiu este semnat de Helene Huvclin (p. 173- 191)
care pn..'ZÎ11tă activitatea atelierului din Milano (unul din cele patru
care au activat: Roma, Siscia, Cyzic) în timpul scurtei domnii a lui
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Quintillus. Emisiunile sunt tratate pe nominaluri (a urei şi
anloniniani), iar în cadrul fiecărui nominal pe emisiuni şi
officinae, iar în cadrul officinae-lor pe tipuri. Officinae-le sunt
în număr de trei, cea de-a patra fiind închisă după moartea lui
Claudius I I . După prezentarea nominalelor urmează câte un
catalog cuprinzând aurei (p . 1 76-1 77) şi respectiv antoninia11i
(p. 1 85 - 1 89), studiul încheindu-se cu două planşe (p. 1 90-1 9 1 )
care ilustrează piesele sn1diate. U n interesant articol este cel al
Emanuelei Ercolani Cocchi care studiază evolutia sistemului
monetar roman în secului al III-iea e.11. prin pris�a depozitelor
d i n regiunea E m i l i a-Ro magna d i n Italia (p. 1 93 -2 3 2 ) .
Consideraţiile sunt urmate de un apendice care cuprinde
depozitele fo losite pentru comparaţie, înşiruite în ordine
cronologică, fiind mentionate locul descoperirii, numărul şi
metalul monedelor, piesele celi: mai vechi şi cele mai timpurii
(p. 2 13-221 ), în final fiind prezenlale 32 de grafice (p. 225-232)
care ilustrează mai bine demersul anterior.
Vittorio Picozzi prezintă un solidus inedit de la Constantius
II bătut la Arelate (p. 233-23 8), acest articol fiind unnat de
altele consacrate numismaticii romane târzii. Astfel, Anne
Kromann analizează un tezaur de siliquae găsit la Gudme în
Danemarca. Tezaurul, alcătuit din 285 de exemplare, a fost
descoperit între anii 1 91!2- 1 9 8 5 , aceste monede fiind extrem
de rare în Danemarca, unde mai erau cunoscute doar 1 7
exemplare. Moneda cea mai timpurie este de la Constatinus II
din anii 337-340 iar cele mai târzii au fost emise între anii 367375 ; faptul că în tezaur nu apar monede de la Gratianus (367383) o face pe autoare să presupună că în depozit nu au mai
fost adăugate decât monede de imediat după 367. Mai mult de
jumătate din monede au fost bătute la Constantinopol (147 ex.),
aproape o treime la Sinnium (79 ex.), iar restul au fost emise în
alte şase monetării (Arelate, 1 ex. : Lugdunum, 1 ex. : Siscia, 5
ex. ; Thessalonica, 9 ex. : N icomedia, 26 ex.), trei piese de la
Constantius II având atelierul neprecizat. Din cele 285 de piese
ale tezaurului, patru sunt imitatii (nr. 282-285) ale siliquae-lor
care poartă numele lui Constantius II, după emisiunile de la
Sinnium (2 ex.) şi Constantinopol (2 ex.). Marea majoritate a
pieselor sunt datate în anii 353 -355 e.n. Împăraţii al căror nume
apare pe monede sunt Constantinus II ( 1 ex.), Cunstantius I I
(240 ex.), Constautius Gallus (4 ex.), Iulianus ( 6 ex.), Iovianus
(2 ex.), Valentiniauus I şi nu II ca la p. 254 (13 ex.), Valens ( 1 2
ex.), Procopius (3 ex.). Autoarea face comparatii
' c u tezaurele
din Vestul sau Estul Europei (p. 241 -242), care contin monede
'
din argint. În final se presupune că monedele ar fi ajuns în
Nord via Nistru şi Vistula, fără a putea spune dacă au sosit
direct sau şi-au schimbat proprietarul pe parcurs şi nici de ce
condiţie socială era acesta: negustor, militar sau chiar tâlhar (p.
245). Catalogul monedelor (p. 245-279) prezintă patru tezaure
formate din monede de aur descoperite în Olanda: I ) Beilen,
1 95 5 , monede de la Valentinianus I (4 ex.), Valcns (5 ex.),
Gratianus (4 ex.), Theodosius I (4 ex.), ValcntiniaulL.� II (2 ex.),
Honorius (5 ex.), atelierele prezente fi ind Trier, Lugdunum,
Mediolanum, Roma, Thessalon ica, N i comedia, Antiohia; 2)
Obb icht, sec. XX, mo nede de la Valenti n i anus I (5 ex .),
Gratianus ( 1 ex. ) , Valentinianus II (2 ex.), Eugenius ( 1 ex.),
Thcodosius I (2 ex.), Honorius (3 ex.), Arcadius ( 1 ex.), două
piese de a căror existenţă doar se ştie şi nimic mai mult. Atelierele
reprezentate sunt: Trier (3 ex.), Lugdunum (1 ex.), Mediolanum
(3 ex.), Roma (1 ex.), Sirmium (1 ex.), Constantinopol (1 ex.),
Antiohia (3 ex.), două monede cu atelierul neprecizat la care se
adaugă cele două despre care nu se ştiu amănunte; 3) Venlo,
1 675, monede de la Valentinianus I (1 ex.), Valcns (1 ex.),
Thcodosius I (2 ex.), Arcadius (3 ex .), Honorius (3 ex.);
atelierele reprezentate fiind: Trier (I ex.), Mediolauum (2 ex.),
Ravenna (1 ex.), Thessalonica (1 ex.), Constantinopol (3 ex.),

Antiohia (2 ex.); 4) Bato 's Erf, 1 9 1 9, câte un solidus de la
Valentinianus I (Antioh ia), Valens (Trier) şi Arcadius
(Mediolanum). Articolul se încheie cu o analiză comparativă care
ia în consideraj.ie tezaure având în componenţă acelaşi nominal,
din Nord-Vestul Europei. J.P.C. Kent se ocupă de problemele
ridicate de mai puţin "atractivele" emisiuni de bronz, bătute cu
numele lui Honorius in Italia şi Gallia (p. 281-294). Monedele
sunt tratate pe tipuri unde găsim şi încercări de atribuire
cronologică, un appendix care include un catalog al monedelor
de bronz emise în vestul Imperiului între an ii 395 -42 5 ,
completând în mod util articolul.
Un important articol pentru numismatica şi istoria romană
târzie a Scythiei Minor este cel despre tezaurul descoperit de
Vasile Pârvan în 1 9 1 2 la Ulmetum (p. 295-328). Semnatarii
acestui articol, Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu şi E. Nicolae
prezintă cele 256 de piese: analiza statistică a monedelor ca şi
comparaţia cu alte depozite şi descoperiri izolate din zonă, i-au
făcut pe autori să considere că ascunderea acestui tezaur este
în strdnsă legătura cu nudurile hunice din anii 441 şi 443 (p. 320).
În continuare Katalin B ir6-Sey prezintă 64 de falsuri de epocă
după monede din secolul al IV-iea găsite în Pannonia (p. 329-348),
iar W. Hahn se ocupă de atelierul din Roma în timpul împăraţilor
Iulius Nepos, Zeno, Romulus Augustus şi B asiliscus, deci în
intervalul cuprins între anii 474-49 1 (p . 349-366), în timp ce
Maria R. AlfOldi prezintă noi consideraţii în legătură cu multiplul
de aur având efigia lui Theoderic cel Mare (p. 367-372). Robert
Gobl semnează studiul intitulat Numismatik von Heute an der
Universilăt von Heute un das W'1e11er Model[ (p. 373-393); E.A.
Arslan şi M. Chiaravalle publică monede romane imperiale şi
medievale din săpăturile efectuate la Milano (p. 395-432), iar
Mario Orlandoni studiaz.ă drumul comercial din Valle d'Aosta
prin prisma descoperirilor numismatice (p. 433-448) care se
înşiruie cronologic din secolul I î.e.n. până în secolul al XV-iea.
O parte importantă a volumului este consacrată numismaticii
medievale unde întâlnim studii semnate de D.M. Metcalf, Istvan
Gedai, P. Ilisch, A. Saccocci, A.M. Stahl, I. Mimik, P. Arnold,
ultimele studii din volum fiind dedicate medalisticii italiene.
Volumul se încheie cu o scqiune informativă care cuprinde,
între altele, descoperiri monetare (monede de aur romane
republicane şi alte monede de aur dar arabe la p. 603-604),
nccroloage, însemnări bibliografice şi nu în ultimul rând aspecte
ale activitătii Societătii Numismatice Italiene.
Înainte d e a înch�ia trebuie să subliniem condiţiile grafice
deosebite în care volumul a apărut, ca urmare a eforturilor făcute
şi de pro[ Giovanni Gorini, director al revistei sărbătorite, care
amintim cu acest prilej este şi membru de onoare al Societăţii
Numismatice Române. Deci nu ne rămâne decât să le udim ''La
mulţi ani" şi o activitate la fel de bogată dacă nu chiar mai mult.
Adrian Popescu

Tresors monelaires, 1 2, 1 990, 1 1 9 p.

+

XVII pi.

Ş i acest al XII-iea volum al serici Tresors monetaires este
editat de Jean-Baptiste G iard, întemeietorul ei, asistat de
Gerard Aubin, Roland Dclmaire şi Sylviane &tiol în introducere (p. 5--61
Cecile M urrisson, director la Departement des Monna ies,
medailles el anliques din cadrul B ibliotecii Naţionale, aminteşte
tradiţia multiseculară a instituţiei în înregistrarea, depozitarea
şi publicarea tezaurelor şi a altor descoperiri monetare. Această
muncă s-a intensi ficat, dovadă şi faptul că numai monedele
romane publicate în cele 1 1 volume ale serici de faţă, iniţiată în
1 979, sunt în număr de aproape 37000, în timp ce tezaurele
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depuse la departament între 1 970 şi 1 989 însumează 1 70347
de piese. lntr-o scurtă prefaţă (p. 7), Jean-Baptiste Giard
prezintă pe scurt cuprinsul cărţi i, care începe cu un articol
semnat de Bruno Foucray (p. 1 1 - 1 7), referitor la un tezaur de
43 de denari romani imperiali din perioada 69-148/ 1 49 (de la
Vitellius la Marcus Aurelius Caesar), descoperit în 1 987 la
Amiens. Interesante sunt condiţiile de descoperire: în cursul
săpăturilor de salvare într-o insula a anticei aşezări Samarobriva,
la golirea unui şanţ de lilndaţie al unui zid roman, ceea ce ar
sugera un depozit de fundaţie, ipoteză nesusţinută de structura
lotului, ca şi de absenţa unei amenajări specifice. Ca şi în alte
descoperiri din acelaşi orizont cronologic, lipsesc denarii
dinainte de reforma din anul 64, când majoritatea emisiunilor
vechi au fost retopite. Cele mai recente monede sunt din 1 48/
1 49, moment de vâr( al producţiei din vremea lui Antoninus
Pius, după care a urmat un regres drastic în 1 49/1 50, relansarea
· începând abia în 1 5 1 /1 5 2 ; faptul este ilustrat pe un eşantion
constituit din tezaure de epocă descoperite în diferite părţi ale
imperiului. În anexă aflăm un repertoriu al depozitelor monetare
antice de la Amiens, majoritatea din secolul al III-iea e.n. Tot
Bruno Foucray, dar în colaborare cu Dom inique Hollard,
publică un tezaur de antoninieni de la Guiry-en-Vexin (Val
d'Oise), totalizând 606 emisiuni de la B albinus la Postumus,
ultimul fiind reprezentat de 2 7 1 piese, între care 1 8 imitaţii
(p. 1 9-30). La cca 1 km de o bogată vil/a romană, lucrările
agricole au scos la suprafaţă, de mai multe ori, loturi de
antoninieni (risipite între timp), pentru ca un sondaj recent,
iniţiat ca urmare a apariţiei în arătura proaspătă a peste 200 de
antoninieni şi efectuat, din p ăcate, de proprietarul terenului,
fără asistenµ de special itate, să pri lejuiască recuperarea
monedelor prezentate acum. Lotul se încheie cu emisiuni datate
în 2 6 1 , dar pe baza analogiilor cu alte tezaure şi a prezenţei a
două contrafaceri ale antoninienilor bătuţi după l O decembrie
262, autorii stabilesc ca terminus post quem efectiv începutul
anului 263 . Trei exemplare de la Traianus Decius, Filip I şi
Herennius par a fi denari surfrapaţi. Începând cu Valerian I
predomină monedele bătute în Galia, ceea ce, alături de slaba
reprezentare a celor dinainte de 2 5 3 , sugerează constituirea
tardivă şi rap idă a tezaurului. D iscutând emisiunile lui
Postumus, autorii arată, între altele, că se confirmă fok1sirea
unor dispozitive de fixare a ştanţelor, monedele ieşite din aceeaşi
pereche de ştanţe având aceeaşi orientare. Aceasta înle.sneşte
identificarea falsurilor, pentru care nu s-au folosit asemenea
dispozitive. Sunt exemplificate legături de ştanţe cu piese din
alte depozite şi sunt comentate falsurile din tezaur, derivate din
emisiuni pentru Valerian I, Gallienus, Salonina şi Postumus.
Daniel Gricourt d iscută primele emisiuni ale lui Postumus
de la Treveri (p. 3 1-54), pornind de la un sesterţ nou, produs
înaintea reformei din al doilea semestru al anului 260 (necuprins
la P. Bastien, Le 111onnayage de bronze de Postume, Wettcren,
1 967). Pe avers este figurat capul radiat al suveranului, însoţit
de titulatura scurtă IMP C POSTVMVS P F A VG, iar pe revers o
victorie mergând spre dreapta, cu ramura de palmier pe umărul
stâng şi o cunună în mâna dreaptă rid ical ă . şi legenda
VICT[ORIA] A VG. Un avers provenind din acea.şi ştan\ă a fost
semnalat într-un tezaur inedit descoperit la Ardres (Pas-de
Calais). Portretul de pe noul sesterţ (atlat în colecţia Muzeelor
Departamentale Seine-Maritime, Roucn) este atribuit gravorului
notat cu A de P. Bastien. După P. B�.stien, artizanul a lucrat
singur la prima emisiune de bronzuri a uzurpatorului (mijlocul
anului 260), abia în cca de-a doua (al doilea semestru din 260)
fiind observată prezenţa a încă cinci gravori, şi şi-a încetat
activitatea la nivelul celei de-a treia (a.n1Jl 261 ), în care este atestat
cu un număr foarte redus de ştanţe. Daniel Gricourt reanalizează

întreaga produqie la care a p articipat gravorul A, discută
localizarea atelierului principal al lui Postumus (la Treveri şi nu
la Ki.iln, cum se crezuse mai demult) şi desf'aşoară primele serii
monetare, grupate tot în trei perioade: la începutul verii lui 260,
în vara lui 260 şi în toamna lui 260. În acest amplu demers
suntem conduşi la situarea monedei în discuţie în cadrul celei
de a doua serii a perioadei a doua, producţie destinată a fi
distribuită la sosirea lui Postumus şi a armatei sale la Treveri, în
timp ce activitatea noilor gravori s-ar situa în perioada a treia
Problematica prezintă un interes limitat pentru cititorii români,
dar sunt de menţionat : relansarea, pornind de la o sugestie a
lui C.H.V. Sutherland, a ideii că uzurpatorul şi-a creat un senat
la Treveri, literele SC de pe unele piese putând să indice
provenienţa metalului din aerarium-ul senatorial (p. 47) şi
ipoteza ridicării unui arc de triumf în cinstea împăratu lui
învingător, susţinută de reprezentarea pe sesterţii de tip
FELICITAS A VG - din păcate cunoscuţi numai prin replicile
unui atelier contemporan neoficial (p. 5 0-5 1 ). Două erori
strecurate chiar în miezul comentariului sunt de natură să creeze
confuzi i : pentru perioada a treia se arată că printre ultimele
ştanţe ale gravorului A se atlă şi una pentru "un double sesterce
de type SAL VS A VGl l , Salus assise a gauche, nourrissant un
serpent qu'elle tient dans ses bras (pl. XIV, 8 D 20/R 38)" (p.
47). Consultând tabelul 3 de la p. 49 cu tipurile de revers, nu
găsim decât Salus şe;r..ând spre stânga şi hrănind şarpele care se
ridică de pe un altar (doar în ipostaza în picioare spre dreapta
apare şi hrănind şarpele pe care îl ţine în bra\e, tipurile SAL VS
A VGIJ şi 13), tip notat SAL VS A VG/2, ceea cc concordă cu
moneda de pe planşa la care se trimite şi cu explicaţia de la p.
54, ca şi cu tabelul 1 de la p. 33-34 unde figureză SAL VS A VG/2.
Rose-Marie Lhotellier şi Jean-Luc Desnier publică un tezaur
de sesterţi din Tunisia (p. 55-63), studiat în 1987, înainte de a fi
împărţit şi di�]'ersat. Descoperit în anii 1 940 undeva între Gafi;a
şi Gabes, adus după 1 950 în Franţa, depozitul a suferit înstrăinarea
majoritătii pieselor, din cca 300 rămânând în 1 987 doar 1 3 3 .
Fragmentul cercetat cuprinde emisiuni de l a Traian până la Vale
rian şi, chiar dacă nu aduce elemente noi, amplifică dosarul
documentelor numismatice de epocă romană al Africii de Nord.
Urmează un articol de Raymond Tomasson şi Sylvain
Michon referitor la un depozit monetar aflat într-un mormânt
galo-roman la Jessins (Aube) (p. 65-67). Mormântul face parte
dintr-o necropolă distrusă în cea mai mare parte (60-80 de
morminte) în 1 882, cu ocazia lucrărilor pentru calea ferată din
punctul Le Vigneu . S -a recuperat atunci doar o p arte a
materialului iar câteva sondaje ulterioare au dus la descoperirea
a cinci morm inte nederanjate. Abia în 1 9 64- 1 9 6 5 , alte
amenajări au impus o cercetare de salvare care a dezvelit încă
şase monnintc, între care şi acela (nr. 2) cuprinzând depozitul
monetar publicat. Cimitirul a funcţionat de la slărşitul secolului
I până în prima jumătate a secolului al IV-iea. Mormântul nr. 2
aparţinea unui bărbat de 60 de ani, înhumat în decubitus dor
sal, cu mâinile pe abdomen, în sicriu asamblat sau mortezat,
depus într-o groapă adâncă de 2 m orientată nord-est - sud
vest, pc fondul căreia a fost întins pietriş. Ca şi la alte morminte,
groapa a fost umplută cu pământ argilos cu pietriş, conţinând
lentile d·� cenuşă şi lemn carbonizat, mai ales spre piciorul
sicriului. Capul defunctului a fost întors pc partea dreaptă, în
dreptul cefei au fost depuse culcat două recipiente ceramice
comune, iar alături de piciorul stâng, grupaţi, cinci 11ummi, aflaţi
în stare bună de conservare. Monedele au fost emise în anii
297-303 la Roma (2), Aquilcia ( 1 ), Canagina ( I ) şi Cyzic ( 1 ).
Î mpreună cu ceram ica, ele datează mormântul la începutul
secolului al IV-iea. Autorii dau o listă a descoperirilor similare
din Champagne din ultimii 45 de ani, la care se adaugă câteva
descop erir i semn i ficative d i n alte zo n e . Acestea indică
persistenţa unor vechi practici funerare, în mod special "obolul
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lui Charon" care a răzbătut, ş i în Franţa, până în vremurile
modeme.
Două contribuţii îl au ca autor pe Michel Swmely. Prima se
referă la monedele antice descoperite până în 1 989 la Mediolanum,
azi Saintes (Charente-Maritime) (p. 69-99). Comentariul însoţeşte
o listă a tezaurelor monetare, una a monedelor din vechea colecţie
municipală şi o alta a descoperirilor din ultimii 1 5 ani. Autorul nu
a avut posibilitatea de a ilustra materialul şi nici de a oferi datele
tehnice ale pieselor. Eşantionul descoperirilor recente se desfăşoară
din epoca republicii romane până la sfârşitul secolului al IV-iea. În
celălalt articol se prezintă monedele descoperite la Petit-Bersac
(Dordogne): 8 1 piese antice şi din secolele XII-XVII (p. 1 0 1 1 06). Autorul se îndoieşte, p e bună dreptate, c ă mica aşe:zare ar fi
fost abandonată sau distrusă la începutul secolului al IV-iea concluzie a unor cercetări arheologice, deoarece din totalul celor 74
de monede antice ultimele 1 8 sunt din perioada 330-375. Pentru
unele piese, evident slab conservate, autorul a precizat de regulă
numai perioada de emisiune, dar ar fi fost util să se indice şi tipul de
revers (spre exemplu pentru nr. 65-68 de la p. 1 04, datate în 335340). Erau de evitat şi micile inconsecvenţe, precum acelea din
primul articol în care, pentru tipurile de revers, se foloseşte când
denum ireag/oria exercitus nr. 2 sau) (LRBC), când gloria exercitus
cu 1 saii 2 steaguri, fiind vorba de aceleaşi tipuri (p. 80).
Volumul se încheie cu un tezaur din secolul al XIV-leade.�coperit
la Tulle (Correze) în 1 978, în subsolul unei case, prezentat de Jean
Duplessy (p. 1 07-1 1 6). Cele 240 de monede, înfăşurate într-o
bucată de stofă, fuseseră depuse într-o pixidă cu capac. Emisiunilor
regale şi feudale li s-au adăugat câteva piese străine. Depozitul
aduce noutăţi importante dar interesând �trict numismatica franceză
şi de aceea nu insistăm asupra lor.
Nu are rost să repetăm aprecierile elogioase făcute asupra
seriei Tresors monetaires, dar nu ne putem reţine a sublinia
regularitatea apariţiei volumelor, într-adevăr de invidiat, cum
spunea şi Cecile Morrisson în introducere.
Eugen Nicolae

Georges de Loye, Medailler, Musee Ca/vei, l Les monnaies, 1,

Monnaies en or de I 'Antiquite, byzantines et du haut Moyen
Age, Fondation du Museum Calvct, Avignon, 1 987, 84 p.

şi fotografiile a 283 de monede.

D in prefaţa semnată de Josserand de Saint-Priest d'Urgel
executor testamentar şi al XIV-lea vice-p�nte al Muzeului Calvet,
ailiim că 80% din avutul acestei colecţii provine din donaţia iniţială a
lui Esprit Calvet, născut la Avignon pe 24 noiembrie 1728, al cărui
testament datează din 1 77 1 şi era destinat să deschidă accesul
bibliotecii şi al colcqiei de monede concetăţenilor săi. Erudit şi
profesor universitar, el a reuşit să-şi salveze patrimoniul de confiscare
în 1793 şi să-l �pocească apoi, pentru a-l lăsa, în cele din urmă, la
sfârşitul vieţi� moştenire oraşului natal.
Autorul, conservatorul şef al Muzeului Calvet, după o
laborioasă muncă de clasi ficare a încredinţat realizarea
catalogului unor excelenţi specialişti, în principal francezi,
Michel Amandry (monede greceşti), Jean-Baptis1c Colbert de
Beaulieu şi Antonin Deroc (celtice), Jean-Claude Richard (celtice
şi romane), Jean Hiemard, Georges Depeyrot (romane), Cecile
Morrisson (bizantine), M ichel Dhenin (medievale), la ale căror
eforturi s-a adăugat şi cel al lui G.K. Jenkins (punice).
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într-o scurtă introducere, Jean-Claude Richard ne dă utile
informaţii privind continuarea seriei cu un al doilea volum
consacrat monedelor de aur regale franceze, provinciale, papale,
străine şi orientale, după care vor urma curând volume pentru
monedele celtice şi romane republicane, iar, mai apoi, altele,
consacrate seriilor abundente de argint şi bronz din perioada
Imperiului roman.
Catalogul se deschide cu opt monede greceşti aranjate
geografic. Sunt emisiuni din Sicilia, de la Agathocles (3 17-289)
un stater de la Lysimach, emis probabil la Pella în 286/5-282/l ,
un aurcus c u numele lu i KOEON, din tipul cunoscut, cu
monogramă (8,56 g; 20 mm), pentru care o trimitere la C. Preda,
Monedele geto-dacilor, p. 353-3 6 1 ar fi fost utilă cititorilor, un
stater postum de tip Filip II emis la Amphipolis între 336-328,
doi stateri postumi de tip Alexandru cel Mare, emişi la Tarsus
între 324-3 1 9 şi la Babylon, un darie de la Xerxes şi în stărşit
o monedă de aur de la Ptolomeu· II Philadelful (1 3,8 1 g; 20,5/
· 2 1 mm), numită "tetradrahmă". Urmează monedele punice,
ilustrate prin doi stateri de electrum emişi la Cartagina, între
3 1 0 şi 290 şi apoi două monede celtice, o imitaţie destul de
fidelă după un stater de la Filip II şi un stater emis de veneţi
datat la începutul secuiului I a. Chr.
Pentru republica romană, când monedele de aur sunt, în
general, rare, avem un stater romano-campanian emis la
Roma între 225 şi 2 1 2 şi al\i trei emişi între 46 şi 43 (Crawford,
466/ l , 475/l a şi 490/2).
Pentru Imperiul roman avem mai întâi 94 de aurei de la
Augustus la Marcus Aurelius care se repartizează astfel:
Augustus (7), Tiberius (5), toţi emişi la Lugdunum, Caligula
(2), Claudius (1 1 , între care unul de la Nero Claudiu.� Drussus
şi doi de la Antonia), Nero (1 0), Galba (2), Otho (1), Vitellius
(2), Vespasian (1 7, între care şase pentru Titus şi patru pentru
Domitian), Titus (4, între care unul pentru Domitian), Domitian
( ! ), Nerva ( I ), Traian (1 1 , între care unul pentru Matidia),
Hadrian (6, între care unul pentru Aeliu.�), Antonius Pius (9,
intre care unul pentru Faustina I, trei pentru Marcus Aurelius şi
unul pentru Faustina 11), şi, în slărşit, Marcus Aurelius (5, între
care doi pentru Lucius Veros şi unul pentru Faustina II) emişi,
în general, la Roma, cu excepţia unui ex. de la Vitellius emis la
Tarragona (nr. 5 7), a două e x . de la Vespasian emise la
Lugdunum (nr. 73-74) şi a unui ex. de la Hadrian dintr-un
atelier provincial (nr. 96). S-ar fi cuvenit poate să se facă, acolo
unde era cazul, trimiteri şi la RIC, 12, Londra, 1984, sau la J.-B.
Giard, Bibliotheque Nationale. Catalogue des monnaies de
l 'Empire romain, I, Auguste, Paris, 1 976.
Din secolul al III-iea sunt doar cinci aurei de la Elagabal,
Gordian III, Hostilian, şi Gallienus (2), între care cel publicat la
nr. 1 1 5 , corecteză o eroare de descriere din RIC, IV, 1, ce venea
de la Cohen2• Toţi au fost emişi la Roma.
Pentru sec. IV-V se publică 60 de monede de regulă solidi,
- pentru alte nominale facem precizarea cuvenită - care se
repartizează după cum urmează: Constantius II (3, între care
un excepţional dublu solidus emis la Siscia, în legătură cu care
se face şi o utilă discuţie cronologică, ce-l plasează în 342 p.
Chr. ; ceilalţi emişi la Aquilea şi Thessalonic), Magnentius
(solidus uşor, emis la Arles), Valentinian I (2, de la Antiochia
şi Treveri), Valens (4, de la Antiochia. Nicomedia - 2 ex. şi
Trevcri), Gratian (2, Mediolanum şi Treveri, inedit faţă de RIC),
Valentini<m II {Treveri), Theodosius I (Sirmium), Honorius (5,
între care doi de la Mediolanum, comparaţi cu cei din RIC IX
pentru Arcadius, ceilalţi de la Roma, Ravenna şi Sirmium, fără
trimiteri, pentru ultimul vezi oricum RIC, IX, p. 1 62, nr, 15 d),
Priscus Attalus (Roma), Valentin ian I I I ( I O, Ravenna,
Constantinopol, Gallia de Nord, 3 ex., un semis emis la Roma
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şi patru tremisses, dintr-un atelier occidental care în cazul nr.
1 43 se apreciază a li, lără îndoială, cel de la Mediolanum),
Avitus (Arelate), Maiorianus (Ravenna), L ibius Severus (4,
Roma, un semis şi doi tremisses, din ateliere occidentale, ultimul
nr. 1 52 emis la Toulouse), Anthemius (Roma), Arcadius (7,
emişi la Mediolanum, S i rmium - 2 ex„ Thessalonic,
Constantinopol
3 e x . ), Theodosius I I (3 , Ravenna,
Constantinopol, un tremissis, emis la Constantinopol), Eudocia
(tremissis, Constantinopol), Marcian (3, între care un tremissis,
emişi la Constantinopol), Leon (3, între care unul uşor, emişi la
Constantinopol) şi Zenon (5, Constantinopol 2 ex„ trei
tremisses emişi la Constantinopol - 2 ex. şi într-un atelier
occidental) şi, în sfiirşit, un solidus de la Basiliscus.
Un lot important de 62 monede bizantine se eşalonează de
la Anastasius la Andronic II Paleologul, preambulul fiind de
această dată sensibil mai consistent: Anastasius (doi solidi,
· Constantinopol), Iustin I (un solidus şi un tremissis,
Constantinopol), Iustinian (doi solidi, Constantinopol), Iustin
II (un solidus emis foarte probab il la Cartagina), Mauriciu
Tiberiu (3 solidi, doi semisses, emişi la Constantinopol şi un
tremissis emis la Ravenna), Focas (doi solidi, Constantinopol),
Heraclius (patru solidi, Constantinopol, un solidus uşor şi un
semissis din acelaşi atelier, un solidus emis la Alexandria sau
în Cipru şi un tremissis emis la Ravenna), Constans II (şapte
solidi de la Co nstantinopol), Constantin IV (so l idus,
Constantinopol), Iustin ian I I (sem issis Constantinopol şi
tremissis Roma?), Leontius (solidus, Constantinopol şi tremissis,
Roma), Constantin V (solidus, Constantinopol), Constantin VI
(solidus, Constantinopol), Leon V (solidus, Constantinopol),
Theofil (două nomisme, Constantinopol), Vasile I (nomisma,
Constantinopol), Constantin V I I (nomisma, Constantinopol,
apoi nomisme hystamenon de la N icefor II Focas, Vasile II (2),
Roman III, Constantin IX Monomahul, Theodora, Contantin X
Ducas, Roman IV Diogene (2), Mihail VII Ducas (2), Nicefor
I I I Botaniates, to ate emise la Constantinopol, urmaţi de
hyperperi de la Alexios I Comnenul (2), Ioan II Comnenul,
Manuel I Comnenul, emişi la Constantinopol, Ioan III Vatatzes
emis la Magnesia, şi în sfârşit, unul de la M ihail VIII Paleologu!
şi unul de la Andronic II Paleologu!, emişi la Constantinopol.
Încheie catalogul 43 de monede emise în perioada evului
mediu timpuriu împărţite în epoca im itaţi i lor (47 6-5 7 5 ),
epoca trem i s s i s -ului ( 5 7 5 -6 7 5 ) , epoca den aru lui
merovingian şi, în srarşit, epoca denarului carolingian, intre
care piese inedite sau variante de mare interes.
D i n prima categorie sunt 1 4 mo nede p lecând de la
prototipurile lui Anastasius, Iustin I şi Iustinian, solidi dar mai
ales tremisses em işi în Italia sau Galia, de franci, burgunzi,
ostrogoţi şi vizigo1i. Din a doua categorie, unde sunt prezenţi
şi trei solidi, se publică 26 de monede. Sunt emisiuni din Arles,
Banassac (3), Chalon-sur-Saune (5), Duurstede, Frisc, Lyon
(2, pentru Clotaire I) din secolul al VI-lea, Marseille (8, emisiuni
cu numele lui Mauriciu Tiberiu, Sigebertus III, Childeberl şi
Childeric II), Orlea.ns (Angiulfas), Viviers (Dagobert I), Vosnon
(Flan i g isilus) şi două di ntr-un atelier nepreci zat pentru
Leodemarus, din primele trei sferturi ale veacului al VII-iea.
Catalogul se încheie cu un tremissis de la Romuald II (706-73 1 )
din atelierul din Bcnevent, c u un tremissis din acelaşi atelier,
pentru Arichis II, unde datele de domnie sunt 75 8-878 (sic !,
ca să semnalăm una din foarte rarele erori de tipar ale volumului)
şi un solidus emis la Uzes în numele lui Carol cel Mare (768-8 1 4),
descoperit la Montelimar.
Se adaugă, în lina!, două falsuri, după o diviziune de stater
al ligii chalcidiene şi un aureus de la Pertinax.
-

-

Toate monedele sunt ilustrate şi fotografiile avers - revers
de foarte bună calitate sunt plasate în dreptul descrierii pentru
fiecare exemplar în parte.
Într-o vreme în care se tinde spre o cunoaştere din ce în ce mai
bună a activităţii diferitelor monetării prin stabilirea nu numai a
tipurilor monetare utilizate dar şi a ştanţelor folosite, asemenea
lucrări sunt de foarte mare utilitate, catalogul Muzeului Calvet din
Avignon fiind un exemplu demn de urmat.
Că în acest efort sunt prezenţi cu modestie şi numismaţii români,
care au publicat în ultima vreme catalogul monedelor de aur
din colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj
Napoca (R. Ardevan, BSNR, 77-79, 1 983-1 985, 1 3 1 -1 33, p.
237-256) şi din colecţia Maria şi Dr. George Severeanu din
B ucureşti, doar cele romane şi bizantine (R. Ocheşeanu,
împreună cu semnatarul acestor rânduri, Peuce, 1 O, 1 9 9 1 , 1 , p.
485-495 şi 2, p. 3 9 1 -396, pi. I-VI) este meritoriu, şi această
preocupare se cuvine, evident, să lie încurajată, publicările
viitoare urmând însă să se preocupe în mod foarte serios, de
calitatea i lustraţiei ce trebuie să fie în mod obligatoriu
exhaustivă.
Gh. Poenaru Bordea

ANDREW BURNETT, Interpreting the Past. Coins, British
Museum Press, Londra, 1 99 1 , 64 p. şi 45 fig. incluse în text.
Andrew B urnett, reputat specialist în numismatica
antichităţii, autor a numeroase articole şi cărţi de specialitate
(ultima, în colaborare cu M. Amandry, este dedicată monedelor
coloniale imperiale de la Augustus până la Vespasianus, un al
doilea volum, tratând aceleaşi emisiuni, dar de la Vespa�ianus,
unnând să apară în curând), prezintă în lucrarea de faţă câteva
noţiun i generale indispensabile pentru studiul monedelor.
Depwte de a realiza o simplă carte de popularizare (dovadă
şi valorosul material bibliografic pus la dispoziţia cititorului în
finalul cărţii) numismatul britanic îşi argumentează demersul
prin importanţa deosebită pe care o au monedele ca izvoare
istorice, fiind folosite în acelaşi timp şi ca instrumente de datare,
dar şi în stabilirea unor conexiuni cu viaţa economică, militară,
artistică şi religioasă a epocii. Aceste relaţii sunt reluate în
pennanenţă pe tot cuprinsul lucrării, fiind ilustrate cu exemple
elocvente din antichitatea greco-latină şi din istoria Angliei
medievale şi moderne.
Cercetătorul britanic ne în făţişează câteva modalităţi de
studiere a monedelor (tipologice, �"tilistice, �"tudiul ponsoanelor şi
al ştanţelor), precum şi metode subsidiare de investigare. Se
analizează criteriile de datare ale monedelor, luându-se în
considerare atât obscivapile de ordin ii."toric (numele monetăriilor,
asocierea cu data dii."trugerii unui oraş sau cu cea a unei bătălii,
infonnaţiile epigrafice etc.), cât şi cele de natură fizico-chimică
(diametrul, grosimea, greutatea, titlul, compoziţia aliajului).
Descop�irile monetare au pus în evidw\ă cin:ula\ia W10r monede
în anumite teritorii, constituind indicii sigure în interpretarea sau
explicarea �"tadiului viepi economice atins de respectivele regiuni, în
condiţiile în care i.ursele nanitive au un caracter lacunar sau re."trâns
infonnativ. A. Bumctt rclielf:ază modul în care ace.te descoperiri au
reflectat maniera în care statul şi-a impus autoritatea în tranzaciiile
monetare. Totodată, evidenţează faptul că iconografia prezentă pe
monede oli::r:i inli.Jrma\Îi utile pentru i.tudiul monumentelor religioase,
civile sau militare, constituind în acelaşi timp şi un important in
strument al propagandei de stat.
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Un subcapitol consistent este dedicat de către autor teiaurelor,
relietandu-se rolul lor în definirea timpului individual al tipurilor
de monede rămase în circulaţie, precum şi în aprecierea datelor
referitoare la cantitatea de emisiuni pusă în circulaţie.
Prin anali7.ă fină, dar şi concizie, lucrarea lui Andrew Bumett
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reprezintă un model pentru felul în care, într-un spaţiu de mică
întindere, se poate aduna tot ce este necesar pentru a alcătui un
instrument solid folositor tuturor celor care doresc să se iniţieze în
numismatică şi, chiar mai mult, specialiştilor în domeniu.
Lucreţiu Mihăilescu-Birliba
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O donaţie facută Cabinetului Numismatic al Institutului de
Arheologie: colecţia Dominik Nicol (New York)

Colecţiile Cabinetului Numismatic al Institutului de Arheologie din Bucureşti s-au îmbogăţit în 1 992 cu
valoroasa donaţie a Dlui Dominik Nicol, cetăţean american de origine română. L-am cunoscut pe donator în
timpul unei călătorii de documentare în S.U.A. (mai-iunie 1 992), prilejuită de al :XXVII-lea Congres Internaţional
· de Studii Medievale, Kalamazoo, 7-1 O mai 1 992 (sponsorizarea participării româneşti se datorează Prof. Otto
Griindler, Director la The Medieval Institute - Western Michigan University), şi efectuată graţie unei burse
acordată de IREX. Ajuns la New York, ultima etapă a călătoriei, am fost primit de Dl. Dominik Nicol, cu care
luasem anterior legătura prin unul dintre editorii săi, Dl. George Alexe din Detroit, participant la Congresul
menţionat. Ca urmare a întâlnirii noastre, Dl. Dominik Nicol a hotărât să doneze colecţia Cabinetului Numis
matic al Institutului de Arheologie şi, deoarece nu aveam timp şi nici condiţiile necesare pentru predare-primire,
m-a desemnat prin actul de donaţie, înregistrat la notariat în New York, a-l reprezenta ca donator şi a face tot
ceea ce cred de cuviinţă pentru a aduce la îndeplinire voinţa sa. Această împuternicire mi-a dat posibilitatea să
acţionez imediat şi, cu sprijinul B ibliotecii Române din New York, care mi-a pus la dispoziţie mijloace de
transport şi spaţiu de lucru şi de depozitare, am reuşit să împachetez colecţia (peste 1 OOO piese numismatice
modeme, cărţi poştale şi fotografii vechi, mărci poştale şi cărţi - cea mai veche din sec. XVI) şi s-o aduc la
Bucureşti.
Dl. Dominik Nicol s-a născut în 1 930 în România, de unde a emigrat şi s-a stabilit în 1 969 la New York,
obţinând ulterior cetăţenia americană. A îndeplinit slujbe modeste, care i-au lăsat însă destul răgaz pentru două
pasiuni: pictura şi literatura (proză, teatru, poezie). S-a făcut remarcat prin expoziţia de icoane de la Trinity
Church din New York ( 1 975) şi scrierile: Vacuum (Colocviu de abis) ( 1 979), Ten oneiric sketches ( 1 980),
Rendez-vous sau Jntâ/nire cu mine însumi ( 1 988) ş.a. Spirit neliniştit, contradictoriu şi chiar excentric, şi-a
căutat echilibrul în credinţă, atingând misticismul. Atras de istorie, s-a documentat intens asupra ţării adoptive,
dar şi în privinţa unor personalităţi complexe şi controversate (Alexandru cel Mare, Napoleon ş.a.). Am făcut
această schiţă de portret, posibil de dedus şi din ceea ce a publicat, deoarece se reflectă şi în structura colecţiei .
Se explică astfel prezenţa pieselor legate de creştinism şi chiar realizarea, pe cheltuială proprie, în 1 988, a unei
medalii pentru martirul Constantin Brâncoveanu. Pe lângă trei exemplare (două de aur şi unul de argint), am
primit şi documentaţia relativă la producerea medaliei şi la trimiterea câte unei · piese la instituţii din întreaga
lume (inclusiv scrisorile de mulţumire adresate donatorului). De asemenea, au o mare pondere medaliile şi
monedele S . U.A.; cea mai veche este din a doua jumătate a sec. XVII, dar majoritatea aparţin sec. XX, între care
se remarcă emisiunile Bicentenarului. Cabinetul Numismatic al Institutului de Arheologie posedă acum cel mai
important fond de piese americane din ţară şi poate şi din această parte a Europei. Sunt bine reprezentate şi
medaliile vest-europene (sec. XVII-XIX), iar nostalgia după ţara natală l-a făcut pe colecţionar să reţină tot ce i-a
fost accesibil dintre medaliile şi monedele româneşti. Vechile cărţi poştale sunt americane şi gennane (un set cu
emisiuni din perioada nazistă). Donaţia mai include, pe lângă cărţi ş.a., un lot de fotografii americane de pe la
1 900, achiziţionate în anii 1 970-1 990 şi selecţionate pentru a da o imagine cât mai sugestivă a generaţiei epocii
(de precizat că donatorul are experienţă de fotograf şi foto-reporter). Fotografiile sunt grupate în cinci albume,
urmând ciclul vieţii până la înmonnântare, şi însoţite de un comentariu recent, care pare derivat din celebra
zicere a Eclesiastului ("O, deşertăciune a deşertăciunilor. . ! Totul este deşertăciune". Eclesiastul, 1 .2) şi în
care cred că răzbate suferinţa fizică şi sufletească a autorului.
.

SCN, X, 1 993 ,

Bucureşti, p .
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EUGEN NICOLAE

Sper că am reuşit să redau, în esenţă, specificul şi modul de constituire al colecţiei, de valoarea căreia
publicul bucureştean şi-a putut face o idee cu prilejul expunerii (fondul principal) la Institutul de Arheologie în
iunie 1 992, expoziţie încadrată cronologic de două evenimente care au sporit interesul pentru ea: canonizarea lui
Constantin Brâncoveanu şi ziua naţională a S.U.A. Adresez calde mulţumiri tuturor persoanelor şi instituţiilor
care au contribuit direct sau indirect la aducerea donaţiei Dlui Dominik Nicol în România: Intemational
Research & Exchanges Board, Dr. Lucian Roşu - Western Michigan University, Dl. George Alexe - "Comuniunea
Românească" (Detroit), Dr. Vasile Puşcaş, Director al B ibliotecii Române din New York, şi soţii Irina şi Bogdan
Bădălniccscu de la aceeaşi instituţie.
Se cuvine să mulţumesc şi aici Dlui Dominik Nicol, al cărui gest continuă o veche tradiţie în cultura
românească.
EUGEN NICOLAE
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H E N RY B A R TL E T T W E L L S

I

1 908 - 1 9 88

În 12 septembrie 1 988, H.B. Wells, un mare prieten al numismaţilor
noştri, membru de onoare al Societăţii Numismatice Române, ne-a părăsit
pentru totdeauna.
Născut la 8 septembrie 1 908 la Plainfield, New Jersey, în Statele Unlte
ale Americii, unde bunicul său se mutase de la Newton, Massachusetts, şi-a
făcut studiile superioare la prestigioasa Universitate de la Harvard pe care a
absolvit-o în 1 929. După ce a predat engleza în două ţări ce astăzi nu mai
figurează ca atare pe hartă, Cehoslovacia şi URSS, de unde a fost expulzat pentru că nu avea hârtiile în ordine,
a intrat în diplomaţie în 1 932, primul său post fiind la Mexico City, după care au urmat Uruguay, Nicaragua,
Cuba, Islanda, Finlanda, România şi Grecia, alternând cu unele perioade la Washington, în centrală. Ultimii ani
şi i-a petrecut la Bethesda, Maryland şi la Lexington.
Cunoscător a peste 20 de limbi străine, între care nouă le vorbea curent, în timp ce din alte 1 5 putea să
traducă fără dificultate cu ajutorul unui dicţionar, din care făceau parte ebraica şi latina, precum şi aproape toate
limbile europene, cu excepţia maghiarei şi a finlandezei, H.B. Wells ne apare ca un adevărat fenomen. Domeniile
de cunoaştere ce-l pasionau erau foarte variate şi am numi în treacăt arta extrem-orientală şi mai ales japoneză,
arme şi armuri pe plan universal, istoria militară şi maritimă, arta decorativă din America Latină, istorie şi
lingvistică est-'europeană şi bineînţeles nun1ismatica, mai ales cea antică. De altfel din 1 976 devenise membru la
American Numismatic Society şi colabora cu numeroase alte societăţi şi cluburi numismatice din Statele Unite,
precum şi cu cele mai importante Cabinete numismatice din lume.
.
Am avut plăcerea să-l cunosc personal în 1 980, cu ocazia unei burse ce am avut-o în SUA şi care mi-a
purtat paşii la New York, la Kent, la Washington şi din nou la New York. Într-adevăr la Washington, unde îmi
împărţeam timpul consacrat lucrului între Cabinetul Numismatic de la Smithsonian Institution, foarte bogat şi în
monede vest-pontice, căci de el se ocupau Vladimir şi Elvira Stefanelli-Clain, originari din România, şi Centrul
de Studii Bizantine de la Dumbarton Oaks, cu fabuloase colecţii şi o impresionantă bibliotecă, la acesta din
urmă, într-o zi am fost anunţat că cineva doreşte să mă cunoască. Un domn distins, în vârstă dar foarte vioi,
şi-a făcut apariţia şi am stat mult de vorbă, utilizând destul de puţin anglo-americana mea doar relativ inteligibilă
şi mai ales româna şi franceza, pe care interlocutorul meu le vorbea curent, corect şi chiar cu eleganţă. După ce,
vădit înduioşat, domnul Wells a evocat Bucureştii şi România de care-l legau desigur amintiri încă vii după mai
bine de 30 de ani, am avut cu el o pasionantă discuţie pe teme numismatice, mergând de la vârfurile de săgeţi cu
valoare monetară, la monedele antice placate, la monedele atelierelor vest-pontice, la monedele geto-dacice şi la
denarii romani republicani imitaţi şi copiaţi din Dacia. Deşi se considera numismat amator, interlocutorul meu
se vădea cu fiecare clipă ce trecea nu numai un excelent cunoscător al bibliografiei la zi, inclusiv cea românească
şi rusească, dar şi un avizat cunoscător al întregii problematici abordate cu implicaţiile sale istorice.
Sigur că am fost foarte plăcut impresionat de frumoasa preţuire pe care o acorda lucrărilor apărute la noi în
ţară, ceea ce îl făcuse să traducă un important articol al colegei noastre Maria Chiţescu ..:.... ce avea să ne părăsească
doi ani mai târziu şi pe care continuăm s-o regretăm şi astăzi -, şi avea pe masa de lucru în acelaşi nobil scop
impunătorul volum al lui Constantin Preda, Monedele geto-dacilor. Aceste traduceri, însoţite de numeroase alte
traduceri din limba rusă, erau destinate marilor Cabinete numismatice din întreaga lume, pentru a facilita
cercetătorilor accesul la o bibliografie esenţială studiului anumitor problematici specializate.
În anii următori am primit mai multe extrase de la domnul Wells, de foarte bună ţinută ştiinţifică, între care
merită să le amintesc aici pe cele destinate studiului vârfurilor de săgeţi monetare. Mai mult decât atât, o copie
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a traducerii cărţii lui Constantin Preda i-a fost trimisă autorului, dar din păcate nu s-au găsit atunci modalităţile
publicării ei. În ce ne priveşte, credem şi astăzi că apariţia unei versiuni în limba engleză a acestei remarcabile
opere ar fi de cea mai mare utilitate numismaticii internaţionale şi ar trebui căutate în continuare căile cele mai
potrivite pentru tipărirea ei. De altfel, merită să subliniem aici că publicarea cărţilor numismaţilor ruşi şi ucraineni
AN. Zograf, D . B . Şelov, N .A. Frolova şi V.A. Anohin, serie ce a debutat cu traducerea cărţii numismatei
bulgare Iordanka lurukova destinată monedelor tracilor, în traducerea excelentă a lui H . B . Wells şi care au văzut
lumina tiparului în seria BAR între 1 976 şi 1 983, pot fi considerate drept realizări extrem de importante.
Pentru meritele sale deosebite în promovarea studiilor numismatice şi a nobilului său spirit de largă
colaborare internaţională în acest domeniu de cunoaştere H.B. Wells a fost proclamat în unanimitate membru de
onoare al Societăţii Numismatice Române. De altfel, în volumul VIII din Studii şi cercetări de numismatică a

văzut lumina tiparului un articol în care a publicat câteva monede greceşti şi geto-dacice din colecţia personală,
de mare interes pentru cercetătorii noştri .
Am mai adăuga aici că graţie bunăvoinţei şi eforturilor regretatului numismat american, contribuţia ştiinţifică
din fosta Uniune Sovietică a continuat să fie prezentă sub forma unor rezumate alcătuite cu competenţă În
paginile periodicului american, devenit din 1 968 internaţional, Numismatic Literature, în ciuda carenţelor redacţiei
sovietice, a cărei colaboare, din pricini îndeobşte cunoscute şi asupra cărora nu vom stărui aici, nu a prea fost
niciodată la înălţime.
Aşa cum am anticipat mai sus, H.B . Wells a avut şi o interesantă colecţie numismatică de circa 3000 de
monede, mai ales greceşti de bronz, de care s-a îngrijit cu pasiune şi cu o răbdare ce-i era caracteristică. Destul
să amintim pentru a i lustra acest aspect al personalităţii sale că a trudit 1 5 şi respectiv 2 1 de ani pentru a realiza
machetele a două modele de nave, un alt hobby la care ţinea foarte mult. Pe linia marii sale generozităţi, pentru
care avem senzaţia că nu găsim cuvintele cele mai potrivite scopului de a o sublinia în suficientă măsură,
colecţia a fost donată aproape în întregime Universităţii din Harvard şi se păstrează la Sackler Museum, Coin
Room.
Dispariţia celui care a dăruit ştiinţei numismatice o parte substanţială din ce avea mai bun în marea sa
bogăţie spirituală creează un gol greu de suplinit în viitor, iar în ce ne priveşte o resimţim ca o pierdere grea şi
foarte dureroasă. Rândurile de mai sus sunt menite oricum să-i perpetueze amintirea şi să exprime preţuirea şi
recunoştinţa noastră pentru cel care nu mai este printre noi .
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M A RG A RET T H O M PSON

I

1 9 1 1 - 1 992

La 29 februarie 1 992 s-a stins d i n viaţă Margaret Thompson,
personalitate proeminentă a cercetării numismatice americane şi mondiale.
Formată la şcoala lui E.T. Newell, care s-a aplecat cu atenţie şi răbdare
asupra legăturilor de succesiune ce au putut fi stabilite între ştanţele diferitelor
monede greceşti, în special în emisiunile tetradrahmelor de tip alexandrin, ea
va adl!ce o importanţă contribuţie în acest domeniu de cercetare.
Incepând din anul 1 93 9 Margaret Thompson activează în cadrul Şcolii
americane de la Atena, unde, în acelaşi an, va publica rezulatatele primelor ei
cercetări ştiinţifice în coloanele revistei Hesperia. Activitatea sa va continua
să se desfăşoare de-a lungul anilor 1 940, 1 94 1 şi 1 942 şi va fi reluată, după
război, în 1 945. În cadrul valorificărilor amplelor săpături arheologice
întreprinse de Şcoala americană în Agora, lui Margaret Thompson i se
încredinţează studiul monedelor descoperite.
Din anul 1 949 va fi chemată la The American Numismatic Society,
unde i se încredinţează secţia de monede greceşti ale acestei importante instituţii . Va ocupa în cursul vieţii sale
postul de preşedinte al Institutului Arheologic American, pe cel de profesor la diferite universităţi americane,
apoi pe cel de şef curator al ANS, pentru ca din 1 979 să devină curator emerit. Pentru contribuţiile aduse în
domeniul numismaticii Margaret Thompson a fost distinsă cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii
Columbia din New York.
Dintre lucrările mai importante amintim: The Athenian Agora. Coinsfrom the Roman to Venetian Period,
Prţnceton, 1 954. Este vorba de vreo 3 7 OOO de monede ce au trebuit să fie curăţate, citite, catalogate şi publicate.
Sarcină de care s-a achitat în mod exemplar. Dintre rezultatele obţinute cu ocazia studierii acestei imense mase
de monede ne rezumăm să menţionăm doar unul singur: obţinerea unei clasificări cronologice a monedelor
bizantine anonime din sec. X-XI. Înşiruirea cronologică propusă atunci, cu o singură corectare, a rămas până
astăzi un bun câştigat. Tot în timpul şederii la Atena, Margaret Thompson a pregătit şi publicat o masivă monografie
numismatică, The New Style Silver Coinage of A thena, apărută în 1 96 1 , la New York, în care sunt strânse,
clasificate şi datate tetradrahmele emise de oraşul Atena în ultimele secole ale erei vechi, inclusiv cele aflate în
colecţia Institutului de Arheologie din Bucureşti . În anii următori, 1 9 6 1 şi 1 962 a publicat şi ilustrat în seria
Sylloge Nummorum Graecorum colecţia de monede antice a diplomatului american Burton Berry, de mare
interes pentru noi, întrucât în această colecţie se află numeroase monede greceşti descoperite în regiunea balcanică,
printre care şi unele din Nordul Dunării. Colecţia de monede a fost dăruită ulterior de către posesorul ei Societăţii
Numismatice Americane.
Activitatea publicistică a acestei mari specialiste continuă cu eficienţă crescândă şi cu rezultate pe măsură.
Un tezaur de monede greceşti, The Agrinion Hoard, va apare în 1 968 în colecţia Numismatic Notes and Monographs, 1 59 ( 1 30 p. + LVI pl. în afară de text).
Monedele cu tipul şi numele lui Lysimachos, de mare interes pentru istoria noastră veche, care au fost
emise un timp îndelungat în special de cetăţile vest-pontice, dar şi în regiunile învecinate, au constituit şi continuă
să fie încă şi azi, măcar în bună parte, o necunoscută în domeniul numismaticii. Pe baza lucrărilor începute încă
de E.T. Newell în cadrul Societăţii Americane de Numismatică, Margaret Thompson reuşeşte să separe emisiunile
monetare din timpul vieţii lui Lysimachos, de cele care au continuat să fie emise după moartea sa, să le repartizeze
pe ateliere şi chiar să propună pentru ele o cronologie absolută. Studiul intitulat The Mints ofLysimachus a fost
publicat în volumul Essays in Greek Coinage presented to Stanley Robinson, 1 968 şi constituie azi lucrarea de
referinţă în acest domeniu. Rămâne ca emisiunile aşa-zis postume, bătute de atelierele diferitelor cetăţi după moartea
lui Lysimachos, precum şi cronologia lor absolută cu toată problematica aferentă, să fie cercetate în viitor.
·
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Prezenţa acti.vă a lui Margaret Thompson se va manifesta din plin şi în mod hotărâtor într-o amplă lucrare
fundamentală pentru numismatica antică. La sugestia Comitetului Internaţional de Numismatică s-a hotărât o
nouă abordare a publicării unui corpus al tezaurelor greceşti. Punctul de plecare îl constituia lucrarea lui
S.P. Noe, din 1 937, care a reuşit să grupeze 1 200 tezaure. Din acest total, noii editori au eliminat un număr de
255 din perioada Imperiului roman, întrucât nu se mai încadrau în noua viziune. În repertoriul din 1 973 (un
adevărat corpus, deşi autorii l-au intitulat modest An Inventory ofGreek Coin Hoards - prescurtat IGCH) au fost
strânse informaţii cu privire la 2387 tezaure de monede greceşti. Această operă constituie baza de la care se
porneşte azi în studiul unor astfel de tezaure monetare. În această operă de largă anvergură s-a implicat Marga
ret Thompson, alături de Otto Merkholm şi Colin M. Kraay. În sarcina ei cădeau regiunile balcanice (Bulgaria
şi România), precum şi litoralul de nord al Mării Negre. Numismata americană a întreprins călătorii de studiu în
regiunile menţionate şi a purtat discuţii cu colaboratorii locali. Pentru România a colaborat semnatarul acestor
rânduri, ajutat în final de Gh. Poenaru Bordea, fapt menţionat în prefaţa lucrării de editorul principal. În sfârşit,
după terminarea lucrărilor preliminare, întregul material i-a fost trimis lui Margaret Thompson care l-a revăzut,
uneori adnotat, şi l-a integrat în corpus, întocmind de asemenea un scurt, dar consistent, 19omentariu menit să-l
valorifice din punct de vedere cronologic şi regional. Tot ei şi probabil şi colaboratorilor ei îi datorăm hărţile cu
regiunile dunărene, precum şi încheierea şi indicii de la finele volumului.
O altă problemă importantă abordată de excelenta numismată americană a fost aceea a cetăţilor greceşti, cu
atelierele lor, care au bătut drahmele necesare întâi Imperiului lui Alexandru cel Mare, iar mai apoi succesorilor
săi elenistici. Cercetarea a început încă din anul 1 955 când Margaret Thompson, în colaborare cu A.R. Bellinger,
a publicat studiul Greek Coins in the Yale Collection, IV, A hoard of Alexander drachms, în Yale Classical
Studies, 1 4, p. 3-45 + 8 pi.
Investigarea acestor emisiuni va fi continuată şi concretizată ceva mai târziu. Într-adevăr, rezultatele ei au
fost publicate în două volume fundamentale în acest domeniu. Primul apărut la New York în 1 983, Alexander 's
Drachm Mints: Sardes and Miletus, celălalt, din 1 99 1 , este consacrat atelierelor din Lampsakos şi Abydos şi
reprezintă analiza întregii activităţi monetare din cetăţile respective, pe lângă drahme fiind catalogate şi datate
emisiunile paralele de stateri şi tetradrahme, precum şi, ocazional şi sensibil mai rar, de alte valori nominale.
Despre fiecare din aceste ultime lucrări au apărut recenzii circumstanţiale (B. Mitrea, SCN, 9; Gh. Poenaru
Bordea, în acest volum). Din păcate, programul pe care şi-l propusese Margaret Thompson, ce avea în vedere şi
celelalte oraşe ioniene emitente de drahme nu a putut să fie integral înfăptuit.
Fără a avea pretenţia unui bilanţ exhaustiv, merită să mai reţinem din bogata şi variata bibliografie a
autoarei câteva studii de mare interes: The Alexandrine mint ofMylasa, NAC, 1 O, 1 98 1 , p. 207-2 1 7; Postume
Philip II staters ofAsia Minor, în volumul Studia Paulo Naster oblata, Leuven, 1 982, p. 57-6 1 + 2 pi.; Rejlec
tions on the Athenian imperial coinage, Hesperia, Supplement 20, 1 982, p. 1 63- 1 7 1 + 1 pi. şi Paying the
mercenaries, în Festschriftfar Leo Mildenberg, Wetteren,p. 24 1-247 + 2 pi.
Se cuvine să mai amintim şi o altă realizare care aparţine Societăţii Americane de Numismatică, dar la a
cărei activitate a luat parte din plin şi Margaret Thompson. Este vorba de acel "Graduate Seminar" care se
desfăşoară regulat în august şi la care iau parte tineri cercetători, limitaţi ca număr la circa 1 0 persoane, pentru
a-şi pune la punct lucrările începute, dar şi pentru a se perfecţiona prin audierea personalităţilor invitate să ţină
cursuri sau conferinţe.
Activitatea deosebit de fecundă desfăşurată de către Margaret Thompson a fost apreciată cum se cuvenea,
marea numismată fiind sărbătorită de specialiştii americani şi de învăţaţii europeni din diferite ţări, prin publicarea
la Wetteren în 1 979 a unui volum omagial.
În semn de apreciere a prodigioasei ei activităţi ştiinţifice şi a spiritului de colaborare internaţională de
care a dat întotdeauna dovadă, cu mai bine de 20 de ani în urmă, Margaret Thompson a fost propusă şi proclamată
în unanimitate membră de onoare a Societăţii Numismatice Române. Îi vom fi mereu recunoscători pentru
faptul că a contribuit din plin la îmbogăţirea bibliotecii Institutului de Arheologie din Bucureşti cu lucrări şi
reviste de specialitate, care sunt puse la îndemâna cercetătorilor din acest domeniu.
Personal, ţin să-i aduc în final un omagiu de recunoştinţă pentru răspunsurile prompte şi competente ce
le-am primit de câte ori am făcut apel la vastele sale cunoştinţe în domeniul numismaticii greceşti.
Nu pot să închei altfel decât înclinându-mă cu respect, admiraţie şi recunoştinţă în faţa amintirii sale de neşters.
BUCUR MITREA
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I EUGEN CIDRILĂ I
1921 - 1991

5 aprilie 1 99 1 părăsea această lume cel care a fost Eugen Chirilă,
1 5 septembrie
1 92 1 la Haţeg, a urmat liceul la Orăştie şi, în 1 94 1- 1 944, cursurile secţiei de
La

strălucit reprezentant al numismaticii româneşti. Născut la

limbi clasice de la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj .
<:; a întreaga generaţie căreia îi aparţine, a avut de înfruntat situaţia grea din
timpul războiului (refugiul şi luptele de pe front) şi din anii următori. După

1 945, bibliotecar la Institutul de Studii Clasice din Cluj , s-a
1 946, şi
asistent la cursul de limba şi literatura greacă al lui Ştefan Bezdechi, în 1 947. Suprimarea studiilor clasice în
1 948 l-a forţat să-şi schimbe domeniul de activitate, devenind, în acelaşi an, membru al recent înfiinţatului
Institut de Istorie al Academiei Române, unde a lucrat până în 1 983. Din 1 960 a fost conservator al Cabinetului
ce a devenit, în

angajat pe calea carierei universitare, fiind promovat preparator, în

Numismatic din Cluj , alături de Iudita Winkler. A fost membru al Societăţii Numismatice Americane. Înzestrat
cu o mare putere de muncă, meticulos şi perseverent, bun cunoscător al limbilor clasice şi al mai multor limbi
moderne, s-a impus în timp scurt, cu contribuţii de valoare, în numismatică, arheologie şi epigrafie.
Preocupările sale au îmbrăţişat o problematică amplă, din epoca dacică până în pragul celei modeme,
concentrată însă asupra Transilvaniei (pentru bibliografia sa numismatică, vezi N. Gudea şi R. Ardevan, Dacia,
N.S.,

35, 1 99 1 , p. 24 1 -242). A ştiut să-şi atragă numeroşi colaboratori şi a publicat îndeosebi în prestigioasele

reviste ardelene (între care Apulum, Acta Musei Napocensis, Acta Musei Porolissensis, Ziridava etc.) sau în
culegeri de studii editate de muzeele ale căror colecţii le-a cercetat, în unele cazuri integral (Baia Mare, Sighişoara,
Târgu Mureş, Zalău).
A sporit dosarul numismaticii dacice cu descoperiri fundamentale, cum ar fi tezaurele cu emisiuni de
factură celto-dacică de la Crişeni-Berchieş (jud. Cluj ) şi Şilindia (jud. Arad), dar s-a dedicat şi unor aspecte
generale din acest domeniu. Tot pentru epoca preromană, a analizat (editând mai multe tezaure) rolul economic
al tetradrahmelor din Macedonia Prima şi Thasos şi circulaţia drahmelor din Dyrrhachium. A introdus în circuitul
ştiinţific descoperiri din perioada stăpânirii romane şi de după retragerea aureliană, unele ilustrând categorii slab
reprezentate în repertoriu, cum ar fi depozitul de monede de bronz (dupondii şi aşi) de la B ereni (jud. Mureş) sau
chiar tezaurele din sec. IV de la Gherla (jud. Cluj ) şi din Banat. Deşi a fost remarcat mai ales pentru contribuţiile
de numismatică antică, o rapidă trecere în revisţă a bibliografiei referitoare la numismatica medievală a Transilvaniei
arată că aproximativ o treime din titluri şi peste jumătate din tezaurele editate (sec. XI-XVIII) se datorează lui
Eugen Chirilă şi colaboratorilor săi, ceea ce constituie o adevărată performanţă. Pe lângă faptul că a pus în
lumină emisiuni inedite ale Transilvaniei (cum ar fi cele pentru Sigismund Bathori şi Ştefan Bocskai) şi Moldovei
(Despot Vodă), a însumat astfel materialul necesar unor studii de sinteză, el însuşi oprindu-se asupra circulaţiei

monetare din Transilvania în a doua jumătate a sec. XVII .

Despărţindu-se de colegi, prieteni şi discipoli, Eugen Chirilă lasă în urmă o operă solidă şi o amintire
pilduitoare pentru generaţia tânără.

EUGEN NICOLAE
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Pautalia, 27
Pavel, V. , 1 00
Păunescu, Emil, 1 09-134
Pirâul Ocolnei, punct, fostul sat Damian,
corn. Sadova, jud. Dolj, 1 6 1
PArjoaia, v . Izvoarele
Pârvan, Katiuşa, 1 0 1 - 1 06
Pârvan, Vasile, 9, 67
pecenegi, 93
Pecineaga, 77
Pere, Nuri, 1 32, 1 65-166
perper, 104
Piatra Frecllţei, 77
Pink, K„ 137
Piscu Sadovei, sat, corn. Sadova, jud. Dolj,
159- 1 6 1
PLACIDIA, 76, 87
PLAUTILLA, 1 0, 27
Plo§ic, Iugoslavia, 1 8, 20, 22
Podul de la Topraichioi, punct, Babadag,
69-69, 77, 90
Poenan1 Bordea, Gh., 67-90, 1 5 5
Poienii de Sus, corn. Bunteşti, jud. Bihor,
94
Pojejena, jud. Caraş-Severin, 1 8 , 20-21
Polonia, l 04
Polonic, Pamfil, 41
ponduri, v. metrologic
Popescu, Adrian, 47-66, 1 59-1 6 1
Porolissum, 98
Potoc, jud. Caraş-Severin, 18, 20
Preda, Constantin, 27-41
PROBUS, 48, 58
PROCOPIUS, 53
Propontida, 70, 74, 80, 90
PROVIDENTIAE AUGG, tip monetar, 44
PROVIDENTIAE CAES·, tip monetar, 44, 60
PROVIDENTIAE CAESS, tip monetar, 44
PTOLEMEU II PHILADELPHUS, 1 O, 1 3
PVR (Furius Purpurio), 1 59, 1 6 1
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Sabatie1� J., 96
SABINA, 1 7
Sadova, jud. Dolj, 1 59, 1 6 1

Saluz, 1 1 8, 120-1 2 1 , 1 3 3
SALONINA, 2 9 , 3 1 , 40-41
SALONINUS, 29, 3 1 , 4 1
Salonta, 94
SALUS REIPUBLICAE ( 1 şi 2), tipuri
monetare, 53, 63-64
SALUS REIPUBLICAE (3), tip monetar,
64, 85
SALUS REIPUBLICAE (5), tip monetar,
76, 87
Samosata, 3 1 , 38, 39-4 I
Serica, punct, Niculiţel, jud. Tulcea, 5 I
Slllacea, corn. Sălacea, jud. Bihor, 94
Sără/eanu, Florin, l 09
Slrlţel, jud. Mureş, 1 8
Săşianu, Alexandro, 9 1 - 1 00
Sătmar (Szalmar), comital, 93
Sâ111petn1, Mihai, 43-46
Sânnicolau de Beiuş, 94
SAnpaul, jud. Harghita, 1 8, 20
Sintandrei, jud. Bihor, 94
Schoenvisner, St. , 148, 1 50
Scythia M inor, 5 3 , 5 6 , 6 6-70, 72, 7 5 ,
77, 8 1
S ECUR ITAS REIPU B L I CAE, t ip
monetar, 62-63
Seive11, Johann, 1 47-148, 1 5 0
SELIM I , 1 1 0, 1 1 9-1 20, 1 29, 133, 1 65-166
SELIM II, 1 1 1 , 1 1 6-1 1 8, 1 2 1 , 129- 1 3 0,
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'sEPTIMIUS SEVERUS, 9, 1 0, 17, 20, 22,
27-29, 33, 4 1
Serbia, 9 8 - 1 00; d e Nord, 9 6 ; d e Sud,
1 65 - 1 66
Serdica, 54, 56
Serez, 1 09- 1 1 0, 1 1 3, 1 20-12 1 , 1 29-1 3 0,
1 66. V. şi Siroz
SERVILI M.F RULLI, P., 1 59, 1 6 1
Severeanu, G., 1 0 1
SEVERUS ALEXANDER, 9 , 1 3 , 1 7, 20,
22, 27-29
Sibiu, jud. Sibiu, 94, 144
Sidrekl.psl (Sidre Qapsi), 1 09, 1 1 2- 1 1 3,
1 1 5-1 2 1 , 1 29-134, 1 66
Sighişoara, 1 0 1 , 1 03-104, 1 06
sigilii, v. matrice sigilard.
S IG ISMUND DE LUXEMBURG, 1 03 ,
105
sigle, pe denari romani republicani, 1 6 1
simboluri, p e denari romani republicani,
161
S irmium, 54, 56, 62
S iroz, 1 66. V. şi Serez
Siscia, 54, 56, 58-59, 62
Skopje, v. Oskiip
Smaranda, Aurică, 159-1 6 1 , 1 63
Societatea Numismatică Română, 1 44
Socol, jud. Caraş-Severin, 1 8 , 20
SOLI INVICTO COMITI, tip monetar, 59
Soothe, J. V , 15 0, 153
Sovata, jud. Mureş, 1 8, 20
SOZOMENOS, 71
SPES REIPUBLICE, tip monetar, 5 1 , 62
Srebemi�e (Srebreni�e), 1 09, 1 1 5 - 1 1 7 ,
120-12 1 , 1 3 1 -1 33, 1 65-1 66
Sreckovic, Slobodan, 1 1 9, 129-133, 1 65-166
Stancomb, W.M. , 1 5 5-157
steme, a Moldovei, 1 40; a Ţării Româneşti,
1 0 1 , 1 04-1 06; a Ordinului Dragonului,
1 05 ; a familiei Sturdni, 1 40
Sturdza, D.A., 144, 148- 1 5 3
STURDZA, IOAN SANDU, 139-1 4 1
Sucidava (azi Izvoarele, jud. Constanţa), 67
SULEYMAN I, 1 1 1 - 1 1 6, 120, 129-1 34,
1 65 - 1 66
Syrmia, 96

Tllureni, jud. Mureş, 19-20
Tirgovişte, 1 03 - 1 04, 106
Tirnava, 16
teseră romană de plumb, 1 00
tetrachal.kon, 9-1 O, 1 3
tetrassaria, 9 - 1 O , 13
THEODOSIUS I (CEL MARE), 53, 62-64, 68
THEODOSIUS II, 65, 70, 85-87
THEODOSIUS III, 99
Tbessalonic, 43-44, 54, 56, 58-60, 62, 7475, 77, 80-82, 85, 88, 90
TIBERIUS, 18, 20-21
Ticinum, 54, 56, 58
Timişoara, 1 9-2 1 , 95
Tire, 1 1 0, 1 20-1 2 1 , 1 29, 1 66
Tisa, 1 7
TITUS, 1 6-18, 20
Tokaj, Ungaria, 99
Tomis, 27-29, 4 1 , 5 1 , 66-90, 1 63 . V. şi
Constanţa
Topraichioi, punct, Babadag, 68-69, 72,
74-75, 90
Torontal, vechiul comital, 98
Tracia, 28
TRAIAN, 1 5, 1 7-22, 24, 1 59, 1 63
TRAIANUS DECIUS, 28-29, 35-36
Transilvania, 1 9, 92-84, 96, 1 00, 1 03, 1 06
TREBONIANUS GALLUS, 29, 36
Troesmis, 48, 50-5 1 , 53, 56, 67-69, 7 1 -72,
75, 78
Tropaeum Traiani, 43-46, 48, 50-5 1 , 66,
67-72, 75, 77-78, 90
Turda şi împrejurimi, jud. Cluj, 98
Tumu Roşu, 95
Tuzla; 77
Tyras; 9-1 0, 1 4

T
Ţara Bârsei, 1 03
Ţara Românească, 1 01 , 1 03-106

u

Şelimber, 1 48
Şibot, jud. Alba, 19-20

T

TACITUS, 48, 66
Tănăsescu, Ştefan D., 144

ULDIS, 7 1
Ulmetum, 67, 74-75, 78, 8 1 , 90
Ulpia Traiana Sannlzegetusa, 1 7
Ungaria, 99, 1 04 ; Orientală, 93
URBS ROMA, tip monetar, 43-44, 60
O skilp , 1 0 9 . 1 1 0, 1 1 2 - 1 1 3 , 1 1 5 - 1 2 1 ,
1 2 9 - 1 3 4, 1 66
Uvarov, Alexis, 1 50
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VALENS, 53, 62-63, 1 63
VALENTINIAN I, 53, 62-63
VALENTINIAN II, 63-64
VALENTINIAN Iii, 72, 87
VALERIAN, 1 0, 1 3 , 28, 30-33, 37-38, 4 1
VALERIAN II, 29, 3 1 38-39
VALIPS, 56
Variaş, corn. Variaş, jud. Timiş, 96, 98
VASILE II, 96, 99-100
Vldaş, corn. Neaua, jud. Mureş, 94, 96
vămi, Ţara Românească, 1 04, 1 06
Vlrildia, ju�. Caraş-Severin, 1 9-2 1
Veliki Gaj, distr. Kovin, Serbia, 98-99
Veres, Stevan, 1 65
VESPASIAN, 1 6- 1 8, 20, 1 63
Veţel, corn. Mintia, jud. Hunedoara, 97, 100
VICTORIA AUGGG, tip monetar, 64
Victoria pe prova, tip monetar, 60
VI CTORIAE DO AUGG Q NN, tip
monetar, 6 1
Viena, 9 8 , 1 44-1 46, 1 49-153
Viminecium, 3 1 , 37, 39
VIRTUS EXERCITI (1 ), tip monetar, 64
VIRTUS EXERCIT! (2), tip monetar, 6,
70, 83-84
VITELLIUS, 1 8, 20
VLAD DRACUL, 1 0 1 -1 06
VLADISLAV IAGELLO, 1 03
Voievozi, jud. Bihor, 94
VOLUSIAN, 29, 36
VOT I V, tip monetar, 64
VOT I X I MULT I XX, tip monetar, 62,
64
VOT I XX I MULT I XXX, tip monetar,
5 1 , 6 1 , 64
VOTA, tipuri monetare, '5 3
VT I XXX I V, 76, 87
Vulpe, R. , 9

w

Weszer/e, Joseph, 1 5 1
Winkler, /udita, 1 5 , 1 9
Wroth, J,V. , 96

z

ZENON, 56, 66, 78, 89
Zlatna, jud. Alba, 1 9-20
Zrenjanin, Serbia, 99
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Abrevieri

AA
AARMSl
ActaArchI-1 ung
ActaMN
ActaMP
AE
AHA Cluj
AHA Iaşi
AISC
AM
Annales E.S .C.
ANSMN
ArchErt
Arhiss
ArhMold
ASAR
BAR
BCMI
BMC
BMl
BSNR
c

CAB
Cerclst
CI-I
CN
CNA
CNBAR
CNH
Cohen
Crawford
CreştCol
Dacia
Dacia, N.S.
DER
DIR
DIVR
DOW
DRI-1

Archăologischer Anzeiger, Berlin.
Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti.
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapesta.
Acta Musei Napocensis, Cluj.
Acta Musei Porolissensis, Zalău.
vezi ArchErt
Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Cluj.
Anuarul Institutului de istorie şi arheologie, Iaşi.
Anuarul Institutului de studii clasice, Cluj.
Mitteilungen des Deutschen Archăologischen Instituts, Athenische Abteilungen, Berlin.
Annales. Economie - Societes - Civilisations, Paris.
American Numismatic Society, Museum Notes, New York.
Archaeologiai Ertcsită, Budapesta.
Arheologieeskie Isslcdovanija v Moldavii, Chişinău.
Arheologia Moldovei, Iaşi-Bucureşti.
Analele Societăţii Academice Române, Bucureşti.
British Archaeological Reports, Oxford.
Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureşti.
H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, Londra.
Buletinul Monumentelor Istorice, Bucureşti.
Buletinul Societăţii Numismatice Române, Bucureşti.
vezi Cohen
Cercetări Arheologice în Bucureşti, Bucureşti.
Cercetări Istorice, Bucureşti.
Coin Hoards, Londra
Cercetări numismatice, Bucureşti.
Cronica numismatică şi arheologică, Bucureşti.
Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academici Române, Bucureşti.
L. Rethy, Corpus numorum hungaricae, Budapesta.

Description des monnaies frappees sous I 'Empire romain COllllllUllelllent appelees medailles
imperiales, 8 voi„ Paris, 1 880-1 892.
Michcl H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge, 1 974.

Creşterea Colecţiilor. Caiet Selectiv de infonnare, Cabinetul numismatic al Bibliotecii
Academici Române, Bucureşti.
Dacia. Recherches ct decouvertes archeologiques en Roumanic, Bucureşti.
Dacia . Revue d'archeologie et d'histoire ancienne, Bucureşti.
Dicţionar enciclopedic român, 4. voi„ Bucureşti, 1 966.
Documente privind istoria României, Bucureşti, 32 voi., 1 95 1 - 1 960.
Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1 976.
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Cnllection and in the Whittemore
Collection, Washington, 3 voi„ 1 966-1 973 .
Documenta Romaniae Historica, Bucureşti.

SCN, X, 1 993, Bucureşti, p. 2 1 9-221
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ECR
EDR
ErdMuz
Fo!Arch
Gobl
Gruebcr
HBN
H-C
Hill
IDR
ISM
lstRom
Ivanisevic
lzvestijalnstitut
JNG
Koylemenzek
LRBC
Materiale
MEFRA
MemAntiq
MIAMoscova
MIRSR
Morrison
NAC
NC
NK
NNM
NZ
Pick
RepTnms
RESEE
RevArch
RI
RIC
RIN
RN
Robertson
Roska
RRH
Sabatier
SCIA
SCIV(A)
SCN
SCACluj
SHA

Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1 982.
Ephemeris Dacoromana, Bucureşti - Roma.
Erdely MUz.eum, Cluj.
Folia archaeologica, Budapesta
vezi NZ, 1 95 1 , p. 8-45.
H.A. Grueber, Coins ofthe Roman Republic in the British Museum, 3 voi„ Londra, 1 910.
Hamburger Beitrăge zur Numismatik, Hamburg.
Catalogue de la CoOection des monnaiev el meJai/les polonaises du comte Emelic Hu�zapsld,
4 voi„ Petersburg, Paris, Cracovia, 1 871-1 891 .
Philip V. Hill, The Dating and Arrangement of the Undated Coim· of Rome, A.D. 98-148,
Londra, 1 970.
Inscripţiile Daciei Romane, Bucureşti.
Inscripţiile Scythiei Minor, Bucureşti.
Istoria României, 1-11, Bucureşti, 1 960-1964.
V. lvanisevic, în Recuei/ des travaux de I 'Institut d 'etudes byzantines, 27-28, Belgrad, 1 989,
p. 1 9-42.
Bulletin de I' Institut d'archeologie bulgare, Sofia.
Jahrbuch filr Numismatik und Geldgeschichte, Mtinchen.
Koylemenyek az Erdelyi Nemzeti MUz.eum, Cluj.
R.A.G. Carson, P.V. Hill, J.P.C. Kent, Late Roman Bronze Coinage, Londra, 1 965 .
Materiale şi cercetări arheologice, Bucureşti.
Melanges de l'Ecole Frani;:aise de Rome, Paris-Roma.
Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ.
Materiali i issledovanija po arheologii, Moscova.
Muzeul de istoric al R.S. România, Bucureşti.
Cecile Morrison, Catalogue des monnaies byzantines de la Bibliotheque Nationale, 1-11,
Paris, 1 970.
Numismatica e antichită classichc, Lugano.
Numismatic Chronicle, Londra.
Numismatikai Kozlony, Budapesta.
Numismatic Notes aud Monographs, New York.
Numismatischc Zeitschrift, Viena.
Die Antiken Mii11zen Nord-Griechen/ands, I, Berlin, 1 898.
Reperloriul arheologic al Transilvaniei, Cluj.
Revuc des etudcs sud-est europeennes, Bucureşti.
Revue archeologique, Paris.
Revista istorică, Bucureşti.
Roman Imperial Coinage, Londra, 8 voi„ 1 923 sq.
Rivista Italiana di Numismatica, Milano.
Rcvue numismatique, Paris.
Annc S . Robertson, Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet, 4 voi„ Oxford,

1 962-1 978.
M. Roska, Erdely regeszeti repertoriuma. I. Oskiir, Cluj, 1 942.
Revue roumaine d'histoire, Bucureşti.
J. Sabatier, Description generale des monnaies byzantine.1· fi'appees sous Ies Empereurs
d 'Orient depuis Arcadiusjusqu 'a la prise de Constantinople par MahomeJ O, 2 vol, Leipzig 1930.
Studii şi cercetări de istoria artei, Bucureşti .
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologic), Bucureşti.
Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti.
Studii şi cercetări ştiinţifice, Cluj.
Scriptores Historiae A ugustae.
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ABREVIERI

3
SMMIM
SM
StCI
StComMuzBruk
StComSibiu
Sydcnham
TezMureş
TIR
TM
TRE
Tudor
ZtMSWK

Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, Bucureşti.
Schweizer Miinzblătter, Lausanne.
Studii clasice, Bucureşti.
vezi StComSibiu.
Studii şi comunicări, Muzeul Brukenthal, Sibiu.
The Coinage ofthe Roman Republic, Londra, 1 952.
E. Chirilă, N. Gudea, V. Lazăr, A. Zrinyi, Tezaure şi descoperiri monetare din Muzeu/judeţean
Mureş, Tg. Mureş, 1 980.
Tabula Imperii Romani, Bucureşti.
Trc�sors monetaires, Paris.
Ttirtenelmi es Regeszeti Târsulat Ktizlonye, Timişoara.
D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti.
Zeitschrift filr Milnz- Siegel- und Wappenkunde.
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