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C. H. V. SUTHERLAND, NEKRIMAN OLCA Y, K. E. MERRINGTON, The Cistopliori of
Augustus, Londra, Royal Numismatic Society, Special Publication No. 5, 1970, XII +
134 p. + 36 pi.
lntr-un domeniu de studiu ln care şcoala numismatică engleză s-a ilustrat şi lnainte
prin contribuţiile lui H ..... Grueber, H. Mattingly, M. Grant, E. A. Sydenham şi importantul
stadiu al lui A. M. Woodward (NC, 1952), volumul de faţă, datorat renumitului numismat de
la Oxford C. H. V. Sutherland, ajutat de colega sa K. E. !\Ierrington şi de numismata turcă
Nekriman Olcay, de la Muzeul arheologic din Istambul, repr.,,zintă un corpus al monedelor cunoscute şi o adevărată monografie a subiectului, abordlnd şi rezolvlnd cea mai mare parte a
problemelor puse de acestea.
Contribuţia tezaurului aflat la Muzeul din Istambul, cu ale sale 255 de tetradrahme
cistoforice de la Augustus (cuprinzlnd şi 38 de exemplare emise de M. Antoniu), a fost de o
importanţă majoră, dlad un nou impuls cercetării ln curs de efectuare a lui C. H. V. Sutherland,
al cărei frumos rl'Zultat final este volumul pe care-l recenzăm. Tezaurul se bucură de altfel de
o publicare specială ln cadrul cărţii, constituind primul ei capitol, semnat de Nekriman Olcay.
Pe ba7.a unui total de 670 de exemplare, s-au redactat capitolEole consacrate grupelor
şi clasificării lor numismatice, cronologiei şi monetăriilor, volumului şi ştanţelor, iconografiei,
alegerii tipurilor, tehnicii artistice şi tehnicii monetare. De notat lnsă că, ln final, catalogul alcătuit pe perechi de ştanţe monetare (588 ştanţe, avers 355 ştanţe revers 568) a fost sporit
prin adăugarea unui număr destul de mare de monede (32 exemplare) care au dat 11 ştanţe de
avers şi 19 ştanţe de revers noi, ilustrate la pi. 36 (addenda). Acest adaos care arată, dacă mai
era nevoie, năzuinţa spre perfecţiune a autorilor, ni se pare că are o semnificaţie mai odincă.
Aduclnd ln proporţie de 1/3 pentru avers, 2/3 pentru revers, ştanţe noi, monedele aceska dovedesc că mai este loc pentru numeroase contribuţii de detaiiu la repertoriul ştanţelor monetare,
lnainte ca acesta să poată fi socotit cit de cit complet şi că descoperiri noi de tezaure monetare
ar fi de importanţă deosebită.
Plnă atunci lnsă trebuie să arătăm că ancheta ln adlncime a autorilor a dat rezultate de
mllfe interes ln privinţa clasificării şi a cronologici, a localizării şi activităţii atelierelor şi a tehnicii monetare aplicate. Drumul a fost anevoios şi pasul esenţial a fost făcut tocmai prin alcă
tuirea unui catalog exemplar. Virtuţile de adlncime ale cercetării se vădesc ln adunarea minuţioasă a lntregului mltlerial, cu toate datele de care s-a putut dispune, punindu-se la dispoziţie
pentru Interpretare un tot de provenienţe variate, ln care un loc lnsemnat li au cataloagele
editate de casele de vlnzare pentru licitaţii şi colecţiile particulare, intrate sau nu ln fondul unor
cabinete numismatice publice. Un mare volum de muncă şi răbdare lncă din această fază a
cercetării, continuată printr-un efort de alt gen, dar nu mai puţin migălos, ln confruntarea
m?nedelor, mulajelor şi fotografiilor Intre ele, tn vederea lmpărţirii pe tipuri, a stabilirii identită
ţilor de ştanţe, a legăturilor Intre grupe şi, ln final, a unei clasificări cit mai raţionale a tntregului. Catalogul acesta (III), deşi urmează capitolul Grupele ~i clasificarea lor •wmismalicil (II),
stă la baza lui ca şi la baza următoarelor.
Pentru a prezenta cititorilor noştri rezultanta efortului, rezultantă mereu susţinută de
o argumentare strln'1 şi ln general convingătoare, ne permitem să combinăm capitolul II, numit
mai sus, cu capitolul Cronologia şi monetăriile (IV).
Grupa I. IMP. CAESAR. DIVI. F. COS. VI. LIBERTATIS. P. R. V INDEX, av.;
PAX, rv. (BMC, I, p.,691-693). Se datează ln anul 28 l.e.n şi a fost emisă lntr-o singură monetărie, foarte probabil a oraşului Ephes. Pentru a argumenta tn favoarea acestui loc de emitere,
pentru care se pronunţaseră Laffranchi (RIN, 1916) şi, mai puţin ferm, I-l. Mattingly (BMC,
I, p. CXVIII, CXX), se face o Instructivă analiză a cistoforilor emişi de M. Antoniu şi se respinge sugestia lui Bosch, din 1935, privind o emitere a monedelor din grupa I la Nicomedia,
sau la Apamea, cum sugerase !\!. Grant.
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Grupa li. IMP. CAESAR, fără lituus, av.; AVGVSTVS, slinx, rv. (BMC, I, nr. 7GZ).
prima oaril de A. M. Woodward (NC, 1952) şi cunoscută printr-un foarte mic număr
de exemplare. Locul de emitere rămine necunoscut, propunerea lui Woodward, făcută pentru
acest grup şi grupele III-IV de mai jos (el plasa această emisiune după celelalte), ln favoarea
emiterii lor la Chlos este respinsă cu bune argumente. Se datează ln 27 l.e.n.
Grupa 111. IMP. CAESAR, cu lituus, av; AVGVSTVS, sfinx, capricorn sau şase spice,
rv. (BMC, nr. 698, 700, 701).
Gupa IV. IMP. CAESAR, fără lituus, av.; rv. ca mai sus (BMC, 694-697). Cele trei
tipuri ale grupei III continuate de grupa IV, aparţin, aşa cum arată Jegăturlle dintre ştanţe,
unui singur atelier monetar, cu trei of(icinae, funcţionlnd poate la Pergam (?), ln anii 27-26
l.e.n. Deosebirile dintre grupe, care dau posibilitatea clasificării grupei III lnaintea grupei IV,
dar şi asemănilrlle care fac din a doua o continuare a primei slnt bine puse in lumină de cartea
pe care o recenzăm. Părerea mai veche a lui Laffranchi (RIN, 1917) după care aceste monede
ar fi fost emise la Antiohia ln anul 17 l.e.n. este combătută cu argumente convingătoare. Fără
a putea intra aici ln amănunte, ni se pare important să punem ln lumină faptul că autorii, ţi
nlnd seama atlt de tipurile folosite pentru revers ln toate grupele plnă acum prezentate şi care
se leagă direct de Augustus ea persoană politică, cit şi de modul de organizare al monetăriei,
resping cu dreptate, ca nefondată, ideea mai veche a lui Sydenham (NC, 1920) după care cistoforii ar fi o parte din mullimea monedelor provinciale care scăpau total controlului lui Augustus.
Grupa V. lMP. CAE SAR, av.; AVGVSTVS, capricorn, şase spice sau altar, rv. (B!\IC,
nediferenţiată). Woodward (NC, 1952.1 a separat pentru prima oară această grupă de trei tipuri,
ln care tipul sfinx din grupa precedentă este lnlocuit de tipul cu altar, avlnd toate trei un tip de
avers comun, clar deosebit de grupa precedentă. Aceste monede au fost emise la Ephes, probabil fn 25 l.e.n.
Separată

Grupa V I. lMP. CAE SAR, av.; rv. ca mai sus (BMC, I, nr. 694-697). Emisiune
cu trei tipuri, neschimbate faţă de emisiunea precedentă, pe care o continuă nemijlocit, dar cu un avers uşor de distins, ln care prelungirea gltulul spre ceafă, la portretul lmpăra
tului de pe avers, desparte sau tinde să despartă IMP. de CAE. Autorii cărţii au scris tot IMP.
CAE SAR ca la tipul precedent, notaţia de mai sus am socotit-o noi mai potrivită doar ln vederea sublinierii particularităţii tipice a portretului la acestă grupă şi ln dorinţa de a oferi
un criteriu lesnicios de diferenţiere. Ca şi precedenta, grupa VI a fost atribuită de toţi numismaţii monetăriei de la Ephes. In privinţa cronologici Laffranchi datase tipurile de mai sus ln
17 l.e.n„ H. !\lattingly ln 27-23, iar Woodward Intre 25 şi 19 sau 18. Autorii se opresc judicios
la răstimpul 24- 20 l.e.n.
1rasivă

Grupa V 11. IMP. IX. TR. PO. IV sau V, av.; arc de triumf cu l!\-IP. IX. TR. PO. IV
(sau POT. V şi lntr-un caz PO. V) pc antablament şi S.P.R./SIGNIS/RECEPTIS ln deschidere, templu hexastyl ROM. ET. AVGVST pe antablament şi COM ASIAE ln clmp, templu
cu dom circular avlnd ln clmp MART VLTO (BMC, I, nr. 703-706). Emisiune cu trei tipuri
noi, provenind dintr-un acelaşi atelier organizat ln trei of(icinae, aşa cum arată legăturile de
ştanţe Intre un acelaşi avers şi diferite tipuri de revers. Monedele fiind datate prin elemente
de titulatură imperială Intre 20 şi 18 l.e.n. ele constituie un jalon cronologic ferm ln seria cistoforlcă. Autorii c:1rţii lncheie de altfel emisiunile de tetradrahme cistoforice de la Augustus cu
monedele acestei grupe, pe care le datează ln 19 l.e.n. şi prima jumătate a anului următor.
Ca loc de emitere s-au avut ln vedere oraşele Ephes (Laffranchi) şi Pergam (Sydenham). Grant
este singurul care a despărţit seria, acordlnd tipul COM ASIAE Pergamului şi celelalte două
Samosului, ceea ce este evident o greşeală, posibilA numai lnainte de studiul şlanlelor monetare. Autorii cărţi pe care o recenzăm se pronuntă clar pentru Pergam.
Capitolul V care încheie cartea cuprinde cinci subcapitole care, chiar dacă mai puţin
importante ln comparaţie cu clasificarea numismatică a grupelor, problema atelierelor şi cronologia, slnt departe de a fi lipsite de interes. Studiul volumului emisiunii, pentru c•ue s-a făcut
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apel la colaborarea competentă a lui D. !\I. Metcalf, se bazează pe cifrele obţinute la catalogare
(lnainte de suplimentare) pentru monede, ştanţe de avors, de revers şi combinaţii de ştanţe, cu
ajutorul cărora s-au obţinut valori estimative ale numărului total de ştan!e pentru lntreaga
emisiune şi individualizate pe grupe doar pentru grupele I, \'I, \'II, ln cazul celor de avers,
iar in cazul celor de revers pentru toate grupele, ln afară de grupa II. Experimentul fileul
de Selwood (NC, 1963\. a arătat că 5000 de monede pentru fiecare ştanţă de revers, reprezintă·
o estimare neexageratA, ceea ce ar da ln cazul nnei ratio 1 : 4, 20000 de exemplare pentru o ştanţă
de revers. Chiar apreciind la 5000 numărul de exemplare pentru o ştanţă de revers volumul
emisiunii a trebuit sl consume 25 de tone de metal, respectiv 50 de tone de metal la 10000 exemplare pentru o ştanţll ln cazul minimului estimat de 433 ştanţe de avers, sau altfel spus
măcar 40 tone la cele 355 de ştanţe de avers cunoscute. Consideraţii interesante se fac ln legă
tură cu Iconografia şi cu alegerea tipurilor de revers, stabilindu-se unde a fost posibil, legă
tura cu prototipuri sculpturale pentru portretul Iul Augustus şi punlndu-se ln lumină orientarea
spre vest ln alegerea tipurilor, chiar dacă uncie din ele lnfăţişează altarul din Efes şi templul
hexastyl COM ASIAE. Interesante slnt şi observaţiile ln legătură cu tehnica artistică şi cu tehnica monetari. ln ultimul afllndu-se o interesantl discuţie privind poziţia axului şi tehnica de
batere precum şl modul de executare al ştanţelor monetare. Utile tabele cu greutatea, poziţia
axului şi diagrama legăturilor de ştanţe, urmate de un indice, lncheie cartea.
Planşele

slnl de o calitate excelentl şi reprezintă o ilustrare exhaustivă a ştanţelor
de revers cunoscute, invitlnd la suplimentări. care pot să plece acum de la o bază
sigură. Adevărată monografie numismatică a subiectului, ca rezultat al unui efort analitic
de migală şl duratl, extrem de meritoriu prin rezultatele sale de mare Importanţă, volumul
recenzat se Impune ca o carte de referinţă pentru orice contribuţii ln acest domeniu, inclusiv
pubUcarea de noi materiale.

de avers

şi

Gh. Poenaru Bordea

MELANGES MARCEL DURRY (Revue des Etudes Latines, tome XLVII bis, 1969), Paris,
Les Belles Lettres, 1970, 374 p.

O prezentare, fie şi sumară, a lnvăţatului cinstit cu volumul de studii a cărui apariţie
slnt bucuros s-o semnalez mi se pare de prisos, clnd c vorba de preşedintele ln funcţie al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de studii clasice şi de administratorul Societăţii de Studii
latine din Paris, ale cărei destine le conduce cu vigoare de la lncetarea din viaţă a neuitatului
Jnles Marouzeau. Mai curlnd cuvine-se, cred, să relev particularităţile ce deosebesc această
ofrandă amicală de alte culegeri menite să răsplătească - la un moment de vlrf al existenţei
unui om de carte - o operă impresionantă sau o carieră excepţională.
Cum rezultă din intitulaţie, volumul lnchinat lui l\larcel Durry la şaptezeci de aoi nu
e o lucrare de sine stătătoare, ci un tom din Revue des Etudes latines purtlnd milesimul 1969.
De :1ltă parte, nu-i nici un volum obişnuit din seria ajunsă acum la al 47-lea an de apariţie, ci
unul suplimentar, alcăluit după criterii care-l recomandă atenţiei organizatorilor de Mt!la11g•'-'
de orice natură.
Noutatea mi se pare a sta, lnainte de toate, în limitarea riguroasă a problemelor preuntnte ln culegere, ln sensul lccepta.rii de contribuţil privind exclusiv domeniile ln care s-a manifestat
activitatea de cercetltor a sărbătoritului. (ln cazul de faţă, pe lingă structura familiei şi locul
femeii ln societatea romană, probleme ale războiului şi ale orsanizărli militare, istoria socială
şi pcovtnclală, ln sflrşit - sector privilegiat ln activitatea editorului Panegyricului - studiile

