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Bibliotheca Archaeologica Jassiensis
pe făgaşul unor noi perspective

Seria Bibliotheca Archaeologica lassiensis şi-a dobândit indubitabil o
notorietate statornică în lumea arheologică atât pe plan naţional, cât şi
internaţional, de la demararea ei în anul 1 987 şi până acum reunind
contribuţii ştiinţifice remarcabile, cu un larg diapazon tematic şi cu o
paletă cronologică extinsă din paleolitic şi până spre zorii evului mediu.
Publicarea sa a izvorât din necesitatea valorificării exigente a bogatului
tezaur arheologic scos la iveală prin persuasive investigaţii de teren,
întreprinse în ultimele decenii în spatiul cuprins între Carpaţii Orientali şi
Nistru.
Iniţiativa realizării seriei a aparţinut cercet. ştiinţ. princip. dr. Vasile
Chirica, fiind susţinută de prof. dr. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, directorul
Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" din laşi şi de
principalii săi colaboratori din cadrul Sectorului de Arheologie al
Institutului. Primul volum al seriei a reunit comunicările susţinute la o
ampli manifestare ştiinţifică dedicată culturii Cucuteni în context
internaţional, la care au participat numeroase somităţi din Europa şi
America. Următoarele volume au grupat fie texte prezentate la colocvii de
profil, fie monografii dedicate paleoliticului (cele mai numeroase).
neoliticului, perioadei geto-dacice, epocii marilor migraţii ale popoarelor
şi perioadei medievale timpurii . Majoritatea lor au fost publicate din
fonduri obţinute din contracte extrabugetare. iar patru tomuri au beneficiat
de finanţarea Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei
https://biblioteca-digitala.ro
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Române, spre a se oferi o bază de documentare suplimentară pentru
tratatul de Istoria românilor, aflat într-o fază avansată de elaborare.
Volumele s-au bucurat de o bună receptare în ţară şi în străinătate,
fiind în cea mai mare parte recenzate elogios în periodicele de
specialitate. Unul dintre ele - monografia dedicată regiunilor centrale ale
Moldovei primelor veacuri ale mileniului al Ii-lea d.Hr„ aparţinând
arheologului basarabean Ion Tentiuc, în formă iniţială teză de doctorat,
susţinută la Alma Mater din Iaşi - a fost încununat cu premiul Academiei
Române.
Sesizându-se penetrabilitatea limitată a realizărilor, inclusiv a celor cu
adevărat notabile, ale arheologiei româneşti pe plan mondial şi o anumită
reticenţă în omologarea opiniilor avansate de cei ce trudesc pentru
recuperarea vestigiilor epocilor revolute, editorii seriei au făcut efortul de
a asigura traducerea unor volume în limbi de largă circulaţie
internaţională. În acest sens, jumătate din cele 14 tomuri apărute până în
acest moment au fost publicate integral în franceză sau engleză, iar
celelalte beneficiază de consistente rezumate în limbi străine.
Cu toate că, până în prezent, gestionarea editorială a lucrărilor inserate
în Bibliotheca Archaeologica lassiensis a fost asumată prioritar de dr.
Vasile Chirica şi de colegii şi colaboratorii săi de la Institutul de
Arheologie din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, seria nu a
urmărit niciodată să se limiteze la a oglindi numai activitatea cercetă
torilor instituţiei respective. Prin însuşi faptul că unii dintre aceştia sunt şi
cadre didactice la Facultatea de Istorie a Universitătii "Al. I. Cuza" sau la
alte unităţi de învăţământ superior, s-a realizat o conlucrare fructuoasă cu
corpul profesoral universitar cu preocupări în sfera arheologiei.
Fluidizarea şi dinamizarea acestor contacte între învăţământ şi
cercetare se doresc intensificate şi în viitor, iar, în acest sens, tipărirea
seriei Bibliotheca Archaeologica lassiensis în cadrul Editurii Universităţii
"Al.I.Cuza", al cărei prestigiu a crescut constant în ultimii ani, ar
reprezenta o bună oportunitate. Iată de ce salutăm cu satisfacţie acordul
conducerii Editurii şi a Universităţii ieşene de a materializa colaborarea
preconizată.
'
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Î n noua sa ipostază, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis aspiră la
stimularea energiilor creatoare ale specialiştilor din domeniul istoriei
vechi şi al arheologiei din mediul academic şi universitar ieşean, dar şi la
captarea contribuţiilor de substanţă ale cercetătorilor din alte centre din
România şi Basarabia.

Victor SPINEI, Vasile CHIRICA
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Cuvânt înainte

O nouă carte se justifică, în primul rând, prin utilitatea ei. "Producţia
editorială" e alimentată continuu de exerciţii de interes general sau
particular, de manifestări ale unor orgolii, adesea deşarte (oare sunt şi de
altă natură ?), de meschine tendinţe de parvenire sau de intenţii obscure şi
hazardate . Aşa încât, la rândul meu, mi-am pus fireasca întrebare dacă
este necesară o carte despre numismatică. Cui ar fi ea folositoare?
Răspunsul nu poate fi decât afirmativ, întrucât, după cum îmi dau seama
şi după cum a dovedit-o întotdeauna, societatea românească în întregul ei
este profund preocupată de cunoaşterea trecutului: elevi, studenţi,
intelectuali cu diverse formaţii, colecţionari, specialişti şi, în general, toţi
cei care caută şi găsesc în istorie şi în cultură satisfacţii mai elevate şi, de
ce nu, chiar folositoare. Dar, mai cu seamă, în opinia mea, istoriografia
românească are nevoie de o astfel de carte, deoarece problemele ridicate
de numismatică sunt numeroase şi complexe, cu implicaţii directe asupra
întregii istorii naţionale. La cele de mai sus, se adaugă şi importanţa temei
tratate acum, care este subliniată de conştientizarea că o uriaşă revoluţie a
avut loc în istoria omenirii odată cu apariţia banilor - în special a monedei
-, şi care poate fi comparată doar cu cele declanşate prin producerea
focului sau domesticirea şi cultivarea plantelor, ori cu inventarea roţi i,
pentru a nu enumera decât câteva dintre acestea. Spunem revoluţie,
întrucât banii şi, apoi, moneda au condus la schimbarea radicală a
societAţii în toată profunzimea sa 1•
ExistA în multe ţări o întinsă serie de manuale, tratate şi dicţionare
privitoare la aceastA disciplină, in unele cazuri, în acelaşi an, putând fi
semnalate două-trei apariţii de acest gen. Însă, am fi nedrepţi etic şi
incorecţi ştiinţific. dacă nu am menţiona realizările româneşti din
domeniu, cu toate cA ele sunt descurajant de puţine sau de multe ori au
1 J . D. Bemal, Ştiinţa 1n i.ftoria �ocit'l4ţii. Ed. Politici., Bucureşti, I 964. p. I 06.
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fost de mică amploare şi s-au limitat doar la tratarea unor aspecte
temporale sau geografice2 .
Fireşte, mi-am pus şi o altă întrebare: sunt eu cel chemat să atace o
asemenea temă ? Nu sunt convins deloc, de această dată, că răspunsul
poate fi tot afirmativ. Î nsă, unul din cei care a fost şi este preocupat de
numismatică trebuie să se străduiască în această direcţie şi în ţara noastră,
căci un vechi proverb extrem-oriental spune că, "Dacă nu acum, atunci
când, dacă nu aici, atunci unde şi dacă nu tu, atunci cine?" De altfel, orice
încercare, cum este şi cea de faţă, va putea fi îmbunătăţită, dacă nu de
mine, atunci în mod sigur de alţii. Sperăm că ea va avea un efect
stimulativ şi asupra altora să abordeze un asemenea subiect. Oricum,
profesorii şi colegii mei ar fi fost mai îndreptăţiţi să o elaboreze, dar nu a
fost să fie aşa şi, în primul rând, pentru aceasta trebuie acuzate "condiţiile
istorice".
Moneda sau bancnota - cele mai uzitate forme ale banilor - cuprind
într-o mică bucată de metal sau de hârtie un întreg univers, pe care
încercăm să-l descifrăm mereu, deşi graniţele acestei cunoaşteri sunt într
o continuă dilatare. Cu atât mai mult astăzi numismatica prezintă o
imensitate de informaţii, care cu greu mai pot fi stăpânite de un singur
specialist, oricât de harnic şi de pregătit ar fi el. De aceea, "ştiinţa despre
bani" a cunoscut acelaşi proces de segmentare, propriu evoluţiei fiecărei
discipline, în urma căruia bagajul de cunoştinţe s-a compartimentat şi au
apărut specializări mai mult sau mai puţin stricte. Numismatica antică sau
medievală, numismatica greacă şi cea romană, numismatica greacă şi
elenistică, numismatica europeană medievală şi cea islamică, banii de
hârtie ş.a.m.d. sunt doar câteva din domeniile acestei ştiinţe. Cercetătorii
2

C. Secăşanu, Numismatica antică. Manete greceşti, "Universul", Bucureşti, 1 939;
idem, Numismatica antică. Manete romane, "Universul", Bucureşti, 1 940; idem,
Numismatica antică şi medievală, "Graiul Românesc", Bucureşti, 1 94 1 ; idem,
Numismatica medievală şi modernă, "Cartea românească'', Bucureşti, 1 942; C. Moisil,
Monedele României, în Enciclopedia României, I-IV, Ed. Fundaţiilor Regale, Bucureşti,
1 938- 1 940, p. 98- 1 24; Ş. I. Dumitrescu, Tratat de monetă2 , I (Schimbul şi tehnica
monetară), Bucureşti, 1 948; C. Preda, Moneda antică În România, Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1 969; O. Iliescu, Moneda in România (491-1864), Ed. Meridiane, Bucureşti,
1 970.
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şi-au restrâns sfera lor de interes şi au devenit mai buni cunoscători însă
doar într-un sector foarte limitat al numismaticii. Totuşi, aceasta nu
înseamnă că ariile de cercetare sunt izolate, ori că numismaţii nu sunt la
curent cel puţin cu realizările din imediata "vecinătate". Personal, cunosc
ceva mai bine monedele antice şi, dintre acestea, în primul rând pe cele
romane imperiale. Neîmplinit ştiinţific din acest punct de vedere, nu am
fost în măsură să abordez cu aceeaşi intensitate întreaga numismatică, sub
toate aspectele sale. Este o explicaţie, nu o scuză, pentru unele omisiuni,
ori eventuale erori în tratarea chestiunilor numismaticii medievale sau
modeme.
Totuşi, problemele comune, valabile pentru toate ariile cercetării
numismatice, ca şi cadrul general al acesteia pentru Evul Mediu şi Epoca
Modernă, consider că, în cea mai mare parte, am reuşit să le relevăm. Alte
reluări, poate chiar în colaborare, ale acestei încercări, sperăm că vor
înlătura neîmplinirile inerente.
Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima întreaga şi perpetua mea
recunoştinţă celor care, prin îndrumare şi grijă, adesea părintească, m-au
condus şi încurajat să înaintez printre meandrele acestei ştiinţe. Amintesc,
de la început, pe regretaţii Aurel Buzilă, Charlotte Carcassonne, Maria
Chiţescu, Emil Condurachi, Hadrian Daicoviciu, Gheorghe Diaconu,
Hortensia şi Vladimir Dumitrescu, Mihai Gramatopol, Julien Guey, Tony
Hackens, Andrzej Kunisz, Bucur Mitrea, Ion Nestor, Radu Ocheşeanu,
Dionisie M . Pippidi, Gheorghe Poenaru Bordea, Ion I. Russu, Dumitru
Tudor, Radu Vulpe, Iudita Winkler şi Volker Zedelius. Acestora trebuie
de asemenea să le alătur şi numele altor profesori, colegi şi prieteni, care
cu mult altruism şi frăţească disponibilitate m-au ajutat şi mă susţin în
continuare cu material documentar sau consilii: doamnele prof. dr. M. R.
AIR>ldi, prof. dr. J. Jurukova, dr. E. Kolnikova, A. Schaeffer-Miron, dr.
U. Peter, dr. doc. E. Schonert-Gei8 şi domnii dr. M. Amandry, prof. dr.
M. Babeş, J.-P. Bost, dr. A. Bumett, prof. dr. M. H. Crawford, prof. dr. P.
R. Franke, regretatul dr. H. Freis, prof. dr. G. Gorini, prof. dr. R.
Hachmann, prof. dr. B. Hănsel, O. Iliescu, dr. I. Ioniţă, dr. doc. W.
Leschhom, dr. A. Miron, dr. D. Monah, drd. L. Munteanu. dr. E.
Oberllnder-Tâmoveanu, dr. Gh. Popilian, prof. dr. C. Preda, prof. dr. D.
Protase, prof. dr. R. Reece, prof. dr. F. Sartori. prof. dr. S. von
Schnurbein, prof. dr. Victor Spinei - membru corespondent al Academiei
https://biblioteca-digitala.ro

Virgil Mihailescu-Bîrliba

18

Române, Y. Stoyas, dr. Melinda Torbăgyi şi mulţi, mulţi alţii. Totodată,
în cele câteva decenii de când mă ocup de această ştiinţă, am beneficiat şi
de sprijinul mai multor instituţii, faţă de care îmi pot arăta gratitudinea
doar prin aceste câteva cuvinte de mulţumire: în primul rând, celor două
instituţii unde m-am "format" şi care m-au "suportat", Muzeul Arheologic
"C. Matasă" din Piatra Neamţ şi Institutul de Arheologie al Academiei
Române - Iaşi, apoi Academia Română, Deutscher Akademische
Austausschdienst, Institut filr Alte Geschichte (Universitatea din
Saarbrlicken) şi Deutsches Archăologisches Institut. Nu în ultimul rând,
păstrez profundă recunoştinţă părinţilor, soţiei şi fiilor mei, care au fost
totdeauna alături de mine.
Iaşi, 2005
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AARMSI

Analele

Academiei

Române.

Memoriile

secţiunii

istorice,

Bucureşti.
ABSAthens

Annual of the British School of Archaeology at Athens, London.

ActaMN

Acta Musei Napocensis, Cluj (- Napoca).

AHN

Annali dell 'Instituto Italiano din Numismatica, Roma.

AJA

American Journal of Archaeology.

AJN

American Journal of Numismatics.

AncSoc

Ancient Society, Seminary of Ancient History, Katholieke
Universiteit te Leuven, Louvain

AnnalesESC

Annales. Economie, Societes, Civilisations, Paris.

ANRW

Aufstieg und Niedergang der romischen We/t, ed. H. Temporini şi

W. Haase, Berlin, New York, 1 972-.
ANSNS

American Numismatic Society. Numismatic Studies, New York.

Apulum

Apulum. Buletinul Muzeului Regional - Acta Musei Apulensis,
Alba

Iulia.

ArhMold

Arheologia Moldovei, laşi, Bucureşti.

BAR

British Archaeological Reports, Oxford.

BerRGK

Bericht der R6misch - Germanischen Kommission, Frankfurt

am

Main.
BMCGr
BSFN

BSNR
CAH
Cen:etlst
Cen:etNum
CH
Cbiron

A Catalogue of The Greek Coins in The British Museum, London.

1873 fl
Bulletin de la Societe Francaise de Numismatique, Paris.
Buletinul Societlţii Numismatice Române, Bucureşti.
Cambridge Ancient History .
Cm:etlri istorice, serie noul, laşi.
Cen:etlri Numismatice, Muzeul Naţional de Istorie a României,
Bucwqti
Coin Hoanb, Royal Numismatic Society. London.
Chiron. Mineilungen der Kommission fllr Alte Geschichte und

Epigraphik des Deullehcn An:hlologischcn lmtituts, C. H.
Bed:.'sche Verlagsbuchhandlung, MOnchen.
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CIL
CNA
CNI
CreştColecţ

CUP
Dacia

De nummis in
Suecia

Devaluations l

Devaluations 2

EAZ
ED
HBN
IGCH
INN
JHS
JNG
JNSI
JRA
JRS
Kraay
KVHAA
LRBC

Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin.
Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti.
Corpus Nummorum ltalicorurn, Roma.
Creşterea colecţiilor Bibliotecii Academiei Române, Bucureşti,
1 9 1 1 sqq.; Caiet selectiv de informare, Cabinetul numismatic al
Bibliotecii Academiei Române, Bucureşti.
Cambridge University Press.
Dacia. Recherches et decouvertes archeologique en Roumanie,
Bucureşti, I-XII ( 1 924- 1 947) ; N. S., Revue d'Archeologie et
d'Histoire ancienne, Bucureşti, I- ( 1 957-).
Commentationes de nummis saeculorum IX
XI in Suecia
repertis, I, Kungl. Vitterhets historiae och antikvitets,
-

Akademiens handlingar, Antikvariska serien 9, Almqvist &
Wiksell, Goteborg - Stockholm - Uppsala, 1 96 1 .
Les devaluations a Rome. Epoque republicaine el imperiale, 1 ,
Actes du colloque de Rome, 13-15 novembre, 1975, E cole
Francaise de Rome, Roma, 1 978.
Les devaluations a Rome. Epoque republicaine el imperiale, 2
Actes du colloque de Gdansk, 1 9-21 octobre 1978), E cole
Francaise de Rome, Roma, 1 980.
Ethnographisch - Archăologische Zeitschrift, Berlin.
Ephemeris Dacoromana. Annuario delia Scuola Romana di Roma,
Roma.
Hamburger Beitrăge zur Numismatik, Hamburg.
An lnventory ofGreek Coin Hoards, New York, 1 973 .
International Numismatic Newsletter, Publication de la
Commission Internationale de Numismatique.
The Journal fo Hellenic Studies, London.
Jahrbuch fur Numismatik und Geldgeschichte, Miinchen.
Journal of the Numismatic Society of India, Banares Hindu
University, Varanasi.
Journal of Roman Archaeology. An International Journal, ?
Journal of Roman Studies, London.
C. M. Kraay, Archaic and Classical Greek Coins, London, 1 976.
Kungliga vitterhets-, historie - och antikvitetsakademien,
Stockholm.
R. A. G. Carson, A. P. Hill, J. P. C. Kent, Late Roman Bronze
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Coinage, London, 1 976.

MEFRA

Melanges de l'Ecole Francaise de Rome, Antiquite, Roma.

MemAntiq

Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra Neamţ.

Metodi statistici

Metodi statistici e analisi quantitative delia produzione di monete
ne/ mondo antico. Tendenze e prospettive delia ricerca, A IIN, 44,

1 997 .
NAC

Quademi ticinesi. Numismatica e antichită classiche, Lugano.

NC

Numismatic Chronicle, London.

NEH

Nouvelles Etudes d'Histoire, Bucureşti.

NUNE

Numizmatii!eskie issledovannija po istorii Jugo - Vostoenoj

NK

Numizmatikai Kozlony, Budapest.

NNM

Numismatic Notes and Monographs, The American Numismatic

Evropy, Ed. Ştiinţa, Chişinău, 1 990 .

Society, New York.
NS

Numizmatika i sfragistika, Moskva.

Numismatique

J.-M. Dentzer, Ph. Gauthier şi T. Hackens (ed.), Pro blemes et

antique.

methodes. A ctes du colloque organise a Nancy du 2 7 septembre

Problemes et

au

methodes

Catholique de Louvain, Annales de l'Est publiees par l'Universite

2 octobre I 9 71, par I 'Universite de Nancy // et I ' Universite

de Nancy II, Etudes d'archeologie classique IV, Memoires N° 44,
Ed. Peeters, Nancy - Louvain, 1 975.

Numizmatika

Numizmatika, Zagreb.

NZ

Numismatische Zeitschrift, Wien.

Ogam.

Ogam. Revue. Tradition Celtique. Arnis de la Tradition Celtique,
Rennes.

PACT, 5

PACT, 5 . Revue du groupe d'etudes pour Ies techniques
phisiques,

chimiques,

et

mathematiques

appliquees

a

l'archeologie/Journal of the European Study Group on Physical,
Chemical and Mathematical Techniques Applied to Archaeology.
5, Statistique et rrumismatiquel Statistics and Numismotics, Table
ronde organisee par I "tcole des Hautes Etudes en Sciences

Soeiales. Paru. el le -S;minaire Marcel Hoc de I 'Universite
Catholique tk LotMJin, ed. T. Hackens şi Ch. Carcassonne.

Strubourg, 1 98 1 .
PNN

Polish Numismatic News, Wanzawa.

Quadn

Quatlra.

Klmodrr i K1,,,gliga Mynlkabinettet!Treasun!.! in the

Roya/ Coin Cabirwt, Sveriaes Ekonomiska

1998 .
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RAE

RBN
RE
RESEE
Rev. Arch. et Hist.
Art Louvain
Resumenes/
Congres/
Madrid
Rezumate/
Congres/
Berlin
RH

RIC
RIN
RN

RPC

RRC
RRH

Rythmes de
production
monetaire

la

Revue archeologique de l'Est et du Centre - Est consacree aux
antiquites nationales d'Alsace, Bourgone, Champagne, Franche Comte, Lorraine, Lyonnais et Nivernais, Dijon.
Revue Belge de Numismatique et de Sigillography, Bruxelles.
Realencyclopiidie der klassischen Altertumswissenschaft (Pauly Wissowa-Kroll), I- , Stuttgart, 1 893- .
Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, Bucureşti.
Revue des Archeologues et Historiens d' Art Louvain, Louvain.
Resumenes de las Comunicaciones, Xlll Congreso lnternacional
de Numismatica, Madrid, 2003, 1 5- 1 9 Septiembre 2003, Madrid,
2003 .
Vortragzusammenfassungen/Abstract of Papers/Resume des
Communications, XII. lnternationaler Numismatischer Kongress,
Berlin, 1 997.
Revue Historique, Paris.
H. Mattingly, E. A. Sydenham et alii, Roman Imperial Coinage, I
- X, Spink, London, 1 923 - 1 994.
Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini, Milano.
Revue Numismatique, Paris.
A. Burnett, M. Arnandry, şi P. P. Ripolles, Roman Provincial
Coinage, I (From the Death of Caesar to the Death of Vitellius
(44 BC - AD 69), British Museum Press şi Bibliotheque
Nationale, London şi Paris, 1 992.
M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge
University Press, Cambridge, 1 974.
Revue Roumaine d'Histoire, Bucureşti.
G. Depeyrot, T. Hackens şi G. Moucharte (ed.), Rythmes de la
production monetaire, de l 'Antiquite a nos jours. Actes du
colloque international organise a Paris du 1 O au 12 }an vier 1 986,
par la Monnaie de Paris, le CNRS et le Seminaire de
numismatique de / 'Universite de Louvain, Numismatica

SbornikPraga
SCIV(A)
SCN

Lovaniensia, 7, Louvain-la-Neuve, 1 987.
Sbornik Nârodniho Muzea v Praze/Acta Musei Nationalis Pragae,
Praga.
Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie), Bucureşti.
Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti.
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SFMA

Studien

SM

Schweizerische Milnzblătter, Zilrich.

Fundmilnzen der Antike, ed. M. R. - Alfoldi, Berlin.

SNR

Schweizerische Nurnismatische Rundschau, Lausanne.

StCI

Studii clasice, Bucureşti.

Stephanos

U. Peter (ed.), Stephanos nomismatikos. Edith SchOnert Geift zum

nomismati.kos

65. Geburtstag, Akademie Verlag, Berlin,

Survey/ Congres/

A Survey of Numismatic Research 1 996-200 1 , XIII Congreso

Madrid

Intemacional de Numismatica, eds. C. Alfaro, A. Bumett, cu M.

1 998.

Amandry, Ph. Attwood, A. Canto, B. Cook, J. Gimeno, M.
lbăftez, P. Ilisch, K. Jonsson, P. Otero, F. Thierry, J. Torres,
Intemational Association of Professional Numismatists, Special
Publication No. 1 4, Madrid, 2003
Tradizione

M. Buora (ed.), La tradizione classica delia medaglia d'arte dai

classica delia

Rinascimento al Neoclassico, Atti de/ Convegno internazionale.

medaglia

Castel/o di Udine. 23-24 ottobre 1997, Trieste, 1 999.

WN

Wiadomosci Numizmatyczne, Warszawa.

ZfN

Zeitschrift fur Nurnismatik (Jahresbericht iiber die nurnismatische
Literatur), Berlin.
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Abrevieri speciale
AE
Ant.
AR

AV
AVG
C/CAE(S)
COL
cos

D
DG

DN
Op.
g
G
GAL(L)
GER/GERM
GOR
GOT
HADR
HIS/HISP
HS
l/IM/IMP/IMPE/
IMPER/AYT
IN X
IVL
IVN REG
I. X.
K
MAC
MAVR
MAX

MVL'MVLT
MVN

Aramă/bronz/as.
Antoninianus.
Argint/denarius.
Aur/aureus.
Augur/Augustus.
Caesar.
Colonia.
Consul.
Diametru.
Oei gratia.
Dominus Noster.
Dupondius.
Gram(e).
Greutate.
Galatia/Gallia/Gallica/Gallus.
Germania/Germanicus.
Gordianus.
Gothicus.
Hadrianus.
Hispania/Hispanus.
Sestenius.
Imperator/Autokrator.
In Christo ( +)
Iulia/Iulius.
luno Regina.
lesus Christus.
Karat, carat, quarat.
Macedonia.
Marcus Aurelius
Maximus.
Multis, multiplicatis (VOTIS).
Municipium.
.
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NC/NOB CAES
NIC(O)
NN
NOB(B)
OB(R)
OCT
OPT PRINC
PANN
PAR(THICVS)
PON(T) MAX

pp

PS
Q
Qd.
R
RES(T)

s

SC

SIGN
SM
SPQR
TES
TIB
TR(A/AI)
III VIR
III VIRI A.A.A.F.F.
TR P(OT)/
TR(IB) P(T/OT)
VAL
VIC
VIC AVG
VOT
URBS
XI
XP(l)/(XPM)/X PO
XRI

Nobilissimo Caesari.
Nicomedia.
Nostrorum.
Nobilissimus/Nobilis/Nobiles.
Obrysum.
Octavianus.
Optimo Principi.
Pannonia.
Parthicus.
Pontifex Maximus
Pater patriae.
Pusulatum (argint pur).
Quinarius.
Quadrans.
Rex.
Restituit.
Semis.
Abreviere a formulei Senatus consulto, care arăta că
moneda era emisă în urma unei hotărâri a Senatului
Romei (până la Aurelianus).
Signator/signavit/signum.
Sacra Moneta.
Senatus Populusque Romanus.
T(h )essalonica.
Tiberius.
Traianus.
Triumvir.
Tres viri (triumvir) auro, argento, aere flando
feriundo.
Tribunicia potestas.
Valerianus.
Victoria.
Victoria Augusta.
Vota, votis.
Urbis.
Christi (+).
Christus (+)/Cristi (+ )/Christum/Christo (+).
Christi (+).
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Glosar
Aceea, acce

Aerarium

Aes/As

Aes grave

Aes rude

An slgnatum

Aeternlta1

Akce
Aldn/Altun

Monedă de aramă sau bronz, emisă de Ion Vodă cel
Cumplit în 1 573 ; numele este împrumutat de la moneda
turcească contemporană.
Cameră subterană utilizată în temple, castre şi alte clădiri
publice pentru a se păstra bunuri preţioase. În timpul
Republicii, tezaurul statului se numeşte aerarium populi
Romani sau aerarium Saturni. Mai este cunoscut şi sub
numele de thesaurus.
Monedă romană de aramă sau bronz (= 12 uncii).
Greutatea ei s-a redus treptat în secolele 111-1 a. Chr., de la
libra romană (asul libral) până la 1 /1 2 parte dintr-o libră
(27,3 g = asul uncial) şi asul semiuncial (1 3,6 g) ; după
reforma din timpul lui Augustus a cântărit 1 1 ,3 7 g ( 1O
scripula = l /29 fibra = 2 semis = 4 quadrans ; 1 6 aşi = l
denar.
Lingou rotund turnat din bronz, care cântărea o libră (sau
asul libral = aprox. 272,Sg), utilizat de romani ca mijloc de
schimb (bani). El se diviza, potrivit sistemului
duodecimal, in semis (1/2), triens (1/3), quadrans ( l/4),
sextans (1/6) şi uncia ( l /1 2).
Lingou turnat din bronz care, deşi avea o formă
neregulată, deţinea o greutate determinată; a fost folosit de
romani ca mijloc de plată.
Lingou roman de bronz, turnat, cu formă regulată şi
imprimat cu simbolul autorităţii, care ii garanta greutatea
şi conţinutul; echivala cu aprox. 3 libre.
Semnifică perenitatea şi este reprezentată printr-o femeie
cu o sferă celestă (aureolă), însoţită de atribute (şarpe,
phoenix, sceptru).
Vezi aspru.
MonedA turcească de aur (3,55 g), echivalentă cu
ducatuL'zecchino, emisl la început de Mahomed al II-iea.
in 1477.
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Anepigrafă
Antoninianus

Argentaria
Argentarius

Argenteus

Argyronom
Aspron trachy
Aspru

Monedă fără legendă (text scris), care are numai
reprezentări iconografice.
Monedă romană de argint creată în timpul lui Caracalla
(215), dar a cărei titlu va scădea treptat; deşi valora 2
denari, ea avea greutatea de aproximativ 5 g,
corespunzând la 1,5 denari. Prin reforma monetară a lui
Diocletianus va fi înlocuită cufollis-ul.
Depozit bancar
"Bancher" profesionist, pentru depozite, în partea
occidentală a Imperiului Roman; într-o perioadă mai târzie
se numea collectarius.
Monedă romană de argint creată de Diocletianus (3,4 g
1/96 din libră) sau moneda apărută în vremea lui
Constantin cel Mare, cunoscută sub numele de siliqua.
Verificator de monede în lumea greacă şi elenistică.
Monedă bizantină de electron sau de bilion (numită şi
stamenonlstamena).
1. Monedă bizantină de electrum, emisă de la Alexios I
Comnenus, în 1093. 2. Monedă bizantină de argint, care a
fost emisă în Imperiul de la Trapezunt (1235-1446).
3. Monedă de argint emisă în hanatele tătărăşti (12661780). 4. Cea mai mică monedă turcească de argint (
akce), emisă de la 1326 până în 1780 şi care valora 1/3
para sau 1/120 piastru. Valoarea sa a scăzut continuu.
Numele sub care mai este cunoscut în documentele
muntene denarul unguresc.
Monedă grecească de bronz din timpul Imperiului Roman
(numele derivă de la as). Avea multiplii notaţi cu literele
A, B, r, � (tetrassarion), E (pentassarion).
Atelierul monetar (monetăria) reprezintă locul unde se
fabrică monedele, uneltele, clădirile, personalul şi
organizarea administrativă corespunzătoare. Pe revers, de
obicei, se înscrie numele centrului unde se făcea
monetizarea (după Diocletian, în exergă). Datorită unor
necesităţi mai mari de monedă, prin extinderea activităţii
unui atelier monetar, acesta poate avea mai multe
compartimente identice (ofjicinae).
Monedă medievală de aur, care imită piesele romane
similare din vremea lui Augustus, dar are pe avers bustul
lui Friedrich II Hohenstaufen, în timpul căruia se bate
prima oară, la Messina şi Brindisi (1231) .
=

=

Aspru ban
Assarion

Atelier

Augustales
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Aureus

Aureus
quinarius

Auricbalcum

Aven

Baiocco

Baldr
Ban

Bancnotl
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Monedă romană de aur apărută în vremea Republicii (la
început, cântărea 6,80 g, iar în secolul I a. Chr. atinge l 0,9
g) şi care de la Augustus are greutatea de 7,96 g (7
scripula = l /4 1 fibra) = 2 AV quinarii = 25 AR= 50 Q de
argint = 1 00 HS = 200 Dp. = 400 AE = 800 S = 1 600 Qd.
În timpul lui Diocletian ( 295), 1 aureus va cântări 5,46 g
( l/60 l ibra), iar de la Constantin cel Mare, greutatea lui va
scădea sub 6 g şi va fi înlocuit de o nouă monedă de aur
(solidus). Dintre submultiplii, mai cunoscuţi sunt aureus
quinarius, semis (= 112, de la Caesar), triens (= 1 /3, de la
Alexander Severus).
Monedă romană de aur, care de la Augustus cântăreşte
3,99 g (3,5 scripula = 1 /8 2 fibra) şi valorează 1 /2 AV =
1 2,5 AR= 25 Q = 50 HS = 1 00 Dp. = 200 AE = 400 S =
800 Qd. Dispare la începutul secolului IV.
Cunoscut şi sub numele de orichalcum. Aliaj de aramă cu
zinc (alamă), de culoare galbenă, asemănătoare cu a
aurului, din care, în Imperiul Roman Timpuriu, s-au
confecţionat anumite specii monetare (de ex., sestertius).
Una din cele două laturi (feţe) ale unei monede, care
conţine infonnaţia cea mai importantă şi pe care se află
însemnele autorităţii, care garantează titlul, greutatea şi
valoarea emiterii (lat. aversus = opus).
Monedă de argint şi mai târziu de bronz, bătută se pare la
Bayeux ( 1 725) de către papii şi prelaţii din Bologna ( 1 1 ,80
g).
Monedă turcească de bronz.
Monedă de argint, iniţial echivalentă cu un denar
(denarius banalis), emisă de banii Slavoniei ( 1 255- 1 325)
şi principii Ţării Româneşti (3 bani = 2 denari). A fost
adoptat de sistemul monetar românesc modem (prin legea
din 1 86 7), fiind considerat cea mai mică monedă (I I I 00
leu).
Ban de hârtie confecţionat prima dată în China pe la 840.
Marco Polo descrie astfel de bancnote emise în timpul
dinastiei Yuan (Kublai Khan) din hârtie din lemn de dud,
pe care se înscriau numele oficialilor şi sigiliul şefului
monetăriei; era folosit nominalul hmn (= 1000) . Î n
Europa se emite o bancnotă în 1 661 (Suedia). Astăzi.
bancnota reprezintă un însemn emis de autoritate. cu
valoare nominali obligatorie.
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Bani

Basilikon
Batz
Bilion

Bracteat

Brasaj

Caduceus

Carat
Carboava
Câmp
Cementare
Centenionalis

Bunuri destinate a constitui un mijloc de schimb pentru a
obţine orice fel de alte bunuri şi servicii. Intrumentele
monetare sunt banii mobili (monede metalice, bancnote)
pe care se imprimă un număr al "unităţii monetare", care
exprimă valoarea nominală a moedei.
Monedă bizantină care imită grosul veneţian de argint.
Monedă de argint din secolul XV (Berna, 1492), în special
din sudul Germaniei (= 4 Kreutzer).
Aliaj de argint (sub 500°/oo) cu un metal inferior (aramă,
plumb) şi a fost folosit la fabricarea unor monede antice şi
medievale.
Monedă foarte subţire de argint (lat. bractea = foaie de
metal), cu greutatea situată, de obicei, sub 1,0 g şi
diametrul între 20 mm şi 45 mm, ceea ce a impus
imprimarea numai pe una din feţe; a apărut dintr-un
pfennig foarte subţire între 1120-1130/1140 şi 1200, în
timpul Hohenstaufenilor; continuă şi în secolele XIV
XVII, sub numele de "pfennigi goi". Reprezentările cele
mai utilizate au fost atributele sacre, sfinţii patroni (Sf.
Ştefan la Halberstadt, Sf. Mauriciu, patronul Sf. Imperiu),
arcadele romanice şi chiar înalţi ierarhi (episcopi), dar nu
lipsesc şi marii feudali (Reiterbracteate); uneori lipseşte
legenda. Mai este cunoscut şi sub numele pfennig - cruce
sau leichte Pfennige.
Noţiune provenită din limba franceză (brassage) şi care
înseamnă taxa aplicată unei monede, corespunzătoare
cheltuielilor de fabricare.
Atribut al lui Mercur (Hermes în Grecia, unde caduceus
este cunoscut sub numele de kerykeion), sub formă de 8
sau, mai târziu, 2 şerpi înlănţuiţi; însemn al
heraldului/crainicului.
Vezi karat/quarat.
Vezi rubla.
Spaţiul liber neimprimat (fără reprezentări şi legendă) de
pe o monedă, atât pe avers, cât şi pe revers.
Procedeu complex prin care se separă aurul şi argintul.
Monedă romană mică de bronz (cu puţin argint, de c.
10 °/oo - 40°loo) din perioada 318-348 (după follis) ; la
început avea greutatea de 2,5 g, după 336 coboară la 1, 7 g
şi din 356 urcă din nou la 2,59 g; greutatea medie se
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încadra între 1 ,98 g ( Roma) şi 2,38 g (Siscia). În urma
reformei monetare din 348 nu va mai conţine argint. A
circulat alături de pecunia majorina (eventual, o
subdiviziune a acesteia = 1 /2) şi s-a menţinut până la
stărşitul Imperiului. Este cunoscut şi sub numele de
nummus centenionalis.
Manta lungă de purpură, de obicei prinsă pe umărul drept
cu o fibulă (agrafă); la împăraţii bizantini simbolizează
dreptul politic al împăratului de a domni în numele lui
Christos asupra lumii.
Monedă medievală japoneză de argint sub formă de bară
(gin = argint; cho lung).
Monedă apărută în Asia Mică, după 188 a. Chr., în valoare
de 4 drahme attice sau 3 denari (11,5 g 1 2,5 g); numele
provine de la cysta mystica de pe avers, de unde scapă un
şarpe, aluzie la Misterele dionysiace ale Pergamului.
Marcus Antonius, Augustus şi împăraţii de mai târziu
(îndeosebi Hadrianus) au emis monede de argint cu o
greutate asemănătoare (cistofori imperiali).
Distribuire gratuită de vin şi ulei cetăţenilor romani.
Piesă având forma unei monede de bronz, imprimate
adânc, mai ales cu o linie marginală (37/38 mm 42/45
mm); apărută din secolul I, a fost folosită mai ales în a
doua jumătate a secolului IV şi în timpul celui următor; pe
avers erau imprimate efigiile unor împăraţi sau
personalităţi renumite ale Antichităţii (Homer, Alexandru
cel Mare, Nero, Traianus etc . ), iar pe revers apar imagini
din viaţa circului sau din mitologia referitoare la
Alexandru cel Mare; pe avers, după batere, are gravate o
ramură de plamier şi monograma P E. Nu se cunoaşte
exact destinaţia lui, dar se presupune că avea funcţia de
jeton, ca distincţie pentru învingătorul unei întreceri, ca
bilet de intrare la diverse spectacole sau ca
amuleta/talisman. Există aproximativ 842 de tipuri.
Semn mic variabil (scris sau imagine), imprimat, de
obicei, sub forma unei ştampile rotunde sau rectangulare
(cu divinitlţi, simboluri, sigle, monograme etc. ) care se
aplica in Antichitate pe unele monede. Contramarca avea
rolul de a confirma puterea circulatorie (acceptare/
repunere) a unei piese monetare sau de a o investi cu alta.
=

Cistofor

-

Congiarlum
Contorniat

-

Contramarei
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Coroană
Costandă
Crăiţar
Cruce
patriarhală
Crux mono
grammatica

Cupelare

Daler
Dareikos/ Darie

Decoraţia

Deflaţie
Dezinflaţie
Denar(ius)

nouă, într-o anumită arie şi într-un anumit timp (în
general, autorizare ca mijloc de plată). Folosită la început
în lumea greacă, a fost adoptată şi de cea romană; apare şi
pe monedele celtice şi dacice, dar, în acest caz, a avut un
rol decorativ.
Unitate monetară apărută în Evul Mediu, dar folosită şi
astăzi (Suedia, Cehia, Estonia).
Numele sub care mai este cunoscut troiakul în Ţara
Românească.
Vezi Kreutzer.
Cruce cu două braţe transversale (cea de sus este mai
scurtă).
Cruce cu bara verticală în forma literei greceşti rho (p) sau
monogramele iotachi (*) şi chi-ro (monograma
constantiniană), folosite pe monede ca abreviere pentru
Hristos.
Procedeu empiric de eliminare a impurităţilor din metalele
preţioase, prin arderea (oxidarea) plumbului dintr-un
amestec de plumb şi metal preţios, într-o tigaie specială
sau cuptor (= cupelare); în limba germană semnifică argint
ars.
Monedă suedeză de bronz (secolul XVIII).
Monedă persană de aur (8,4 1 g) sau de argint (5,6 g),
bătută prima oară de Darius I (52 1 - 485 a. Chr.); 1
dareikos aur = 20 sigloi.
Încă din zorii vieţii umane organizate s-au folosit
distincţiile pentru a stimula îndeplinirea unei sarcini sau
obligaţii, îndeosebi militare, dar şi civile. În Imperiul
Roman se numeau dona militaria şi puteau îmbrăca forme
diverse, potrivit cu rangul lor ostăşesc (suliţe, vase
preţioase, coroane de aur, coliere, brăţări, fibulae,
phalerae, vexil/a etc.).
Proces forţat de reducere a inflaţiei, chiar fără creştere
economică.
Reducerea procesului inflaţionist rară compromiterea
creşterii economice. Este opusă deflaţiei.
Monedă romană de argint apărută în timpul Republicii
(4,5 g şi apoi 3,97 g), care de la Augustus (27 a. Chr.) a
cântărit 3,89 g (3, 4 scripula = 1/84 fibra) = 2 Q = 4 HS =
8 Dp. = 16 AE = 32 S = 64 Qd. Îşi micşorează treptat
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greutatea (3,41 g sub Nero) şi tilul (500°fo0 sub Septimius
Severus ); de la Caracalla este înlocuită tot mai mult de
antoninianus. Denumirea se foloseşte şi în Evul Mediu
pentru pfennig (denari de Friesach), care valora 1 / 1 2
schi/ling (= 1 /240 l ibra carolingiană); denarul unguresc era
echivalent cu 2 oboli. Şi în Ţările Române este atestat de
la Vlaicu, în Muntenia, şi, din secolul XVI, în Moldova. În
zilele noastre, Algeria, Jordania, Libia, Tunisia şi alte ţări
arabe folosesc numele dinar pentru unitatea monetară
curentă.
Monede de argint emise de banii Slavoniei (după 1255),
copiind modelul denarului, cu o greutate de 0,972 g şi
°
875 /00 titlu.
Lanţ de ciorchini de cristale ale unor componente ale unui
aliaj topit şi care s-au separat, în primul rând, prin răcire.
Greutate mică de sticlă ( 1 ,8 1 0 g) care avea forma unei
monede şi era utilizată la cântărirea monedelor de aur.
Monedă rusească medievală, la început de argint şi, mai
târziu, de cupru (= 1 12 kopeikă).
Monedă de la stărşitul Evului Mediu (Elveţia şi sudul
Germaniei), care copiază moneda din Italia de Nord
(teston) .
Cunoscut şi sub numele de dirhem, era un nominal arab
standard de argint (2 g), care imita drahma sasanidă şi
avea o greutate variabilă după timp şi loc; termen folosit şi
pentru monedele arabe de argint. Dirhamul otoman a
apărut la începutul secolului al XVI-iea (4,8 g şi 666 °/00)
şi, la început, valora 5 aspri. Î n Ţările Române se numeşte
şi padişah(iu) sau (şah)iu (se folosea la plata tributului).
Moneda folosită astă.zi in USA, Australia, Canada, Noua
Zelandă etc. A avut ca model thalerul german, iar numele
ii provine din olandeză (vezi Thaler).
Monedă de argint grecească, folosită şi în epoca elenistică.
Reprezintă 1 /1 00 dintr-o mină şi este egală 6 oboli. La
început, potrivit cu mina grea babiloneană (840 g),
cintArea 8,40 g, apoi 2,90 g, in sistemul ponderal corintic,
4,37 g, În cel euboico-attic şi, În cel eginetic, 6,24 g. Ca
multiplii se pot enumera didrahma (2 drahme) şi
tetradrahma (4 drahme), iar ca submultiplu mai uzitat
hemidrahma ( 1 /2 drahm4). Greutatea sa variază potrivit cu
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Ducat

Dupondius

Dutka

Ecu

Efigie

Electrum
Esterlini
Euro

Exagium

diferitele sisteme ponderale antice şi cu o anume perioadă
(= 1/8 uncia = 3,411 g).
Monedă veneţiană, întâi de argint (vezi şi matapan), apoi
de aur (vezi zecchin), între 1284 şi 1545. Din secolul al
XIV-iea este imitat în alte ţări europene, inclusiv Imperiul
Habsburgic şi Transilvania. Numele este folosit pentru a
desemna şi nominalul cel mai mare din sistemul monetar
al Ţării Româneşti (Vlaicu), care echivala cu 1,5 denari
sau 3 bani.
Monedă romană de orichalcum (alamă), care de la
Augustus a cântărit 13,64 g (12 scripula = 1124 fibra) = 2
AE = 4 S = 8 Qd.
În Evul Mediu se numesc astfel monedele poloneze
echivalente cu 3 groşi, care circulau în Ţările Române.
Din 1594 a emis o monedă similară şi Principatul
Transilvaniei.
Monedă franceză medievală de argint, echivalentă cu
thalerul. Unitatea monetară convenţională a Uniunii
Europene din 1979, în cadrul Sistemului Monetar
European (SME).
Reprezentarea reliefată pe monede a unei figuri umane sau
mitice, întreagă ori parţială (cap, bust etc.), din faţă sau din
profil.
Aliaj natural sau artificial de aur şi argint (gr., lat.,
electron) din care s-au bătut primele monede.
Emişi de Henric III al Angliei (1216-1272), după modelul
denarilor - pfenigi (sau pennies).
Noua monedă europeană adoptată de către Uniunea
Economică şi Monetară Europeană la 1 ianuarie 1999 şi
care este folosită de la 1 ianuarie 2002 (exclusiv de la 1
martie 2002) în 12 ţări membre ale Uniunii Europene
(Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia şi Spania).
Există până acum monede de 1, 2, 5, 1 O, 20 şi 50
eurocenţi, precum şi de 1 sau 2 euro.
Unitatea de greutate şi pond folosit la cântărirea unui
anumit tip monetar (mai ales de aur). Exagia (sau hexagia)
erau confecţionate din bronz (pentru cele din sticlă, vezi
deneral), cu o formă rectangulară sau rotundă şi cu efigii,
monograme sau inscripţionarea cuvântului respectiv
(exagium).
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Partea inferioară a unei monede (cel mai frecvent pe
revers), delimitată printr-o linie de restul câmpului şi care
cuprinde
informaţii
suplimentare
(siglă,
simbol,
monogramă).
Personalul administrativ şi de execuţie dintr-un atelier
monetar roman. El era alcătuit aproape în întregime din
servi şi liberti publici. Se cunosc denumirile acestora, ca şi
atribuţiile lor: e:xactor
controlor, flaturarius
lucrător
care turna metalul, malleator lovea ştanţa cu ciocanul,
nummularius officinarium
casier, probator
verifica
compoziţia metalului etc.
Cămătar în lumea romană.
Monedă ungurească măruntă (bilion), al cărei nume derivă
din cel al Heller-ului. Prima oară apare între 1 390 şi 1 427,
când este cunoscut şi sub numele de micul "denar" sau
°
parvus, cu un titlu de 353 /00• Cu acelaşi nume este
cunoscută moneda ungurească măruntă (din 1 893 ).
Vezi pastilă monetară (starea brută a unei monede).
Monedă de aur fin (= 3,5 g; 24 carate), emisă pe la 1 252 la
Florenţa; pe avers are imprimată floarea de crin, preluată
de la stema oraşului (fiorino d 'oro). A fost imitat în
numeroase ţări europene şi a servit ca model pentru
ducatul (ţechin) veneţian sau guldenul olandez. Cu acelaşi
nume este cunoscută şi moneda de argint emisă în
Imperiul Habsburgic, în secolul al XIX-iea.
Monedă mică de bronz, bătută de oraşele italiene ( inclusiv
coloniile genoveze de la Marea Neagră) în Evul Mediu.
Monedă romană grea de cupru ( c. 9 - 1 1 g), care a apărut
după anul 294. Ulterior, greutatea sa a scăzut până la 4,48
g şi chiar 1 ,50 g (Constantin cel Mare, 335). La început a
avut în compoziţie şi o cantitate scăzută de argint. Va fi
înlocuită în secolul al IV-iea de nominaluri mai mici, dar
va reapărea în urma reformei monetare iniţiată de
Anastasius ( 498), când o astfel de moneda va fi marcată cu
litera M (gr. , cifra 40). echivalentă cu 40 nummia; există şi
piese mai mici, de 20 ( K). 1 0 (I) şi 5 nummia (E); cele
echivalând cu o unitate nu au marca de valoare; se va
menţine pânl în I 09 1 .
Moncdl de aur creat! în 1 360 de către regele Franţei. Ioan
cel Bun, în urma elibcrArii sale din captivitatea engleza
-

-

-

-

Fenerator
Filler

Flan
Florin

Follar
Follls

Fnac
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(franc liber). Din 1577 (Henri III) se bat şi din argint.
Numele monedei de argint, recreată din 1798 şi folosită
până nu demult în Franţa (metal comun din 1920), Belgia,
Elveţia etc. Are 100 centime.
Pentru a înlocui ducaţii olandezi, Friedrich II bate din
1750 o nouă monedă de aur ( 6,055 g 16,89 mărci).
Numele folosit curent în Ţările Române pentru monedele
de aur, medievale sau modeme.
Veche monedă românească echivalentă cu 3 parale.
Unitate de cont şi monedă folosită în Rusia medievală (
112 pfund rusesc 409,5 g), care echivala la început cu o
rublă. Primele grivne aveau forma unor lingouri
romboidale sau de "limbă", pe care erau gravate semne şi
legende în caractere chirilice şi se foloseau ca mijloace de
plată.
Monedă de argint, care valora 1O - 12 Pfennige şi a fost
bătută prima dată de către Venceslav al Ii-lea, în jurul
anului 1300, la Praga (groşi de Praga). A fost imitată şi în
alte state medievale din Europa, inclusiv în Moldova
(Petru Muşat).
Monedă de argint (lat. grossus mare), valorând un sau,
care a fost bătută prima oară la Tours de Sf. Ludovic
(1266). A fost model pentru Grosch (Germania) şi grosso
(Italia).
Monedă de aur, emisă de Ioan de Boemia pe la 1325 şi
care reprezenta varianta germană a jlorinuluilzecchino, cu
aceeaşi greutate ( 3,5 g); în locul florii de crin sunt
reprezentări ale unor sfinţi (mai ales Sf. Ioan Botezătorul).
Numele monedei olandeze înainte de 1 ianuarie 2002.
Vezi piastru.
Monedă care avea 1/6 (meris) din greutatea (şi valoarea)
unei monede mai grele din seria respectivă (1/6 de stater
sau diobol de aur; la Athena avea 1,40 g).
Monedă de argint bătută prima oară la Hall în Suabia
(1200), de obicei fără legendă. În Germania, devine piesă
de bronz din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea.
Monedă divizionară (1/10 coroană) austriacă, între 18931920.
1/2 hekta (0,77 g la Athena).
Monedă de argint ( 6 scripula 1112 solidus) creată de
Heraclius (610-641).
=

Friedrich

=

Galben
Gologan
Grivna

=

=

=

Grosch/groş

Gros tournois

Gulden

=

=

Gruş sau guruş
Hekta

Heller

Hemihekta
Hexagramă

=
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Monedă de aur de la Nicephorus al Ii-lea (963-969),
înlocuind solidus-ul; treptat devine mai subţire şi mai
plată, iar mai târziu este concavă (trachy = scyphatos), ca
o mică cupă; din secolul XI scade de la 24 K la 8 K.
Personificarea onoarei (cu Virtus).
Monedă de aur creată de Alexios I Comnenus ( 1 092) şi
care a avut la început 20,5 K (4,42 g = 1 172 libra), iar mai
târziu 1 2- 1 4 K. Î n 1 376- 1 379 este înlocuit cu hyperperul
de argint, ca unitate de calcul, numele său fiind preluat de
taxa vamală, în izvoarele medievale româneşti fiind
cunoscută sub numele de "părpăr".
Monedă de electron, care a avut la început 6 K, iar mai
târziu 3 K.
Monedă otomană de aur, valorând 20 de piaştri ( 1 8221 838).

Imitaţie
Inflatfe

Irmillk
Jeton

Juno Moneta

Karat, quarat

Monedă care copiază un tip monetar oficial, uneori fără
intenţia de fraudă, păstrând greutatea şi titlul originale.
Creştere generalizată a preţurilor mărfurilor după o
diminuare prelungită a puterii de cumpărare a unităţii
monetare.
Monedă turcească de argint (= 1 /2 piastru
20 parale),
intre 1 703- 1 805.
Piesă metalică de mici dimensiuni folosită în Evul Mediu
pentru calculele contabile pe tabele sau pânze. Î n Franţa
(fr. jeter = a arunca), din timpul lui Ludovic XIV, membrii
Academiei primeau câte o piesă monetiformă din argint
(jeton) pentru fiecare şedinţă la care erau prezenţi, care
putea fi echivalat în numerar. Vezi şi tessera.
In templul acestei zeităţi din Roma a funcţionat unul din
primele ateliere monetare ale oraşului şi care a impus
numele său banilor metalici. Prin gălăgia gâştelor sale
sacre, această divinitate a anunţat (monere) atacul galic
nocturn asupra Capitoliului.
Unitate de greutate şi de mă.sură a purităţii (titlul) aurului:
°
°
1 /24 K
1 000 /oo . . . 1 8 K = 750 /oo etc. De provenienţă
arabi. ea este utilizatl şi in prezent.
Moneda greceascl de bronz (intre 8 şi 1 2 khalkos = obol);
are subdiviziuni (dikhalkos, trikhalkos ş . a. m. d.).
v. Wip�rmiinun.
Moneda medievali rectangulari sau triunghiulari;
=

=

Kll alkos
KlppermlBHD
KUppe
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Koban

Kopeika

Koson

Kreutzer

Kuruş
Kwartnic
Labarum

Legenda
Lepton
Leva
Leu

termenul semnifică "tăiată". În majoritate, au fost monede
de necesitate. În secolul XVI au fost emise astfel de
monede, de argint şi de aur (klippings) în Suedia, în timpul
războiului civil din anii 1568-1569
Monedă medievală mică japoneză de aur, care avea pe
avers imprimat nominalul, iar pe revers greutatea şi
conţinutul (ko = mică; ban = monedă).
Monedă rusească de argint, care, după 1689, pe avers,
avea reprezentat pe ţar călare, cu o suliţă (kobje). În timpul
lui Petru cel Mare devine piesă de aramă (= 7 ,80 g - 8,20
g). Submultiplul său era denga (= 1/2 kopeikă) şi poluska
(= 114 kopeikă).
Monedă de aur care imită pe cele romane (deşi are
greutatea staterului greco-macedonean), numită astfel
după numele gravat pe ea. Au fost găsite aproape exclusiv
în zona centrală a Daciei.
La început se chema "Zwanziger" şi a fost emis de
Meinhard II de Gorz (Tirol), în 1271; pe avers are o cruce
cu dublă traversă ("Radkreutz"); din secolul al XIV-iea s-a
numit "Kreutzer" (româneşte, "crăiţar" sau "creiţar"); 4
Kreutzers = 1 Batz şi 2 Kreutzers = 1/2 de Batz.
Habsburgii o bat pentru Transilvania, din 1710 (argint);
între 1761-1765 este de bronz.
Monedă turcească de argint, echivalentă cu thalerul.
Monedă poloneză de argint (1,5 g), emisă de Cazimir III
(în 1342-1370) pentru Halici.
Stindard format dintr-o bucată de ţesătură fixată pe hampă
printr-o bară transversală; în timpul lui Constantin cel
Mare are crucea şi monograma lui Christos (după lupta de
la podul Milvius, 312).
Textul scris de pe ambele feţe ale monedei.
Cea mai mică monedă grecească de bronz.
Unitatea sistemului monetar al Bulgariei. Vezi mai jos leu.
Sub acest nume este cunoscut talerul - leu olandez în
Ţările Române, în secolele XVII-XVIII. Monedă
românească de cont din secolul XVIII, care echivala cu 40
parale. Prin legea din 14/26 aprilie 1867 reprezintă
unitatea monetară a sistemului monetar naţional al
României. Un leu avea 100 bani. Şi unitatea monet ară a
Republicii Moldova foloseşte acelaşi nume (1993). De
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asemenea, a constituit şi modelul monedei bugăreşti
modeme, leva.
Măsură romană de greutate şi valoare (sau fibra canonică
= 3 27,45 g = 1 2 uncii); mai este atestată şi libra romană de
calcul târzie (logariki litra = aprox. 322,3 g); exista şi
libra romană de argint, egală cu 3 3 5,7 g. De curând, s-a
propus valoarea convenţională de 3 1 8,75 g pentru l ibra
romană, care corespunde mai bine greutăţii medii a
monedelor de aur. Libra bizantină târzie (secolul XIV) a
avut c. 3 1 8 g. În timpul lui Carol cel Mare, l ibra
îndeplineşte şi rolul de unitate de cont (aprox. 367 g). În
Evul Mediu este unitate de calcul şi în Vestul Europei (=
240 denari).
Monedă folosită în mai multe ţări (Italia, Turcia, Marea
B ritanie, Irlanda etc.); la început a fost o unitate de cont
(libra carolingiană).
Etalon ponderal şi monetar grecesc, precursor al librei
romane (= 1 /2 mina attică = 1 /2 libră = 1 2 uncii). Moneda
de argint cântărea c. 0,86 g, fiind asimilată obolului; se
numeşte nomos când este de bronz. Are multipli şi
submultipli.
Marcă de greutate pentru argint ( 1 /2 uncie).
Monedă franceză de aur emisă din 1 640, care avea pe
avers capul şi legenda cu numele regelui (Ludovic);
greutatea acestei piese coboară treptat (în 1 709 7 ,02 g 7,28 g; în 1 743 6,78 g).
Monedă otomană de aur cu două valori, după greutate şi
titlu ( = 4,80 g/4, 70 g 25/ 16 piaştri).
Cunoscută şi ca pecunia majorina, ea este o monedă mai
mare de bilion apărută în secolul IV ( 3 .5 g 7,5 g), care a
înlocuit/o//is-ul uşor.
Monedl medievală mică japoneză de argint sub forma
unei boabe (mameita = bob de fasole), folosită ca
submultiplu al piesei cho gin.
Monedl turcească de aramă/bronz bătută initial chiar de
Osman ( 1 299- 1 324), dar mai ales în secolul al XVI-iea.
De reguli, se băteau după un interval de trei ani, când se
schimba tipul monetar şi piesele anterioare erau
devalorizate potrivit cu valoarea metalului (= 3 ,207 g = I
dirham de cupru
1 /8 aspru). O monedă asemănătoare
bate şi Despot VodA .
=

=

=

Mahmudea

=

Majori na

-

Mameita

Man1lr

=
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Marca

Matapan

Medalie

Medalion

Milliaresion/
miliarense

Miliarensis
Mină

Modul

Unitate de greutate şi de cont (argint) din Imperiul
Carolingian, apărută în jurul anului 1OOO; marca de Koln
avea 234 g, cea de Viena cântărea 280 g, iar cea din Erfurt
era de 235 g (1116 marcă = c. 14,65 g). Numele monedei
folosită până de curând în Germania şi Finlanda.
A fost o monedă de argint veneţiană (ducato sau grossus
venetianus) emisă de dogele Enrico Dandolo (c. 1202),
°
care cântărea 2,178 g (965 /00), cu valoarea de 12 denari
sau 26 piccoli.
Piesă monetiformă, care nu trebuie confundată cu
medalionul, cu toate că derivă din acesta. Renumită este
medalia înmânată laureaţilor Premiului Nobel (av. Bustul
lui Alfred Nobel; 206 g aur de 23 K).
Piesă monetiformă creată în Grecia antică pentru
învingătorii de la Olimpiade (niketeria); tradiţia a fost
continuată de împăraţii romani, care au fabricat-o pentru a
o dărui, ca răsplată sau distincţie (strenae, Anul Nou,
sărbători, evenimente dinastice, victorii etc.); începând din
veacul al Iii-lea p. Chr. reapare frecvent şi atinge apogeul
în secolul unnător (aur, argint, bronz). Renaşterea aduce o
revenire la medalistică, artă în care s-au remarcat o serie
de mari maeştri (Leone Leoni, Benvenuto Cellini,
Albrecht Diirer ş.a.), după care, în timpurile modeme,
devine ceva obişnuit, medalia însoţind aproape orice
acţiune umană de o oarecare importanţă.
Monedă romană de argint creată în timpul lui Constantin
cel Mare (4,55 g = 1114 solidus = 1/72 libra) şi care
durează până la Heraclius, când este înlocuită cu o monedă
mai mare (hexagrama).
Miliarensis grea de argint din 337 (= 1/60 libra).
Unitate ponderală şi de cont folosită în lumea greacă: 1
mină = 50 stateri = 100 drahme. Era variabilă, potrivit cu
diferite sisteme (attic = 436,6 g; eginetic = 623, 7 g).
Conform calculelor metrologice, în secolele V-II a. Chr.,
în lumea greacă se utiliza mina de 425 g. Provine,
probabil, din Babilon (ma-na), unde cântărea ± 504 g (60
sicli/shekeli).
Dimensiune medie a suprafeţei unei monede, al cărei
parametru principal este diametrul.
https://biblioteca-digitala.ro
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Bucată d e metal, de regulă rotundă, c u valoare bănească
(lat. monetalpecunialnummus), ale cărei greutate, conţinut
(titlu) şi valoare au fost garantate de către o autoritate. La
început a fost mobilată doar o parte (faţă) a monedei ( v.
avers), iar apoi şi cealaltă parte (v. revers).
Numele sub care este cunoscută o anume monedă şi care
desemnează valoarea ei. O emisiune monetară putea avea
una sau mai multe nominaluri (de ex., drahmă,
hemidrahmă, didrahmă, tetradrahmă etc. sau obol,
hemiobol, tetraobol etc .); fiecare nominal se distingea de
altele prin greutate, modul, tip (uneori şi aliaj).
Monedă bizantină de aur (4,4 1 3 g), bătută în timpul
împăratului Constantin II Copronymos (74 1 -745) şi care
înlocuieşte complet solidus-ul din 963 ; titlul său scade mai
ales la Nicephorus III Botaniates ( I 078- 1 08 1 ) , când
ajunge la 8 K; după reforma monetară din I 092 va fi
înlocuită de hyperper sau perper.
Vezi nummuslnoummion.
Profesionist care schimba banii (zaraf) şi îi verifica; din
secolul II se ocupă şi de păstrarea depozitelor bancare.
Monedă romană de bronz din secolele IV şi V (c. I g
1 /40 follis). Nu mai este emisă din vremea lui Anastasius
(498), când încep a se bate doar multiplii săi (v. follis).
Prin nummus-numisma romanii înţeleg monedă, în
general.
Monede romane de necesitate, care au fost emise de către
generali în atelierele din taberele mil itare, cu scopul
satisfacerii nevoii urgente de plată a ostaşilor.
Monedă medievală japoneză de aur (o = mare; ban
monedă), care avea înscrisă cu cerneală indiană pe avers
semnătura gravorului.
Monedă şi unitate ponderală mică, de origine grecească,
echivalentă cu 1 /6 drahmă ( 1 /48 uncia
0,868 g). Un
obol de argint cântărea O, 73 g (sistemul attic) sau 1 ,04 g
(in cel eginetic). Mai târziu, apar şi obolii de bronz. Are
multipli (diohol. triobol. tetrobol) şi submultipli (hemiobol
2 tertamorion). Numele sau provine de la lingourile de
fier, cu o greutate determinatA şi sub formă de frigăruie,
care se foloseau înainte de apariţia monedei în cadrul
schimburilor intermediate. În Evul Mediu, obol se
num�te moneda mici de argint ( l 12denar).

=

=

=

=

=

=
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Officina

Onluk
Orichalcum
Ort
Paludamen
tum
Para

Pastilă
monetară
Patină

Părpăr
Pecunia

Pecunia

Marile ateliere monetare (monetăriile) destinate unei
producţii mari erau divizate în mai multe compartimente
(atelier) în care se desfăşurau identic toate operaţiile
necesare emiterii de monede. Pentru a controla volumul
fabricării, se înscria în exergă nu numai sigla monetăriei,
ci şi cea pentru atelier (ofjicina).
Monedă turcească de argint, echivalentă cu 1 O aspri.
Vezi aurichalcum.
Unitate ponderală medievală (= 1/8 marcă) şi monedă
poloneză de argint (1587), care valora 1/4 de thaler.
Manta lungă militară purtată de împăraţii romani, care a
fost înlocuită de Heraclius prin chlamyda civilă.
Para/bara/fada înseamnă în turceşte argint. S-au bătut nu
numai monede de argint (1623), valorând 3 aspri (= 1,10 g
= 3 aspri = 1/40 piastru), ci şi de aramă (1844). În Ţările
Române, paraua este o unitate monetară de calcul (= 1/40
dintr-un leu de calcul); în timpul ocupaţiei ruseşti (17721774), se emit la Sadagura piese de aramă pentru ambele
Principate, care valorau 2 sau 3 parale (respectiv, de 3
<lenghi şi de 3 copeici).
Bucată de metal pregătită pentru a fi transformată în
monedă (jlan).
Strat de oxid, de obicei benign şi protector, având diverse
culori, care-i dau un aspect deosebit, format şi instalat într
un timp îndelungat pe suprafaţa monedei.
Vezi hyperper.
Nume utilizat de romani pentru bani, în general, şi, în
special, monedă, care provine din cuvântul pecus (lat.,
animal mic), amintind perioada premonetară, dar şi aes
signatum, pe care erau imprimate reprezentări de animale.
Vezi majorina.

majorina
Pendilia
Pengo
Penny
Peseta
Peso

Pandantive fixate de diademă sau coroană, care atârnă
peste urechi.
Monedă creată în 1927 în Ungaria (= 100 filler).
Cea mai mică monedă engleză de argint; ulterior, se bate
din bronz.
Monedă spaniolă până la 1 ianuarie 2002.
Unitate monetară în America Latină (Argentina, Chile,
Columbia, Mexic etc.).
https://biblioteca-digitala.ro

Glosar
Pfennig/denar

Philippei
Piastru

Pol

Polgros
Polker
Polotnic
P61torak
Poltura
Pond(us)

Portapes
Potrolllc
Pre1

43

Monedă de argint creată de Carol cel Mare (768-8 1 4),
cântărind aproximativ 1 ,5 2 g ( 1 /240 fibra); 1 2 denari
valorau un sou, iar 20 de sous alcătuiau fibra. Ea a
constituit una din cele mai cunoscute monede ale Evului
Mediu, sub numele de penning (Suedia). Până de curând
reprezenta 1 / 1 00 dintr-o marcă germană.
Stateri de aur emişi de Filip al I I-iea, regele Macedonei.
Monedă turcească de argint (thaler), bătută din 1 687
(Soliman II) şi numită iniţial gruşlguruş (= 40 parale =
°
1 9,24 g, cu un titlu de 833 /oo). Are ca submultipli
irmilicul (= 1 /2), paraua, akce sau aspru (= 1 / 1 20), iar ca
multiplu iusluk (32,40 g = 2,5 piaştri = 1 00 parale).
Denumire a monedei de 20 de lei aur ( 1 868) sau 20 de lei
de aramă ( l 867); există şi bancnote de 20 de lei. Numele
provine de la talerul - leu al Ţărilor de Jos, folosit ca
monedă de calcul în Ţările Române, în secolele XVII
XVIII şi care era împărţit în 40 de parale (sistemul
otoman), un pol reprezentând jumătate (slavonă); prin
extensiune, denumirea va desemna un instrument bănesc
echivalent cu 20 unităţi.
Monedă poloneză de argint (= l /2 gros).
Monedă suedeză de argint (Gustav Adolf II) bătută la
Elbing, în 1 632 (= 1 /2 gros).
Monedă mare rusească de argint emisă de la Petru cel
Mare (= 1 /2 rublă = 50 kopeici).
Monedă poloneză de argint sau billon emisă din 1 6 1 4 (=
1 ,5 groşi).
Î n Ţările Române se mai numeşte astfel moneda de bilion
(= 1 ,5 gros) .
Echivalent al unei unităţi de greutate, concretizat printr-o
bucată de metal de formă rectangulară sau rotundă (cu
mâner sau perforată), cu diferite reprezentări, monograme,
simboluri, inscripţii, numele magistratului sau localităţii şi
indicarea valorii. El aparţine unui anumit sistem monetar,
cum au fost în Antichitate cel babilonean, fenician,
eginetic, euboic-attic, roman etc.
MonedA de aur emisă prima oară în secolul XVI de către
Portugalia şi care a avut drept model guldenul ( = 35 g).
Numele sub care mai este cunoscut trojukul in Moldova.
Cantitatea de monedl care se schimbă cu o unitate de
bunuri.
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Probator
Quadrans

Quadratum
incusum

Quaestor
Quinarius

Real
Rendage
Revers

Romanat
Român
Rublă
Rupia

Ryal

Verificator de monede sau de metale; se mai numeşte şi
spectator.
Unitate ponderală (1/4 din fibra sau din as) şi monedă
romană de cupru, care în timpul Republicii era echivalentă
cu aes grave, iar de la Augustus este o piesă mică de bronz
(2,84 g = 2,5 scripula = 111 16 fibra); s-a menţinut până în
secolul al Ii-lea.
Incusum (scobitură) reprezintă o imprimare adâncă a unei
ştanţe (obişnuit, pe revers, de formă pătrată = quadratum);
la început, monedele greceşti arhaice nu aveau decât
aversul mobilat, fiind lipsite de imagine pe revers. În
acelaşi timp, ştanţa de revers prin relieful înalt,
corespunzător unui pătrat, menţinea mai bine pastila
monetară, care ar fi putut aluneca la izbirea cu un ciocan.
Primele imagini pe un revers monetar apar în Italia de
Sud, pe la 500-480 a. Chr.
Magistrat roman cu atribuţii financiare.
Monedă romană de argint (= 11144 fibra = 2 scripula), cu
valoarea iniţială de 5 aşi; de la Augustus a valorat 1/2
denarius sau 8 aşi şi a cântărit 1,94 g (1, 7 scrupulum =
11 168 fibra) = 2 HS = 4 Dp. = 8 AE = 16 S = 32 Qd.;
dispare treptat în timpul Imperiului.
Monedă spaniolă de argint, emisă la început în Castilia,
apoi şi în Mexic.
Totalul taxelor de "seniorie" şi brasaj, ceea ce ridica
valoarea nominală a monedei (fr.).
Partea (faţa) monedei opusă aversului (reversus, lat. =
"întors"); ea deţine informaţii secundare, completând, prin
imagine şi legendă, mesajul aversului.
Unitate a sistemului monetar proiectat în timpul lui Cuza.
Unitate a sistemului monetar proiectat în timpul lui Cuza
(1860).
Unitate de cont şi monedă rusească de argint (rublă =
thaler). De la Petru cel Mare valorează 100 <lenghi.
Monedă indiană de argint (sfărşitul secolului XVI).
Numele monedelor actuale din India, Indonezia, Nepal, Sri
Lanka ş.a.
Monedă de aur apărută în Anglia, la sfărşitul "Războiului
celor două roze" (= 4 ducaţi = 13,75 g), care avea pe
ambele feţe un trandafir (rase noblelrose rya/).
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Unitate de cont şi monedă germană de argint, folosită şi
imitată în nordul Europei (suedeză, skillingar). Vezi şi
solidus.
Cea mai mică unitate ponderală romană, care a fost
folosită în sistemul monetar: 1 1288 fibra = l /24 uncia
= 1 , 1 37 g; 24 scripula = 1 uncia.
Termen folosit în Evul Mediu pentru monedele spaniole şi
italiene de aur sau de argint, care aveau reprezentat un
scut. Î n timpurile moderne valora 5 lire de argint (Italia).
A dat numele monedei portugheze (escudo).
Monedă concavă (reversul), în formă de cupă mică,
cunoscută la celţi şi geto-daci ; mai târziu, acest gen de
monedă reapare în B izanţ în secolul X şi, la cele de bronz,
în timpul lui Alexius I Comnenus ( 1 09 1 - 1 1 1 8). Prin
folosirea acestei tehnici, ca şi la quadratum incusum, se
urmărea obţinerea unei stabilităţi mărite a pastilei
monetare, în timpul procesului de batere.
Unitate ponderală şi monedă romană de orichalcum
(alamă ?), care de la Augustus cântăreşte 3,4 1 g (3
scripula = l ,96 libra) = 2 Qd.
Termen medieval (fr.) care desemnează taxa percepută
asupra unei monede de către emitent.
Monede de metal preţios (denari) "dinţate" pe margini (lat.
se"a = fierăstrău), cu scopul de arăta argintul bun din
interior; potrivit altor cercetători, ele imită monedele
celtice din nordul Italiei, care aveau forma de rotiţă.
Se"ati macedoneni şi seleucizi sunt produşi din flanuri
turnate înainte de batere în forme cu această
particularitate.
Monedă mică de argint in timpul Republicii ( 2,5 aşi
l , 1 3 g; = 4 aşi din secolul II a. Chr. ), care a devenit de
bronz la sfărşitul acesteia; de la Augustus a fost din
orichalcum şi cântărea 2 7,28 g (24 scripula = 1 / 1 2 fibra =
l uncia = 2 Op. = 4 AE 8 S = 1 6 Qd. ); deşi greutatea sa
a sclzut continuu, ci s-a menţinut până sfărşitul secolului
al III-iea. Î n timpul Imperiului este principala unitate de
calcul.
Unitate ponderală şi moncdl romani.
Numele romAnesc al monedei austriece de argint de 20
KreutzerJ (= crăiţari) YU Zwanziger.
=

=

Sestan1
Sfant
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Sfragistica

Siclu/siglos

Siglă
Siliqua

Sitokokkon
Solidus

Provine din termenul grecesc mj>paytc; (sigiliu) şi
desemnează disciplina care se ocupă cu studierea sigiliilor
(de plumb, de lut ars), ştampilelor, pondurilor etc.
Unitate ponderală babiloneană {± 8,40 g= 1/60 din mina
de ± 504 g); mai târziu, monedă lidiană şi persană de
argint, corespunzătoare drahmei (c. 5,4 g = 1/60 din mina
uşoară de argint, echivalentă cu 500 g). Siclul fenician
cântărea 4,5 g, iar 20 sigloi echivalau cu 1 dareikos.
Cuvântul respectiv provine din semită (shekel).
Abreviere constituită din 2-3 litere, separate sau unite.
Măsură de greutate romană (11144 uncia = 1/6 scripulum
= O,189 g) şi monedă de argint în Imperiul Roman Târziu,
în valoare de 1124 solidus (= 1/96 libra = 2, 73 g). În
secolul V este numai monedă de calcul. Vezi şi argenteus.
Cea mai mică unitate din sistemul ponderal roman târziu şi
bizantin (= 1196 hexagia = 0,0466 g).
Monedă romană de aur bătută din vremea lui Constantin
cel Mare (309, în Apus şi 324, în Răsărit) până în cea a
Imperiului Bizantin (963) şi care a înlocuit vechiul aureus.
Ea cântărea 4,55 g (1172 libră) şi valora 24 siliquae
(fiecare de c. 2,3 g de argint) sau 1000 de folles (cupru
argintat). De la Valentinianus I capătă pe revers, în exergă,
sigla 08 (= obrysum), adică aur pur (24 K). Are ca
submultipli semis/ semissis ( 2,27 g) şi triensltremissis
(1,52 g). Numele este folosit şi pentru monedele
medievale de argint, cunoscute şi sub numele de schilling
(1580, Polonia; 1589, Transilvania; Mihnea III şi Eustratie
Dabija, în Ţările Române).
Unitate de cont în vremea lui Carol cel Mare (aprox. 18,35
g); un sou valora 12 denari şi 20 de sous formau o fibra.
Mai târziu se numesc astfel şi piesele franceze sau italiene
de bronz (sol sau soldo).
Monedă engleză de aur apărută în timpul lui Henric VIII
(1489), cea mai cunoscută fiind cea a lui George IV
(1824), care avea pe avers capul regelui şi pe revers
reprezentarea Sf. Gheorghe (patronul Angliei) omorând
balaurul (= 1/47 libra de 373,242 g = 7 ,9881 g).
Termen economic de origine anglo-saxonă, care arată
combinarea stărilor de stagnare şi de inflaţie.
Vezi histamenon sau stamena.
=

Sou

Sovereign

Stagflaţie
Stamenon
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Dublul unităţii monetare, de aur sau de argint; când este de
argint se numeşte didrahmă (2 drahme), iar când este de
aur se numeşte simplu stater ( 20 drahme) şi cântărea
aprox. 8 g; la început, staterul de electron avea între 14 g
(milesiano-lydian) şi 1 6,5 g (phoceean). Moneda de aur cu
acest nume are multipli (distater, tetrastater, pentaster) şi
submultipli (hemistater).
Este moneda olandeză echivalentă cu 1 soldo.
Monedă fabricată dintr-un metal inferior (cupru, bronz,
fier) şi îmbrăcată cu o pojghiţă subţire de metal preţios,
realizată prin presare sau prin scufundare în metalul
preţios lichid: "îmblănită", "căptuşită" ( fr. fou"ees,
germ. plattierten, eng. platted/coated ). Se pare că astfel
de monede au fost emise atât de către atelierele oficiale,
cât şi de cele particulare; ele erau introduse în circulaţie cu
valoarea nominală a pieselor confecţionate în întregime
din metal preţios.
Imprimarea
pe
aceeaşi
monedă
a
elementelor
corespunzătoare unui tip monetar (imagine şi legendă)
peste altele, mai vechi, ale altui tip.
Monedă poloneză, iniţial de argint ( schilling), care,
ulterior, are tot mai puţin metal preţios (bilion) .
Numele românesc al monedei poloneze de argint, bilion
sau bronz ( l schi/ling, pol. szelag, pronunţat şelong).
Bucată de metal rezistent (bronz, oţel), pe care se grava în
negativ amprenta (efigi i, steme, legende etc.), pentru a se
imprima pe monedă prin batere; ea era montată (sudată) pe
un maşon, confecţionat, la rândul lui, dintr-un metal
comun; corespunzând celor două feţe ale monedei (avers/
revers) - pentru a fi realizată moneda -, erau necesare
două ştanţe, una fixă şi alta mobilă. Noţiunea de ştanţă se
foloseşte şi pentru a desemna rezultatul operaţiunii de
ştanţare (de ex., ştanţă dublă).
Unitate ponderali, monetară şi de cont folosită pentru
argint în lumea greacă ("greutatea pe care putea să o
poarte un om"). Cântărea 26, l 96 Kg în sistemul attic şi
37, 1 42 Kg în cel eginetic. Un talant
60 mine uşoare
(6000 drachme) sau 30 de mine grele.
Obiecte metalice (plumb, cositor, bronz) monetiforrne, dar
pot fi şi rectangulare sau triunghiulare. Se consideră că au
=

Stuiver
Subaerat(us)/
pelliculatus/
subferratus

=

Surfrapare

Szelag
Şal lu

=

=

Ştanfl

T alan t

=

Teuen
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Tessera
nummularia
Teston

Tetartemorion

fost precursorii banilor de hârtie (jetoane); cele romane
datează mai ales din secolele I şi IV-V p. Chr. Se crede că
au fost confecţionate cu prilejul unor evenimente faste
(victorii, aniversări, diferite sărbători) sau cu scop
propagandistic (alegeri) şi erau oferite cu titlu gratuit de
către împărat sau de către o persoană publică privată sau
religioasă cetăţenilor sau soldaţilor romani (intrare la
spectacole şi banchete publice, distribuţii de produse
alimentare - alimenta -, de alimente, îmbrăcăminte,
băuturi şi bani - frumentaria - sau numai de bani congiaria, donativa etc.).
Bară mică de os sau fildeş, folosită la sigilarea sacilor cu
monede.
Monedă de argint (it. testa) de 9,5 g (1 lira sau 112 scud),
creată la Milano, în 1474, de către ducele Galleazzo Maria
Sforza (se numeşte Dicken în Germania de Sud, Tirol şi
Elveţia).
Cea mai mică subdiviziune grecească de argint din secolul
V a. Chr. (0,187 g ± 0,010 g 1/4 obol), fiind imposibile
din punct de vedere tehnic cântărirea şi fabricarea unor
monede sub această greutate.
Monedă plată de aur de la Nicephorus al Ii-lea Phocas
(963), cu valoarea unui solidus redus ( 4,1 g c. 1112
histamenon); după reforma lui Alexios I se numeşte
tetarteron moneda divizionară de cupru.
Monedă grecească de argint echivalentă cu 4 drahme
( 17,2 g).
Monedă de argint, bătută prima dată în Saxonia (la
Joachimstahl), în 1519, de către contele von Schlick. Mai
este cunoscut şi sub următoarele numi!: rigsdalerl
riksdaler în Ţările Scandinave, rijksdaler în Olanda,
crown în Anglia, ecu în Franţa, tal/ero sau scudo în Italia,
peso în Spania, rublă în Rusia şi dol/ar în America.
Talerul-leu a fost emis de Provinciile Unite, din 1575
(27,648 g şi 750°/00). În olandeză se numea leuwen
daalders (Lăwentaler, germ.), deoarece pe avers era
înfăţişat un leu rampant. Numele a fost preluat şi de alte
monede (dolarul american, leul românesc, leva
bulgărească şi leka albaneză). A fost bătut de asemenea în
Transilvania ( 1551- 1690) şi Moldova (Despot Vodă).
=

Tetarteron

=

Tetradrahmă

=

Thaler
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Glosar
Tbesaurus
Titlu

Trachy

Trapeza
Trapezit
Tremissis
Tres viri
monetales

Troc
Trojak

Ughi
Uncia
Usura
Vlctorlatus
WlppennOnzen

Zaraf
Zeccbln
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Vezi aerarium.
Conţinutul de metal nobil într-un aliaj ; este redat printr-o
valoare raportată la mie (de ex., 500°/00, adică jumătate din
conţinut este metal nobil).
Monedă în formă de cupă mică (schifată); când este de aur
sau electrum se numeşte histamenon sau hyperper, iar
când este de argint, bilion, bronz sau cupru este cunoscut
sub numele de aspron trachy.
Masă folosită pentru desfăşurarea schimbului de monede
(zărăfie) sau depozit bancar în lumea greacă.
Echivalentul grecesc al termenului de argentarius.
Monedă romană de aur, echivalată cu 1 /3 din solidus ( 1 ,5
g), care a continuat să fie emisă până în 886.
Cei trei magistraţi monetari însărcinaţi de către Senatul
Romei să supravegheze emiterea monedelor; pe monede
se prescurtează cu III VIRI A.A.A.F.F. (tres viri auro
argento aere flando feriundo ).
Schimb comercial în natură (mărfuri).
Monedă poloneză de argint ( triplu gros
3 groşi).
Monede cu valoarea nominală de trei groşi au fost emise şi
în Ţările Române (Transilvania, Moldova).
Nume sub care este cunoscut în Ţara Românească ducatul
unguresc.
Unitate romană ponderală şi de cont: 1 / 1 2 fibra aprox.
27,25 g.
Termenul latin pentru dobândă.
3 scripula = l /96
Monedă romană de argint ( 3 ,4 1 g
fibra), emisă din 2 1 3 a. Chr. până în 1 65 a. Chr.
Monedă cu un titlu scăzut de argint (bil ion), apărută în
timpul Războiului de 30 de ani; Kipper/Kippen sau
Wipper/Wippen desemnează oscilarea (îndoielnică) a
balanţei.
Persoană specializată în operaţiuni monetare, in special, de
schimbare a diferitelor monede.
Monedă de aur ( 3,5 g; ducat. sequin. :ecchino), bătută
prima oarl la Veneţia de către dogele Giovanni Dandolo
( 1 2 84 ); numele său provine de la Zecea, insula în care se
afla atelierul monetar al statului veneţian, iar termenul
ducat se datoreazl ultimului cuvânt din legenda Sit t(ibi)
H(ris)te dat(us) q(ut'm) tu regis iste du�t1(tm), ca şi
=

=

=

=

=
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Zlot
Zlot tătărăsc

Zlot turcesc

reprezentării ducelui îngenuncheat; a fost emisă până în
vremea lui Napoleon (1797) şi reluată după acesta până la
Franz Iozef (1848-1916). În Ţările Române este cunoscut
şi sub numele de galben venetic.
Unitate de cont şi monedă de aur în Ţările Române
(slavonă). Numele actualei monede poloneze (zloty).
Menţionat de documentele medievale româneşti se pare că
desemna ducatul veneţian de aur sau era o monedă de
calcul (= 8,75 g = 2,5 florini ungureşti).
Contrafacere otomană sau imitaţie genoveză (Chios) a
ducatului veneţian.
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Ştiinţa numismaticii

1 .1 . Ştiinţa in istoria umanităţii

De-a lungul anilor m-am întrebat adesea care este sensul şi în ce constă
ştiinţa numismaticii. Î n diferite momente, pe măsură ce cunoştinţele mele
deveneau mai bogate, mi-am dat alte şi alte răspunsuri, dar odată ce
ajungeam la ele, noi dificultăţi îmi apăreau în faţă şi eram nevoit să-mi
continui căutarea.
Cuvântul românesc "numismatică" este un neologism introdus în
secolul al XIX-iea şi provine cel mai probabil din franţuzescul "numis
matique". Optez în favoarea acestei origini, cu toate că principalele limbi
europene (şi nu numai) cunosc termeni aproape identici, cu acelaşi înţeles
(eng., "numismatics", germ. , "Numismatik", it. şi sp., "numismatica",
rusă, "numizmatika"). Sorgintea sa trebuie căutată în grecescul nomisma,
preluat de latină, ca numisma, ambele, cu aceeaşi semnificaţie, de
monedă. La rândul său, rădăcina nomos derivă din "lege", deoarece
moneda, după cum remarca profund Aristotel (Etica după Nicomach, V,
5), nu este un produs natural, ea datorându-se reglementărilor umane.
Î n general, se admite că numismatica se ocupă de monede, dar şi de
alte forme băneşti sau paramonetare. Î nsă, asupra conţinutului său voi mai
avea prilejul de a reveni pe larg. Acum, ceea ce doresc să stabilesc este
locul său în ansamblul cunoştinţelor omeneşti . Şi, în legătură cu acest
lucru trebuie amintit că şcoala franceză a desemnat demult numismatica,
potrivit sintagmei utilizate prima oară, în 1 822, de către J. Lelewell, ca o
1
"ştiinţi auxiliară a istoriei" • Aceasta ar însemna că ea este o ştiinţă
folositoare (?) altei ştiinţe - în speţă. istoria -. pe care o ajută în demersul
său. Un prim obstacol se ridică de această dată în faţă, izvorât din vechea
1 J. Topolski, Metodologia istor;,;, tnd. A. Ţapu, Ed. Ştiinţifici şi Enciclopedici.

Bucureşti, 1 987, p. 34.
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dispută privitoare la caracterul ştiinţific al istoriei. Este aceasta o ştiinţă
sau nu, după cum susţin contestatarii ? Dar ce este la urma urmei ştiinţa ?
S-a afirmat, şi se susţine axiomatic, că fără ştiinţă nu ar fi fost posibilă
civilizaţia. Fără a adânci această chestiune, care iese din sfera restrânsă a
temei tratate, să încerc de această dată să mă concentrez asupra ştiinţei, ca
o creaţie umană aparţinătoare categoriei filosofice a cunoaşterii. Acest
lucru a fost definit cu multă vreme în urmă. Astfel, în viziunea lui I. G.
Fichte, "Ştiinţa este un sistem de cunoaştere pe baza unui principiu
suprem care exprimă conţinutul şi forma a ceea ce ştim"2 . Sintagma "ceea
ce ştim" cuprinde două echivocuri, întrucât ea este limitată atât în planul
mărginirii istorice a cunoaşterii, cât şi în acela al capacităţii de
obiectivare, ca fapt existând în afara conştiinţei omului şi independent de
ea. Cu alte cuvinte, ceea ce ştim astăzi poate fi mai mult decât ieri şi mai
puţin decât mâine, însă niciodată nu vom fi siguri că acestea sunt pe
deplin adevărate. De aceea, "considerarea a ceva ca adevărat (das
FU-rwahrhalten) este un produs al intelectului nostru, care se poate baza
pe principii obiective, dar care reclamă şi cauze subiective în simţirea
celui care judecă"3 .
"Considerarea a ceva ca adevărat sau valabilitatea subiectivă a
judecăţii, în raport cu convingerea (care este în acelaşi timp obiectiv
valabilă)", cunoaşte trei trepte:
Prima dintre ele, părerea, este considerarea a ceva ca adevărat, fiind
conştienţi că ea nu este suficientă nici subiectiv, nici obiectiv. Când
considerarea este subiectiv suficientă şi, în acelaşi timp, obiectiv
insuficientă, ea se defineşte drept credinţă, care constituie a doua treaptă.
Dacă este suficientă atât subiectiv, cât şi obiectiv, considerarea este
cunoscută sub numele de ştiinţă. Suficienţa subiectivă va deveni pentru
mine convingere, iar pentru ceilalţi certitudine. Aceasta înseamnă că

2

I. G. Fichte, Gnmdlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre,
Christian Ernst Gabier, Jena şi Leipzig, 1 796, p. IV şi urm.; G. W. F. Hegel, Prelegeri de
istoriafilozofiei, trad. D. D. Roşca, 2, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 964, p. 636.
3 I. Kant, Critica raţiunii pure, trad. N. Bagdasar, E. Moisuc, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1 969, p. 6 1 0; G. G. lggers, New Directions in European Historiography,
Wiesleyan University Press, Middletown, Conn., 1 984 ( 1 975 ?), p. 6.
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reprezentarea subiectivă are posibilitatea să posede o validitate obiectivă4 .
Dar cum poţi fi sigur de aceasta, ori de unde se ştie sau nu că acesta este
adevărul obiectiv ? Răspunsul care s-a dat până acum dilemei de mai sus
a fost cel al experimentului, prin care se dobândeşte posibilitatea de a
verifica un adevăr ştiinţific5 .
1 .2. Ştiinţe naturale (exacte) şi ştiinţe umaniste

Până de curând s-a susţinut că, spre deosebire de ştiinţele naturale sau,
după cum le definea un cunoscut istoric român, "ale fenomenelor", în
ştiinţele sociale, din care fac parte şi cele umaniste, este imposibilă
6
separarea subiectului de obiect . Î n ultima vreme această aserţiune este tot
mai mult zdruncinată de noile descoperiri teoretice şi progrese tehnice
tocmai în domenii ca matematica, fizica, biologia, chimia etc., adică în
sfera ştiinţelor aşa-zis exacte, care pun la îndoială o serie de cunoştinţe,
considerate până acum fundamentale şi imuabile. Verificarea pe cale
experimentală în ştiinţele naturale este veridică până la un punct7 , întrucât
macrocosmosul scapă încă în mod sigur posibilităţilor umane de
4

I. Kant, op. cit. , p. 6 1 2 şi 6 1 5 .
' Expresia "adevăr obiectiv" este un pleonasm, întrucât orice "adevăr" are
semnificaţia inclusl, de a fi obiectiv, iar "adevărul subiectiv" reprezintă o contradictio in
adiecto (fals). Cf. A . SchafT, Istorie şi adevăr, trad. A. Boboc şi I. Mihăilescu, Ed.
Politică, Bucureşti, 1 982, p. 1 1 4.
6 H. Bonasse . P. Delbet, E. Durckheim et alii. De la methode dans Ies sciences, Paris,
1 908; A. D. Xenopol, Noţiunea valorii 1n istorie, în AARMSI, s. li, t. XXVIII, 1 905, p. 81 0 (332-334); idem, La theorie de / 'histoire (Des principes fondamentaux de / 'histoire,
deuxieme Cdition), Ernest Leroux, Paris. 1 908, p. 23; idem. De.vpre metodă in ştiinţe şi 1n
istorie, în AARMSI, s . 11, t. XXXII. 1 9 1 0. p. 1 - 18 ( 1 09 1 - 1 1 08); J. D. Bemal. Ştiinţa in
istoria societdţii, Ed. Politică. Bucureşti, 1 964, p. 707; S. Mesure. Note, în R. Aron,
Introducere in filozofia istoriei. Eseu ckspre limitele obiectivităţii istorice. ed. S. Mesure,
trad. H. GAnescu, Ed. Humanita.s, Bucureşti, 1 997. p. 447-448 (nota 1 de la p. 23).
7
F. Simiand, Methode historique et sciences sociale., , în AnnalesESC. 1 .5. 1 960, I .
p. 87; J. D. Berna!, op. cit. , p. 707-7 1 8; M. Florian, Saieri alese. ed. N. Gogoneaţă.
Bucureşti, 1 968, p. 1 27- 1 29; R. Trigg, Rationality and Science. Can Science Explain
Everything ?, Basil Blackwell, Oxford, 1 993 ; idem, Înţelegerea ştiinţei sociale. O
Jntroducerr filosoficd, trad. A. Botez, C. F iruţl. E. Gheorghe, G. Nagâţ Ed. Ştiinţifică.
Bucurqti, 1 996, p. 1 O şi 1 5- 1 6; S. Mesure. in R. Aron. op. cit. , p. 476 (nota 1 de la p.
1 75); L. Boia. JOC11I c11 trrcvllll. Istoria intre atkvdr şi ficţiune, Ed. Humanitas.
Bucwqti, 1 998, p. 1 42 - 1 44 C'experimenrul" in istorie).
.
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cunoaştere completă şi nici microcosmosul nu ne mai apare astăzi
îndestul de accesibil. Pe de-o parte, ca produse subiective atât macro-, cât
şi microcosmosul se află în continuă extindere, confirmându-se astfel
caracterul relativ al cunoaşterii, dar şi tendinţa continuă a acesteia de a
spori şi de a se apropia de adevăr. Pe de altă parte, dacă este posibil deoarece trebuie să admitem şi imposibilitatea realizării sale -,
experimentul este de asemenea un produs uman, care poate fi executat
corect sau nu, independent de voinţa noastră, după cum şi rezultatele sale
pot fi sau nu validate parţial ori total, acceptate, interpretate corect,
influenţate, obturate, modificate etc., ceea ce semnifică un caracter relativ
şi în ceea ce-l priveşte 8 .
Postulatul "constanţei legilor naturii", formulat de către J. Stuart Mill,
a dominat multe decenii în epistemologie şi încă este destul de prezent,
chiar dacă uneori numai în subconştientul nostru9 . În secolul al XIX-lea şi
la începutul celui ce i-a urmat, deosebirile dintre ştiinţele naturii şi cele
sociale erau pentru numeroşi cercetători mai evidente decât astăzi şi, cu
toate acestea, încă din acea vreme s-au oferit explicaţii, pe de-o parte, iar
pe de alta, s-a relevat că aceste deosebiri nu sunt atât de radicale pe cât
păreau la o primă examinare. Unul din cei mai mari teoreticieni ai istoriei
şi, în mod sigur, cel mai mare din România, A. D. Xenopol, susţinea că
deosebirile dintre ştiinţele naturii şi cele sociale derivă din dualitatea for
melor pe care le ia universul (spaţiul şi timpul), care dau naştere la forme
reale şi existente în afara minţii omeneşti, precum şi la altele, proprii
numai conştiinţei noastre. Şi savantul ieşean puncta în continuare că,
potrivit acestei dualităţi esenţiale, din istoria materiei izvorăşte o con
cepţie de coexistenţă (sau de repetiţie), iar în istoria omenirii îşi află sursa
concepţia de succesiune. De aceea, explica el pe atunci, ştiinţele
coexistenţei (naturii) sunt conduse de legi, pe când cele ale succesiunii
sunt dirijate de serii. O altă deosebire între cele două mari grupe de ştiinţe
8 R.

Trigg, op. cit„ p. 22-23.
G. de Greef, Les lois sociologiques, Felix Alcan, Paris, 1 908, p. 4-8 şi 35-47; A. D.
Xenopol, Le postulat psychologiques, Alphonse Picard et fils, Paris, 1 9 1 2, p. 9 şi urm.;
F. Simiand, op. cit„ p. 86 ("legea ştiinţifică" este tot un produs spiritual şi deci o formulă
subiectivă, cu un conţinut relativ).
9
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poate fi identificată în metodologia de cercetare: ştiinţele naturii se
bazează pe inducţie şi deducţie, iar ştiinţelor sociale le este proprie
10
inferenţa •
Dar ceea ce părea sigur şi limpede pe atunci s-a dovedit a fi astăzi şi
îndoielnic, şi neclar. Astfel, clasificarea potrivit cu obiectul cercetării, în
ştiinţe ale naturii şi ştiinţe sociale, nu funcţionează în perioadele de
intensificare a cercetării, când se constată o diluare crescândă a hotarelor
dintre cele două mari grupe de ştiinţe şi se dezvoltă numeroase ştiinţe de
graniţă, care tind să capete cu repeziciune un statut autonom 1 1 •
Î n acelaşi timp, după cum spuneam, noile descoperiri din domeniul
ştiinţelor naturale au zdruncinat tocmai conceptele lor esenţiale şi au pus
la îndoială chiar termenul de "exacte". De pildă, noţiunea fundamentală
de timp, văzută până astăzi ca o progresie liniară, de la trecut la prezent,
nu mai apare ca o reflectare a realităţii, întrucât "prezentul" afectează atât
"trecutul", cât şi "viitorul", iar timpul poate fi conceput aşadar ca o
simultaneitate. Î n acest chip, relativitatea determinată de subiect a impus
în fizica cuantică ca, ceea ce se numea "trecut" sau "viitor" să însemne de
fapt doar "acum", cu semnificaţia că "trecutul nu a trecut" şi "viitorul nu
12
vine încă" •
10

A.O. Xenopol, Les faits de repetition et Ies faits de succesion, în Revue de synthese
historique, l , 1 898, p. 1 7 1 ; idem, Expunere pe scurt a principiilor fundamentale ale
istoriei, în MRMSI, s. II, t. XXI, 1899, p. 1 - 1 2 (463-474); idem, La theorie de / 'histoire,
p. VII şi 1 - 1 9; idem, op. cit., în AARMSI, s. 11, t. XXVIII, 1 905, p. 20-3 1 (344-355);
idem, Cauzalitatea in succesiune, în MRMSI, s. li, t. XXVIII, 1 906, p. 1 -47 (53 1 -577);
N. M. Djuvara, Civilisations el lois historiques. Essai d 'etude compart?e des
civilisations, Mouton, Paris-La Haye, 1 975, p. t o ( istoria se destlşoară în mari unităţi
aflate sub incidenţa unor constante legice); F. Braudel, Timpul lumii, trad. A. Riza, I , Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1 989, p. 27 (defineşte, în acelaşi mod, fenomenul de succesiune,
ca fiind procesul prin care oraşele dominatoare se înlocuiesc unele pe altele).
1 1 J . Topolski, op. cit„ p. 452.
12
I. Kant, op. cit. , p. 82 (spaţiul şi timpul sunt creaţii ale conştiinţei şi "ca fenomene
nu pot exista in sine , ci numai in noi"); H . Bergson, L 'evo/ution creatrice, Felix Alcan,
Paris, 1 9 1 4, p. 369 ('"timpul este invenţie YU este nimic"); M. Maeterlinck, La vie de
/ 'rspacr, Eugene Fasquelle, Paris, 1 928. p. 200-20 I ; E. von Neumann. The
Mathnnatical Foundotiom of Quanlllm Phy�ic.,, Princeton University Press. Princeton.
New Jeney, 1 955; L. C. Olivier, Duralion. memory and IM nature of the archaeological
r«Ord, in A. Gustafsson el H. Culsson.. (ed.), Glvfrr och arUologisko "''" - en vdnholc
till Jar/ NorrlbladJI, Gowc Scriea A, 3, Novum Grafiska AB, GOteborg. 1 999 , p. 529 şi
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Este momentul acum să menţionez că dificultăţile pe care le creează
relativitatea timpului au condus la căutarea unor diverse soluţii în vederea
diminuării influenţei acestui fapt asupra cercetării istorice, dintre care mai
cunoscută este cea găsită de F. Braudel, prin "la longue duree" 1 3 •
Din cele de până acum, reiese profunda perisabilitate a ştiinţei în
ansamblul ei 1 4 , ca şi a fundamentelor sale, constatări care impun faptul că
statutul ştiinţelor naturale nu se justifică mai mult decât al celor sociale.
Sau, după cum remarca iarăşi acelaşi istoric român, cu aproape un secol în
urmă 1 5 : "Nici o ştiinţă nu e perfectă, precum nici una nu e completă".
Poate exista ceva în afara cunoaşterii ? Evident că da, atât timp cât
admitem că aceasta este proprie numai conştiinţei. Deci, dacă urmăm
acest fir logic, se pare că nu poate fi cunoaştere în afara existenţei sau, cu
alte cuvinte, ontologicul primează asupra cunoaşterii. Ca o consecinţă, cel

53 1 -535; idem, Duration, Memory and the Nature of the Archaeological Record, în H.
Karlsson (ed.), /t 's about Time. The Concept of Time in Archaeology, Bricoleur Press,
Goteborg, 200 1 , p. 6 1 -70.
13 F. Braudel, Histoire et Sciences sociales: la longue duree, în AnnalesESC, 1 3,
1 958, 4, p. 725-753; idem, Timpul lumii, 1 -2, trad. şi postfaţă de A. Riza, Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1 989 ; idem, Gramatica civilizaţiilor, trad. D. Moarcăş, l , Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1 994, p. 30 şi 69-7 1 ; A. Riza, Postfaţă, în F. Braudel, Structurile cotidianului:
posibilul şi imposibilul, trad. A. Riza, 2, Bucureşti, 1 984, p. 398-399; W. Kula, Histoire
et economie: la longue duree, în AnnalesESC, 1 5, 1 960, 2, p. 294-3 1 3 ; idem, Theorie
economique du systemefeodal, Mouton, Paris - La Haye, 1 970, p. 1 42; M. I. Finley, Le
document et I 'histoire economique de I 'Antiquite, în AnnalesESC, 3 7, 1 982, 5-6, p. 71 O.
1 4 M. Maeterlinck, op. cit. , p. 207 ( ... l' inconnu est la seule chose qui existe
indubitablement... "); R. Aron, op. cit. , p. 3 7-4 1 ; edificatoare în lămurirea acestei
chestiuni sunt dezbaterile cosmologiei despre originea şi constituţia universului ("big
bang-ul" iniţial, "teoria inflaţiei", universul constituit din corzi vibratile, universul
"şifonat" etc.), ca şi imposibilitatea de a se răspunde la întrebări fundamentale de genul:
de ce este ceva, în loc de a nu fi nimic ? de ce funcţionează legile fizice şi cosmice
cunoscute şi nu altele ? ş.a.m.d. (cf. G. Ellis, Du big-bang a I 'etemite, în Le Courier
UNESCO, mai 200 l , p. 1 8-20; J. Briscoe, Et / 'inflation fur, în aceeaşi publicaţie, p. 2 1 ;
idem, L 'univers a une prehistoire, în aceeaşi publicaţie, p. 22-23; J.-P. Luminet, Cer
espace qui nous chiffonne, în aceeaşi publicaţie, p. 24-25 ; J. Horgan, La science
progresse, Ies mysteres aussi, în aceeaşi publicaţie, p. 28-29).
15 A. D. Xenopol, op. cit. , în AARMS/, s. II, t. XXVIII, 1 905, p. 8-9 (332-333) şi 29
(353); F. Simiand, op. cit. , p. 87 (ştiinţele exacte sunt subiective); R. Trigg, op. cit. , p.
1 0- 1 3 şi 22-23.
"
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puţin aparentă, ar trebui să acceptăm exacta reproducere a obiectului în
conştiinţa noastră şi să excludem posibilitatea relativizării sale 1 6 •
De-a lungul istoriei cunoaşterii omeneşti, s-a constatat că ceea ce a
fost considerat ca adevărat într-un moment dat, ulterior s-a dovedit că a
17
fost doar o părere • Iar ceea ce astăzi este încă necunoscut, mâine poate
fi cunoscut sau ni se va părea mai cunoscut. Continua lărgire a cunoaşterii
reprezintă, după cum s-a susţinut, o tendinţă spre atingerea adevărului
absolut, cu toate că şi de această dată pot fi exprimate unele rezerve.
Totodată, permanenta extindere a cunoaşterii imprimă un caracter relativ
oricărui proces gnoseologic, ceea ce reprezintă o concluzie de mare
însemnătate. Acest proces nu poate exista în afara conştiinţei noastre, iar
ţelul său - cunoaşterea absolută - nu va putea fi atins, chiar dacă
posibilităţile conştiinţei noastre sunt limitate sau nelimitate. Aşadar, prin
integrarea factorului subiectiv, Rrocesul cunoaşterii va putea fi în aceeaşi
vreme obiectiv, dar şi subiectiv .
Procesul cunoaşterii a fost exprimat prin triada subiectul cunoscător,
obiectul cunoaşterii şi cunoaşterea, ca produs al procesului cognitiv
(aspectul psihologic este exclus), care se află situate într-un sistem de
relaţii 19 • Diferitele curente filosofice interpretează acest sistem de relaţii
în cadrul a trei modele principale ale teoriei reflectării, care corespund de
fapt triadei de mai sus: 1 . Primul este cel mecanicist, în care subiectul este
pasiv şi obiectul cunoaşterii acţionează asupra sa, producând reflectarea,
copia obiectului. Acest model, de tip empirist-senzualist al relaţiei
cognitive, ar conduce la o cunoaştere istorică, ca "receptare pasivă şi
reflectarea «fidelă» a faptelor", care a fost respinsă de multă vreme de
filosofia istoriei 20 . 2. Al doilea model, cel idealist-activist, a pus accentul
pe subiectul cunoscător, care creează obiectul cunoaşterii ca produs al
16

A. D. Xenopol, la theorie de / ' hi.îtoire, la p. 30: "La science n 'est pas une
creation de notre esprit . . . Elle n'est pas que la reproduction intellectuelle de !'univers . . "
şi la p. 3 1 : . . . ii y a identite complete entre le connu et I' acte de la connaissance .. . car
autrement l 'esprit n'aurait pas sa raison d'etre"; M. Florian, Cun0Q.1tere ş i existenţă.
T iparul universitar, Bucureşti, 1 939, p. 1 79 şi 224; L. Boia. op cit. p. 5-6.
1 7 1 . Kant, op. cit p. 6 1 2.
11
A. Schaff. op. cit. p. 6 şi 8.
1 ' ln cazu l când in cunoaştere se admite ex istenţa a două planuri ( ontologi c şi
.

"

.

. •

.

psihologic. secundar). atunci ea nu este decât o posesie tlrl relaţie. percepţia fiind
identici realitlţii (cf. M. Florian, op. cit p. 1 97); vezi şi A. Schaff. op. cit. p. 88.
. .

20 G. W. F. Hegel. op. cit p. 1 4- 1 5.
.•
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său, alunecând astfel spre solipsism, unde nu există decât conştiinţa
creatoare a realităţii. 3 . Ultimul model respinge pe celelalte două şi
plasează în centrul atenţiei sale interacţiunea dintre obiect şi subiect.
Gândirea filosofică mai nouă a propus şi modelul reflectării activist
modificate, în care subiectul şi obiectul îşi păstrează existenţa lor
obiectivă şi reală, actionând în acelaşi timp unul asupra altuia într-o
relaţie cognitivă. În co�secinţă, chiar dacă obiectul îşi păstrează caracterul
cognoscibil, procesul este infinit, cu tendinţa de atingere a adevărului
absolut prin acumularea adevărurilor relative, ceea ce semnifică o
revenire la demonstraţia kantiană2 1 • Prin aceasta, devine posibilă
obiectivitatea cunoaşterii, dar ea nu va fi pe deplin realizabilă, întrucât ea
nu poate fi decât o obiectivitate umană, deci relativă. Principalul rezultat
pentru procesul cunoaşterii ştiinţifice va fi unul constant, cel de dobândire
a unui caracter obiectiv-subiectiv. Astfel, adevărul nostru va fi
concomitent atât absolut şi relativ, cât şi total şi parţiai22 .
Drept consecinţă, în filosofia istoriei s-a declanşat o aprigă dispută
între "cei care consideră că numai cunoaşterea totală, completă, multi
laterală şi, ca urmare, eternă, imuabilă poate fi adevărată şi cei care con
sideră că adevărul poate fi şi, cu câteva excepţii, trebuie să fie parţial,
incomplet şi, ca urmare, variabil, în măsura în care se dezvoltă
cunoaşterea noastră despre obiectul dat"2 3 . Rezultă că relativitatea derivă
din caracteristica cumulativă a cunoaşterii, care se amplifică în timp şi va
schimba forma şi conţinutul adevărului, concluzie care poate fi validată în
chip egal pentru ştiinţele naturii, dar şi pentru cele istorice. Dacă obiectul
cunoaşterii este infinitul, atunci şi cunoaşterea va fi un proces nelimitat,
dând naştere numai unor acumulări continue de adevăruri parţiale24 .
21

În ştiinţă lucrurile nu sunt adevărate sau false, ci adevărate numai în interiorul unui
sistem de referinţă şi al unor anumite limite statistic determinabile, care precizează
probabilitatea repetării aceleiaşi observaţii şi în care importanţa descoperirii este decisă
de gradul probabilităţii (cf. H. Selye, De la vis la descoperire. Despre omul de ştiinţă,
trad. Th. Gheorghiu, Ed. Medicală, Bucureşti, 1 968, p. 1 29); vezi şi A. Schaff, op. cit. , p.
9 1 - 1 05.
2
2 R. Aron, op. cit. , p. 1 78; S. Mesure, Notă asupra ediţiei de faţă, în R . Aron, op.
cit. , p. 1 6; A. Schaff, op. cit. , p. 1 07- 1 1 5 .
23 Ibidem, p. 1 1 6.
24 R. Aron, op. cit. , p. 20-2 1 ; A. Schaff, op. cit. , p. 1 1 7- 1 1 9; T. Judt, Povara
responsabilităţii. Blum, Camus, Aron şi secolul XXfrancez, trad. L. Leuştean, Polirom,
Iaşi, 2000, p. 1 5 1 .
https://biblioteca-digitala.ro

Ştiinţa numismaticii

59

1 .3. Istoria - ştiinţi umanistă?
Parte a cunoaşterii umane, istoria este condiţionată social şi - fără a fi
un paradox - din punct de vedere istoric. Determinările enunţate sunt
situate în centrul controversei dintre cele două concepţii dominante de o
bună bucată de vreme în ştiinţa istorică: pozitivismul şi prezenteismul.
"Pozitivismul sau istorismul consideră posibilă cunoaşterea istorică în
măsura în care este o reflectare fidelă purificată de orice factor subiectiv a
faptelor trecute"25 . Deşi i se atribuie lui Leopold von Ranke rolul de
fondator al curentului, astăzi este corect să amintim că de fapt Wilhelm
von Humboldt l-a precedat şi Numa Denis Fustei de Coulange l-a urmat
îndeaproape, iar motto-ul sub care este identificat ("wie es eigentlich
gewesen") a fost formulat într-o formă asemănătoare cu peste două
milenii mai înainte de către Tucydides26 •
Pozitivismul a scientizat vechea dualitate om - natură şi i-a dat forma
unei opoziţii între ştiinţă (nomotetică) şi istorie (idiograjică), care s-a
concretizat în cadrul istorismului prin înţelegerea ca non-relaţie între om
şi natură, spirit şi materie, trăire şi stare, unic şi repetabil, succesiv şi
coexistent, diacronic şi sincronic, adică a diferenţiat radical istoria (ca
ştiinţă socială) de ştiinţele naturii 27.
Deşi "Noua istorie" depăşeşte prin destructurare simpla critică de
veracitate a izvoarelor şi înlocuieşte evenimentul prin structură, ea nu
reprezintă, în opinia mea, decât tot o încercare de a elimina - lucru
imposibil, de altfel - ori mai degrabă diminuarea arbitrarului (citeşte
subiectivismul) din cercetarea istorică2 8. Istoria structurilor a facilitat
apariţia econometriei sau „istoriei cantitative", care consideră că toate
informaţiile pot fi cuantificate şi tratate în cadrul unor modele
2'
26

Ibidem. p. 1 20.
L. von Ranke, Ge.ffhichte de.r romanische11 und germa11ische11 VO/ker vo11 1494 his
1
1514. Sămtliche Werke . Verlag von Duncker, 23. Leipzig. 1 885. p. VII; A. Schaff. op.
cit. , p. 1 20- 1 2 1 ; Tucidide. Rd=hoiul pelopo11esiac. I . 22. I . trad. F . Fugariu, în D. M .
Pi�idi (ed. ), Prozd istorică greacă, Ed. Univers. Bucureşti. 1 970. p. 1 86.
1 A. Riz.a, Postfaţd. în F. Braudel, Jocurile schimhul"i· trad. A . Riza. 2. Ed.
Meridiane, Bucureşti, 1 985, p. 387.
21
L . Boia, op. cit. , p. 1 44- 1 46 (despre "New Economic History"); F. Platon. Postfaţă.
Reckscopuirra umanitdţii ck odi11ioard, în J Le Goff ( ed . ). Omul medin-al. trad. I .
Ilinca ' i D. Cojocaru. Ed. Polirom, laşi. J 9Q9 , p 345-360.
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matematice, ca şi a "istoriei seriale", unde evenimentele sunt substituite
prin serii 2 9 . Cu toate acestea, nici una din aceste "istorii", care nu sunt în
esenţă decât noi metodologii de cercetare, nu sunt în măsură să înlăture
total ceea ce pare aleatoriu în desfăşurarea istorică şi nici caracterul
obiectiv-subiectiv al ştiinţei, în general.
La rândul lui, prezenteismul - variantă la modă a relativismului neagă posibilitatea cunoaşterii obiective şi socoate că istoria nu poate fi
scrisă sine ira et studio, ea fiind doar o simplă proiectare a ideilor şi
intereselor prezentului asupra trecutului, iar trecutul nu poate fi obiectiv,
întrucât a fost creat de spirit într-un prezent etern valabil3 0 •
S-ar părea că prezenteismul, prin rescrierea continuă a istoriei, rela
tivizează totul, prefigurează istoria de clasă şi anulează caracterul ştiinţific
al istoriei 3 1 • Aceasta reprezintă în mare parte doar o aparenţă, deoarece în
acelaşi chip se rescriu şi toate celelalte ştiinţe, oricare dintre ele fiind
obligată să parcurgă procesul obiectiv şi activist al cunoaşterii, fără însă a
se renunţa la tot ceea ce s-a realizat anterior în domeniu32 .
Fără a adânci această sărăcăcioasă şi oarecum superficială prezentare a
cunoaşterii istorice, putem spune, odată cu E. H. Carr, că "istoria este un
29 F. Furet, L 'Histoire quantitative et construction dufait historique, în AnnalesESC,
26, 1 97 1 , 1 , p. 64-65 ; V. Liveanu, "Cliometria " sau "Noua istorie economică ", în
Revista de referate, recenzii şi sinteze, s. Istorie - Arheologie, 1 O, 1 973, 1 , p. 73-74; A.
Bărbat, Teoria statisticii sociale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1 973; P. Burke,
Istorie şi teorie socială, trad. C. Nicolae, postfaţă de S. Antohi, Ed. Hurnanitas,
Bucureşti, 1 999, p. 46.
30 J. G. von Herder, Ideen, Diderich, Leipzig, Jena, f. a., p. 1 58; G. W. F. Hegel, op.
cit. , p. 1 4- 1 5 ; B. Croce, Materialisme historique et economie marxiste, V. Giard & E.
Briere, Paris, 1 90 1 , p. 1 4- 1 9; idem, Zur Theorie und Geschichte der Historiographie,
Tiibingen, 1 9 1 5, p. 96-98 şi 1 24; R. G. Collingwood, The Idea of History, Clarendon
Press, Oxford, 1 946, p. 2 1 5-2 1 7 şi 305 .
3 1 A . Schaff, op. cit. , p . 1 35 ş i 1 60- 1 75 ; G . G . Iggers, op. cit. , p . 5-6 ş i 1 0- 1 1 ; A . Zub,
Biruit-au gândul (notă despre istorismul românesc), Ed. Junimea, Iaşi, 1 983, p. 347-348;
J. Le Goff, Imaginarul medieval. Eseuri, trad. M. Rădulescu, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1 99 1 , p. 33; K. M. Girardet, Warum noch "Geschichte " am Ende des 20. Jahrhunderts ?
Annmrten aus althistorischer Perspektive, Universitătsreden 42, Universităt des
Saarlandes, Saarbriicken, 1 998, p. 25.
3 2 A. Schaff, op. cit. , p. 1 59- 1 63; G . G. Iggers, op. cit., p. 9- 1 1 ; K. M. Girardet, op.
cit„ p. 7.
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proces continuu de interacţiune între istoric şi fapte, un dialog fără sîarşit
între prezent şi trecut", iar istoricul nu poate fi altceva decât doar o parte a
istoriei, adică un produs al acesteia şi, în acelaşi timp, un producător al
ei 33 . Sau, împreună cu F. Braudet34 , "Pour moi, l'histoire est la somme de
toutes les histoires possibles - une collection de metiers et de points de
vue, d'hier, d'aujourd'hui, de demain". Dacă obiectivitatea pură şi impar
ţialitatea istorică totală sunt ficţiuni, subiectivitatea "bună" sau
"ştiinţifică" se poate apropia de adevăr, iar eforturile istoricului de a se
distanţa de scopuri străine adevărului istoric îl împing spre atingerea im
parţialităţii, rezultând o sinteză ipotetică, relativitatea nefăcând altceva
decât să adâncească obiectivitatea3 5 . Din cele de mai sus se poate con
chide că istoria trebuie să fie mai "exactă", fără a se confunda aceasta cu
"integral", mai "imparţială", care nu trebuie înţeleasă ca "automat", şi
"fără tendinţă", care nu semnifică "fără preconcepere"3 6 .
Istoria a fost şi este acum tot mai luminată prin contactul cu numeroase
alte ştiinţe, din care nu lipsesc economia, etnografia, etnologia/ antropolo
gia, sociologia, psihologia, lingvistica, demografia, geografia ş.a., pe de-o

33 E. H. Carr, What is History ?, MacMillan et Co. Ltd., London, 1 962, p. 24; M .
Weber, Die '"Objelctivităt sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis şi
Knies und dav /rrationalitătsproblem. ambele în Ge.wmmelte Aufvăt:e zur
Wissenschaftslehre, TObingen, 1 92 2 , p. 1 65 , 1 83 , 1 9 1 şi 1 99-200; D. Heinrich, Die
Einheit der Wissenschaftslehre Ma:c Webers, Tilbingen, 1 95 2 , p. 83- 1 03 ; P. Ricoeur,
Histoire et verite, Edition du Seuil, Paris, 1 95 5 , p. 34; M. Finley. Mythe. memoire.
histoire: Ies usages du passe, trad. J. Carlier şi Y. Llavador Svenbro, Flammarion, Paris,
1 98 1 , p. 1 22 ; C. Mosse, Moses Finley· ou I 'histoire ancienne au present, în AnnalesESC,
3 7 , 1 982, 5 -6, p. 997 ; A. Schaff, op. cit . . p. 99; L . Dittmann , Stil. !iimbol. structură.
Studii despre categorii de istoria artei, trad. A. Pavel, Ed. Meridiane. Bucureşti, 1 988. p.
298-299; N. Berdiaev, Sensul i.ftoriei, trad. R. PlrpluţA, Ed. Polirom. laşi. 1 996, p. 36;
L. Boia, op. cit., p. 1 05 - 1 1 4.
w F. Braudel. op. cit în Annal,sESC. 1 3 . 1 958, 4, p. 7 34.
1' M. Florian, op. cit. . p. 24 1 ; R. Aron. op cit. . p. 70-73 (prin cunoaşterea de sine ;
insl nu implrtlşim opinia lui R. Aron, potrivit ci.reia CWlOqterca de sine nu este o forrnA
a cunoqterii); A. Schaff. op. cit p. 325-329; A. Riza. Po�tfaţă, in F. Braudel. Timpul
lumii, 2, p. 402� 1 1 ; L. Boia, op. cit p. 6.
)6 F. Simiand, op. cit p. 99; K.. M. Girardet. op. cit. . p. 9- 1 3.
··
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parte, şi, în prezent, este tot mai mult afectată de matematici, fizică, biolo
gie, chimie, ecologie, statistică, informatică ş.a.m.d., pe de altă parte3 7 .
Studierea societăţii însă nu va copia metodele de cercetare proprii
ştiinţelor exacte, decât în măsura în care acestea se potrivesc naturii feno
menului investigat, la celelalte fiind utilizat ceea ce corespunde cel mai
bine scopurilor propuse3 8 , ceea asigură originalitatea, dar şi autonomia
metodologiei proprii.
După cum am mai precizat, nu intră în vederile mele cufundarea în
adâncimile epistemologiei. Ne este îndeajuns ceea ce credem că am
obţinut până acum şi care poate fi formulat sintetic astfel : istoria este o
ştiinţă, ştiinţa face parte din cunoaştere, iar aceasta este specific umană
şi, deci, subiectivă; toate Împreună şi fiecare În parte, cunoaşterea,
ştiinţa şi istoria tind totuşi spre obiectivitate. Menţinerea acestui trend
depinde de numeroşi factori şi chiar aceste rânduri fac parte, în ultimă
instanţă, din această devenire3 9 . "Adevărul ştiinţific" este validat prin
consensul comunităţii ştiinţifice, dar va fi negat de "revoluţiile ştiinţifice",
când vor fi confirmate alte "adevăruri ştiinţifice", care pot îngloba parţial
sau total "vechile adevăruri ştiinţifice".
1 .4. Ştiinţele auxiliare ale istoriei?

O scurtă trecere în revistă a "istoriei istoriei" din timpurile modeme
arată că trecerea de la erudiţia de tip enciclopedic la o orientare de tip
ştiinţific a avut loc în mediile universitare germane, la Gottingen, în
secolul al XVIII-lea. S-a construit pe atunci şi în acest fel o punte peste
prăpastia dintre anticari şi istoricii profesionişti, care a reprezentat actul
de naştere a ştiinţei istorice modeme. Treptat s-a dezvoltat învăţământul
specializat în cadrul catedrelor de istorie şi, asemănător ştiinţelor naturale,
s-a pus tot mai mult accentul în instrucţie pe formarea şi orientarea
tehnică - în cazul istoriei, pe aşa-numitele ştiinţe auxiliare (diplomatica,
37 V. Pârvan, Idei şi forme istorice. Patru lecţii istorice (li. Despre valorile istorice),
în Scrieri, ed. A. Zub, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 98 1 , p. 39 1 ; F.
Braudel, op. cit„ în AnnalesESC, l 3, 1 958, 4, p. 727; F. Platon, op. cit„ p. 349.
38 A. Schaff, op. cit„ p. 359-360; R. Trigg, op. cit. , p. 1 43 şi 246.
39 Despre negarea caracterului ştiinţific al istoriei, vezi recent la G. G. Iggers, op. cit„
p. 3-4; L . Boia, op. cit„ p. 1 47.
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paleografia, epigrafia, arheologia, numismatica etc. şi chiar statistica
(termen creat încă din 1 748, tot la Gottingen, de către G. Achenwald4°) .
În sfera celor trei mari moduri de a concepe istoria
nomologic,
hermeneutic şi materialist-dialectic , ştiinţele speciale şi auxiliare au
acelaşi scop, adică cel de a cunoaşte şi pătrunde izvoarele pentru a stabili
locul şi timpul de desfăşurare a evenimentelor, dar şi de a evalua critic
sursele cercetării istorice. Din acest punct de vedere, conceptul de "ştiinţe
auxiliare ale istoriei" are de asemenea un caracter relativ, întrucât fiecare
ştiinţă raportată la alta poate fi "auxiliară" şi, în cazul nostru, fiecare
dintre ele are posibilitatea de a deveni "ajutătoare" pentru istorie4 1 • Orice
informaţie privitoare la viaţa oamenilor constituie un izvor istoric efectiv
sau potenţial, în acest context chiar lipsa ştirilor putând constitui o
42
informaţie, ca argumentum ex silentio •
M-am referit mai sus fugitiv la "revoluţia ştiinţifică", care este o
noţiune strâns legată de cea a inovaţiei. Ultimele cercetări au arătat că
inovaţia apare în ştiinţele sociale - şi nu numai la acestea - mai cu seamă
la intersecţia dintre sectoarele ocupate de diversele discipline. Fenomenul
respectiv constituie atât cauză, cât şi efect al unei fragmentări neîntrerupte
în specializări tot mai limitate şi recombinarea lor continuă în câmpuri
••hibride", de intersecţie, unde două domenii strict specializate ale unor
ştiinţe diferite se întâlnesc şi dau naştere la subdiscipline. ••Paradoxul
densităţii" explică de ce într-o ramură ştiinţifică bine conturată, cu mulţi
cercetători, progresul este relativ şi mai lent. Ca urmare, hibridarea apare
numai după specializare şi doar într-o intersectare, unde numărul
specialiştilor este rarefiat. Aceasta nu înseamnă că poate exista o sinteză
interdisciplinară sau ştiinţă interdisciplinară, concepte total inadecvate
ştiinţific, întrucât resping specializarea. În timpul procesului de hibridare
se produc difuzări de concepte, conflicte între paradigme, împrumuturi de
teorii, metode, tehnologii şi instrumente, pe de-o parte, şi, pe de alta, se
creeaz.ă cercuri de cercetători, publicaţii şi baze de date specializate în
-

-

40 G. G. lggers, op. cit. . p. 1 2- 1 4 .
41 Chiar unii istorici reputaţi consideri ci "istoria a luat în slujba ei" (ancii/a : slu gi.
servitoare) alte ştiinţe (cf. A. J . Toynbee . Studi11 a.fupra istoriei. Sinte:ă a volumelor /- V/
tk D. C. Somnwll, ttwi. O. A . Uzlrescu. Ed. HumanihU, Bucureşti. 1 997, p. 72).
• l J. Topolski, op. cit. , p. 34-3 S , 269-279 şi 3 1 4-3 3 2 ; L. Boia. op cit.. p. 20-2 1 .
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domeniul recent apărut, desemnat ca hibrid4 3 . Dezvoltarea aceasta este
continuă şi energică, deşi cunoaşte ritmuri şi intensităţi variabile.
După cum am încercat să sugerez, inovaţia, cu termenul conex de
creativitate, are cea mai mare şansă de a se ivi în zona de intersecţie a
două subdomenii, dar ea nu va fi egal distribuită în interiorul acestora,
după cum şi printre oamenii de ştiinţă ea va fi inegal răspândită. Î n
interiorul unei discipline, plasarea inovaţiei în centrul acesteia are efecte
limitate. După cum arată istoria ştiinţei, zonele de graniţă dintre două
subdomenii au cel mai mare potenţial de inovare, întrucât fiind mai puţin
populate, spaţiul lor de creştere este mai amplu, iar combinaţiile reuşite
permit creativităţii un impact sporit; totodată, se remarcă faptul că, de
obicei, în practică inovaţiile au aplicaţii în alte discipline decât în cele în
care s-au produs44 .
"Revoluţia ştiinţifică" este asociată şi înglobată "revoluţiei
intelectuale", când vechile tipare de gândire sunt sfărâmate şi se propune
o altă modalitate de cunoaştere. Prin aceasta, disciplinele sunt mai greu de
identificat şi doar treptat ele se înfăţişează definitiv cristalizate, proces
care poate dura mai mult sau mai puţin şi care se caracterizează, nu prin
abordarea unor noi arii de cercetare, ci prin remodelarea obiectivelor
urmărite şi, implicit, printr-o altfel de înţelegere a timpului45 .
Ştiinţa istorică - ca de altfel întreaga ştiinţă - nu se "mişcă", nu
avansează prin acumularea de noi informaţii şi utilizarea doar a unor mai
eficace metode de cercetare, ci ea cunoaşte o "lărgire" necontenită46 • Prin
această extindere, după cum am menţionat, nu apar arii noi de cercetare,
ci se remodelează obiectivele urmărite. Î n acest mod înţelegem mai bine
folosirea crescândă a sintagmei "ştiinţele istorice", în detrimentul celei a
"ştiinţei istorice". Ele sunt acele ştiinţe de tranziţie, care au apărut în urma
hibridărilor din ariile de intersecţie şi care vor continua să se ivească atâta
timp cât va dura procesul cunoaşterii. Acest proces este însoţit pe de-o
parte de transformarea modelelor, dar şi de creşterea bazei documentare,
43

M. Dogan, R. Pahre, Noile ştiinţe sociale. Interpretarea discipline/or, trad. N.
Lotreanu, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 993, p. 9- 1 0, 58-88 şi 1 33- 1 47.
44 Ibidem, p. 16 şi 24.
45 A. Riza, op. cit. , în F. Braudel, Timpul lumii, 2, p. 400 şi urm.
46 P. Veyne, Comment on ecrii / 'histoire; essai d 'epistemologie, Paris, 1 97 1 , p. 258;
J. Guey, Bienvenue !, în PA CT, 5, p. XVIII .
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mai cu seamă prin noi întrebări adresate acesteia, decât ca urmare a
înmulţirii izvoarelor47 • Doar ignorarea acestor concluzii mai face încă
posibilă menţinerea în ochii unor specialişti a celor două paliere, istoria şi
ştiinţele auxiliare, deoarece aceştia văd încă în istorie doar un punct de
sosire, nu şi unul de plecare48 .
Apariţia şi conţinutul aşa-numitelor ştiinţe auxiliare ale istoriei le de
semnează ca ştiinţe de tranziţie, stare care nu va dura decât până într-un
moment al dezvoltării lor, când ajung la un anumit grad de autonomie şi
spaţiul ocupat în cadrul cercetării va deveni destul de larg spre a facilita şi
provoca noi specializări, cu noi intersectări şi hibridări, în urma cărora se
vor afirma alte ştiinţe de tranziţie. După cum am încercat să argumentăm,
intersectările şi hibridările nu iau naştere şi nu se dezvoltă în mod
obligatoriu în zona graniţelor unor domenii înrudite sau, cel puţin,
apropiate. Adeseori, procesul lor de elaborare se desfăşoară în ariile dintre
discipline radical diferite structural, cum ar fi între o ştiinţă a naturii şi
una din familia ştiinţelor sociale. Î nsă, împrumuturile de care vorbeam
(teorii, concepte, metode, tehnologii, instrumente) pot produce confuzii în
ceea ce priveşte domeniul căruia îi aparţine noua ştiinţă, de tranziţie la
început, uitându-se că aria de cercetare rămâne neschimbată. Aşa se
explică de ce a fost posibil ca unele dintre ştiinţele istorice, cum ar fi, de
exemplu, arheologia - la care se poate adăuga numismatica, dar şi altele
- au fost chiar incluse printre cele ale naturii49 . După cum susţin unii
teoreticieni ai istoriei, ştiinţele numite auxiliare au ca obiect de cercetare
izvoarele (prin euristică şi critica extemă) 50 , ceea ce, la o primă
examinare, pare a fi de natură reducţionistă. Extinderea sferei infor47

W . Kula, op. cit. , in Anna/e.îESC. 1 5 , 1 960, 2. p. 303.
Guey, la numismatique en croit, in AnnalesESC, 1 4, 1 959, 3 , p. 549; fr. Hartog.
Histoire ancienne el histoire (/ntroduction), în AnnalesESC. 37, 1 982, 5 -6, p. 687-696
( la p. 695, cu referire directl la numismatică).
49 J. O. Berna), op. cit. . p. 709 ( include arheologia în grupa ştiinţelor sociale des
criptive, deosebite de cele analitice); A. J. Toynbee, op. cit. . p. 363 şi unn . ; J. M. Fritz şi
f. T. Plog, The Nature ofArchaeological Explanation, in American Antiquitv. Journal of
the Society for American Archaeology, 3 5 , 1 970, p. 405-4 1 2; L . R. Binford. An
A rchtwological Pers{Wctfre, New York, 1 972; G. Mante, .·frchăologie ::wi.Khen Gei.�te.î 
und Natu�·i.uenschaft. Eine Hlpothese, 1n EAZ. 4 1 . 2000 . I . p. 5 -6 ; A. Hesjedal. Fra
tebt til tebt - elin- hvordan forhistorien hle til en Aatalog in A. Gustafsson & H.
4 1 J.

,

Karlsson, (ed. ), op . cit. , p . 25 3-265.
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maţii lor (efective sau potenţiale) derivă din caracterul subiectiv-obiectiv
al cunoaşterii şi deţine, de asemenea, un caracter relativ cu tendinţă de
atragere în cercetarea respectivă a tuturor domeniilor ştiinţei (prezente şi
viitoare), pe de-o parte, şi de a accede la infinitatea posibilităţilor de
cunoaştere, pe de alta. Cunoaşterea furnizată de aceste "ştiinţe auxiliare"
depăşeşte adesea percepţia indirectă5 1 , prin intermediul altui spirit, şi
ajunge la o înţelegere directă, fără nici o mediere, în acest mod
adâncindu-se caracterul subiectiv-obiectiv. In cazul numismaticii, suntem
în stare să dăm numeroase exemple în sprij inul celor afirmate: studiul
zăcămintelor minerale, paleo- siderurgia şi metalurgia, pondurile etc.
Absenţa legilor în ştiinţele sociale constituie principalul argument al
celor care contestă caracterul ştiinţific al istoriei, în timp ce în ştiinţele
naturii prezenţa lor ar asigura cadrele generale. Această paradigmă nu
rezistă dacă este supusă trăsăturii distinctive subiectiv-obiective a
cunoaşterii, întrucât fiecare sistem de legi însuşit până acum de ştiinţă s-a
dovedit a fi doar un adevăr parţial şi este de ajuns să amintim de me
canicile euclidiană, newtoniană şi einsteiniană. Se poate susţine că legile
care acţionează asupra fenomenelor nu sunt produse ale conştiinţei, dar
cunoaşterea lor nu are posibilitatea de fi desprinsă de spirit52 . Revenind la
ştiinţele auxiliare, născute ca unele de tranziţie, acestea conţin de cele mai
multe ori atât caracteristicile unor ştiinţe ale naturii, guvernate de legi, cât
şi însuşirile ştiinţelor sociale, unde acţiunea legilor, potrivit unor cer
cetători, nu ar putea fi determinată.
1 .5. Numismatica
1 . 5. 1 . Conţinut, limite şi scop. Din cele de pana acum, reiese că

numismatica este una dintre ştiinţele istorice, grup de discipline
asemănător altora, din care acum amintim absolut întâmplător ştiinţele
fizice, matematice sau filologice. Ca oricare disciplină istorică, şi obiectul
numismaticii constă dintr-un anume fel de izvoare banii , ceea ce îi
conferă un anume specific. Secole de-a rândul, în conştiinţa socială, banii
s-au identificat cu monedele şi aceasta a justificat până la un punct
consubstanţialitatea ultimelor cu termenul de numismatică. Însă, aceasta
se ocupă de toate semnele băneşti (premonetare, paramonetare şi
-

51

-

F. Simiand, op. cit„ p. 83.
5 2 A . D. Xenopol, La theorie de / 'histoire, p. 30 şi I 02; despre "legile istorice'', vezi
şi la R. Aron, op. cit. , p. 289-298.
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postmonetare ), ca şi de alte categorii de documente, strâns înrudite în
formă şi conţinut cu monedele sau puternic legate de acestea, cum ar fi
medalioanele, pondurile, decoraţiile, insignele, tesserae-le, jetoanele etc.
Mai mult sau mai puţin, toate aceste categorii au servit şi servesc încă
pentru a achita costurile unor bunuri ori servicii, îndeplinind rolul ascuns
sau vizibil de mijloace de plată. Dacă lucrurile sunt mai clare în ceea ce
priveşte diferitele obiecte şi instrumente legate direct de producţia mo
netară (ponduri, ştanţe, matriţe ş. a.) sau diversele sorturi de hârtii de va
loare, poate mai puţin evident ni se înfăţişează includerea decoraţiilor,
insignelor sau altor tipuri de distincţii. Dar, dacă ţinem seamă de faptul că
orice fel de distincţie atrage onorabilitate şi prestigiu, într-o scară valorică
stabilită, atunci întrevedem în aceasta o condiţie esenţială favorabilă
pentru ascensiune socială şi acces la putere, care au fost şi sunt întot
deauna însoţite de beneficii materiale sporite.
Două chestiuni necesită câteva cuvinte în plus. Î n primul rând, trebuie
cunoscut că unele dintre izvoarele amintite sunt revendicate şi de alte
ştiinţe, istorice sau nu, cum ar fi semnele premonetare, de către arheo
logie, ori hârtiile de valoare sau cvasi-banii, de către economie. Î n al
doilea rând, fiecare dintre aceste categorii de izvoare (premonetare, para
monetare etc.) poate constitui un domeniu nou de cercetare, în dezvoltare,
care, într-un anumit moment, poate da naştere la o ştiinţă de tranziţie. De
la această etapă şi până la autonomia sa deplină nu va dura mult, iar în
acel moment un nou domeniu se va desprinde complet de numismatică.
De la început, scopul numismaticii a fost acela de a identifica corect
documentul monetar: metal, denominaţiune (nominal), emitent, loc şi dată
de producere, iconografie5 3 . Î ncă din această fază iniţială, ştiinţa despre
monede a fumizat informaţii de prim ordin procesului de cunoaştere
istorică. Cel mai greu lucru ii reprezintă însă înţelegerea monedei54 .
H
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ensembles.

� tendarrce.T methodologique.'i dans Ies hudes „umismatiques.

in PA CT. S, p. 56; A. J. Toynbee. op. cit. , p. 72 ("Toate ştiinţele trec printr-o etapă in
care verificarea şi înregistrarea faptelor constituie singura activitate care le este
inglduitl. )
� M. H. Crawford, /„troduction. în M. H. Crawford. C . R. Ligota şi J. B. Trapp ( ed . ).
Meda& and Coiru. From 811« to Momm.Je„, Warburg Institute. Loodon. 1 990. p. I : "Of
all the forms of material evidence for the study of the pat. coins are the simplest to
collect. but have at the same time often also seemed the most di fficult to understand".
"
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Cu ajutorul unor noi metodologii, explorarea continuă şi crescândă a
"lumii monedei" a condus la depăşirea etapei "experimentale" şi, la fel ca
în alte ştiinţe, a urmat o a doua, cea teoretică. Numismatica a utilizat
datele experimentale şi a avansat profund în domeniul ipotezelor istorice,
îndeosebi a celor de natură economică şi socială. De această dată, un rol
însemnat în determinările necesare argumentaţiei de tip numismatic l-a
avut studierea contextelor arheologice şi monetare55 . Cu toate acestea,
numismatica nu poate exista fără o fază "experimentală" a cercetării,
succedată abia apoi de cea "teoretică", prin prezenţa ambelor elemente
conferindu-se acestei ştiinţe o dualitate, ceea ce îi asigură un caracter
specific, propriu atât unei discipline exacte, cât şi unei ştiinţe sociale.
Este evident că f!ră colecţionare şi colecţionari nu s-ar fi ajuns la
ştiinţa numismaticii. Insă, tot atât de clar reiese că scopul acesteia nu este
numai descrierea, identificarea şi ordonarea sistematică a materialului
monetar, cu toate că acestea alcătuiesc fundamentul cercetării de spe
cialitate. Plecând de la ele, "ştiinţa despre bani" poate utiliza instrumentul
monetar ca sursă pentru istoria statului, a politicii, a dreptului, a religiei, a
mitologiei, a esteticii, a paleografiei, a culturii etc., deci a istoriei în
general, sub multiplele sale aspecte. Dar toate acestea pot fi elucidate
numai prin examinarea tehnicilor monetare şi a metalelor folosite, a
organizării şi funcţionării atelierelor de fabricare, a greutăţii şi dimen
siunilor, a sistemului bănesc, a dreptului de emitere, a reprezentărilor şi a
legendelor ş.a.m.d. În această viziune modernă, numismatica devine o
bază şi pentru disciplinele învecinate, urmările fiind de amploare şi
adesea cu rezultate neaşteptate pentru toate ştiinţele istorice; de aceea,
astăzi, nu mai poate fi concepută o sinteză istorică fără referiri la
cercetările numismatice 5 6 .

55 B. Pick, Die Miinzkunde in der Altertumswissenschaft, Gotha, 1 922 ("numismatica
pură" reine Numismatik şi "numismatica aplicată" angewandte Numismatik); E. E.
Clain - Stefanelli, Numismatics an ancient science, Contribution from The Museum of
History and Technology, Bulletin 229, paper 32, Washington, 1 965, p . 4; T. Hackens,
Numismatique quantitative, numismatique theorique et
big bang ?, în Bulletin de
/ 'Institut Archeologique Liegeois, 1 07, 1 995, p. 359 şi 363.
56 K. Christ, Antike Numismatik. Einfahrung und Bibliographie, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1 967, p. 9; A. Bumen, Coins Jnterpreting the Past, British
Museum Press, London, 1 99 1 , p. 59.
-
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-
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Aşa cum se consideră îndeobşte, o ştiinţă trebuie să deţină propriile-i
caracteristici: domeniu şi metode de cercetare, legi specifice, concepte şi
noţiuni, limbaj şi terminologie, instrumente adecvate, cărţi şi reviste ş.a.
Întrucât, în continuare, mă voi opri asupra celor mai multe dintre ele,
acum atrag atenţia doar asupra limbajului şi terminologiei. În
numismatică, acestea au devenit atât de specializate, încât pentru o
persoană neavizată, inclusiv un intelectual (şi chiar un istoric), un discurs
sau un text strict de specialitate reprezintă, de obicei, ceva aproape
inaccesibil. Pentru a da un singur exemplu, iată cum a fost publicată o
monedă romană republicană57 :
"L. Thorius Ba/bus
AR. � 3,72 g; 1 9,5 mm. Grueber, 1 622, Roma, anul 90. Sydenham,
598, Italia de nord ? anii 1 00-95. Crawford, 3 1 6/ 1 , Roma, anul 1 05".
Să încerc "traducerea" pasajului de mai sus: L. Thorius Ba/bus; în
timpul magistraturii sale s-a confecţionat piesa publicată, ceea ce face
posibilă o datare precisă a acesteia. Monedă de argint (denar); axul,
adică imaginea reversului, comparată cu cea a aversului, se află întoarsă
spre dreapta, corespunzând acului ceasornicului fixat la ora 3; greutatea
este de 3, 72 grame, iar diametrul piesei atinge 1 9, 5 milimetri; Grueber,
Sydenham şi Crawford sunt autorii unor bine cunoscute cataloage de
identificare, în care se află descrierea pe larg a respectivului tip monetar
şi care, prin trimiterea la un număr. nu mai necesită reluarea prezentării
imaginilor şi legendelor: Roma sau Italia de nord indică centrul de
emitere, iar, în ceea ce priveşte anul, se subînţelege, fiind vorba de
Republica Romană. că el este raportat la o perioadă dinainte de Hristos
(a. Chr.).
Aşadar, se poate observa că, prin modul de publicare la care s-a ajuns
în prezent, se contrage la maximum informaţia transmisă şi, implicit,
spaţiul tipărit, ceea ce face ca textul să devină abordabil doar "iniţiaţilor".
De asemenea, întrucât nu doresc producerea unor confuzii, mai socot
necesar sA atrag atenţia asupra faptului că, din considerente mai cu seamă
stilistice, de-a lungul expunerii mele voi folosi pentru a desemna moneda
'7
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Poenaru Bordca

şi Şt. Chiţu, Tezaurul de cknori romani repuhlicani de la

oraflll Ocn�I� Mari (jvd ViluaJ. in SCN. 7, 1 980. p. 1 49.
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diverse locuţiuni, cuvinte sau sintagme, cum sunt "piese", "piese
monetare", "instrumente băneşti", "semne monetare'', "exemplare" etc.
1 . 5. 2. Domeniul de cercetare. Moneda, spre deosebire de alte izvoare,
nu este unilaterală: documentul sau inscripţia ne furnizează date scrise,
fresca, basorelieful sau sculptura în piatră ne pun la îndemână imagini, pe
când piesele monetare înglobează ambele tipuri de informaţii, atât în
reprezentare, cât şi în legendă; de asemenea, la fel ca oricare alt obiect,
moneda deţine ştiri despre ea însăşi. Deci, ea va avea un mesaj complex:
unul propriu, oarecum obiectiv, şi altul, destinat utilizatorilor, conceput cu
un anume scop. Subliniez existenţa acestor sensuri pentru a reliefa încă o
dată importanţa şi paleta nesfârşită de aspecte sub care poate fi tratată
moneda.
Ca oricare altă ştiinţă, numismatica a cunoscut o lărgire continuă a
domeniului său de cercetare, chiar în prezent acesta păstrându-şi
caracterul dinamic şi în continuă expansiune. Chiar dacă nu se consideră
că funcţia primară a monedelor a fost cea de bani, totuşi monetăria
constituie un indicator însemnat al nivelului economic al unei societăţi
şi, în subsidiar, al prosperităţii sau, dimpotrivă, al decăderii. Prin studierea
structurii volumului şi circulaţiei banilor, monedele au ajuns să constituie
un mijloc esenţial şi indispensabil de apreciere a configuraţiei economiei .
Şi eu cred că apariţia monedelor a reprezentat prima producţie de serie
din istoria omenirii 5 8 . Afirmaţia poate fi contestată, argumentându-se că
unele categorii de podoabe sau chiar de unelte au fost confecţionate cu mult
timp înainte, în chip organizat şi cu modele prestabilite tipologic, ceea ce
le-a asigurat o circulaţie destul de întinsă. Totuşi, nici una dintre ele nu a
cunoscut răspândirea aproape universală a monedei şi nici nu a atins
identitatea acesteia în formă şi conţinut. De fapt, abia moneda, odată
apărută, ni se pare că a fost cea care a stimulat înfiriparea altor posibile
producţii de serii. Nu cred că este întâmplătoare naşterea, aproximativ în
58 Ph. Grierson, Numismatics, Oxford University Press, London - Oxford - New
York, 1 975, p. 3; A. Bumett, op. cit. , p. 7; C. Morrisson, La numismatique, Presses
Universitaires de France, Paris, 1 992, p. 69 ("Meme fabriquees â la main, Ies monnaies
sont des objets identiques executes en nombre â partir d'un meme modele (moule ou
paire de coins) et, â ce titre, un produit industriei"); H. Moesta, P. R . Franlce, Antike
Metal/urgie. Ein Beitrag zur Technikgeschichte, Birkhăuser Verlag, Baset - Boston Berlin, I 995, p. 77.
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aceeaşi vreme c u a monedei, a unor producţii de masă pentru amfore,
opaiţe şi alte forme ceramice, podoabe sau obiecte metalice. Sosise timpul
producţiei - marfă, de serie, care, din etapa iniţială, s-a înfăţişat sub formă
tipizată şi în cantităţi nemaiîntâlnite până atunci.
Prin reprezentare şi legendă, moneda devine o adevărată cronică în
metal, un mij loc de comunicare în masă. Prin cercetarea numismatică,
cunoaşterea istorică se îmbogăţeşte cu noi date despre autorităţi (monarhi,
principi, dinaşti, guverne etc.) şi actele lor politice fundamentale. Mai
mult, în spatele suveranului şi al acţiunilor sale se pot descifra mobiluri,
concepţii, ideologii, adică, într-un cuvânt, istoria ideilor ne devine mai
accesibilă. Pe această cale, monedele rememorează conflicte, războaie,
victorii, acte de generozitate, măreţia diverşilor potentaţi ai vremurilor
ş.a.m.d. - toate, reale sau fictive, îndeplinind în acest chip rolul unui
mijloc de informare prompt, continuu şi detaliat - echivalent "mass
media" de astăzi (ziare, radiou, televiziune), pentru un public adesea
polietnic, multicultural şi în covârşitoare majoritate iliterat59 .
'9 M. Grant, Roman A.nniversary lssues. An Exploratory Study of the Numismatic and
Medallic Commemoration of A nniversary Year 49 B. C. - A. D. 3 75, Cambridge, 1 950;
J.-P. Callu, lesformules de VOTA a /afin du JJr s. , în BSFN, 1 6, 1 96 1 , 5 , p. 5 3 - 5 5 ; M.
Thirion, Les Vota imperiaux sur Ies monnaies entre 33 7 et 364, în SNR, 44, 1 965, p. 5 2 1 ; A. Abaecherli Boyce, Festa/ and Dated Coins of the Roman Empire: Four Papers, în
NNM, 1 53 , 1 965, p. 40-6 1 ; P. Kneissl. Die Siegestitulatur der romischen Kaiser.
Untersuchungen zu den Siegerbeinamen des ersten und zweiten Jahrhunderts,
Hypomnemata. Untersuchungen zur Antike und zu ihrem Nachleben, Heft 2 3 ,
G�ttingen, 1 969, p. 49-50 şi 242 -248; J. Jacquiot, l 'importance de la medaille pour la
diffusion des idees, în la medaglia d "arte. Atti de/ I convegno interna::ionale di studio,
Udine, 1 970, p. 29-40; A. Bianchi, la "viitoria " nella propaganda monetaria de/I ' etil
di M Aurelio ( 1 6 1 - 180), în AllN, 1 8- 1 9, 1 97 1 - 1 972. p. 1 5 3 - 1 73 ; H. Zehnacker. Monera.
Recherches sur / 'organisation et / 'art des emis.Jion monetaires de la Republique
romaine, Bibliothequc de l' Ecole Frarwaise d' Athcnes et de Rome, 222. Pari s 1 97 3 , cap.
I ; T. Hackens, Terminologie et techniques de fahrication. în Numismatique antique.
Probleme" et mrthotk.t , p. 3- 1 5 ; S . Shamma. The politica/ .Jignificance of religious
dogaru on Islamic coim, în Actes du lfCongre.J lnternational de Numi.tmatique.
Paris/Btlc, 1 976, p. 5 59-565; L . Morawiccki, Politica/ Propaganda in the Coinage of
IM late Roman Republic, Ossolineum. Wroclaw - Warszawa - Krak6w - Gdansk
LOdz. 1 983; E. KOnzl, Der romuche Triumph. Si�sfei"" im antiun Rom, Verlag C .
H. Beck, MOnchen. 1 988 ; F. Dumas. la monnaie comme aprrssion du pouvoir (X' Xllf swc/a), în Pouvoin et libertis au temps de.J premiers capetiem. Paris. 1 992; O.
,

.
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Moneda a fost garantată de autoritate, în primul rând ca urmare a unei
complexe convenţii sociale şi care s-a realizat concret prin reproducerea
emblemei (simbol, stemă, sigiliu) şi adăugarea unui text, ca element
complementar (legenda). Încă de la începuturi, caracteristicile tehnice ale
unei monede (aliaj, greutate, dimensiuni), nominalul şi locul său într-un
sistem monetar nu au fost lăsate la voia întâmplării, deoarece aceasta ar fi
însemnat respingerea "legii", a ordinii, şi acceptarea haosului, însoţit de
întregul său cortegiu de tulburări, mai cu seamă sociale, ceea ce ar fi putut
duce la modificarea radicală sau chiar la dezintegrarea societăţii. De
aceea, reglementările precise privitoare la monedă şi înglobarea lor în
toate nivelurile structurii sociale respective au generat o legislaţie
specifică, care de asemenea aparţine cercetării numismatice, deşi ea nu
poate fi despărţită complet de istoria dreptului (de ex. , dreptul de
proprietate).
Pe de altă parte, din parametrii deţinuţi de instrumentul bănesc,
indirect, se pot deduce informaţii de primă mână despre ansamblul
"constituţional" şi juridic, despre regulile administrative ale producţiei
monetare sau chiar despre finanţele statului. De pildă, AVG, AVGG sau
AVGGG, abrevieri des întânite în legendele monedelor romane târzii,
semnifică un singur suveran, doi sau trei; or, numele prescurtate ale
magistraţilor monetari de pe monedele romane republicane (monograme,
simboluri), însoţite adesea de reprezentări directe sau aluzive la
personalitate, carieră sau descendenţă, reprezintă indicatori clari pentru
descifrarea structurii administratiei monetare a vremii. Vastitatea temei nu
a descurajat pe cercetători şi, detaliile odată lămurite, ansamblul monetar
a devenit tot mai logic şi coerent. Încă de pe vremea lui E. Babelon se
cunoştea faptul că, numai în lumea greco-elenistică, peste 1 400 de oraşe
sau popoare şi aproximativ 500 de dinaşti au bătut monede.
Formele de scriere şi limbă (generale sau locale), variaţiile alfabetice,
diferitele versiuni de abreviere, chestiunile gramaticale, numele proprii
sau etnonimele şi multe altele au constituit de asemenea teme speciale de
cercetare numismatică, care pleacă de la referinţele furnizate de legendele
'

Richier, Les rhemes miliraires dans le monnayage de Trajan, în Latomus, 56, 1 997, 3, p.
594-6 1 3 .
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monetare şi elementele complementare acestora (de ex. , cele realizate în
câmp).
În Europa, din Antichitatea romană târzie, când, în 3 1 5 , pe un
medalion de argint bătut la Ticinum, pe creasta de pene de la coiful
împăratului apare pentru prima oară Christogramma, şi până astăzi, pe
monede a predominat semnul sfănt al Crucii. Interdicţia religioasă, pe de
altă parte, a exclus reprezentarea fiinţelor pe monedele islamice, ceea ce a
favorizat prevalarea pe aceste piese a textelor sacre. Reprezentările de zei,
semizei, divinităţi, eroi ş.a., universali sau particulari, cu atributele şi
acoliţii lor, alcătuiesc o adevărată frescă monetară a istoriei religiilor.
Uneori, o reprezentare de natură religioasă sau mitologică a putut fi
înţeleasă doar după un lung proces de cercetare şi prin explicaţii
supradimensionate, iar solicitarea unor cunoştinţe diverse şi foarte
profunde ale studiosului a fost maximă.
Spre deosebire de sursele documentare propriu-zise (papirus,
pergament, inscripţie în piatra, în ceramică sau în metal etc.), moneda
constituie orbis pictus, începând de la aspectele cele mai generale ale
civilizaţiei şi până în sfera vieţii private. Prin ea o întreagă lume se
dezvăluie în imagini concrete: figuri ale diverşilor conducători, elemente
de îmbrăcăminte sau de echipament, de mobilier, animale, plante, edificii
felurite de artă şi de arhitectură, ceremonii, datini şi obiceiuri ale
timpurilor şi locurilor etc., adică un anumit fel de istorie ilustrată a
culturii. Analizarea şi interpretarea unei asemenea categorii de izvoare
ridică probleme vaste şi diverse în faţa cercetătorului, care este silit să
apeleze şi la numeroase alte discipline, în vederea atingerii ţelului
unnărit60.
Banii, chiar aşa cum îi cunoaştem astăzi, sub fonnă de monede sau de
bancnote, au şi o componentl estetici. Monedele, din punct de vedere
artistic, aparţin aşa-numitei "arte minore", ca şi gemele sau alte obiecte de
podoabl. iar evoluţia lor se înscrie, cu specificul propriu. în istoria
60

J. Demeaux, Symho/eJ entomo/ogique., .wr le.T tetradrachme.T de Mende, în RBN.
97, 1 95 1 , p. 1 9-23 ; P. R. Franke, Tierdarstellungen au/ antiAen griechi.vchen Mi.inzen, în
Studiwn generale. Vortrăge zum Thema Meruch und Tier, 7, Wintersemester / 9H8- / 9R9.
Tiertntliche Hochschule Hannover. Hannover, 1 98 9, p. 56-69; O. Mannsperger.
llonographi.Yche /nterprrtation von Mibr=bil�rn: Z""·ei Denare Octaviam aw der Zeit
nach Nauloclna (36 "'· Chr.), in Litter� Numi.Jmati.Jche Vi„dobonensi.J. 4. 1 992. p. 23 1 240.
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generală a artei. Reliefuri înalte sau joase, reprezentări naturaliste sau
idealizate, monumente redate realist sau figurat, măiestria gravorului, ca
şi multe altele, care alcătuiesc stilul, au indus utilizarea instrumentului
bănesc ca izvor de prim ordin şi în cercetările de artă. Multe din
realizările monetare sunt vestite pentru înalta lor calitate artistică şi o listă
cu asemenea capodopere ar fi foarte lungă (de la piesele ateniene sau
siciliote şi până la bancnotele româneşti "cu eclipsa", în valoare de 2000
lei, emise în 1 999).
Materialul monetar poate contribui esenţial şi la datare, întrucât un
vechi deziderat istoric, şi îndeosebi al arheologiei, a fost şi rămâne încă
cel al plasării cât mai exacte în timp a vestigiilor descoperite. Arheologii
încadrează cronologic complexele arheologice prin intermediul unei game
tot mai vaste de materiale (inscripţii, fibule, importuri ş. a.), iar diferitele
obiecte sunt datate direct sau indirect. S-au dezvoltat astfel mai multe
sisteme de cronologie relativă sau absolută, în cadrul cărora moneda a fost
utilizată din plin. Regula fundamentală pentru asemenea datări derivă din
raţionamentul că nici un strat sau complex nu poate fi mai vechi decât
momentul în care a fost produsă cea mai nouă monedă asociată găsită
(teminus post quem). O întreagă literatură arheologică şi numismatică a
căutat să exploateze maximal din acest punct de vedere sursele monetare,
cu toate că, trebuie să o recunoaştem, capcanele nu sunt puţine în această
arie de studiu6 1 •
Nenumărate sunt şi informaţiile geografice furnizate de monede. Ţări,
regiuni, provincii, oraşe sau localităţi neînsemnate (adesea necunoscute
din alte izvoare), ape sau alte localizări sunt consemnate de piesele
monetare şi numismatica are menirea să deschidă şi în acest sens un câmp
vast de cercetare. Totodată, prezenţa sau absenţa monedelor, constatare
însoţită de felurite tipuri de analize statistice pot contribui la aprecierea
duratei şi intensităţii locuirii respective, ori a folosirii complexului dat
(aşezare, fortificaţie, drum, rută comercială sau militară, legături
comerciale ş.a.).
61

P.-H. Mitard, Les monnaies comme elements de datation d 'un site archeologique.
lmportance du degre d 'usure, în BSFN, 1 8, 1 963, 3, p. 233-234; V. Mihailescu-Bîrliba,
Moneda şi datarea complexelor arheologice, în Carpica, 23, 1 992, 1 , p. 1 93- 1 96.
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Falsificări sau încercări de fraude, oficiale ori private, nu au lipsit în
istoria monedei, chiar de la apariţia sa. Acestora li s-a adăugat şi
necesitatea de a se identifica resursele metalice, ca şi procedeele folosite
la fabricare. De aceea, în numismatică se examinează (cu instrumente şi
metode proprii altor discipline) aliajele, tehnologiile de producţie a
banilor, modalităţile prin care s-au realizat diferitele tipuri de falsuri şi
manipulările6 2 •
Pentru a face faţă exigenţelor cercetării de specialitate, numismatul
trebuie să posede o solidă cultură generală, nu numai istorică, alături de
celelalte calităţi indispensabile oricărui om de ştiinţă (ambiţie, voinţă,
perseverenţă, răbdare, putere de muncă, inteligenţă, ordine, sistematică,
temeritate, gândire originală, etică, concentrare, rezistenţă la eşecuri,
acceptarea criticii şi asumarea autocriticii etc.)63.
1 . 5. 3. Metodele de cercetare. Î n chip firesc, metodele generale proprii
tuturor disciplinelor au un rol însemnat în cercetarea numismatică, dar, ca
urmare a specificului acesteia, ea cunoaşte şi altele, originale. Astfel,
numismatica zisă "experimentală" utilizează o serie de metode preluate de
la ştiinţele naturii, pe când în cea "teoretică" predomină căile de
investigare caracteristice disciplinelor sociale. Î nţelegerea mijloacelor
prin care se realizează cercetarea numismatică nu are numai o importanţă
teoretică. Cunoaşterea acestor metode facilitează înţelegerea rezultatelor
obţinute, ca şi a receptării gradului lor de veridicitate.
Î n ansamblu, sfera metodelor de cercetare cunoaşte o continuă
amplificare odată cu înmulţirea mijloacelor de investigare, atât în plan
orizontal, cât şi în cel vertical . Evoluţia ştiinţei şi tehnicii explică şi impun
aceasta. Aşa încât, nu pot susţine că în această clipă cunosc toate
posibilităţile şi metodele de cercetare numismatică, după cum nu pot
afirma că cele pe care le stăpânesc sunt definitive sau că numărul lor este
finit.
"2 C ea mai mare pane din conţinutul subcapitolului privitor la domeniul de cercetare
a numismaticii o datorez lucrlrii ellemplar sistematizate a savantului vienez R. GObl ( cf.
,•fntiu NumismatiA:. Bd. I . Battenberg Verlag. MUnchen. 1 978. p. 25-28).
'3 J. D. Bemal, op. cit. . p. 2 1 -22; S. Ramon y Cajal. D"'mul .îpr� ştiinţă, trad. Şt.
Iacob, Ed. Politici. Bucureşti. 1 967, p. 40-59; H. Selye. op. cit. , p. 54 şi urm .. 1 64- 1 90 .
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Dintre metodele de cercetare unanim acceptate de toate ştiinţele, voi
enumera doar pe cele general aplicabile şi voi stărui ceva mai îndelungat
numai asupra acelora specifice numismaticii. Din prima categorie fac
parte observaţia (directă şi indirectă), inducţia, deducţia, comparaţia,
concordanţa, diferenţa,
variaţia concomitentă, clasificarea şi
experimentul. Ele au fost folosite încă de la apariţia formelor embrionare
de ştiinţă şi s-au menţinut până acum la fundamentul cercetării64 . O
îndoială poate plana doar asupra experimentului, ca metodă de cercetare
în numismatică, deşi, dacă examinăm producerea monedei şi tehnicile
financiare, ea este cu uşurinţă înlăturată. Experimente privind alierea,
turnarea, gravarea, baterea ori privind mecanismele financiare au fost
duse la bun sfârşit cu succes, cu toate că, după cum apreciez, ele nu vor fi
niciodată îndestulătoare şi pe deplin satisfăcătoare65 .
De la sfârşitul secolului al XIX-lea şi aproape în tot cursul celui de-al
XX-lea, lumea ştiinţifică a fost dominată de concepţiile materialiste şi
ateiste, care au promovat un spirit nefast în societate, dar şi în cadrul
cercetării, corespunzător unei încrederi nelimitate în posibilităţile omului
şi ale ştiinţei. Această axiomă s-a dovedit tot mai mult caducă, căci pe
măsură ce cunoaşterea macro- şi microcosmosului a avansat, în acelaşi
timp, paradoxal - aparent, am putea spune -, s-a mărit insondabilul
conţinutului lor. Însă, predominarea de-a lungul a peste un veac a
scientismului a condus la abandonarea principiilor aşa-zise apriorice66 , ca
intuiţia şi inspiraţia, cu toate că absolut toţi oamenii de ştiinţă au apelat la
ele şi s-au bucurat când au fost în graţiile lor.
O aprigă dispută ştiinţifică s-a declanşat şi în legătură cu folosirea
metodelor împrumutate de către ştiinţele sociale de la cele ale naturii.

64

A. D. Xenopol, op. cit. , p. 465-477; G. de Greef, op. cit. , p. II-V şi 50-60; F.
Simiand, op. cit. , p. 1 04 şi 1 1 5 ; J. D. Berna!, op. cit. , p. 1 1 ; S. Ramon y Cajal, op. cit. , p.
1 28- 1 4 1 ; H. Selye, op. cit. , p. 3 1 6-32 1 ; P. Burke, op. cit. , p. 32-33.
65
D. B . Sellwood, Some Experiments in Greek Minting Technique, în NC7 , 3, 1 963,
p. 2 1 7-23 1 ; D. Schmutz, C. Jăggy, Neue Erkenntnisse zur Brakteatenherstellung:
Experimente/Ier Nachvollzug prăgetechnischer Merkma/e, în Rezumate/Congres/Berlin,
p. 1 57- 1 58.
66
A. D. Xenopol, op. cit. , p. 30-3 1 ; S. Ramon y Cajal, op. cit. , p. 2 1 -23.
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Respinse de către unii6 7, acceptate de către alţii68 , unele dintre acestea au
cunoscut o largă utilizare, mai ales în ceea ce am numit numismatica
"experimentală"; însă, întrebuinţarea lor s-a extins şi în domeniul celei
"teoretice". Un bun exemplu îl oferă aplicarea metodelor proprii
matematicii şi statisticii în numismatică, în analizele de tip cantitativ69 .
Din acest punct de vedere, ca produs de serie, moneda se pretează cu
multă uşurinţă la asemenea estimări. În astfel de studii, se folosesc mai cu
seamă parametrii săi tehnici (titlu, nominal, greutate, diametru, ax , starea
de conservare), dar şi structura descoperirilor monetare (volumul pro
ducţiei şi intensitatea circulaţiei), ori tipurile şi numărul de ştanţe
(dimensiunile emisiunilor). Însă, cu toate acestea, nu trebuie omis faptul
că, în acest gen de cercetări, fundamentală rămâne informaţia primară
67

A. D. Xenopol, Expunere pe scurt a principiilor fundamentale ale istoriei, p. 463474; J. D. Berna!, op. cit. , p. 7 2 1 ; M. T. V. Buttrey, Calcu/ating Ancient Production:
Facts and Fantasies, în NC, 1 5 3 , 1 993 , p. 335-35 1 ; idem, Calcu/ating Ancient Coin
Production. li: Why it cannot be done, în NC, 1 54, 1 994, p. 3 4 1 -352.
68 Fiecare ştiinţă poate apela in propriul său interes la procedeele ştiinţelor anterioare,
pe de-o parte, iar utilizarea pe scară largă a noilor metode, mai complexe, mai sofisticate,
nu exclude folosirea altora, dintre cele mai simple, de multă vreme cunoscute, pe de altă
parte (cf. G. de Greef, op. cit. , p. 54). Vezi şi Fr. de Callatay, Statistique et
numismatique: Ies limites d 'un apport, în Rev. Arch. el Hist. Art Louvain, 20, 1 987, p.
75-95 ; idem, Calcu/ating Ancient Coin Production. Seeking a Balance, în NC, 1 5 5 ,
1 99 5 , p. 289-3 1 1 .
69 G. Mickwitz, Die Systeme des romischen Silbergeldes im IV. Jahrhundert n. Chr.
Ein Bei..'ipiel zur Anwendung der variatiormtati..rtischen Methode in der Numismatik. în
Societas Scientarum Fennica. Commentationes humanorum literarum, 6, 1 93 5 , 2; H. D.
Allen, Mathematics and Money. in The Numismatic Scrapbook Magazine, 24, 1 958. 1 2 .
p. 26 1 2-2620; L. Brunctti, Aspetti statistici delia metanumismatica. Roma, 1 963; Z.
Zabinski, Statystyczne analiza wagi denarow Sieciecha, in WN, 8, 1 964, 3 -4. p. 1 77 - 1 85 ;
A. Matuszewski şi J. Wiclowiejski. Statistica/ Method of lnvestigation the Structure of
Currrncy Circulation from Coin Findr. in WN, 1 7, 1 973, p. 1 7- 2 5 ; iidem. L "etude
statistique des structures de la circulation des monnoies romaines en Europe centrale el
orientale, in PA CT. S, p. 3 34-340; Ch. Carcassonnc. Bom et mauvais deniers. li. Etude
statistique tk tk1a jc/tantillons, în Numi.nnatique antique. Problimes et methodes, p.
1 2S- l 42; J. Guey şi Ch. Carcusonnc, Propo.• de statistique: quelques echantilloras
mo1"tairr, in Les "diva/1UJtiom „ a Rome. Epoque r�puMicaiM et imperiale (Rome. 1 315 novnnbrr / 9 75), l , Roma. 1 978; J. Guey. op. cit., p. XIII-XVIII; J. Topolski. op. cit.
.
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despre monedă. De aceea, mai ales în ultima vreme, s-a pus accentul pe
examinarea şi înregistrarea minuţioasă, cât mai corectă, a tuturor datelor
accesibile pe care le poate fumiza o piesă monetară (numismatometria) 70 .
Bineînţeles, întrucât aparatul senzorial uman face posibilă distorsionarea
informaţiei, ideal pentru cercetare ar fi utilizarea unui instrumentar cât
mai neutru, independent de orice intervenţie, eroare sau chiar impotenţă a
subiectului. Acest lucru este nerealizabil în totalitate, deoarece, pe de-o
parte, nu există încă mijloace tehnice pentru orice fel de investigaţie, iar,
pe de altă parte, orice aparat, de la cel mai simplu şi până la cel mai
complex, a fost şi este proiectat şi fabricat conform cunoştinţelor
precedente şi intenţiilor cercetătorului.
Aplicarea metodelor statistice în numismatică a constituit în ultimele
decenii tema unor reuniuni ştiinţifice internaţionale speciale (Paris, în
1 979 şi 1 986; Ravelo, în 1 990)7 1 , unde s-au abordat subiecte de mare
însemnătate, ca ponderea, uzura, orizonturile de tezaure, structura
descoperirilor ş.a.m.d. Se poate releva în acest context principala
concluzie a conclavurilor amintite: ceea ce părea bine cunoscut nu mai
este acum atât de evident.
Astfel, de pildă, s-a sesizat că perioadele de insecuritate, când s-au
îngropat numeroase "comori", induc impresia de abundenţă monetară, în
vreme ce o situaţie stabilă şi liniştită nu produce "martori" arheologici şi
numismatici, ceea ce creează o imagine deformată asupra trecutului 72 •
O altă observaţie interesantă ar fi aceea că la popoare cu o vie
activitate comercială, cum au fost fenicienii ori cartaginezii, moneda a
fost adoptată destul de târziu, spre deosebire de altele, cum au fost
persanii, mai puţin atrase de acest gen de îndeletniciri, dar, care, au avut
de timpuriu o însemnată producţie monetară. Explicaţia rezidă în faptul
că, la fel ca şi în zilele noastre, multe tranzacţii s-au desfăşurat rară
intermedierea monedei, care, după cum se pare, a ocupat un sector destul
70

J. Guey, op. cit„ p. XVI-XVII.
5; Rythmes de la production monetaire; T. Hackens, G. Moucharte şi A.
Stazio (ed.), Vie et survie des monnaies anciennes, Atelier europeen, Ravello, octobre
1 990, PA CT, 35, Strasbourg, 1 996.
72 T. Hackens, La circulation monetaire, question de methodes, în Numismatique
antique. Prob/emes et methodes, p. 2 1 3-222.
71 PACT,
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de restrâns al economiei antice73 • În acest chip, se cuvine să reţinem că,
fără o examinare profundă a tuturor izvoarelor, se poate comite o gravă
eroare ştiinţifică: de a elabora un model fals al unei economii din trecut.
Ca oricare altă sursă istorică, şi moneda poate fi studiată cu ajutorul
unor metode speciale, cum ar fi hermeneutica (critica internă), euristica
(critica externă) şi structuralismul, care au condus la extinderea sferei
informaţiilor, dar şi la decodarea mesajelor transmise grafic, iconografic,
lingvistic, terminologic şi psihologic 74 .
Io ansamblu, cercetarea nu utilizează doar o singură cale pentru a-şi
atinge ţelul urmărit. Nici numismatica nu face excepţie. De exemplu,
pentru a data exact o emisiune monetară - element fundamental al
oricărei interpretări - s-au folosit critica internă şi externă a legendelor,
analiza iconografică, metoda "legăturilor de ştanţe", ierarhizarea relativă a
surfrapărilor, examinarea orizonturilor şi structurilor de tezaure, studiul
metrologic, investigarea complexă a aliajului ş.a. Unele dintre aceste
metode aplicate în cercetarea numismatică au inclus, la rândul lor, alte
mij loace de căutare, mai simple, ori au dezvoltat şi rafinat metode
provenite din ştiinţele precedente (chorografia, caracteroscopia,
coeficientul de uzură etc.)75 .
n

Idem,

Numismatique quantitative. numismatique theorique et. . . . big bang ? ,

p.

3 59-360.
74 J .

Topolski, op. cit. , p. 34-35 şi 2 7 5 ; R. Trigg, op. cit. , p. 238-255.
75 E . R . Calley, On the Occurence of abnormal/y low weight and specific gravity in
ancient coins, în Numismatic Review, 3 , 1 946, 2 , p. 5 1 -5 3 ; idem, Orichalcum and
Related A ncient A lloys. in NNM. 1 5 1 , New York, 1 964, p. 78-97; J.-B. Colbert de
Beaulieu, La trouvaille de monnaies celtiques de Saint-Jacques-de-la-Lande. în RBN,
94, 1 948, p. 20-2 1 ; idem, Notules de numismatique celtique, in Ogam, 6, 1 954, 6, p. 289293 ; idem. La charactero.'icopie et la datation des emissions gauloises du lf siecle, in
BSFN, 1 6, 1 96 1 , 8 , p. 80; idem. Traile de numi.fmatique celtique, I. Methodologie des
ensembles, Centres de recherche.'i d 'Histoire ancienne, I, serie numismatique, Annales
li11iraires de / 'Universite de Besan(on, 1 3 5 . Paris. 1 97 3 . p. 50-62; C. M. Kraay, Gold
and Copper Traces in Ear�y Grrek. Silver /, in Archaeometry, 1 . 1 958, p. 1 -4; idem. li, în
ArchaftJmetrv. 2, 1 959, p. 1 -6; J . Guey. L 'a/oi du dmier romain de 1 77 a 2 1 1 apres J. 
C. (ttwk descriptive), in RN' . 4, 1 962, p . 73- 1 40; J . Condamin şi M . Picon, The
inflwnce of Corrru ion and Diffiuion on the Percentage of Silver in Roman Denarii. in
A rchMorrwtry, 7, 1 964, p. 98- 1 05 ; R. J . Forbes, Sl1'dies in Ancient Technology. Leiden:
7, 1 966; 8, 1 964; 9, 1 964 ; J. Condamin, J. Guey, M. Picon, Metal/urgie des monnaies
antiqws, in RN", 9, 1 967, p. 267 şi urm. ; D. R. Walker. Tlte M.>trology of tlte Roman
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Mă opresc acum doar asupra unora dintre metodele proprii
numismaticii, ulterior urmând să mă concentrez şi asupra altora. Astfel, în
scopul prec1zan1 cronologiei monedelor romane republicane s-a
întrebuinţat studierea structurii tezaurelor, metodă introdusă pentru prima
oară, încă din 1 860, de către Th. Mommsen ( Geschichte des romischen
Miinzwesens, Berlin). De curând, desăvârşirea acestui procedeu, aplicat în
cazul tezaurului descoperit la Morgantina (Sicilia), a făcut posibilă o
datare mai exactă, în anul 2 1 3 a. Chr., a primelor emisiuni de denari
romani republicani 76 .
Tot prin metoda analizei structurilor de tezaure dintr-o anume perioadă
de timp s-a reuşit determinarea cronologiei relative a monedelor bătute de

Silver Coinage, I-III, BAR Supplementary Series 22, Oxford, 1 976- 1 978; I. A. Carradice
şi M. R. Cowell, An analysis ofRoman silver coins of the Flavian familyfrom the period
A. D. 80-85, în Metallurgy in Numismatics, 1 , University Press, Oxford, 1 980, p. 1 681 73 ; P. Naster, Le probleme du coefficient de frai, în PACT, 5, p. 7 1 -74; C. Cosma, T.
Fiat, V. Znamirovschi, D. Alicu, D. Boros şi T. Daraban, Determination of valuable
metals in ancient coins using isotopic neutron sources, în P. T. Frangopol, V. V. Moraru
(ed.), First Romanian Conference an the Application of Physics Methods in
Archaeology, Cluj-Napoca, 5-6 November 1 987, 1 , Bucureşti, 1 988, p. 1 0 1 - 1 1 2; E.
Kolnikovâ, Kartographische Methode - Funde romischer Miinzen in der Slowakei, în
Litterae Numismatische Vindobonensis, 4, 1 992, p. 33-47; E. Aerts, Metal loss in the
monetary circulation of the Southern Low Countries (fifteenth - eighteenth centuries):
sources and methods, în Studia historica oeconomica. Liber amicorum Hermann Van
der Wee, Leuven, 1 993 , p. 4 1 -58; H. Moesta, P. R. Franke, op. cit. ; E. Oberlănder -

Tâmoveanu, V. Zoran, Gh. Poenaru Bordea, L. Trache, E. Iacob, I. Lukanc şi C. Ciortea,
Politique et technologie - observations sur Ies emissions monetaires romaines d 'or de
253 a 364, în RN, 1 5 1 , 1 996, p. 1 4 1 - 1 70; M. Caccamo Caltabiano, Immaginilparole: ii
lessico iconografico monetale, în Rezumate/Congres/Berlin, 1 997, p. 59; J.-N.
Barrandon şi M. F. Guerra, Methodes d 'analyse appliquees a la Numismatique, în
acelaşi volum, p. 825-830; V. Radic, Jconography of the imperial coinage of Stefan
Dusan, în acelaşi volum, p. 1 55; K. Lockyear, T. J. T. Sly, V. Mihailescu-Bîrliba (ed.),
CAA 96, Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, BAR

Intemational Series 845, Oxford, 2000.
76 P. Marchetti, La datation du denier romain et Ies foui//es de Morgantina, în RBN,
1 1 7, 1 97 1 , p. 98- 1 14; idem, Numismatique ramaine et Histoire, în Cahiers du Centre G.
G/otz. Revue d 'Histoire Ancienne, 4, 1 993, p. 25-65; M. H. Crawford, From Borghesi to
Mommsen. The Creation of an Exact Science, în Medals and Coins. From Bude to
Mommsen, p. 1 25 - 1 32.
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suverani omonimi din Anglia (William, Eduard) şi Franţa (Louis,
Philippe)77 •
Caracteroscopia, fundamentată de către J. B. Colbert de Beaulieu,
cuprinde ansamblul de observaţii şi analize care se referă la totalitatea
trăsăturilor distinctive cuprinse în piesa monetară. Această metodă
facilitează închegarea unei ierarhizări relative a emisiunilor78•
Una dintre chestiunile cele mai dificile care stă în faţa numismaticii
este datarea monedelor lipsite de elemente individuale de identificare.
Î ntr-o asemenea situaţie s-au aflat piesele bizantine anonime, deţinătoare
doar a unor imagini şi texte religioase. O mare cantitate de asemenea
exemplare de bronz (Jo/Ies) a fost găsită în cursul săpăturilor arheologice
de pe Agora din Atena şi de la Corint. A. R. Bellinger şi M. Thompson au
stabilit, prin studierea surfrapărilor, ca şi a nivelurilor în care au apărut
monede, atât perioada în care au fost fabricate acestea (96 7- 1 092), cât şi
cronologia lor relativă79 .
Monedele au fost produse îndeosebi prin batere (imprimare prin
lovire), procedeu în care s-au folosit ştanţele de avers şi de revers.
Acestea au fost confecţionate multă vreme prin gravare manuală. Pe
măsura folosirii, în procesul de producere a pieselor monetare a avut loc
şi deteriorarea lor, dar care nu s-a petrecut concomitent, aşa încât pe
diferitele exemplare ale unei emisiuni poate fi întâlnită o varietate de
ştanţe. Î n acest fel, pe aceeaşi monedă, o ştanţă de avers, de exemplu,
poate fi însoţită de ştanţa de revers a unei emisiuni anterioare sau,
dimpotrivă, a uneia posterioare. Prin studii de acest gen s-a reuşit
edificarea unor clasificări relative sau absolute, pornindu-se de la una din
ştanţele bine datate şi cu durata de folosire precizată sigur. Această
metodă a legăturilor de ştanţe a fost dezvoltată încă din 1 890 de către
F. lmhoof-Blumer, care a aplicat-o la monetăria lui Alexandru cel Mare80 .
-

-

11

C. Monisson, op. cit. , p. 32.
Colbert de Beaulieu. op. cit. în BSFN. 1 6. 1 96 1 , 8, p. 80; idem. Traile de
numi.smatique celtique, I, Methodologie des ensembles. p. 50-62.
7' A. R. Bell inger. Byzantine Notes. 5. Three Imperial Portraits, în Musem Notes. 1 3,
1 967, p. 1 4 1 - 1 48; M. Thompson. The Athenian Agora li. Coim. From the Roman
thrm1gl11 tlw Vnretian �od. Princeton, 1 954; C. Morisson. op. cit., p. 32.
'° F. lmhoof-Blumer. Griechische Miinzen. Neue Beitrdge unJ Untenuchungen,
Abhandlungen der KOniglich Bayerischen Akadcmien der Wissenschaften, Berlin. 1 890 ;
A. Bumett, op. cit. . p. 1 5 ti urm.
71 J.-8.
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Ştiinţă dinamică şi caracterizată prin dualitate (naturală şi socială),
numismatica şi-a dezvoltat continuu modalităţile de investigare, folosind
realizările oricărei alte discipline, care i-au putut fi utile. De aceea, în mod
sigur, viitorul ne va rezerva surpriza apariţiei unor noi şi tot mai eficiente
metode destinate să rezolve enigmele actuale ale "ştiinţei despre bani".
1 . 5. 4. Legile numismaticii. După cum am încercat să demonstrez,
numismatica este o ştiinţă socială, care, prin caracterul ei, întrebuinţează
metode proprii ambelor grupe de discipline - sociale şi naturale -, dar, în
acelaşi timp, şi altele, specifice doar ei. Situaţia se complică şi mai mult
în ceea ce priveşte legile numismaticii.
În domeniul numismaticii "experimentale" îşi exercită activitatea legi
tipice ştiinţelor naturale. Aliajele, turnarea, baterea, ponderea,
confecţionarea ştanţelor sau a formelor de turnare şi, în general, a
parametrilor tehnici nu ar fi fost realizate adecvat fără o bună cunoaştere a
proprietăţilor şi legilor fizice, chimice şi mecanice. Plecând de la acţiunea
şi efectul acestor legi, prin deducţie, astăzi suntem în stare să înţelegem şi
să explicăm mult mai complet numeroase "secrete" ale producţiei băneşti
dezvoltate de-a lungul vremurilor. Prin colaborarea dintre numismaţi şi
specialişti din domeniul ştiinţelor naturii, pentru a da un singur exemplu,
s-au adâncit şi s-au extins cercetările de paleometalurgie, aşa încât aceasta
tinde să devină o disciplină de tranziţie8 1 .
Astfel, s-a stabilit că un pas mare în această sferă de activităţi a fost
făcută odată cu rafinarea aurului, care, aşa cum o demonstrează vestigiile
arheologice dintr-un templu de la Sardis, a fost realizată pe la 600 a. Chr.
Mai dificil a fost să se obţină separarea aurului şi argintului, dar şi acest
procedeu va sfârşi prin a fi stăpânit de către lidieni sau perşi încă din
secolul al V-lea a. Chr., după care se va răspândi cu repeziciune până în
Japonia82 .
Originea şi condiţiile fabricării primelor monede au fost explicate prin
acţiunea factorului economic ori a celui social sau politic. Din acest punct
81

H. Moesta, P. R. Franke, op. cit.
E. Will, Les sources des metaux monnayes dans le monde grec, in Numismatique
antique. Problemes et methodes, p. 97- 1 02; C. Howgego, Ancient History from Coins,
Routledge, London - New York, 1 995 , p. 4; C. Risberg, Evidence of Metal Working in
Early Greek Sanctuaries, în C. Gillis, C. Risberg şi B. Sjoberg (ed.), Trade and
82

produc/ion in premonetary Greece. Produc/ion and the Craftsman, Proceedings of the
1
4 h and 51h lnternational Workshops. Athens 1 994 and 1995, Goteborg, 1 997, p. 1 85- 1 96.
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de vedere, observăm că ni se dezvăluie prin exemplele prezentate mai
înainte şi un alt aspect însemnat al acestei chestiuni: fără acumularea unei
experienţe îndelungate şi deţinerea unui nivel tehnic adecvat nu ar fi fost
posibilă producerea monedei !
Cele mai vechi piese monetare, cercetate metalografic sistematic, sunt
staterii de electrum ( 1 6,5 g), proveniţi din Sardis. Prin metode chimice s-a
sesizat în conţinutul lor aur, argint, cupru - care se pot datora şi aliajului
natural de electrum, însă, de asemenea, au fost identificate şi alte
elemente, ca plumbul şi fierul, precum şi urme de nichel şi zinc. Aceste
rezultate confirmă ipoteza existenţei unui control asupra aliajului, ceea ce
3
semnifică o performanţă tehnică deosebită8 .
Printre cele dintâi monede au fost depistate exemplare fourrees
(„îmblănite" sau "căptuşite"), realizate prin aplicarea unei folii subţiri de
electrum peste un sâmbure de argint. S-a dovedit în acest mod că, încă de
la apariţie, tehnic, moneda a putut fi manipulată şi falsificată.
O altă problemă importantă este cea a cunoaşterii modalităţii de
producere efectivă a unei piese monetare. Astfel, o secţiune prin
„ecuatorul" unui stater lidian a indicat prezenţa dendritelor (cristale albe
într-o masă neagră), care demonstrează puternica lovire a pastilei
monetare, după ce, în prealabil, metalul acesteia a fost topit şi răcit84 .
Procedeul topirii, sub forma unui amestec simplu de aur şi argint, poate
produce goluri de aer (băşici), ceea ce în mod normal reduce densitatea
materiei şi, în consecinţă, greutatea specifică a metalului se va micşora;
mai mult, în timpul acestei operaţii, aurul se concentrează spre suprafaţă
(63% - 68%), comparativ cu argintul, şi se pot produce confuzii privitoare
la titlul aliajului de electrum.
8 3 J. F. Healy, The Composition of Mytilenean Electrum, în Actes du 5e Congres
/nternational de Numismatique. Paris, 1 953 , Paris, 1 957, p. 529-536 ( aliaj arti ficial de
electrum); A. Bumett, op. cit., p. 1 9-20; C. Howgego. loc. cit.
14 D. Sellwood, op. cit. ; J. Condamin. J. Guey , M. P ic on Techniques romaines.
Exemplaire.T frap/He.T a .froid, în BSFN, 20. 1 965. 9, p. 5 1 0-5 1 1 ; iidem, Techniques
romaines (/), în RN". 7, 1 965. p. 1 23 - 1 3 1 ; iidem, Metal/urgie de.r monnaies antiques.
Problemo anciens el nouveaaa a la lumiire des rrc ente.r recherche.'I de lahoratoire de
Lyon , in RN", 9, 1 967. p. 267 şi urm . ; F de Callatay, Etude de technique monhaire. le
rapport "nombre de coin.' de rrwrslnomhre de coin.' de droit " a / 'epoque hel/enistique.
in Rn1. Ard. et Hist. Art louvain, 32. 1 999 , p. 9 1 - 1 02 .
,
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Doar cunoaşterea legilor ştiinţelor naturale duce la obţinerea unor
astfel de informaţii şi, după vom vedea mai departe, acestea acoperă o
gamă mult mai largă decât cele câteva semnalate până acum.
Ca ştiinţă istorică, dat fiind caracterul său umanist, înzestrarea cu legi a
numismaticii poate fi controversată. Încă din secolul al XIX-lea, când era
refuzat istoriei caracterul ştiinţific, unul din argumentele cele mai solide
ale contestatarilor a fost absenţa legilor în domeniul ştiinţelor sociale, care
vor rămâne proprii doar "adevăratelor" ştiinţe, cele naturale. În adevăr,
existenţa unor legi care să opereze în sfera ştiinţelor sociale nu a putut fi
recunoscută cu uşurinţă. S-a încercat rezolvarea acestei dileme prin
utilizarea legilor specifice ştiinţelor naturale în domeniul disciplinelor
sociale, dar s-a văzut că aceasta nu reprezintă o soluţie reală.
Savantul român menţionat recunoştea caracterul deosebit al ştiinţelor
sociale, pe care le numea de succesiune, pe când cele ale naturii le definea
ca fiind de repetiţie sau de coexistenţă. Fenomenele de coexistenţă, în
care predomină asemănarea, se reproduc şi se repetă necontenit şi dau
naştere legilor, iar cele de succesiW1e, în care prevalează deosebirea, nu
pot produce legi, ci numai serii. Aşa se explică de ce istoria semnifică
doar cunoaşterea faptelor individuale, nu poate presupW1e viitorul şi îi
este accesibilă numai direcţia spre care se desfăşoară evoluţia. În
determinarea acestui proces, inducţia şi deducţia pot fi prea puţin
folositoare istoriei, căreia îi este mai la îndemână metoda inferenţei:
o
operaţie a inteligenţei prin care, fiind date W1ul sau mai multe fapte
cunoscute prin atestare directă, se conchide existenţa altor fapte sau cauze
individuale care nu ne sunt cunoscute prin atestare directă" 85 .
După cum arăta marele nostru istoric, deosebirea dintre lege şi serie
constă în raportul lor faţă de factorul timp: legea este un fenomen
generalizat, care nu depinde de timp, iar seria reprezintă o succesiune de
fenomene, care va fi totdeauna W1ică şi particulară în raport cu timpul. O
a doua diferenţă ni se relevă prin caracterul comill1 pe care îl au faptele în
cadrul legii, în vreme ce în serie se constată o accentuare a legăturii dintre
"„.

85 A. D. Xenopol, Expunere pe scurt a principiilor fundamentale ale istoriei, p. 463474; idem, La theorie de I 'histoire, p. 469-474 (în special, p. 469).
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fapte. Însă, prin aceasta, seria deţine o funcţie logică, identică cu cea a
6
legii 8 .
De-a lungul evoluţiei ştiinţei, pe măsură ce au fost cunoscute, legile
care acţionează în ştiinţele naturii nu s-au dovedit a fi imuabile, întrucât
ele pot fi considerate atât axiome, cât şi adevăruri indiscutabile, dualitate
8
derivată din caracterul obiectiv-subiectiv al cunoaşterii 7 • De aceea,
existenţa unei opoziţii metodologice între cele două mari grupe de ştiinţe
(naturale - sociale) ne apare în acest sens ca fiind îndoielnică. Dezvoltând
această logică, trebuie să acceptăm prezenţa unor asemănări între cele
două mari familii de discipline amintite mai sus: dezintegrarea unui atom
are loc o singură dată, într-un timp determinat, dar acest groces se poate
repeta, ceea ce este valabil şi în cazul luptei de la Crecy 8 . Mai mult, în
acest caz, este evident că ştiinţele sociale posedă aceeaşi dualitate
caracteristică grupului ştiinţelor naturale şi, în consecinţă, ambele pot
utiliza tactici identice.
Deoarece, cercetarea ştiinţifică este determinată de natura fenomenului
sau obiectului studiat, o abordare cât mai apropiată de obiectivitate a
acestora impune acţiunea unor legi speciale în ştiinţele sociale şi, deci, şi
89
în cele istorice . Astfel, rezultă că legea istorică ori reprezintă un efort de
explicare a totalului (chiar fragmentat) şi, deci, nu poate fi decât parţială
şi inaplicabilă în alte discipline, chiar aparţinând aceleiaşi familii
(sociale), ori, ca urmare a unei deveniri ireversibile, nu se reproduce şi
90
însăşi existenţa ei va sta sub semnul întrebării .
Î n măsura în care am stabilit că în fiecare disciplină socială acţionează
legi proprii, ca ştiinţă de sine stătătoare, numismatica, cel puţin cea
considerată a fi ''teoretică"', cunoaşte acţiunea unor legi, care nu pot fi
"' A. O. Xenopol. Noţiunea valorii în istorie p. 325-356; idem, Cauzalitatea în
,
succaiune, p. 5 3 1 -577; idem, la theorie de / 'histoire, p. 96- 1 62, 30 1 şi urm. ; idem.
Desprr metodă 1n ştiinţe şi 1n iltorie. p. I 09 1 - 1 1 08 ; idem. le po.'itulat p.„ychologique,
Alphonse Picard et fils, Paris, 1 9 1 2. p. 6- 1 0; A. J. Toynbee. op cit. , p. 363 ( unele
sectoare ale istoriei sunt anexate de alte discipline. cum ar fi ştiintele exacte,
antropologia, ştiinţa economici. sociologia. psihologia).
1 7 F. Simiand. op. cit.. p. 8 6 .
a J. Topolski, op. cit p. 454-456.
" G. de Gree f. op. cit. , p. 44-45; R. Trigg. op. cit. . p. 1 43 .
'° R. Aron, op. cit
p. 294-298.
. •
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decât specifice. Subiectul este deosebit de interesant şi, după câte cunosc,
reprezintă mai mult o sarcină de viitor a cercetării numismatice, de a se
decela şi de a se sistematiza un asemenea complex teoretic. În rândurile
care urmează, voi încerca să relev unele din aceste legităţi existente numai
în numismatică, însoţite de echivalentul lor obiectiv, legile9 1 .
Una din cele mai cunoscute legi ale numismaticii este cea atribuită de
către Mac Leod comerciantului londonez Sir Thomas Gresham ( 1 5 1 91 579), consilier financiar al coroanei, fondator al Bursei din Londra şi
întemeietorul primului institut pentru ştiinţă, "Gresham College". Legea
lui Gresham poate fi rezumată prin ideea că "moneda proastă alungă pe
cea bună" sau, mai clar, atunci când două monede cu un raport fix între
ele circulă concurenţial într-o arie determinată, dacă una va creşte în
raport cu cealaltă, cea mai puternică va tinde să dispară din circulaţie, prin
plata obligaţiilor externe şi tezaurizare92 .
O altă lege specifică numismaticii este cea numită "a lui Nanteuil",
prin care s-a sesizat că uzura rămâne aproximativ constantă într-o
circulaţie monetară egală. De fapt, după cum vom vedea, legea lui
Nanteuil descinde direct din legile ştiinţelor naturii, deoarece ea arată că,
prin folosire, monedele mai mici vor pierde cantitativ tot atât cât şi piesele
mai mari, dar, din punct de vedere proporţional, această piedere va fi mult
mai consistentă. S-au propus chiar diferite ordine de mărimi pentru
asemenea pierderi, corespunzătoare dimensiunilor monedelor, cu scări de
pierdere pentru fiecare decadă, de 2%, 2,5%, 3% şi 4%. Aceste scăderi
prin uzură se observă în primul rând la monedele găsite în aşezări şi,
ţinând seama de coeficienţii avansaţi, am putea chiar aprecia durata
rămânerii în circulaţie a unor piese. S-a apreciat că timpul trebuincios
pentru pierderea prin circulaţie a aproximativ 50% din argintul monedelor
romane era între 25-50 de ani, ceea ce înseamnă că, după 200 de ani,
aproape 94% din numerar a dispărut93 . Însă, legea se aplică numai
monedelor fabricate din acelaşi metal (piesele de aur se uzează mai puţin
decât cele de argint sau de cupru) şi nu funcţionează în cazul acumulărilor

91

J. Topolski, op. cit. , p. 437.
92 Legea lui Gresham nu este o "lege", ci, reprezintă "propoziţii abstracte ale teoriei
economice", întrucât "necesitatea lor funcţionează în condiţii normale" (cf. R. Aron, op.
cit. , p. 253); J. Bernal, op. cit. , p. 289; S. Mesure, în R. Aron, op. cit. , p. 486.
93 P. R. Franke, op. cit. , p. 1 29.
https://biblioteca-digitala.ro

87

Ştiinţa numismaticii

- sau ea trebuie adaptată -, întrucât în tezaure se pot selecta doar monede
foarte bine conservate94 •
S-au făcut chiar estimări importante pentru monedele franceze de aur
din secolul al XIX-iea: ele au pierdut c. 1 mg pe an, într-o circulaţie
moderat activă şi c. 2 mg pe an, într-o circulaţie foarte activă; în zece ani,
piesa de 20 franci (argint) a scăzut cu 0, 1 5% din greutate, cea de 5 franci
cu 1 ,2%, iar cele de 2 franci �i 1 franc de argint au pierdut cam 1 O mg pe
an sau 1 % - 2% într-o decadă 5•
S-a mers şi mai departe, încălcându-se uneori o necesară prudenţă
metodologică. Astfel, s-a încercat evaluarea uzurii monedelor medievale
de argint, pornindu-se de la pierderile suferite de piesele divizionare din
USA, dar dintr-o perioadă de 40 de ani, anteriori lui 1 962. Rata de
diminuare a volumului monedelor din anii amintiţi (pierderi şi uzură) a
fost de 3% pe an. În Imperiul Roman, pe la mijlocul secolului al Ii-lea,
rata anuală de dispariţie a pieselor monetare ar fi fost între I % şi 2%.
Însă, nu trebuie omis că, în Antichitate sau în Evul Mediu, ratele de uzură
au fost mult mai scăzute din cauza circulaţiei monetare, care a fost mai
slabă decât cea actuală96 . Toate aceste cercetări, în care s-au folosit
diverse metodologii, arată că a existat o anume deteriorare a pieselor
monetare, clar aceasta poate fi cu greu cuantificată, deoarece are o mare
variabilitate în timp şi spaţiu. Mai mult, în cadrul acestui proces, se
observă şi intervenţia unor factori aleatorii, cum ar fi coroziunea în medii
de conservare deosebite (inclusiv în cabinetele numismatice)97 .
94

B. Pick, Die Miinzkunde in der Altertumswissemchaft, Gotha, 1 92 2 ; H. de
Nanteuil, le /rai des monnaief d 'or el d 'argent, în Courier numismatique, 3 , 1 927- 1 928,
p. 74- 1 00; D. M. Metcalf, What has been achieved through the applications of statistics
to numismatic.f ?, în PA CT. 5, p. 1 1 şi 1 6 ; F. Delamare, le Frai el se.T Lois, Cahiers
Ernest Babelon, 5, Paris. 1 994.
9' Ph. Grierson, Coin wear and the frequen<:y table, în Ne·. 3, 1 963, p. I-XVI; D. M.
Metcalf, op. cit. • p. 1 2.
96 Ph. Grierson, op. cit . , p. XI; C. C. Patterson, Sih·er Stoclc.s and Lossess in Ancient
2
and Medin'al Times, în The Economic History Rn'int.• • 2 5 , 1 972. 2, p. 205-235; R. P.
DuncU1
Jones, Weight-loss at an index of coin-wt>ar in cu"ency ol the Roman
Principate, in Rythma de la production monitaire, p. 2 35-254 .
97 R. Linke, M. Schreiner, M. Griesser. G. K.adlec, R. Traum, G. Dcmbski, Corrosion
proceua mtlanger collectiom of antiqw bronze coim - diJ are thn· pa.tt saving ?, în
/ntemationol Numismatic Nn·slene„, Publication de la Commission Intemationale de
Numismatique, 36, 2000 . p. 7-9 .
-
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Din cele expuse a re1eş1t că pierderile prin uzură constituie un
fenomen, iar pierderile de facto, în cadrul circulaţiei, reprezintă cu totul
altceva. În chip firesc, totalul monedelor unei emisiuni, aflate în
circulaţie, va fi mai mic decât al aceloraşi piese produse de monetărie,
proces care este cauzat de exportarea lor, ca şi de alte feluri de pierderi. În
Marea Britanie, actualmente, rata de pierdere este cel puţin de O, 7% 0,8%, ceea ce înseamnă că într-un an dispar 70-80 de milioane de monede
(emisiuni noi, dar şi dintre cele vechi, rămase în circulaţie), cantitate
corespunzătoare unui număr de aproape 1 O milioane de turişti. Se mai
poate adăuga şi exemplul Angliei medievale, când, între 1 280 şi 1 300, s
au bătut c. 300.000.000 de monede noi, din care, în 1 325, aproape 2/3 nu
mai existau. Sau, cel al Suediei, dintre anii 1 665 şi 1 740, ale cărei monede
au avut o rată anuală de pierdere de 2%, ceea ce explică de ce în 1 7 1 6 mai
rămăseseră în circulaţie doar 1 /3 din piesele emise în 1 67098 .
Asemenea date, referitoare la circulaţia monetară din Suedia, au fost
furnizate de analiza întreprinsă asupra marelui tezaur ( 1 8.000 monede de
argint, de 1 , 2, 4 şi 8 mărci) ascuns în pivniţa familiei descendenţilor lui
Johann Lohe, care a fost unul din cei mai înstăriti oameni de afaceri
scandinavi din secolul al XVII-lea. Această importantă descoperire se
pare că ne dezvăluie şi o altă lege: în acest tezaur, s-a observat că
proporţiile reprezentate de diferitele emisiuni identificate corespund, cu o
anumită precizie, cantităţilor de monede fabricate, aşa cum, pe de altă
parte, au fost cu exactitate consemnate în documentele de epocă
(registrele monetăriei). Deci, eşantioanele (resturi de tezaure, loturi
parţiale dintr-o descoperire etc.) pot fi reprezentative pentru volumul
original al emisiunilor sau, cu alte cuvinte, frecvenţa monedelor unei
emisiuni într-o descoperire este proporţională cu numărul celor
.
99
fiabncate .
.

98 D.

M. Metcalf, op. cit. , p. 1 5.
99 B. Thordeman, The Lohe hoard. A contribution to the methodology of numismatics,
în NC' , 8, 1 948, p. 1 88-204; V. Mihailescu-Bîrliba, Un probleme de statistique
mathematique: la reforme de Septime Severe et Ies tresors monetaires romains au-dela
des frontieres de / 'Empire, în PA CT, 5, p. 324-333; idem, O problemă de statistică
matematică: reforma lui Septimius Severus şi tezaurele monetare romane de dincolo de
frontierele imperiului, în Cercetlst, s. n., 1 2- 1 3, 1 98 1 - 1 982 ( 1 983), p. 1 59- 1 67.
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Rata de pierdere şi, în acelaşi timp, de recuperare actuală a pieselor
monetare constituie doi parametri foarte fluctuanţi, în care sunt activi
diverşi factori, inclusiv cel psihologic. În viaţa de zi cu zi, o monedă cu
valoare ridicată (aur sau argint) este pierdută mai greu şi, dacă, totuşi, se
întâmplă, proprietarul ei face mari eforturi de a o recupera. Nu acelaşi
lucru este valabil pentru piesele cu o valoare scăzută. De asemenea,
trebuie avut în vedere şi faptul că monedele de mici dimensiuni dispar cu
mai mare uşurinţă, chiar dacă au o valoare ridicată, în comparaţie cu
piesele mari şi grele.
S-a încercat pentru unele complexe arheologice estimarea afluxului
monetar într-o secvenţă determinată de timp (soldele unei unităţi militare
dintr-un castru) şi s-a comparat cu datele oferite de fondul de monede
găsit şi recuperat prin cercetare, ajun �ându-se în acest fel la o evaluare a
ratei de pierdere (între 0,00 1 % şi 2%) 00•
Din cele prezentate, reiese că dacă nu s-ar fi emis continuu monede
noi, în urma uzării şi pierderilor, circulaţia monetară, dintr-o anume zonă
şi într-un interval de timp determinat, ar fi sucombat. Aşadar, baterea
unor noi piese reprezintă o condiţie a existenţei circulaţiei monetare.
Diminuarea până la intrarea în colaps a circulaţiei monetare a avut drept
cauză directă încetarea activităţii atelierelor monetare. Din ce motive s-a
petrecut acest fenomen este o problemă complexă a istoriei, în ansamblu,
căci repercusiunile sale au fost multiple şi de mare însemnătate nu numai
pentru istoria monedei .
O altă observaţie din care se poate desprinde o regulă universală este
legată de evoluţia valorii monedelor, în special, precum şi a banilor, în
general . Î n această ordine de idei, dacă examinăm apariţia diferitelor
monede de-a lungul timpului. dar şi a altor forme băneşti, după un timp
1 00

R. Reece, Coin..f, în H. R. Hurst, S. P. Roskams. E:ccavatiom al Carthage. The
British Mission, I. 1 , The A venue du Pre.fident Habib Bourguiba, Salammbo: The Site
arid Finds other than Pottery. Sheffield, 1 984, p. 1 73 şi unn. ; M. H . Crawford, Coinage
arid Monev urider the Roman Republic. ltaly and the Mediterranean Economv. London.
1 985, p . 235; J. P. Casey, Understcmding ..fncient Coin..f. An lntroduction for
Archaeologist.s and Hi..ftoriam. Batsford. London, 1 986, p. 68- 1 1 3 ; V. Mihailescu
Birliba, Geld urid Heer in einer kaiserlichen romischen Grenzpro\.·inz. Der Fa// von
Dacia Poro/i..ue mi.s, în N . Gudea (ed . ). Roman Frontier Studies. Proceeding.f of the
XVII" lnternational Congre.u of Roman Frontier Studie.t, ZalAu. 1 999 , p. 8 1 0: idem.
Bani 1i arrnatd 1"ntr-o provincie romană i'"IWriald dr graniţd. Cazul Daciei
Poro/i..r.sm.si..r, in Crqana A ntiqMa el M�i«valia, 1 . Oradea. 2000. p. 1 8-27.
.
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mai lung sau mai scurt, se poate sesiza faptul că ele nu-şi păstrează
valoarea iniţială, tendinţa de ansamblu fiind una descrescătoare. În opinia
mea, acest fenomen derivă din interacţiunea elementelor pieţii, deoarece
aproape toate monedele (şi banii) au fost şi sunt prea mult suprevaluaţi în
momentul producerii şi lansării lor în piaţă. Mai pot exista două alte
explicaţii. Prima dintre acestea poate fi corelată cu o supraevaluare
minimă a unei noi emisiuni, însă uzura prin circulaţie şi pierderile au
impus scăderea valorii nominalului. A doua, care ni se pare a fi mai
apropiată de evoluţia unei economii de piaţă, constă în scăderea continuă
a costului producţiei şi, implicit, a monedei fabricate. Deci, preţul unei
piese monetare produse astăzi este mai scăzut decât cel dintr-o perioadă
anterioară. Şi aceasta se întâmplă deoarece se pare că preţul de cost al
banilor nu evoluează totdeauna paralel cu celelalte preţuri ale diferitelor
mărfuri şi servicii .
Funcţionarea banilor, ca mij loc de circulaţie ş i c a mij loc de plată,
precum şi diferitele tipuri de deteriorări monetare au condus la
surprinderea acţiunii unei alte legi specifice numismaticii, cea a
circulaţiei banilor. Conform acesteia, legăturile obiective existente între
masa banilor din circulaţie, preţurile mărfurilor şi valoarea banilor impun
ca metalul preţios necesar şi folosit în circulaţie să fie echivalent cu suma
preţurilor tuturor mărfurilor de pe piaţă. Dacă circulaţia utilizează semne
ale valorii, cum sunt bancnotele, acestea reprezintă cantitatea de metal
preţios necesară circulaţiei 1 0 1 •
Tema abordată în acest subcapitol, dedicat legilor numismaticii, se
pretează la o investigare specială, de lungă durată şi înzestrată cu tot
instrumentarul necesar. După cum am văzut, nu propunem încă o separare
a legilor generale ale ştiinţei, de cele speciale, valabile doar în anume
sectoare ale cercetării. Însă, înfăptuirea acestui deziderat ar depăşi cu mult
limitele lucrării pe care ne-am propus să o ducem la bun sfârşit. De aceea,
încheind, socot că, dintr-un anume punct de vedere, am întreprins ceea ce
era neapărat trebuincios economiei demersului nostru: am semnalat
existenţa legilor în ştiinţa numismatică, am arătat în ce constă
specificitatea acestora şi am fumizat câteva exemple, care ne-au stat la
IOI

C.C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, 1 , Ed. Enciclopedică,
Bucureşti, 1 997, p. 1 5.
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îndemână. Cercetarea în această direcţie se află abia la început ş i pe cât
este de necesară, în aceeaşi măsură ea reclamă eforturi aparte.
1 . 5. 5. Definiţie. Materialele din care au fost fabricaţi şi ipostazele
diverse pe care le-au îmbrăcat banii de-a lungul timpului au fost foarte
variate. Dar aceasta nu este totul, întrucât cunoaşterea formelor
paramonetare (ponduri, ştanţe, matriţe, medalii, jetoane, bancnote, hârtii
de valoare, cărţi de credit - carduri etc.) s-a dezvoltat continuu şi a ajuns
să ocupe o arie în plină expansiune în sfera cercetărilor numismatice. În
sîarşit, la cele de mai sus se adaugă multitudinea aspectelor istorice
dezvăluite prin studierea monedelor şi care au fost numai sumar
menţionate până acum.
De aceea, definirea numismaticii întâmpină unele dificultăţi şi nu
avem până astăzi o formulă acceptată pe deplin de către comunitatea
cercetătorilor. Există mai multe propuneri, care oscilează între încercarea
de a cuprinde tot ceea ce întruchipează numismatica şi contragerea
minimă a conţinutului ştiinţei respective. Voi da şi câteva exemple .
Marele savant, care a fost Ernest Babelon, spunea: "La numismatique
est - comme l' indique son nom forme sur le greco-latin nomisma ou
numisma - la science des monnaies et medailles anciennes. Dans son
acception la plus large, elle embrasse I' etude des monnaies sous tous les
aspects et dans tout ce qui s'y rattache; elle considere ces monuments, soit
en eux-meme, soit dans Ies documents ecrits qui Ies concernent, sous le
rapport economique, legislatif, metrologique, artistique, aussi bien qu'aux
multiples points de vue des sciences historiques: mythologie,
iconographie, epigraphie, geographie, chronologie, etc. Elle n 'est pas
seulement l'une des bases fondamentales de l'archeologie: c'est aussi
l'une des sources Ies plus fecondes des annales de l 'evolution
economique des societes civilisees" 1 02 .
Numismaţii contemporani au avansat, la rândul lor, alte definiţii, care,
dupl cum am subliniat, caută să fie cât mai complete ori încearcă să
atingi o concizie deplini. Astfel, Laura Breglia caracterizează
numismatica ca fiind "ştiinţa care reconstruieşte pas cu pas istoria

1 02

E. Babelon, Trailt tk., Monnai�.t G"cque., el RomaiM.f , im
Doetrin�. I, Ernest Leroux, Paris. 1 90 I . col. S-6.
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monedei" 1 03 • Iar, Robert Gobl, deşi se referă numai la Antichitate, oferă o
definiţie, care poate fi însuşită pentru întreaga disciplină: "Die antike
Numismatik in ihrer modernen Definition ist die Wissenschaft vom
Geldwesen des Altertums in der vollen Ausdehnung der damals
bekannten W elt 1 04".
Şirul exemplificărilor ar putea continua, însă problema esenţială
rămâne cea de a concentra în cât mai puţine cuvinte imensitatea
domeniului. Nu-mi rămâne decât să avansez, la rândul meu, o definire a
numismaticii, care va putea fi examinată, emendată şi completată sau,
dimpotrivă, contrasă mai mult de către alţi cercetători : Numismatica este
ştiinţa istorică care studiază, sub toate aspectele şi prin toate mijloacele
disponibile, instrumentele băneşti (monetare, premonetare, paramonetare
şi postmonetare), ca şi pe cele înrudite cu ele (în formă şi conţinut). Prin
rândurile de mai sus, am încercat să redau extensia integrală materială şi
conceptuală a termenului, fără a fi convins că am reuşit aceasta deplin şi
definitiv 1 05 .

1 03 L. Breglia, Numismatica antica. Storia e metodologia, Feltrinelli Editore, Milano,
1 964, p. 26-27.
104
R. Gobl, op. cit„ 1, p. 1 9.
1 05
Acest capitol a fost publicat în forme uşor modificate în revistele Carpica (3 1 ,
2002, p. 22 1 -248, cu titlul Numismatică şi istorie) şi Laverna (XV, 2004, p. 79- 1 1 8, cu
titlul La Numismatique el / 'Histoire).
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2.1. Î nceputuri: colecţionare, colecţii şi colecţionari.

Colecţia şi acţiunea corespunzătoare, adică a colecţiona, sunt două
cuvinte ale limbii române care au o origine neolatină (lat. collectio şi
co/ligo - colligere). Î n accepţiunea actuală, colecţia reprezintă
adunarea/strângerea/reunirea unor obiecte datorită frumuseţii, rarităţii
(exotismului) şi valorii lor materiale (preţului), ca şi a celei documentare.
S-au strâns şi se strâng timbre, obiecte de artă, autografe, cărţi,
incunabule, piese arheologice ş.a.m.d., precum şi monede, medalii,
bancnote, jetoane, ponduri etc. Prin extensiune, termenul se foloseşte şi
pentru unele domenii cu totul surprinzătoare, cum ar fi moda, medicina
sau editarea (serie de lucrări), doar pentru a da câteva exemple.
Î n principiu, dintr-o colecţie fac parte exemplarele cele mai frumoase
şi mai bine păstrate (exceptând unicatele sau piesele foarte rare), care au
fost retrase din circulaţie şi, în mod evident, nu se mai utilizează frecvent.
Se consideră îndeobşte că doar odată cu Renaşterea, prin întoarcerea
către valorile Antichităţii , au luat naştere şi primele colecţii de monede.
Î nsă, impulsurile venite din adâncurile psihicului omenesc, de multe ori
încă nedefinite, au determinat cu mult timp înainte înfiriparea unor
colecţii de obiecte diverse, din care n-au lipsit monedele, chiar imediat
după apariţia lor.
Î nceputurile colectării de lucruri „interesante" se pierd în negurile
vremurilor. Asemenea obiecte puteau exercita din numeroase puncte de
vedere o atracţie, deşi multe dintre motive rămân inexplicabile până
astăzi. De la un copil, care strânge pietricele de o anumită formă şi/sau
culoare, şi până la potentatul obsedat de acumularea unor obiecte sau
chiar fiinţe, distanţa nu este atât de mare pe cât pare, cel puţin privită cu
ochiul psihologului . Teoretic, oricând şi oricum, oricine poate colecta
orice
Chestiunea
principali,
care
diferenţiază
posibilităţile
colecţionarului, constă in resursele de care dispune acesta pentru a-şi
.
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satisface dorinţele, pornite adesea, la început, sub forma unui joc, devenit
curând o pasiune nestăvilită.
Reunirea de obiecte valoroase, printre care şi monede, a fost
consemnată în cazul tezaurelor templelor, acestea îndeplinind încă de la
începu�i, de cele mai multe ori, şi funcţiile atribuite unor adevărate
bănci. In acest context, se pot aminti depozitul de fondare a templului
zeiţei Artemis din Efes (aprox. 650-545 a. Chr.), unde s-au găsit
amestecate monede de electrum cu lingouri de argint, şi cel aflat în
templul lui Apadana de la Persepolis (aprox. 5 1 0 a. Chr.), în care au fost
asociaţi cresizi (piese de aur ale lui Kroisos/Cresus) cu emisiuni arhaice
ale Eginei, Abderei şi Ciprului.
În marile temple greceşti (Parthenon, Delos, Olympia şi Delphi),
romane sau celtice se conservau, alături de alte lucruri de valoare (arme,
ţesături), lingouri, vase metalice, obiecte de orfevrărie şi monede. Adesea,
depunerile purtau o inscripţie dedicatoare sau, cum se proceda în Galia,
monedele erau fragmentate ori desfigurate printr-un marcaj (o lovitură
aplicată cu o daltă sau cu un alt instrument), cu intenţia de a se înlătura
complet caracterul profan (valoarea de numerar circulant) a
obiectului/obiectelor destinate divinităţii şi trecerea lor în sfera sacrului 1 •
Nu este exclus ca şi templele dacice să fi deţinut astfel de obiecte
preţioase, printre care şi monede, care îndeplineau nu numai rolul unor
ofrande, ci şi, posibil, pe acela de rezervă sacră şi intangibilă, la care se
apela doar în situaţia de criză extremă2 • Aglomerarea unor descoperiri de
acest gen în arealul marilor temple din Munţii Orăştiei susţine cu tărie
veridicitatea unei asemenea ipoteze3 .
1

M. Eliade, The Sacred and the Profane. The Nature of Religion, Harvest Book,
New York, 1 959, p. 202 şi urm. ; E. Durkheim, Formele elementare ale vieţii religioase,
trad. M. Jeanrenaud şi S. Lupescu, Ed. Polirom, Iaşi, 1 995, p. 44-49; A. Van Gennep,
Riturile de trecere, trad. L. Berdan şi N. Vasilescu, Ed. Polirom, Iaşi, 1 996, p. 1 5 ; M.
Mauss, H. Hubert, Eseu despre natura şi funcţia sacrificiului, trad. G. Gavril, Ed.
Polirom, Iaşi, 1 997, p. 49-58 şi 92; N. Gavriluţă, Studiu introductiv. Sacrificiul - strigăt
al rugăciunii mute, în acelaşi volum, p. 28-29; P. Kowalski, Symbol w kulturze
archaicznej, Pisma filozoficzne, LXIV, Poznan, 1 999, p. 206; C. Morrisson, La
numismatique, Presses Universitaires de France, Paris, 1 992, p. 14.
2 Î n timpul Războiului Peloponeziac (407-406 a. Chr.), atenienii s-au împrumutat din
tezaurul lor sacru cu metale şi monede, pe care le-au topit şi le-au transformat în noi
emisiuni, destinate cheltuielilor militare (cf. C. Morrisson, loc. cit. ).
3 V. Mihailescu-Bîrliba, Dacia răsăriteană in secolele VI
1 i. e. n. Economie şi
monedă, Ed. Junimea, laşi, 1 990, p. 67 şi 9 1 -92.
-
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Se pare că moda strângerii de obiecte, de plante şi de animale rare,
pentru plăcerea şi afirmarea prestigiului personal - ca mijloc de
consolidare a puterii deţinute -, a fost proprie despoţilor orientali, de la
care au preluat-o şi extins-o suveranii elenistici, transmiţând-o şi lumii
romane, unde a cunoscut o mare vogă. Au ajuns până la noi informaţii
despre bogatele colecţii ale Ptolemeilor din Egipt şi Seleucizilor din
Orientul Apropiat. Î ndeosebi Attalizii din Pergam au fost renumiţi pentru
obiectele de artă adunate, dar şi colecţia regelui Pontului, Mithridates al
VI-lea Eupator, a fost cu totul ieşită din comun, impresionând pe
contemporani - aşa cum a fost descrisă, chiar superficial - cu prilejul
expunerii sale la Roma, în cadrul triumfului acordat învingătorului său,
Pompeius Magnus (63 a. Chr.). Pe măsura lărgirii cercurilor elitei, nu
numai suveranii au reuşit să închege astfel de colecţii, ci şi numeroşi alţi
potentaţi, educaţi şi rafinaţi, cum au fost Cicero, Plutarh sau Plinius cel
Bătrân4 .
Primul împărat roman, Augustus, a deţinut în mod cert o colecţie de
monede vechi, după cum reiese din cele transmise de Suetonius: "La
Satumale şi, dacă-i plăcea, şi în alte zile, împărţea daruri: haine, aur şi
argint, monede cu tot felul de efigii, chiar din timpul vechilor regi, sau
străine"5 • Iar faptul că Traianus a emis numeroase piese identice cu cele
ale antecesorilor săi (REST[ITUIT]) a determinat chiar pe unii numismaţi
să suslină existenţa unei colecţii cu ştanţe vechi în cadrul monetăriei din
Roma .
Sfărşitul Imperiului Roman, ca şi predominarea economiei naturale la
începuturile Evului Mediu n-au favorizat menţinerea interesului pentru
antichităţi, în general, şi pentru monedele vechi, în special. Odată cu
zorile unor noi timpuri, cele ale Renaşterii, tradiţiile antice ale
monetizării, precum şi atenţia îndreptată spre o asemenea categorie de
obiecte vor cunoaşte un nou început şi o continuă dezvoltare. Ca un
fenomen generalizat, umaniştii şi iubitorii de artă încep să strângă asiduu
4

E. Bemarcggi, /Jtituzioni di numismatica anticaJ , Cisalpino - Goliardica, Milano.

1 973, p. 1 0 .
' C . Suetonius Tranquillius. Vieţile cr/or doi.,prrzece nr.:ari. li Augustus. LXXV.
ttad. D. Popescu $i C. V. Georoc. Ed. Ştiinţifici. Bucureşti. 1 958. p. 95.
" E. E. Claio Stcfanelli. N11mi.nnatin an ancienl .•cience. Contributions from The
Museum of History Uld Tcchnology, Bullctin 229. Paper 32. Washington. 1 965, p. 1 0.
-
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piesele monetare cele mai frumoase, încă din această vreme datând
fondarea unor remarcabile colecţii 7 .
Exemplul cel mai bine cunoscut este cel al marelui florentin Francesco
Petrarca ( 1 304- 1 3 74), "primul om modern", cum a fost supranumit. El
descrie cu emoţie strângerea de la ţărani a unor monede pe care a descifrat
numele şi chipurile împăraţilor romani. Mai mult chiar, în 1 354, la
Mantua, a prezentat împăratului Carol al IV-lea câteva vechi monede de
aur şi de argint, cu gândul ca acesta să urmeze în guvernarea sa exemplul
iluştrilor predecesori din Roma. De altfel, autorul "Sonetelor" a alcătuit şi
un cunoscut eseu despre Suetonius, în care utilizează date rezultate din
monetăria julio-claudică, ceea ce indică nu numai deţinerea unor
asemenea piese, ci şi buna lor cunoaştere 8 •
Marile colecţii ale Renaşterii au aparţinut puternicilor timpului.
Cercurile acestora erau dominate de o atmosferă cultivată şi plină de
rafinament, cu deosebită aplecare spre tot ceea ce provenea din
Antichitatea atât de mult admirată, iar colecţionarea a devenit cu
repeziciune o modă tot mai întinsă. Colecţiile princiare se înmulţesc în
secolele XIV şi XV (Jean de Berry, Lionel d'Este, Cosmo de Medicis),
pentru ca, la mij locul veacului următor, Hubert(us) Goetz(ius) să numere
cel puţin 200 numai în Franţa9 .
Însă, cele mai mari colecţii de antichităţi (mai ales monede) au existat
la curţile suveranilor şi papilor, dintre care amintim pe cea a regelui
Neapolului, Alfons de Aragon ( 1 396- 1 458), a papei Alexandru Farnese, a
împăratului Maximilian I ( 1 459- 1 5 1 9) sau pe cea a regelui Ungariei,
Matei Corvin ( 1 45 8- 1 490), care, pe lângă strângerea unor rarităţi (mai
mult ca sigur, unele provenind din vechea Dacie, recte Transilvania), se
înconjurase de un larg cerc de umanişti şi anticari de prestigiu. A fost
vestită, de asemenea, colecţia lui Albert V ( 1 550- 1 5 79), îmbogăţită prin
cumpărarea celei a lui Jacob Fugger şi care a constituit nucleul
7 V. Mihailescu-Bîrliba, Altfel despre bani, în A lmanahul "Convorbiri literare "
'84, Iaşi, l 984, p. 1 1 9- 1 24.
8 Ibidem; G. Rachet, L 'univers de l 'archeologie. Technique!Histoire/Bilan, 1 ,
Marabout Universite, Verviers, 1 970, p. 84-85; M. H. Crawford, Jntroduction, în M. H.
Crawford, C. R. Ligota şi J. B. Trapp (ed.), Medals and Coins from Bude to Mommsen,

The Warburg Institute, London, 1 990, p. I .
9 C . Morrisson, op. cit. , p. 1 5 - 1 6.
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splendidului Cabinet Numismatic al Regatului Bavariei de la Milnchen,
de mai târziu. Nu putem încheia, fără a aminti şi renumitele cabinete de
antichităţi ale regilor Franţei (Franc;ois I , Henri II, Catherine de Medicis,
Charles IX ş.a.) 1 0 • Însă, aşa cum arată exemplul lui Petrarca, ar fi greşit să
considerăm că numai suveranii şi marii nobili au fost preocupaţi de
strângerea vestigiilor antice. De-a lungul timpului, lor li s-au alăturat o
serie de mari oameni de cultură şi chiar membri ai burgheziei, printre ei
înscriindu-se Veronese, Benvenuto Cellini, Albrecht Dilrer, Copernic,
Goethe ş.a. 1 1
Asemenea pilde ilustrează nu numai interesul pentru vestigiile antice,
dar explică şi apariţia primelor studii numismatice şi dezvoltarea lor
ulterioară. De la început, deţinătorii colecţiilor au manifestat dorinţa de a
cunoaşte cât mai mult despre ceea ce posedă. În spiritul acestei idei, încă
din 1 558, W. Lazius a încercat să strângă date privitoare la marea colecţie
imperială de la Viena, pentru ca, din 1 560, Carol al IX-iea să instituie la
curtea regală franceză funcţia de "conservator special al medaliilor şi
antichităţilor Majestăţii Sale". Acest exemplu a fost urmat şi de alţi înalţi
deţinători de colecţii, cum a fost în cazul colecţiei reginei Lovisa Ulrika a
Suediei ( 1 720- 1 782), catalogată în 1 749 de către secretarul regal şi
numismat în acelaşi timp, Carl Reinhold Berch ( 1 708- 1 777) 1 2 •
Monedele se aflau în centrul interesului şi ordonarea potrivit cu diverse
criterii - în care predomina cel cronologic - a constituit preocuparea
esenţială a celor însărcinaţi cu păstrarea şi studierea lor. Î n acest scop,
metoda principală de cercetare a fost examinarea individuală a fiecărei
piese, încă din această etapă fiind considerate documente istorice de
primă mână. Dar acest proces s-a desBşurat inegal, întrucât atenţia
0
1 Ibidem;

E. E. Clain-Stefanelli, op. cit„ p. 1 4; G. Rachet, op. cit p. 90-9 1 .
1 1 M. Meclewska. Nicolau.' CofNrnicu.<; - a phy.fician ofcoinagt'. în PNN. 2. 1 97 3 . p.
3- 1 5; J. Klauss , G�tht' alf Medaillt'n.rammler, Weimar. K{)ln. Wien. 1 994; W.
Steguweit, Europdischt' Medaillt'nkun.ft von tkr Renai.uance b is zur Gegenwart, Berlin,
1 995; S. K. Scher, The Renai.uana potrait modt'I in it.t art hi.ftorical conte.tt. în
Rnumate/Co�J/Ber/in, p. 28-3 1 .
1 2 M. R.-Altbldi, U. Peter. H. Komnick. Grit'( hi.Khe., MUn..·�„4„t' ri, Berl i n Brandenburgische Akademie der Wisscmchaftcn. Berlin. 200 1 . p. 3 ; T. Braunerhielm.
TM Coin anti Mt'dal CabindY o/Quet'n lo\•i.fa Ulrika, în Quadra. p. 76 - 79.
. •
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studioşilor a fost concentrată mult timp doar asupra monedelor romane,
deşi, şi în ceea ce le priveşte pe acestea, iniţial, a prevalat numai datarea şi
ordonarea lor. Aşa se poate înţelege de ce H. Goetz considera că
determinarea şi descrierea constituie fundamentul studiului, la care se
adaugă necesitatea publicării tuturor pieselor antice. Un aranjament
sistematic al monedelor, însoţit de publicarea catalogului respectiv, a
întocmit pentru prima oară germanul Adolf Occo III ( 1 524- 1 606) 1 3 • În
acelaşi timp, treptat, moneda va fi introdusă tot mai mult în discursul
istoric sistematic, după cum au tăcut-o în secolul al XVI-lea Antonio
4
Agustin, Fulvio Orsini şi Guillaume de Choul 1 •
Însă, abia în secolul următor ne sunt atestate, alături de marile colecţii,
cele de mai mică amploare, unde, de asemenea, se tăceau catalogări. Pe
lângă aceasta, începe să se acorde atenţie sporită monedelor greceşti, dar
şi împlinirii nevoii de literatură cu specific numismatic. De altfel, asupra
acestei faze a cercetării urmează să revenim.
În veacurile XVII - XVIII se pun bazele şi se consolidează marile
cabinete numismatice ale lumii (Viena, Paris, Londra, Berlin, Miinchen,
Roma, Stockholm ş.a.) - numai cel de la Viena, pentru a da un singur
exemplu, deţinând în 1 663 peste 1 5 900 de piese -, care s-au bucurat şi de
prestaţia unor iluştri savanţi. Dintre aceştia, s-a remarcat îndeosebi A. J.
H. Eckhel (Pl. I), fondator al numismaticii ştiinţifice şi autorul primei
sinteze despre numismatica antică 1 5 •
Ţările Române s-au inserat mult mai târziu în acest curent cultural şi
ştiinţific. Cercetarea mea nu urmăreşte să explice acest fapt. Ceea pot însă
consemna sunt informaţiile despre primele colecţii şi cei dintâi
colecţionari. Astfel, avantajată de poziţia geografică, condiţiile istorice şi
existenţa unor mari averi ale potentaţilor locurilor, Transilvania a fost mai
13

P. Arnold, Adolf III. Occo (1524-1 606) und das Dresdner Miinzkabinett im 1 6.
Jahrhundert, în Wissenschaftsgeschichte der Numismatik, Speyer, 1 995, p. 1 39- 1 57; C.
O. Strandberg, Queen Lovisa Ulrika 's Elegant Co//ection ofBooks, în Quadra, p. 82.
1 4 C. Morrisson, loc. cit.; M. R. Alf6ldi, Retrospettiva e prospettiva. Quanto ci

-

insegna, sul finire de/ secolo, la storia delia ricerca ovvero l 'incresciosa questione de/
"manuale di classificazione , în RIN, 92, 1 990, p. 2; M. H. Crawford, op. cit., p. 2.
1 5 A.J.-H. Eckhel, Doctrina Nummorum Veterum, I
Vlll, Vindobona, 1 792- 1 798;
''

-

IX, 1 826.
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deschisă contactelor cu Apusul, cunoscând mai de timpuriu apanţ1a
colecţiilor numismatice. Unele mărturii din epocă arată cum această
pasiune a cuprins şi pe nobilii transilvani. Mari familii, cu putere
financiară şi politică, cum au fost Bânffi sau Bruckenthal, au strâns şi au
deţinut, alături de alte rarităţi, un număr impresionant de antichităţi.
Această modă, tot mai extinsă, a înglobat treptat şi numeroşi intelectuali,
ba chiar şi instituţii: F. Csepregi Turkovics, Michael Pop Szatmâri ( 1 7371 8 1 2), Daniel Leszay ( 1 798- 1 872), Nicolae Stoica de Haţeg (pe la 1 830,
posesor al unei frumoase colecţii de monede romane), colegii şi licee laice
sau religioase. Mai târziu, de altfel, toate aceste colecţii au alcătuit
nucleele marilor muzee de dincolo de Carpaţi (Cluj-Napoca, Alba Iulia,
Sibiu, Oradea, Timişoara, Braşov ş. a.) 1 6 . În acelaşi timp, nu se poate
neglija faptul că un mare număr de descoperiri (unele foarte bogate şi de
mare însemnătate artistică şi istorică) a ajuns în marile muzee din
străinătate (Budapesta, Viena, Sankt Petersburg), unde, trebuie să o
recunoaştem, au fost ordonate şi studiate cu toată grija. Pe de altă parte,
trebuie subliniată preocuparea pentru emisiunile Regatului Ungariei şi
Principatului Transilvaniei, arătată îndeosebi începând cu secolele XVI XVIII, de către numeroşi oameni de cultură 1 7, cum au fost G.
Reichersdorff, H. Lochner, S. Koleseri, W. Bethlen, S. Schoenwisner,
Lipsius, F. Hauschild ş.a.
Totuşi, nici în celelalte teritorii româneşti nu a lipsit un astfel de
interes, cu toate că acţiunile în acest sens au cunoscut o oarecare lentoare
şi întârziere. Ideile şi modelele apusene parvin şi în acest colţ al Europei,
aduse atât de către pământenii educaţi în acest spirit în Occident, cât şi de
1 11

D. A. Sturdza, Bibliografia numismaticei romane. în AARMSJ, 1 1 , 1 878, p. I 051 64; N. Docan, Studii privitoare la numismatica Ţării Romaneşti, în AARJfSI, 32. 1 9 1 0,
p. 4 şi 1 2; C. Moisil, Din Începuturile numi.Ymaticei româneşti, în BSNR. 25-26. 1 9301 93 1 , 73-80, p. 1 4 ; I. Winkler. Note de.Tpre colecţia monetară a lui Daniel Lbzai, în
SCN, 3, 1 960, p. 45 1 -463; eadem. De.Tpre activitatea numismatică a lui Michael Pop
Szatmari (1 73 7- /R/l), în acelaşi volum. p. 433-447; D. BAIAnescu. Izvoarele
numismatiu in o{Wra cronica"'lui Nicol� Stoica � Haţeg (/), în BSNR. 1 36- 1 37,
1 992 - 1 993 ( 1 996), 1 40- 1 4 1 . p. 333-340.
1 7 D.A. Stunha. op. cit. , p. 1 09- 1 14, 1 2 1 , 1 23 şi 1 2� 1 28; I. Opriş, Ocrotirea
patrimoniului cultural. Tradiţii. c*.fti�. valoare, Ed. Meridiane. Bucureşti. 1 986, p. 96-97.
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către numeroşii străini, care afluează la nordul Dunării într-un ritm
crescând, pe măsura înaintării spre secolul al XIX-iea. Dintre toţi aceştia,
încă de la începutul veacului pomenit - dar şi înainte, pasager -, pot fi
amintite marile personalităţi ale epocii, ca Grigore Ureche, Miron Costin,
Dimitrie Cantemir, Mihail Kogălniceanu, Damaschin Bojincă, banul
Mihalache Ghica, generalul Nicolae Mavrus, dr. Ioan Rasti (Rasty,
Rastis), marele vomic A. Filipescu, vomicul A. Nenciulescu, Kameef,
Geanoglu, Gh. Săulescu ş.a.m.d.
De-a lungul întregului secol al XIX-iea, învăţământul şi cultura au
cunoscut o evoluţie, care a favorizat creşterea numărului celor interesaţi
de vestigiile trecutului. Măcar în trecere, trebuie să menţionăm acum şi
numele altor mari cărturari şi colecţionari, dintre care, unii, îşi vor
continua eforturile şi în veacul care a urmat. Printre aceştia se disting
numismaţi de prestigiu, cum au fost C. Bolliac, A. Odobescu, V.
Boerescu, L. Rethy, Alexandru de Petrowicz, N. Creţulescu, D. A.
Sturdza, V. A. Urechea, G. Buţureanu, N. Beldiceanu, M. C. Sutzu
(Soutzo ), G. Tocilescu, N. Docan, R. Gassauer, A. Cantacuzino, G.
Severeanu, C. Orghidan, C. Moisil ş.a. Multe din piesele adunate prin
strădania lor au fost dăruite cu generozitate aşezămintelor publice şi au
constituit bazele viitoarelor cabinete numismatice de la Muzeul Naţional
de Antichităţi şi de la Biblioteca Academiei Române 1 8 • Din nefericire,
18

C. Moisil, op. cit„ p. 1 2- 1 4 ; idem, Dimitrie A. Sturdza şi numismatica română, în
BSNR, 1 1 , 1 9 1 4, 22, p. 42-44; idem, Galeria numismaţilor români. Mihail Ghica, în
CNA, 1 0, 1 934, 97, p. 44-47; idem, Un numismat bucovinean puţin cunoscut: Alexandru
de Petrowicz, în CNA, 1 1 , 1 935, 1 02, p. 1 26- 1 27; idem, Galeria numismaţilor români.
Nicolae Mavrus (1 784 - 1868), în CNA , 1 2, 1 936, 1 05, p. 1 78- 1 80; idem, Galeria
numismaţilor români. Damaschin Bojincă, I 802 I 869, în CNA, 1 3, 1 938, 1 1 0- 1 1 1 , p.
6 1 -69; idem, Marii ctitori ai numismaticei româneşti, în BSNR, 3 8-4 1 , 1 944- 1 947, 9295, p. 3-5; I. Andrieşescu, Cuvin/ de omagiu din partea Muzeului Naţional de Antichităţi
la împlinirea de 80 ani a d-lui M C. Sutzu, preşedintele Societăţii Numismatice Române,
în BSNR, 1 6, 1 92 1 , 37, p. 23-24; E. Vârtosu, Glosă numismatică, în BSNR, 2 1 , 1 926, 5758, p. 20-2 1 ; G. Patra, Cezar Bol/iac. Numismat şi arheolog, în CNA, 1 8, 1 944, 1 30, p.
246-248; E. Zaharia şi B. Mitrea, Sur le developpement de / 'archeologie et de la
numismatique en Roumanie, în RRH, 1 0, 1 97 1 , 1 , p. 1 0 1 - 1 20; I. Pătraşcu, Pagini din
-

istoria veche a arheologiei şi numismaticii româneşti: Cesar Bol/iac În Oltenia, în
BSNR, 92-96, 1 948- 1 972 ( 1 974) , 96- 1 20, p. 1 1 1 - 1 1 3 ; O. Luchian, Profesoru/ Constantin
Moisil, îndrumătorul, în acelaşi volum, p. 1 1 5- 1 1 7; A. Golimaş, Corneliu Secăşanu:
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intervenţia politicului în domeniul cercetării istorice a prejudiciat grav
coeziunea ştiinţifică şi chiar statutul legal al cabinetelor amintite, atunci
când, în anii ' 70, prin hotărâri arbitrare, ele au fost despuiate de cele mai
multe dintre obiectele deţinute. Renumitul cabinet Numismatic al
Bibliotecii Academiei Române a fost total desfiinţat şi mutat la abia
întemeiatul Muzeu Naţional de Istorie a României.
2.2. Ordonarea şi organizarea colecţiilor

După cum spuneam, pe măsură ce adunarea diverselor antichităţi a luat
amploare, proprietarii colecţiilor s-au arătat tot mai interesaţi de
conservarea, clasificarea şi explicarea rarităţilor pe care le deţineau.
Cel mai simplu şi mai des folosit mod de păstrarea monedelor a fost şi
a rămas un plic de mici dimensiuni, confecţionat dintr-o hârtie cât mai
rezistentă, care să permită şi înscrierea unor informaţii esenţiale despre
piesa aflată în interior. Astăzi, se mai întrebuinţează şi plicuri făcute din
plastic, cu dezavantajul că, pentru a fi înscrise datele de recunoaştere, sunt
necesare bilete autocolante. Pliculeţele pot fi aranjate în cutii de diferite
mărimi, conform unor anume criterii. Dezavantajul cel mai însemnat pe
care-l are acest gen de păstrare a monedelor constă în dificultatea
manevrării plicurilor şi cutiilor, cu mare consum de timp atunci când se
doreşte consultarea materialului numismatic.
Printre cele dintâi modalităţi de păstrare a pieselor monetare şi care, se
pare, că a rămas până în ziua de azi cel mai bun şi mai des utilizat poate fi
menţionat scrinul cu sertare (cabinetul) . Este de fapt un dulap de mărime
variabilă (mijlocie, de obicei), în care erau instalate sertare de adâncimi
diferite, cel mai frecvent aproape plate, cu alveole adâncite sau traforate
într-un material adecvat (carton gros, polistiren) şi căptuşite cu stofă
moale sau alt material similar. Unele dintre aceste comode au fost
1 894- 1 9 70, in acelaşi volum. p. 1 1 9- 1 24; idem, Preocupările numismatice ale lui Mihai
Kogd/niceanu, in BSNR. 1 1 7- 1 1 9, 1 97 3- 1 97.5 ( 1 97.5), 1 2 1 - 1 23 , p. 303-309; idem,
NicolM Docan. 24 iunie J S 74 - 25 aprilie 1 933, in BSNR. 1 27- 1 29, 1 983- 1 9H.5 ( 1 986),
1 3 1 - 1 33, p. 4.53-466; M. Cojoclrcscu, Dr. George Sn-rrearru, in BSNR. 1 20- 1 24. 1 9761 980 ( 1 98 1 ). 1 24- 1 28. p. 67.5-676; V. I. Ciofu, Viaţa si opera rrumi.îmatului-istoric
bucovin� prof dr. Rudo/f Ga.ua11er, in BSNR, 1 2 .5- 1 26. 1 98 1 - 1 982 ( 1 983). 1 29- 1 30.
p , 47 1 -480; I. Opriş. op. cit. . p. 97-98; O. Iliescu, Dimitrie A le.Tandru Sturct:a şi
numismatica românea.ted, in BSNR. 1 36- 1 37. 1 992- 1 993 ( 1 996). 1 40- 1 4 1 . p. 1 7-.58.
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confecţionate în stilul epocii (baroc şi început de rococo), din esenţe rare,
lăcuite cu grijă şi împodobite cu incrustaţii făcute de ebenişti celebri, cum
a fost Boulle, care a lucrat pentru Cabinetul Regal al Franţei şi pentru
prinţul de Conde. Ele erau adăpostite în încăperi speciale, cu pereţii
acoperiţi de sculpturi şi decoraţiuni adecvate. Până astăzi pot fi văzute la
Atena, Berlin, Viena, Copenhaga, Londra, Milano, Milnchen, Neapole,
Paris, Sankt Petersburg, Moscova, Stockholm sau Vatican - pentru a
enumera doar câteva -, mobilierele splendide şi utile ale vechilor cabinete
numismatice.
Posibilitătile actuale au favorizat neasemuit de mult dezvoltarea gamei
mijloacelor de conservare. În comerţ se găsesc clasoare asemănătoare
întrucâtva celor filatelice şi care sunt accesibile chiar numismaţilor
începători şi fără mari resurse financiare. Ele sunt fabricate dintr-un
plastic mai solid şi se împart într-un număr variabil de casete. În acest
chip, consultarea şi transportul monedelor sunt mult uşurate, deoarece
foliile de plastic pot fi adăpostite în genţi sau mici geamantane (tip
"diplomat"), prevăzute cu multiple modalităţi de protecţie (contra focului,
apei, distrugerii, furtului etc.). Bineînţeles, biletele de hârtie, jetoanele,
pondurile şi alte piese deosebite necesită alte feluri de protecţie (sertare şi
clasoare). Agenţii externi, cum ar fi umiditatea, acizii şi microorganismele
pot deteriora şi chiar distruge valorile numismatice, aşa încât în ultima
vreme s-a acordat o atentie crescândă materialelor utilizate în
confecţionarea mobilierului ca�e le adăposteşte 1 9 •
2.3. Sistematizarea cunoştinţelor

Oricare dintre creaţiile omeneşti actuale include multe dintre
cunoştinţele anterioare, fără de care, de altfel, nici nu ar fi fost posibilă
realizarea ei. De aceea, ar fi cu totul greşit să judecăm o ştiinţă doar prin
prisma nivelului atins de aceasta în prezent. Aşa că, pentru a înţelege şi
cunoaşte numismatica, se impune parcurgerea, măcar fugitiv, a
19

M. R.-Alfoldi, Antike Numismatik, l, Theorie und Praxis, Mainz, 1 978, p. 1 5 ; C.
Morrisson, op. cit. , p. 29-30; H. Moesta, P. R. Franke, Antike Metal/urgie und
Miinzpriigung: ein Beitrag zur Technikgeschichte, Birkhăuser Verlag, Base) - Boston Berlin, 1 995, p. 69 şi 145; R. Linke, M. Schreiner, M. Griesser, G. Kadlec, R. Traum, G.
Dembski, Corrosion processes endanger col/ections of antique bronze coins - did are
they past saving ?, în lnternational Numismatic Newsletter, Publication de la
Comrnission lntemationale de Numismatique, 36, 2000, p. 7-9.
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principalelor etape pe care le-a parcurs, de la fonna sa incipientă până la
stadiul său cel mai înalt, care, după cum se acceptă în mod curent, a fost
atins actualmente.
Scopul iniţial al cercetărilor numismatice a fost identificarea corectă a
documentului monetar: loc şi dată de emitere, metal, nominal, iconografie
şi legendă. Datele astfel obţinute au fost folosite pentru catalogarea
colecţiilor şi această uriaşă întreprindere a durat practic mai multe
veacuri, fără a putea afinna că a fost complet încheiată. După ce Eckhel
(PI. I U I ) a fundamentat clasificarea ştiinţifică a monedelor, au urmat
lucrările lui Mionnet (cu 52 OOO de tipuri) şi Cohen, completate de seria
începută în 1 873 de către British Museum20 . Sintezele lui Head şi
Babelon (PI. IU2) au reprezentat pentru veacul al XIX-iea cea mai înaltă
treaptă atinsă de astfel de studii, rămase până acum nu numai opere
indispensabile cercetării de specialitate, ci şi modele pentru studioşii
interesaţi în realizarea unor asemenea lucrări2 1 .
A unnat o altă etapă, când monedele au fost văzute tot mai mult ca un
izvor istoric, confruntat cu textele şi monumentele păstrate ale trecutului,
istoria şi numismatica aflându-se într-un continuu dialog, profitabil pentru
ambele părţi. În timpul acestui dinamic proces a devenit necesară o
reluare a clasificărilor anterioare şi exemplul cel mai concludent îl
constituie depăşirea sistemului propus de catalogul lui Cohen (PI. IU4), de
aranjare a monedelor potrivit cu ordinea alfabetică a legendelor,
considerat chiar de la mijlocul secolului al XIX-iea ca fiind complet
nesatisfhcător22.
Ca şi în alte compartimente ale istoriei antice, cercetarea numismatică
din perioada respectivă a fost puternic marcată de personalitatea şi
activitatea lui Theodor Mommsen ( 1 8 1 7- 1 903). Încă dintr-o primă fază a
20

T.-E. Mionnet, Description des medailles antique.v grecques el romaines. avec leur
degre de rarele el leur estimation, 1 6 voi. , Paris, 1 806- 1 837; H . Cohen. Description
historique des monnaies frappees sou.' I Emp ire Romain, Paris. 1 859- 1 868; R. S. Poole
(cd. ), A Catalogue ofthe Gred Coim in the Briti:rh Muuum . London. 1 87321
B. V. Hcad, His toria numo111m. A Manual o/Greek. Numi.fmatin . Oxford, 1 887; E .
Babclon, Traile tks Monnaies Grecques et Romaines . I ( Theorie et ch:trine.f), Paris.
1 901 ti li (�cription historique), 4 voi .. Paris. 1 907 - 1 932.
22
T. Hackcns, La metrocronologie d la numismatique des ememhle.,,
aboutisSnrtntlS rttentes tk tniJance.T methodo/ogiques dan.T lt'.f huJes numi.fmatiqUt'.f,
in PA CT, 5, p. 58; M. R. Altbldi. op. cit .. in RIN. 92. 1 990, p. 5 .
'
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carierei sale ştiinţifice el a fost atras de însemnătatea documentului
monetar, pe care a căutat să-l utilizeze cât mai larg în opera sa. Mărturii
stau studiile sale apărute în 1 850 şi 1 85 1 , dar mai cu seamă monumentala
sa "Istorie a sistemului monetar roman", prima carte sistematică despre
monetăria romană (republicană, în special)2 3 . Dar nu trebuie omis că
marele savant german a ajuns să elaboreze aceste lucrări după ce a vizitat
Italia şi a cunoscut îndeaproape materialul imens descris cu mare
acurateţe de către Bartolomeo Borghesi. La 1 8 martie 1 880, în discursul
său la aniversarea împăratului, Mommsen a reluat ideea lansată încă din
1 858 (discurs de recepţie din 8 iulie, cu prilejul primirii în Academie), de
a se trece la strângerea şi publicarea tuturor monedelor antice într-un
Corpus . Ulterior, în 1 886, la îndemnul său, Muzeul Regal al Prusiei a
încercat să alcătuiască un astfel de Corpus Nummorum, bazat pe o largă
cooperare internaţională. Iniţiativa a prins tot mai mult contur şi, în 1 894,
cu sprij inul financiar al cărturarului, s-a declanşat publicarea unui corpus
al monedelor greceşti, continuat până astăzi, cu toate vicisitudinile
istorice, de către Academia din Berlin (la care au colaborat F. Imhoof
Blumer (Pl. IU3), H . Gaebler, B . Pick, K. Regling, M. L. Strack, W.
Kubitschek, E. Sch6nert-GeiB)24 •
Cercetările lui Mommsen, reprezintă rezultatul a peste trei secole de
studii numismatice şi au produs mutaţii profunde în domeniu. Ele au pus
accentul pe marca de valoare, pe legendă, pe formulele speciale şi pe
ordinea cronologică, multe dintre metodele de investigare fiind
împrumutate din epigrafie. Prin introducerea fermă a numismaticii în
23

Th. Mommsen, Ueber des romische Miinzwesen, Leipzig, 1 850; idem, Ueber den
Verfall des romischen Miinzwesens in der Kaiseneit, Berichte der K. Săchsischen
Gesellschaft der Wissenschaften, Leipzig, 1 85 1 ; idem, Geschichte des romischen
Miinzwesens, Berlin, 1 860; vezi şi Th. Mommsen, Histoire de la monnaie romaine, ed.
L. Ch. P. C. de Blacas d'Aulps şi J. de Witte, I - IV, Paris, 1 865- 1 875 .
24 M. R.-.AlfOldi, U. Peter, H . Komnick, op. cit. p. 5 - 1 2 ; M. H . Crawford, op. cit. , p.
4; idem, From Broghesi to Mommsen. The Creation of an Exact Science, în M. H.
Crawford, C. R. Ligota şi J. B. Trapp (ed.), op. cit. , p. 1 26- 128; H . M. von Kaenel et alii
(eds.), Geldgeschichte vs. Numismatik. Theodor Mommsen und die antike Miinze,
Kolloquium aus Anlass des 1 00. Todesjahres von Theodor Momrnsen ( 1 8 1 7- 1 903) an
der Johann Wolfgang Goethe - Universitiit Frankfurt am Main 1 .-4. Mai 2003, Frankfurt
a. M., 2004.
-
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discursul istoric, Mommsen a propulsat-o spre îndeplinirea sensului său
ştiinţific - cunoaşterea trecutului.
Realizările următoare au relevat superioritatea clasificării cronologice,
comparativ cu cea alfabetică, şi în acest mod s-a reuşit trecerea la
înregistrarea şi datarea seriilor. Înarmaţi cu noile metodologii, numismaţii
au început să editeze cataloage revizuite, în primul rând de monede
romane, un rol însemnat în acest laborios efort jucându-l cercetătorii
englezi Mattingly şi Sydenham25 • Dar un adevărat catalog internaţional,
vechi deziderat al ştiinţei numismatice, va începe a se înfăptui doar din
1 93 1 , odată cu Sylloge Nummorum Graecorum (= SNG), datorat
iniţiativei lui Sir Stanley Robinson, care a determinat Comisia
Internaţională de Numismatică să facă acest pas important. Până acum,
dintre numeroasele lucrări de acest fel, cele mai complete publicări s-au
realizat pentru colecţia lui von Aulock şi cea de la Copenhaga26 •
Există două genuri de studii numismatice: din prima categorie fac parte
cataloagele, alcătuite în scopuri diverse şi cu descrieri detaliate ale
pieselor monetare, iar celei de-a doua îi sunt atribuite lucrările de istorie
monetară. Cele dintâi sunt utilizate ca "manuale" de clasificare a
monedelor, deşi se ivesc mereu tipuri şi variante noi, care impun
reordonarea materialului şi a colecţiilor, însoţite, bineînţeles, de o
reevaluare corespunzătoare. Nu este de prisos să amintim că, pornind de
la această necesitate, a început reeditarea catalogului pentru monedele
romane imperiale (RJC, I, 1 984), pe de-o parte, şi, pe de alta, s-a
diversificat şi s-a segmentat foarte mult publicarea unor asemenea
materiale. Astfel, în ultimele decenii, pentru monedele romane
republicane (Crawford), romane imperiale provinciale (Burnett,
Amandry, Ripolles), bizantine (Hahn) sau chiar pentru emisiunile
modeme şi contemporane, provenind din toate colţurile lumii, s-a
continuat alcătuirea unor cataloage cât mai complete, care intenţionează
sA cuprindă toate tipurile cunoscute din di ferite colecţii şi să ajute pe
2'

H. Mattingly şi E. A. Sydenham (ed. ). The Roman Imperial Coinage ( = RJC).
London, 1 923 ; M. H. Crawford. op. cit . p. 1 3 1 - 1 32.
2 6 T. Hackens. op. cit p. 60; M. R. Al fl'll d i, op. cit p. 7; C. Morrisson. op. cit. . p.
1 7- 1 8.
-
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această cale la reconstruirea sistemului monetar respectiv, aşa cum
preconiza cu multă vreme în urmă şcoala vieneză de numismatică (K.
Pink, G. Elmer, R. Gobl)2 7 •
Însă, a devenit tot mai mult evident că o catalogare integrală a tipurilor
trebuie să aibă drept fundament cunoaşterea şi publicarea în întregime a
materialului monetar. Şi tot şcoala germană de numismatică a fost cea
care s-a angajat în cel mai mare proiect de acest fel (350 OOO monede
romane din RFG): Fundmiinzen der romische Zeit in Deutschland
(FMRD), la care a început să se lucreze încă din 1 952, sub egida
"Deutsche Forschungsgemeinschaft" şi sub conducerea lui Konrad Kraft.
Această enormă întreprindere a fost concepută încă din prima etapă, aşa
cum plănuise şi Mommsen, ca o mare operă ştiinţifică, realizată printr-o
largă colaborare internaţională. De aceea, seria începută de germani a fost
continuată de repertoriile similare ale Luxemburgului (FMRL ), Sloveniei
(FMRSI), Olandei (FMRN) şi Austriei (FMRO). În ultimii ani, a fost
începută elaborarea primelor volume de acest gen pentru Ungaria

27 G. P. Macarovici, Catalogul România monetară (1944), Câmpulung Muscel, 1 944;
V. Coman, Katalog der rumiinischen Banknoten, Numismatische Verlag H.
Dombrowski, Milnster, 1 967; M. H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge
University Press, Cambridge, 1 974; W. Hahn, Monera Imperii Byzantini, 1 973 - ; G.
Buzdugan, O. Luchian, C. C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, Ed. Sport
Turism, Bucureşti, 1 977; Y. Ogawa, Shin Kanei Katarogu: The Catalog of Japanese
Coins (New Kanei Tsuho Coins Catalog), Wakafuji Co., Numazu, 1 987; A. Burnett, M.
Amandry, P. P. Ripolles, Roman Provincial Coinage, I, London - Paris, 1 992; M.R.
Alf6ldi, U. Peter, H. Komnick, op. cit. , p. 1 6; Jian Chen şi Zu-Yi Bian (ed.), China
Contempora1y Commemorative Coins (and Medals}, Shanghai Translation and
Publishing Centre Inc., Shanghai, 1 99 1 ; C. Morrisson, loc. cit.; L. Huszâr, Az Erdelyi
Fejedelemseg penzverese, Akâdemiai Kiad6, Budapest, 1 995; S. Zeidler, Kitiintetesek a
Magyar Koztarsasagban, Budapest, 1 995 ; J. E. Sandrock, Copper Cash and Silver
Taels: The Money of Manchu China, Gateway Press, Baltimore, 1 995 ; V. Gadoury, cu
R. Vescovi, Olympic Medals and Coins 510 B. C. - 1994, Victor Gadoury Publications,
Monaco, 1 996; A. W. Grant, The Premier Catalogue ofNew Zealand Coins, Banknotes
and Tokens, Wellington, 1 996; Hsu Yih-Tzong, Taiwan Coins and Banknotes 1 6241998, Taipei, 1 999; P. F. Ryabchenko şi V. I. Butko, Paper Money of Ukraine2, Logos,
Kiev, 1 999.
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(FMRU 3 voi.), Italia (Ritrovamenti monetali di eta romana = RMR) şi
28
Belgia (Corpus des monnaies antiques decouvertes en Belgique) .
Volumul imens de monede romane şi dificultăţile ridicate de
identificarea vechilor descoperiri şi a localizărilor respective au solicitat şi
alegerea unor alte modalităţi de repertorizare. Astfel, numismaţii francezi
şi englezi editează actualmente numai tezaurele, în seriile Corpus de
tresors monetaires de la France (CTMAF, Bibliotheque Nationale) şi,
respectiv, Coin Hoards /rom Roman Britain (British Museum).
Nici cercetarea din domeniul numismaticii medievale nu a rămas în
urmă şi, deşi eforturile necesare pentru a duce la bun sfârşit catalogarea
par a fi uriaşe, s-a trecut şi în acest domeniu la alcătuirea unor corpora cu
descoperirile corespunzătoare, chiar înainte de iniţierea celor privitoare la
Antichitate (de ex., Corpus Nummorum Italicorum în Italia, în Elveţia,
sau CNA din Austria)29 •
Cu toate că numismatica românească nu se poate mândri cu asemenea
realizări ştiinţifice, nu se poate minimaliza totuşi faptul că, încă de la
începutul secolului XX, Constantin Moisil a publicat cu regularitate o
cronică a descoperirilor monetare (din 1 9 1 3, în BSNR, Monete şi tezaure
monetare din România), continuată cu multă ştiinţă, pasiune şi coerenţă
de către Bucur Mitrea (care a inclus şi monetăria medievală), iar până de
curând de către Gh. Poenaru Bordea (în Dacia, SCIV(A) şi BSNR) . Foarte
recent, a apărut primul volum (A. Vîlcu şi M. Dima, I. Colecţii din
Muntenia: Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi.
Muzeul Judeţean "Teohari Antonescu " Giurgiu, Muzeul Judeţean de
,

21

M. R. Alfbldi, Fundmi.in::en der A ntike, I. Reperti numismatici antichi a Roma:
nuove prospettive e problematiche, în Bol/elino dei Musei Comunali di Roma.
Associazione Amici dei Musei di Roma. S. N .. 1 1 , 1 997, p. 1 32- 1 36. Vezi şi B. Mitrea,
Conceming a Corpus of Roman Monetarv Discoveries Intra et Extra Fines Imperii
Romani Repertae, in Dacia, N . S . . 6, 1 962. p. 509-5 1 4; idem, Per un Corpus di ripostigli
di monele romane, în Atti de/ Congre.uo Internazionale di Numismatica. Roma, 1 96 1 , 2.
Roma. 1 965, p. 443-448.
M 8. Koc h , Corpus Nummorum Au.T triucorum. I. Mittt!lalter, W ien, 1 994; 8 . Z llch.
lrrvrntai� da trouvailles moMlairrs sui.ue.J. 6 (Kanton St. Gallen. Mittelalterliche und
nruzeitliclte MUnzfande), Lausanne. 2002.
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Istorie şi Arheologie Prahova, Institutul de Memorie culturală, Bucureşti,
200 1 ) al unui corpus de monede antice găsite în România (E. Oberlănder
Tâmoveanu (ed.), Monede de aur din colecţii româneşti) . Acestei
iniţiative i s-a adăugat, de asemenea, de curând, alta, prin care se
intenţionează publicarea tuturor monedelor existente în colecţiile
muzeelor din Moldova (Corpus Nummorum Moldaviae, ed. V. Butnariu)
şi din care a şi fost tipărit un tom (Iaşi).
Şi în ceea ce priveşte monedele Evului Mediu românesc s-au făcut paşi
importanţi pentru întocmirea unor cataloage, începându-se cu tezaurele,
mai ales din Transilvania, unde regretatul Eugen Chirilă, singur sau în
colaborare, a publicat monografic numeroase asemenea descoperiri.
De asemenea, în ultimii ani, cu sprij inul şi la îndemnul specialiştilor
germani (Deutsches Archăologisches Institut), în Europa Centrală şi de
Răsărit a luat fiinţă un alt proiect important destinat editării tuturor
importurilor romane din Barbari cum (Corpus der romischen Funde im
europaischen Barbaricum), numismaţilor români revenindu-le misia de a
prezenta materialul monetar. Acest demers, ca şi cele amintite mai înainte,
au pregătit terenul pentru îndeplinirea dezideratului final - publicarea
tuturor monedelor antice şi medievale descoperite în România -, al cărui
început, se pare, nu este prea îndepărtat.
O nouă iniţiativă în acest domeniu al cercetării a venit tot din partea
şcolii germane de numismatică, care consideră că scopul unor astfel de
repertorii îl constituie, în primul rând, descrierea ştanţelor (deci, a
tipurilor) şi nu a exemplarelor monetare individuale. Ideea aparţine, de
asemenea, lui Th. Mommsen, care a văzut într-o asemenea întreprindere o
cercetare paralelă celei de catalogare a monedelor. După cum
preconizează iniţiatorii, pentru a încheia cu succes o astfel de lucrare, se
impune o minimă omogenizare a modalităţilor de descriere, precum şi
fondarea unei bănci de date, însoţită de utilizarea computerului pentru
reelaborarea şi citarea unitară a datelor, toate acestea necesitând o
sistematică şi strânsă colaborare internaţională între specialişti3 0 .
30

M. R. AlfOldi, op. cit. , în RIN, 92, 1 990, p. 9- 1 O; eadem, Vom "Antiken
Miinzfundkatalog " zu "Fundmiinzen der Antike '', în R. Cunz (ed.), Concordia Dilat. 50
Jahre Numismatische Kommission der Liinder in der Bundesrepublik Deutschland 1 950
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Această privire de ansamblu aruncată asupra dezvoltării numismaticii
sperăm să fie percepută doar ca o schiţă, ea vădind, suntem conştienţi,
destule lacune şi inegalităţi. În concluzie, pentru viitorul apropiat, ceea
este de reţinut se poate sintetiza astfel: este necesară publicarea
sistematică a materialului monetar şi acest lucru nu este posibil decât prin
cooperare internă şi internaţională. Situaţia actuală a cercetării de
specialitate din ţara noastră nu este la nivelul celei mondiale. Principala
deficienţă, după părerea mea, constă din lipsa de iniţiativă şi colaborare,
atât în ceea ce priveşte instituţiile, cât şi specialiştii. Cercetătorii români
angrenaţi în acest domeniu sunt capabili să treacă la alcătuirea unor
corpora. Ei au nevoie însă de proiecte solide şi coerente, care să fie
realizate sistematic, cu tenacitate şi răbdare, sub egida unor instituţii de
prestigiu şi cu posibilităţi satisfăcătoare.
2.4. Publicaţii şi reviste

După cum am menţionat anterior, o ştiinţă se individualizează şi prin
publicaţiile proprii, specializate. Am arătat în mare parte, de asemenea,
cât de variate pot fi aspectele tratate în astfel de lucrări. De aceea, în clipa
de faţă pare aproape imposibil de realizat o strictă clasificare a lor, atât
din cauza infinitei diversităţi, cât şi a numeroaselor chestiuni adiacente
tratate în astfel de studii, ceea ce ar impune includerea lor repetată în
cadrul mai multor secţiuni bibliografice.
În ansamblu, publicaţiile numismatice ar putea fi împărţite în cele de
interes general şi altele de interes special. Din prima categorie fac parte
bibliografiile, dicţionarele, lexicoanele, enciclopediile, manualele,
Hamburg. 2000, p. 1 65- 1 79; E. Schl'mert-Gei8. I00 Jahre Griechisches
Miinzwerk, în Klio, 73, 1 99 1 , p. 298-303 ; J. Jurukova, Condusiom dans le domaine de
la publication des Corpw (Monnayage Imperial Grec). în litterae Numismaticae
Vindobonensi.f , 4, 1 992. p. 1 1 5- 1 26; H . - M . von Kaenel. Arheitsteilung und
internotionale Kooperation in der antiken Numi.r;matik ? Der gescheiterte Versuch. das
Corpus Nummorum ckr Kg/. Preujli.fcMn A!at.kmie ckr Wi.„ue,ucht:ifien ::u Berlin ::u
einnr internationalen Aladnn ieprojd.t ::u machen ( 1 901 ) . in Fe.Ytschrift Schănert GeiJ, p. 32 1 - 332; G. Dembski, Das Projekt CO/NET - Computervernet=ung in der
MiJnzfandaluwrrtung, în Rnumate/Congre.,/Berlin, p. 37-38; M . R.-Altbldi. U. Peter. H.
Kormick, op . cil., p . 1 7-20.
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albumele, cataloagele, tratatele şi sintezele teoretice, lucrările privitoare la
tehnologie, fabricare şi metodologie ş.a.
Pentru început ne oprim asupra revistei cu valenţă bibliografică,
Numismatic Literature, editată bianual de către "The American
Numismatic Society" şi care a ajuns la un număr de aproape 1 50 de
volume. Ea înregistrează cele mai noi lucrări numismatice publicate în
întreaga lume, pe care le prezintă în scurte rezumate, cuprinzând toate
datele esenţiale (în limba engleză). În cazul când titlul original al studiului
consemnat în revistă este într-o limbă mai puţin accesibilă, el este, de
asemenea, tradus în limba engleză. În acelaşi timp, dificultăţile multiple
ridicate de o astfel de întreprindere au fost înlăturate prin antrenarea unui
mare număr de colaboratori de pe tot globul în munca de colectare a
informaţiilor bibliografice (inclusiv din România). În acest chip,
Numismatic Literature a devenit una din cele mai utile publicaţii pentru
oricine doreşte să cunoască la timp şi la obiect realizările din domeniu.
Mai mult, recent, prin reproducerea volumelor revistei într-un site de pe
Internet s-a reuşit creşterea vitezei şi a ariei de difuzare a acestora. Totul,
spre deplina satisfacţie a numismaţilor din întreaga lume.
După cum arătam, din categoria lucrărilor de interes general fac parte
şi bibliografiile. La rândul lor, şi acestea pot fi împărţite în două clase:
bibliografii destinate unor anumite teme, pe de-o parte, şi cele care
abordează global lucrările de numismatică, pe de altă parte. Ultimul tip de
lucrări este foarte greu - dacă nu exclus - de a fi realizat exhaustiv. În
schimb, cele circumscrise unei teme restrânse au toate şansele de se
finaliza cu oarecare rapiditate şi în bune condiţiuni. Totodată, ele sunt mai
uşor de abordat de către cei interesaţi.
Necesitatea resimţită de cercetare a condus la apariţia unor bibliografii
rezervate unui anume spaţiu geografic încă din secolul al XIX-lea3 1 ,
pentru ca, apoi, în ultimul veac, ele să devină tot mai specializate3 2 • Un
31

F. Gnecchi, Saggio di bibliografia numismatica de/le zecche italiane, Milano, 1 889.
C.C. Vermeule, A Bibliography of Applied Numismatics, Spink & Son Ltd.,
London, 1 956; M. Gumowski, Bibliografia numismatiki polskiej, Torun, 1 962; P.
Grierson, Bibliographie numismatique, Cercle d'etudes numismatiques, Travaux, 2,
Bruxelles, 1 966 (ed. a 2-a, Travaux 9, 1 992); P.L. Gupta, Ancient Indian Coinage (A
Select Bibliography), New Delhi, 1 968 ; M. Fejer, L. Huszar, Bibliographia
numismaticae Hungaricae, Akademiai Kiad6, Budapest, 1 977; F. Bassoli, Antiquarian
32
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model al elaborărilor de acest fel îl constituie monumentala bibliografie,
cu 9350 de titluri, alcătuită de către E. Schonert Gei8 pentru numismatica
antică a Traciei şi Moesiei 33 .
Nici numismatica românească n-a rămas mai prejos. O asemenea
lucrare a fost redactată încă din ultimul sfert al secolului XIX de către
cunoscutul om politic, dar şi colecţionar, numismat şi istoric, D.A.
Sturdza34 • Au urmat şi altele, mai cu seamă parţiale3 5 , însă, doar pentru
anii 1 944- 1 978 s-a publicat de către Bucur Mitrea o bibliografie completă
a numismaticii româneşti3 6 • În stărşit, nu demult, s-a elaborat o
bibliografie generală a numismaticii româneşti (bilingvă), foarte bine
structurată ştiinţific şi cu lista aproape completă a lucrărilor de specialitate
apărute până în acel moment3 7•
De asemenea, pentru numismaţi sunt deosebit de utile dicţionarele,
lexicoanele şi enciclopediile. Numărul lor a sporit şi s-a diversificat
simţitor în ultimele decenii, acoperind nu numai o sferă largă de termeni,
dar şi majoritatea ariilor geografice şi temporale3 8 .
boob on coins and medals /rom the fifteenth to the nineteenth century, Crestline,
CA/London, 200 I .
n E . Sch6nert GeiB, Bibliographie zur antiken Numismatik Thrakiens und Moesiens,
Griechisches Mnnzwerk, Akademie Verlag, Berlin. 1 999, 1 7 1 O p.
34 D. A. Sturdza, Bibliografia numismaticei române, în Analele Societăţii Academice
Române, XI, s. II, 1 878, p. l 05- 1 64.
H N. Docan, Studii privitoare la numismatica Ţării Româneşti. /. Bibliografie şi
documente, în A.ARMSI, 33, s. II. 1 909- 1 9 1 0, p. 459-560; O. Iliescu, Bibliografia
numismaticii româneşti, în Studii şi cercetări de bibliografie, 1 2, 1 972, p. 239-252.
36 B. Mitrea. Numismatische Forschungen und Miinzfunde in der Rumănischen
Volbrepublik in den Jahren 1 944 bis 1 95 7, în Numismatik literatur Osteuropas und des
Balkans, 1/ 1 , Graz, 1 960, p. 28-4 1 ; idem, Numismatische Forschungen und Miinzfunde
in der Rumănischen Volbrepublik. in den Jahren 1 944- 1 95 7, in aceeaşi publicaţie, 2,
Graz, 1 963, p. 37-57; idem, Bibliografia numi.Jmaticii române�ti: 1 960- 1 96 7, în SCN, 4,
1 968, p. 467-487; 1 968- 1 969, în SCN, 5, 1 97 1 , p. 399-42 1 ; 1 970- 1 972. în SCN. 6. 1 975.
p . 263-279; 1 973- 1 978, în SCN 7. 1 978, p. 1 7 1 - 1 95 .
n
A. Golimas, Gh . C. Cristache. Bibliografie numismatica românească/
Bibliographia numismatica daco-romana, Ed. ŞtiinJificA şi Enciclopedici, Bucureşti.
1 984 (cu 3 1 9 p. şi 3864 de titluri ).
11 Dicţionare nwnismatice au api.rut inel din secolul al XIX-iea. cum ar fi cel datorat
lui A . Boutkowski (Dictionnai� Numi.fmatique, Leipzig, 1 877). insl ele au devenit
rtsplnditc abia ln secolul urmltor: M. Bemhart. Handbudt zur MUn::kundr Mr
.
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Atractivă pentru toţi numismaţii este şi altă specie, cea a manualelor.
Şi acestea sunt foarte variate, atât în ceea ce priveşte dimensiunile, cât şi
în ceea ce priveşte subiectele abordate. Ele au o îndelungată tradiţie în
bibliografia numismatică, întrucât au fost cerute în mod special de către
colecţionari. De aceea, cu greu poate fi recomandat neofiţilor un anumit
manual, mai ales că asemenea lucrări sunt supuse unui proces firesc de
reînnoire la care se adaugă şi o specializare tot mai îngustă3 9 .
Destul de timpuriu este consemnată şi apariţia revistelor cu destinaţie
strict numismatică, care constituie într-un fel actul de naştere al noii
ştiinţe. Chiar de la primele volume sumarele au inclus diverse subiecte
din domeniu, ceea ce le-a dat înfăţişarea unor publicaţii de interes general.
Primele reviste de numismatică s-au editat în acelaşi an ( 1 836), la Paris
(Revue numismatique) şi la Londra (Numismatic Chronicle). În deceniile
Romischen Kaiserzeit, Textband, Halle (Saale), 1 926; F. von Schrotter, Worterbuch der
Miinzkunde, Berlin - Leipzig, 1 930; A. B . Cole, Encyclopedia of Chinese Coins, 1 -6,
Boston, Lawrence, Mass„ 1 973- 1 976; M. Salton, Glossary of Numismatic Terminus,
Washington, 1 974; V. V. Zvarici, Numizmaticeskij slovari, Lwiw, 1 975; H. Fengler, G.
Gierow, W. Unger, Lexikon der Numismatik, Innsbruck!firol und Frankfurt a. M„ 1 976;
T. Kroha (ed.), Lexikon der Numismatik, Giitersloh, 1 977; E. J. A. van Beek (ed.),
Encyclopedie van munten en bankbi/jetten, Alphen a/d Rijn, 1 986; B. Edge, First
Dictionary of Paranumismatica, Crewe, 1 99 1 (medalii, jetoane, insigne, decora�i,
ponduri, probe, cecuri, gravori, contramărci etc.); M. Galleazzi, Guide-annuaire du
numismate, Bar-le-Duc, 1 992; Zhongguo gianbi da cidian (Marele dicţionar al
monedelor chinezeşti), 1 -2, Beijing, 1 995, 1 998 (vor fi 1 0 volume); S. R. Carlton, The
Jnternational Encyclopaedic Dictionary of Numismatics, Krause Publications, Iola,
Wisconsin, 1 996; F. Lowenhielm, Svenska ordnar och medaije? , Stockholm, 1 998; M.
Widell, Militiirpro//etter, Stockholm, 1 998; He Lin, Qianbixue cihui jianshi (Manual de
vocabular numismatic), Beijing, 1 999; Hsu Yih-Tzong, Taiwan Coins and Banknotes
1 624- 1998, Taipei, 1 999; C. R. Chambliss, U. S. Paper Money Guide and Handbook,

BNR Press, Port Clinton, Ohio, 1 999; M„ Amandry, M. Dhenin, M. Popoff, F. Thierry,
C. Vellet (ed.), Dictionnaire de numismatique, Paris, 200 1 .
39 Pentru exemplificare, vezi: A. Blanchet ş i A. Dieudonne, Manuel de numismatique
6
franr;aise, Paris, 1 9 1 2; S. Ambrosoli, F. Gnecchi, Manuale elementare di numismatica ,
Ulrico Hoepli, Milano, 1 922; A. Dieudonne, Manuel des poids monetaires, Paris, 1 925;
C. Morrisson, op. cit.; C. Secăşanu, Numismatica antică. Manete greceşti, "Universul",
Bucureşti, 1 939; idem, Numismatica antică. Monere romane, "Universul'', Bucureşti,
1 940; idem, Numismatica antică şi medievală, "Graiul Românesc", Bucureşti, 1 94 1 ;
idem, Numismatica medievală şi modernă, "Cartea românească'', Bucureşti, 1 942; S . R.
Goya!, An lntroduction to Gupta Numismatics, Kuswnanjali Prakashan, Jodhpur, 1 994.
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următoare a urmat apariţia la fel de prestigioaselor Revue Belge de
Numismatique et de Sigillographie (Bruxelles, 1 842), Numismatische
Zeitschrift (Viena, 1 869), Periodico di Numismatica (Firenze, 1 869),
Zeitschrift fiir Numismatik (Berlin, 1 874), Rivista italiana di numismatica
(Roma) ş.a., încât la începutul secolului XX în cea mai mare parte a
ţărilor europene existau publicaţii similare. Nu toate aceste periodice au
continuat după fiecare din cele două conflagraţii mondiale ale ultimului
veac. Însă, acest fapt a fost compensat prin apariţia altora noi. Astăzi
există asemenea organe de specialitate în majoritatea ţărilor de pe cele
cinci continente. Mai mult, în unele state se înregistrează chiar două sau
mai multe publicaţii de numismatică, adeseori editate nu numai de
instituţiile specializate, ci şi de societăţile numismaţilor amatori40•
Cea dintâi revistă românească de numismatică a fost publicată în anul
1 904 (Buletinul Societăţii Numismatice Române), la început prin grija lui
G. Severeanu, apoi prin cea a lui C. Moisil. Î n anul 1 947 şi-a încetat
apariţia şi a fost reluată abia din 1 974, cu un volum pentru anii 1 948- 1 972
(nr. 96- 1 20). Î n prezent, s-a ajuns la tomul rezervat anilor 1 996- 1 997 (nr.
1 44- 1 45), apărut în anul 2002. De asemenea, mai trebuie amintită şi
Cronica numismatică, tipărită imediat după primul război mondial ( 1 920)
40

În sprijinul celor afirmate, spre exemplificare, dar şi pentru informarea
cercetltorilor, amintim câteva dintre aceste reviste: în Europa, Numizmatikai Kozlony
(Budapest), Bulletin de la Societe Franfaise de Numismatique şi Cahiers Numismatique
( Paris), Numismatic Circular ( london), Jahrhuch for Numismatik und Geldgeschichte
( Milnchen, 1 949) şi Hamburger Beitrăge zur Numismatik (Hamburg, 1 94 7).
Numizmatika i Epigrafika (Moscova), Annali. lstituto Italiano di Numismatica ( Roma.
1 954) şi Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini (Milano, 1 888), Quaderni
Ticinesi. Numi.îmatica e hrtichita C/assiche ( lugano). Cuadernos de Numismatica.
Numisma (Madrid) - cu aproximativ 250 volume. Acta Numismatica ( Barcelona),
Nummu.î (Porto), Nordid: Numi.fmatisk Uniom Medlemshlad (Copenhaga). Wiadomosci
Numizmatyc:ne (Warszawa), Numizmatiălr ( Beograd, 1 978). Nomi.îmatika Khronika
( Atena), Numi:matika (Sofia), Numismatick}· Shornik ( Praga), Slo\·enslri Numizmatika
(Bratislava), Sdrweizerische Numismati.îche Rundschau (Bem. 1 89 1 ) ş. a.; in America
de nord, American Journal of Numismatio, Museum ."Vote.î şi Numismatic ."Vote.î and
Monographs (New York), Canadian Numi.îmatic Journal (Ontario); în America de sud.
Boletin � N11mismatica ( Slo Paolo ), Numi.fmatica ( Rio de Janeiro). Rni.îla
N11mismatica A rgentina (Buenos Aires); în Asia, Coin Revir.-.· ( Varanasi. India) şi lrtdian
Coin Soci�tv Nnt1�l�n�r (Bombay); în Australia. Awtralian Coin Revin..· ( Melbourne) şi
Awtralian N111'1 ismatic JoMmal ( Adelaide ) ş.a.m.d
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şi care, mai târziu, reflectând profilul mixt adoptat, a devenit Cronica
numismatică şi arheologică. Ea a fost publicată cu intermitenţe până în
1 945, dată la care a dispărut din peisajul bibliografiei numismatice
româneşti.
Î n ultima jumătate de veac, un impact major şi benefic asupra
cercetării numismatice din România l-a avut editarea, de către Institutul
de Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti, a revistei Studii şi Cercetări
de Numismatică ( 1 2 volume/ 1 957- 1 997). Încă de la primul tom, deşi nu a
avut periodicitate, prin ridicatul său nivel ştiinţific şi editorial, ea s-a
ridicat la cotele atinse de cele mai bune apariţii similare de pe plan
mondial4 1 . De curând, în rândul publicaţiilor numismatice româneşti a
intrat şi Cercetări numismatice, imprimată fără regularitate la Muzeul
Naţional de Istorie a României (8 volume/ 1 978-2002).
Categoria lucrărilor numismatice de interes special este foarte vastă şi
diversificată: note, articole sau cărţi despre descoperirile monetare
(izolate sau tezaure), cataloagele de colecţii şi de licitaţii, monografiile cu
tematici infinit de variate, repertoriile etc. Chiar încercarea de faţă
reprezintă un exemplu în acest sens.
Asupra multora dintre aceste publicaţii voi mai avea ocazia să vorbesc.
Acum, voi insista doar asupra cataloagelor de licitaţii, care au o apariţie
modestă, fără ambiţia de a interpreta materialul, care va fi prezentat frust.
Totuşi, în astfel de lucrări se pot găsi adesea piese inedite, variante
necunoscute, ştiri despre descoperiri monetare intrate în circuitul
tranzacţiilor mai mult sau mai puţin legale etc. Ele sunt întocmite cu
multă atenţie de specialişti, angajaţi ai caselor de licitaţie, de obicei fiind
însoţite şi de o ilustraţie integrală şi de bună calitate42 .

41 Redactori responsabili au fost, în ordine, Constantin Moisil, Emil Condurachi,
Bucur Mitrea şi Constantin Preda, pentru ca, până nu demult, această misie să fie
îndeplinită de către regretatul Gh. Poenaru Bordea.
42 Amintim de casele de licitaţie Vinchon (Paris), A. Hess (Luzem - Ziirich), O.
Helbing (Miinchen), F. Stemberg (Ziirich), Liste (Basel) sau "Nwnismatik Lanz
Miinchen" (care a editat până acum peste 1 00 de asemenea cataloage).
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2.5. Numismatica şi alte ştiinţe

Relaţiile dintre numismatică şi alte ştiinţe, de orice natură ar fi acestea,
sunt greu de definit. Mai întâi, trebuie spus că aceste legături sunt
reciproce, ceea ce înseamnă că nu numai numismatica este afectată de
asemenea raporturi, întrucât se poate observa că şi la alte ştiinţe sunt
evidente înrâuririle exercitate asupra lor de către disciplina care se ocupă
de bani.
Este dificilă trecerea în revistă a tuturor disciplinelor care intră în
contact direct sau indirect cu numismatica şi aceasta nu numai din cauza
multitudinii lor, ca şi atragerii continue a altora, noi, în procesul respectiv,
ci, mai ales, datorită dispariţiei graniţelor rigide dintre ştiinţele definite
tradiţional, pe măsura conturării tot mai viguroase a celor de tranziţie. De
aceea, voi încerca să scot în evidenţă în primul rând raporturile
numismaticii cu ştiinţele naturale, în speţă matematice, fizice, chimice,
biologice, geo-geografice etc., întrucât relaţiile celei dintâi cu alte ştiinţe
sociale au mai fost relevate, după cum, în continuare, ele vor mai fi
abordate.
Ar fi interesant şi instructiv de examinat momentul când au avut loc
primele încercări de rezolvare a problemelor numismaticii prin
intermediul matematicii. După cum se pare, asemenea tentative au fost
de natură empirică şi s-au dezvoltat treptat, în timp ce numismatica îşi
dobândea statutul propriu de ştiinţă. Actualmente, calculele matematice
din domeniul statisticii, dintre care cel mai utilizat este cel al
probabilităţilor, au devenit ceva curent în cercetarea de specialitate, cum
ar fi în studiile privitoare la structura tezaurelor, volumul emisiunilor,
ratele de pierdere sau de uzură etc. De fapt, în prezent, prin utilizarea
tehnicilor şi a programelor de calcul electronic, matematica predomină în
toate investigaţiile de tip cantitativ. Iar numismatica reprezintă un
domeniu care se pretează admirabil la acest tip de cercetare, deoarece
monedele, încă de la început, aşa cum arătam, sunt rezultatul unei
producţii de serie. Î n acelaşi timp, studierea prin metode matematice a
diverselor aspecte numismatice a condus, aşa cum reiese din cercetări le
de până acum, la inovare şi în sfera matematicii, prin adaptarea unor
metode sau la crearea unor noi instrumente de calcul. solicitate de
necesităţile concrete ale cercetării4 3 .
41

H. D. Allen,

Mathemotio and Morwy, în TM Numi..Ymatic Scrapbook Magazine,

24, 1 958, 1 2, p. 26 1 2-2620; M. Metcal f. Stati.,ti.•che Analyu bei der Au.rwrrtung von
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Ştiinţele fizice şi chimice sunt utilizate pe scară largă la cunoaşterea

tehnicilor de producere a metalului monetizat şi a ştanţelor, dar şi a
monedelor propriu-zise. Prin metode non-distructive (nucleare sau
spectrografice), care au înlocuit în ultima vreme tot mai mult analizele
chimice cantitative şi calitative, s-a putut preciza compoziţia diverselor
aliaje întrebuinţate în procesul monetizării, atât pentru monede, cât şi
pentru instrumentele utilizate în acest scop (mai cu seamă ştanţele)44 .
Miinzfundmaterialien, în JNG, 9, 1 958, p. 1 87- 1 96; L. Brunetti, Aspetti statistici delia
metanumismatica, Roma, 1 963; idem, Die Hochwahrscheinlichkeit bei statistischen
Problemen der Numismatik, în JNG, 1 5, 1 965, p. 53-6 1 ; G. F. Carter, Comparison of
methods for calcu/ating the total number of dies from die-link statistics, în PA CT, 5, p.
204-2 1 3 ; G. Depeyrot, L 'informatique et Ies volumes d 'emission: Ies programmes Numis
1976, în acelaşi volum, p. 399-405; Ch. Carcassonne, Methodes statistiques en
numismatique, Louvain-la-Neuve, 1 987; W.W. Esty, Statistics in Numismatics, in
Rezumate/Congres/Berlin, p. 8 1 7-823; Metodi statistici e analisi quantitative delia
produzione di monete ne/ mondo antico. Tendenze e prospettive delia ricerca, în AllN,

44, 1 997.
44 Un bun exemplu îl constituie problema realizării alamei, din care au fost
confecţionate unele monede ale Antichităţii. Este destul de îndoielnică, în acea vreme,
posibilitatea obţinerii zincului necesar pentru producerea alamei. De aceea, mai multă
crezare are folosirea altui procedeu, mai accesibil şi bine cunoscut cu mult timp înainte,
prin care se topea cuprul cu minereul de calamină (cf. R. J. Forbes, Studies in Ancient
Technology, 8, Leiden, 1 964, p. 264-265 şi 275; E. R. Caley, Orichalcum and Related
Ancient Alloys. Origin, Composition and Manufacture with Special Reference to the
Coinage of the Roman Empire, NNM, 1 5 1 , New York, 1 964; H. Moesta, P. R. Franlce,
op. cit. , p. 30-36, 49-56 şi 1 48- 1 55). Vezi şi lucrările: E. J. Allin şi W. P. Wallace,
Impurities in Euboean Monetary Silver, în ANSMN, 6, New York, 1 954, p. 3 5 -67; E. T.
Hali, Some Uses of Physics in Archaeology, în Archaeometry, 2, 1 959, p. 22-34; A. K.
Craig, Neutrons and Numismatics, în The Numismatists, 76, 1 963, 8, p. 1 085- 1 086; T. C.
Yao şi F. H. Stross, The Use ofAnalysis by X - Ray Fluorescence in the Study of Coins,
în AJA, 69, 1 965, 2, p. 1 54- 1 56; A. Wyttenbach şi A. Herrnann, The Quantitative
Nondestructive Analysis of Silver Coins by Neutron Activation, în Archaeometry, 9,
1 966, p. 1 39- 1 47; T. Hackens, L 'analyse de laboratoire appliquee aux metaux anciens,
în Rev. Arch. et Hist. Art. Louvain, 1 , 1 968, p. 9- 14; E. T. Hall & D. M. Metcalf,
Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage, London,
1 972; H. McKerrel & R. B. K. Stevenson, Some Analysis ofAnglo-Saxon and Associated
Oriental Silver Coinage. Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of
Ancient Coinage, Roya! Numismatic Society, Special Publication, No. 8, London, 1 972;
J. -N. Barrandon şi M. F. Guerra, Methodes d 'analyses appliquees a la Numismatique,
în Rezumate/Congres/Berlin, p. 825-827.
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Pentru interpretarea rezultatelor obţinute în urma unor astfel de analize s-a
apelat la siderurgie, metalurgie, metalografie şi mecanici. Cu ajutorul
acestora s-au putut înţelege în mare parte manipulările şi deprecierile, s-a
facilitat separarea pieselor confecţionate prin turnare de cele obţinute prin
lovire, ca şi diferitele accidente, cum ar fi fisurile marginale şi
friabilitatea; totodată, doar prin cunoaşterea legilor mecanicii a fost
posibilă înţelegerea uzurii diferenţiate a celor două ştanţe folosite. De
altfel, chiar numărul şi calificarea personalului angrenat în procesul de
producere a banilor au fost şi sunt condiţionate de materialele,
instrumentele şi tehnicile folosite, aşa încât, prin cunoaşterea acestora, s-a
avansat destul de mult şi în ceea ce priveşte soluţionarea chestiunilor
legate de organizare, ca şi a costurilor monetizării.
Cu această ocazie, subliniem din nou faptul că multe din procedeele
tehnice utilizate în activitatea de monetizare au fost cunoscute cu multă
vreme înainte de apariţia monedei, care, de altfel, nici nu ar fi fost
posibilă fără asemenea realizări . Pentru a exemplifica, amintim că sudura
sau cementarea au fost stăpânite încă din mileniul al III-iea a. Chr. 45
Imediat după producerea primelor monede, pentru meşterii antici a fost
evident că forma rotundă este cea mai potrivită pentru asemenea obiecte.
Această constatare corespunde cerinţelor legilor fizicii, întrucât uzura prin
circulaţie a unor piese rectangulare, de pildă, ar fi fost alertă şi, deci,
neeconomică; nici forma sferică nu ar fi fost mai avantajoasă, deoarece ea
nu ar fi deţinut planurile necesare imprimării însemnelor de autoritate şi
de identificare. Şi alte forme pe care le-a îmbrăcat moneda de-a lungul
istoriei sale (scifarea, bracteaţii ş.a.) se explică tot prin acţiunea aceloraşi
46
I eg1· .
De un mare interes pentru numismatică este şi o altă ramură a fizicii,
metrologia. La rândul ei, ea are tendinţa de a deveni o disciplină
autonomă, în sfera sa de preocupări intrând unităţile de măsură şi
metodele de măsurare a mărimilor fizice, însoţite de tot instrumentarul
4'

Art and Craft of Coin Making, London. 1 988; H . Moesta, P. R.
franke, op. cit. , p. 3 7�3 şi 77-9 1 ; M. M . Archibald şi M. R. Cowell (ed. ). M'1tallurgy in
Numismatic� 3 voi., Royal Numismatic Soc i ety . Special Publication. 24. London. 1 993.
46 P. Nuter. u cam crna rn numi.rmatique f(rt'Cque. în Numismatique antique.
ProhlerneJ et methotkJ , p. 1 7-2 1 ; D. Schmutz. C. Jlggy. Nn.e Erkenntni.ue :ur
Brakleaten�ntellung: Expvi�nteller Nachvvll:ug prdgetechni.ffher Merkmale in
Rezumate/ Co�/Berlin. p. 1 S7- 1 S8.

O. R.

Cooper. The

.

.
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necesar (balanţe, ponduri, etaloane etc.). Sistemele monetare,
nominalurile, reformele, devalorizările şi revalorizările etc., toate pot fi
cunoscute mai profund prin examinarea structurilor ponderale. Izvoarele
sunt numeroase şi diverse. Deşi, menţiunile scrise ocupă un loc de prim
ordin, descoperirea şi studierea obiectelor de tip paranumismatic
(ponduri, instrumente şi aparate de cântărit ş.a.) au contribuit adesea
esenţial la înţelegerea sistemelor ponderale utilizate în fabricarea
monedelor. Insă, pentru atingerea scopului propus, nici acestea nu au fost
socotite îndestulătoare, ceea ce a dus la inovări şi experimentări
metodologice laborioase şi complexe. Astfel, prin cântărirea unui mare
număr de exemplare şi calcule matematice complicate - în care s-au luat
în considerare factorii aleatori - s-au putut preciza greutăţile medii ale
unor emisiuni şi, în consecinţă, apartenenţa lor la un anume sistem de
greutăţi. Eventualele devieri de la rezultatele obţinute în acest chip
semnalează interventii
şi, deci, modificări survenite în evolutia
sistemelor
'
'
47
monetare de-a lungul timpului .
Î nsă, în cunoaşterea cât mai adâncă a caracteristicilor monedei şi a
procesului său de fabricare, tot atât de însemnate sunt şi datele fumizate
de ştiinţele geo-geografice, îndeosebi cele ale mineralogiei. Cercetările
de acest tip, care, la rândul lor, solicită alte discipline, au reuşit să rezolve
- uneori, surprinzător - multe din enigmele ştiinţei despre bani. Printre
A
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F. Hultsch, Griechische und romische Metrologie, Berlin, 1 882; M. C. Sutzu,
Originele asiro-chaldeene ale greutăţilor romane, în AARMSJ, s. li, 3 1 , 1 909, 5, p. 3 53403 ; A. Dieudonne, Manuel des poids monetaires, Paris, 1 925; L. C. West, Gold and
Silver Coin Standards in the Roman Empire, NNM, 94, New York, 1 94 1 ; E. R. Caley,
Metrologica/ Tables, New York, 1 965 ; E. Schildbach, Byzantinische Metrologie, în
Handbuch der Altertumswissenschaft, 1 2 :4, Miinchen, 1 970; J. Lafaurie, Contribution a
l 'etude du poids reel des monnaies, în BSFN, 25, 1 970, p. 49 1 -493 ; N. Stoicescu, Cum
măsurau strămoşii. Metrologia medievală pe teritoriul României, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1 97 1 ; Ch. Carcassonne, F. Dumas şi H. Huvelin, Recherche du poids legal a
partir des poids reels, I (Monnaies medievales) II (Solidi du Bas Empire), în BSFN, 29,
1 974, 7, p. 616-62 1 ; P. Naster, La methode en metrologie numismatique, în
Numismatique antique. Problemes et methodes, p. 65-74; P. Withers şi B. R. Withers,
-

British Coin Weights: A Corpus ofCoin- Weights Made in England, Scotland and Jreland
for Use in Britain, Llanfyllin, 1 993; C. Martin, M. Campagnolo, Catalogue des balances
de changeurs, des denereaux et des poids, 1 (La France et / 'Ita/ie), Cahiers romands de
numismatique, 2, Lausanne, 1 994; N. F. Parise, Metal/ic currency and weights units in
the Mediterranean before coinage, în C. Morrisson, B. Kluge, A. Burnen, L. Ilisch, W.
Steguweit, A Survey ofNumismatic Research 1 990-1 995, Berlin, 1 997, p. 5-9.
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acestea se pot menţiona sursele de materii prime şi procedeele tehnice
folosite la realizarea obiectelor numismatice şi paranumismatice48 •
Se ştie că aurul de provenienţă microasiatică se caracterizează şi prin
prezenţa platinei, care lipseşte din cel european. De aceea, sesizarea
aurului cu urme de platină în staterii lui Alexandru cel Mare sau în
monedele celţilor boi indică tezaurul persan drept sorginte iniţială. Or,
întrucât argintul minelor de la Potosi (Bolivia) conţinea şi indiu, s-a putut
recunoaşte acest metal în aliajul monedelor franceze, începând de la 1 575.
Un ansamblu complex de explicaţii şi consecinţe (economice, politice,
militare) a luat fiinţă după această identificare: sursa latino-americană a
acestui argint; procurarea lui adesea pe căi violente (războaie, piraţi,
corsari); creşterea volumului emisiunilor occidentale şi a preţurilor49 etc.
Ajuns în acest moment al expunerii, trebuie să repet un truism enunţat
indirect încă din primele rânduri ale acestui subcapitol: cunoaşterea
realizată cu ajutorul unei ştiinţe dă naştere la alte tipuri de înţelegere,
specifice altor discipline. Astfel, de pildă, cazul argintului latino-american
din monedele europene ale secolului al XVI-iea sau cel al explicării
procedeelor de aliere au avut consecinţe serioase în planul percepţiei
fenomenelor de natură economică. Dintre acestea, fugitiv, înşir doar
politicile monetare, amploarea emisiunilor, ritmul de emitere, circulaţia
monetară, crizele economice, sistemele financiare (impozite, taxe,
bugete), activitatea bancară (credit, dobânzi etc.), comerţul, apariţia şi
50
evoluţia pieţelor, ca şi a oraşelor (antice şi medievale) etc. Metode şi
48 E. Will, Les sources des metaux monnayes dans le monde grec, in Numismatique
antique. Probleme.î el methodes, p. 97- 1 02; P. R. Franke, Bergbau und Miin;:prăgung.
Die
Edelmetallgewinung
als
Vorausset::ung
allgemeinpolitischer
und
wirtschaftspolitischer Entwicklungen, în Mineilungsblan der TU Clausthal, 57, 1 984. p.
1 7-23; M. F . Guerra, La frappe de la monnaie d "or a / 'epoque de / 'expansion
musulmane et Ies mines de I 'ouest de / 'Afrique. in Rezumate/Congres/Berlin, p. 1 3- 1 5 ;
G. N . Dermatis, L archeologie indwtrielle des mines du Laurion, în Rev. Arch. et Hist.
An Louvain, 32, 1 999, p. 145- 1 48.
49 H. Kaletsch, Zur (vdischen Chronologie, in Hi.Ytoria, 7, 1 958. p. 1 -47; A .
Hanrnann , Ergebni ue spektralana(l tischer Untersuchungen an kelti.,chen Goldmunzen
aw He3snt und Siidckutschland, in Germania. 54, 1 976, p. I 02- 1 34; idem. Ober
Matrrlalanalysen an Goldmunzen <kr hltischen Bojer, in JaJirbuch des romisch
germaniscMn Znttra/mMStums Mainz, 32, 1 985, p. 660-67-4; C. Monisson. op. cit. , p.
1 1 6- 1 1 7; H. Moesta, P. R. Franke, op. cit. , p. 1 1 - 1 4 şi 53-55.
'° f. C. Spooner , L 'koMmie mondiale el Ies frappes moMtairrs err Frarrce, 14931680, Paria, 1 956; M. Austin $Î P. Vidal-Naquct, Economie.t et scKi;tes en Grece
'

.
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tehnici pr�prii ştiinţei economice sunt folosite frecvent în acest fel de
cercetare. Insă, examinarea problemelor economiei antice sau medievale
şi, implicit, a chestiunilor financiar-băneşti a prilejuit o vie şi îndelungată
discuţie privitoare la optica prin care trebuie întreprinsă o asemenea
cercetare. Din această perspectivă, trebuie menţionată dezbaterea dintre
"modernişti" şi "primitivişti" sau, mai corect, după cum le-aş spune,
"arhaizanţi". Economia antică constituie o etapă a istoriei economiei şi ea
trebuie tratată ca atare5 1 • Folosirea conceptelor modeme pentru sesizarea
şi explicarea fenomenelor economice dintr-o anume etapă istorică poate fi
riscantă, dar ne poate ajuta să observăm evoluţia acestora şi, mai ales, să
ancienne, Paris, 1 972; D. Claude, Der Handel im westlichen Mittelmeer wahrend des
Friihmittelalters, în Bericht iiber ein Kolloquium der Kommission far die
Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas im Jahre 1980, Vandenhoeck & Ruprecht,
Gottingen, 1 985, p. 1 07- 1 1 5 ; M. F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy,
c. 300 - 1450, Cambridge, 1 985; T. Hackens, L 'apport de la numismatique a I 'histoire
economique, în T. Hackens şi P. Marchetti, Histoire economique de f 'Antiquite. Bilans et
Contributions de savants Belges presentes dans une reunion interuniversitaire a
Anvers!Antwerpen, Universitaire Fakulteiten Sint - Ignatius, Louvain-la-Neuve, 1 987, p.
1 52- 1 68; G. Depeyrot, Numeraire et prix: le role des metaux, în Rythmes de la
production monetaire, p. 707-729; idem, Crise economique, formation des prix, et
politique monetaire au troisieme siecle apres J. C. , în Histoire et Mesure, III, 1 988, 2,
p. 235-247; idem, Crises et lnjlation entre Antiquite et Moyen-Âge, Paris, 1 99 1 ; M.
North (ed.), Geldumlauf, Wiihrungssysteme und Zahlungsverkehr in Nordwesteuropa
1 300-1800. Beitriige zur Geldgeschichte der spiiten Hansezeit, Quellen und
_

-

Darstellungen zur Hansischen Geschichte, N. F., 35, Koln, Wien, 1 989; H. A. Miskirnin,
Cash, credit and crisis in Europe: 1300-1 600, Collected Studies Series 289, London,
1 989; R. P. Duncan-Jones, Structure and Scale in the Roman Economy, Cambridge,
1 990; N. Lowick, Islamic Coins and Trade in the Medieval World, J. Cribb, Aldershot,
1 990; P. Contamine, M. Bompaire, S. Lebecq, J.-L. Sarrazin, L 'economie medievale,
Paris, 1 993; P. L. Mossman, Money of the American Colonies and Confederation: A
Numismatic, Economic, and Historical Correlation, ANSNS, 20, New York, 1 992; J.
Day, Monnaies et marches au Moyen Âge, Paris, 1 994; K. Grinder - Hansen, The money
- based economy and coin circulation in Denmark 1241
ca. 1310, în
Rezumate/Congres/Berlin, p. 1 42- 1 43 ; T. S. Noonan, Dirham imports and the growth of
towns in early medieval European Russia, în acelaşi volum, p. 20 1 .
5 1 W. V. Harris, Between archaic and modern: some current problems in the history
of the Roman economy, în W. V. Harris (ed.), The inscribed economy. Production and
-

distribution in the Roman empire in the light of "instrumentum domesticum ", The
proceedings of a conference held in the American Academy in Rome on 1 0- 1 1 January,

1 992, Ann Arbor, Ml, 1 993, p. 25.
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înţelegem economia actuală5 2. O serie de manifestări economice ale
Antichităţii sunt considerate de către "primitivişti", ca fiind arhaice şi
rudimentare5 3 . În acelaşi timp, nu se poate nega că, încă de pe atunci, pot
fi identificate primele elemente ale unor cuno�tinţe cu specific financiar,
care au stat la baza ştiinţei economice modeme 4 .
În mod sigur, se poate afirma că au rămas nerelevate şi alte relaţii ale
numismaticii cu ştiinţele naturale. Totuşi, acum nu voi zăbovi asupra
acestei teme, cu speranţa că, în continuare, voi mai avea ocazia să revin.
2.6. Numismatica de azi şi de mâine
Nu vom încheia acest capitol fără a examina starea actuală a ştiinţei şi
a încerca unele predicţii personale asupra dezvoltării numismaticii.

55 (colecţii, colecţionari, afaceri - case de
licitaţie, specialişti, publicaţii specializate).
După cum am arătat, colecţionarea şi colecţiile de obiecte numismatice
şi paranumismatice au o îndelungată istorie. Care este starea lor actuală ?
Răspunsul la această întrebare se află într-o masă enormă de informaţii,
răspândite de asemenea într-un tot atât de mare număr de publicaţii
diverse. O încercare de succintă reunire a acestora a constituit-o Who 's
2. 6. I. Lumea numismaticii

n

"Le probleme des longues senes et celui de leur homogeneite remet donc â l'ordre du
jour la question de la comparabilite dans le temps" (cf. W. Kula., Histoire et economie, în
Anno/es ESC, 1 5, mars-avril 1 960, 2, p. 306; vezi şi M. I. Finley, l 'Economie Antique,
trad. M. P. Higgs, Les Editions des minuit, Paris, 1 975, p. 2 3 şi 29).
H Se pare ci romanii cunoşteau destul de bine teoria cantitativi a banilor, cel puţin în
ceea ce priveşte efectele acesteia pe tennen scurt ( cf. C. Pousard, la theorie quantitative
de la monnoie, in A nnales ESC. 1 4, 1 959. I . pp. 1 06- 1 2 1 şi 224; T. Pekary. Geldtheorie
in Rom ?, în Ausgewăhlte k/eine Schriften, Hrsg. H.-J. Drexhage, Pharos. Studien zur
griechisch-�mischen Antike, Bd. IV. Scripta Mercaturae Verlag, St. Katharinen, 1 994.
p. 28 1 -286; F. Beyer, Ge/dpolitik in der Ro,,,i.schen Kai.seneit. Von der Wiihrungsreform
des Augustus bi.s �ptimiw Sn>ervs, Deutscher Universitlts Verlag, Wiesbaden. 1 995, p.
l 04; A. Burnett, la numismatique romaine, traci. G. Depeyrot, E ditions Errance, Paris.
1 988, p. I 08- 1 09).
54 Economia romani a cunoscut o mare stabilitate de-a lungul unei lungi perioade de
timp datoritl în special sistemului monetar bimetalic şi politicii monetare de stat.
Accuta aratl ci roman ii au cunoscut teoria cantitlţii banilor şi au acţionat conform
cerinţelor 1eestcia (cf. F. Beyer. op. cit . p. 34- 76).
" Titlul subcapitolului este preluat de la R. GObl (Antike Numi.JmatiJ:. 1 . Banenberg
Verlag, MOnchen. 1 978. p. 26 1 ).
.
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who in Numismatic (London, 1 973 ) Din nefericire, se pare că s-au
strecurat destule erori privind instituţiile şi persoanele menţionate, aşa
încât întreprinderea va trebui reluată, de această dată, p entru a avea sorţi
de reuşită, în cadrul unei largi cooperări intemaţionale5 .
Dacă la început, aşa cum am văzut, monedele erau adunate alături de
alte felurite obiecte în sânul }!nor colecţii eterogene, treptat, colecţiile au
devenit tot mai specializate. In ceea ce priveşte colecţiile monetare, acest
fapt se pare că a avut loc abia în Evul Mediu, odată cu apariţia cabinetelor
princiare. Astăzi, aşa cum se cunoaşte, într-o colecţie monetară se adună
sistematic piese care prezintă interes din punct de vedere estetic sau
istoric. Dar nu trebuie omis interesul numismatic propriu-zis, întrucât se
urmăreşte strângerea unei serii complete de emisiuni, chiar dacă nu toate
exemplarele reprezintă realizări remarcabile sau au vreo însemnătate
istorică. De aceea, colecţiile numismatice actuale pot fi variate,
cuprinzând instrumente băneşti foarte diverse, de la cele mai vechi până la
cele contemporane. Oricum, timpul colecţiilor "universale", care să
înglobeze toate monedele posibile, a trecut demult şi cele mai importante
dintre ele sunt acelea care urmăresc o anume temă.
În linii mari, colecţiile sunt de două feluri, publice şi private. Dintre
primele, foarte puţine aparţin unor instituţii autonome, majoritatea fiind
organizate ca departamente sau cabinete numismatice în cadrul unor
muzee, universităţi, institute de cercetări, arhive, biblioteci, bănci etc. Ele
au apărut şi s-au dezvoltat din vechile colecţii princiare şi şi-au mărit
continuu fondul prin donaţii şi achiziţii, ca şi prin cercetări proprii
(muzeele, universităţile sau institutele de cercetări). Printre cele mai mari
şi mai renumite colecţii de acest fel trebuie să menţionăm următoarele:
Atena (Muzeul Numismatic, Colectia numismatică de la Muzeul
naţional), Berlin (Miinzkabinett, Staatl {che Museen), Budapesta (Eremtar,
Magyar Nernzeti Muzeum), Bucureşti (cabinetele numismatice de la
Muzeul Naţional de Istorie a României şi de la Institutul de Arheologie
"Vasile Pârvan"), Cambridge (Dept. of Coins and Medals, Fitzwilliam
Museum, cu peste 20 OOO de monede medievale), Cluj-Napoca (Muzeul
de Istorie a Transilvaniei), Constanţa (Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie), Dresda (Miinzkabinett, Staatliche Kunstsammlungen),
Glasgow (Hunterian Museum), London (Dept. of Coins and Medals,
British Museum, cu peste 5 00 OOO de monede romane), Milano
.

56 Ibidem, p.

26 1 .
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(Collezione del Commune e del Gabinetto numismatico di Brera, Castello
Sforzesco), Moskva (Muzeul oraşului Moscova), Milnchen (Staatliche
MO.nzsammlung), Oxford (Ashmolean Museum), Paris (Cabinet des
Medailles, Bibliotheque Nationale, cu peste 1 25 OOO de monede greceşti),
Roma (Medagliere del Vaticano şi Medagliere del Museo Nazionale),
Sankt Petersburg (Ermitaj), Sofia (Musee National), Stockholm (Kungl.
Myntkabinettet, Statens Historiska Museum), Torino (Medagliere del
Museo Civico d' Arte Antica), Warszawa (Muzeum Narodowe w
Warszawie), Washington ( Dumbarton Oaks), Wien (Mtinzkabinett),
Zilrich (Schweizerische Landesmuseum) şi multe altele, pe care nu le-am
putut include în această listă57 .
Colecţii ca cele de mai sus sunt publice în măsura în care ele aparţin
statului sau administraţiilor locale. Pe de altă parte, nu pot fi înglobate în
categoria celor publice cele care nu asigură accesul publicului la
patrimoniul deţinut. Lipsa de spaţiu şi de personal necesar asigurării
comunicării, ca şi necesităţile de securitate reprezintă impedimentele
principale în calea realizării unui astfel de deziderat.
Î n acelaşi timp, deşi cea mai mare parte a colecţiilor private nu este
deschisă publicului, există unele dintre ele care reprezintă modele de
comunicare. Cel mai cunoscut exemplu este cel al American Numismatic
Society (New York), care a apărut din iniţiativă particulară ( 1 858) şi
constituie astăzi, prin muzeu, bibliotecă, personal şi publicaţii
specializate, un etalon în domeniu. Reamintesc că Numismatic Literature
57 Numele şi istoricul celor mai mari colecţii este redat în Compte rendu ( 2 1 , 1 974),
publicat de secretariatul Comisiei Internaţionale de Numismatică (CIN); M. Scharloo şi
I. D. Tijman ( ed. ). /mages for pmterity. The conservation of coins and medals. Papers of
the leiden seminar 1 993, Koninklijk Penningkabinet, Leiden, 1 995; P. Arnold, op. cit.;
V. Potin, Die Quellen zur friihen Geschichte de.'i Mun=lc.abint!lls des Ermitage, în P.
Berghaus (ed. ), Numismatische Literatur I 500- 1 !164. Die Entwick.lung der Methoden
einer Wi.ue,uchaft, Wolfenbutteler Forschungen 64, Harassowitz Verlag, Wiesbaden,
1 995, p. 2 1 7-233; C. Boehringer, Eine Universitiits-Mun=.wmmlung in Deutschland:
Gottingen, în Compte rendM, 43, Cultura. Wetteren, 1 996. p. 43-49; E . Kluwe. Die

Miinzsammlungen am Institut for Altertumswi.Yuns(.·haften der Friedrich - Schiller
Uniwrsit4t Jena, în acelaşi volum, p. 50-58 ; F. Chaves Tristan, La'i Co/ecciones
Pub/icas de Numismatica de Sevilla, în acelaşi volum. p. 59- 70; J. Poumot. Hi.Ytoire du
CabiMt da Monnaies rt Midailles de Marsrille , în acelqi volum. p. 7 1 -77; J.
Jou.ssement, u Mw tt Numismatique Joseph Puit{ · Br�e Hi.•toire de.Y Col/ection.•. în
acelqi volum. p. 78-8 1 ; T. Braunerhcim. op cit.
-

https://biblioteca-digitala.ro

Virgil Mihailescu-Bîrliba

1 24

(2 voi. anual), editată de ANS, semnalează toată bibliografi a de
specialitate.
Colecţiile publice de stat şi orăşeneşti au ca nucleu monedele locale
(naţionale), în primul rând, rezultate din săpături I� arheologice, din alte
cercetări proprii, din donaţii şi achiziţii ş.a.m.d. Insă, colecţiile private
sunt cel mai adesea specializate, proprietarii lor adunând piese monetare,
după cum arătam, potrivit unei teme anume. Unele dintre aceste colecţii
sunt renumite prin bogăţia şi raritatea exemplarelor deţinute, ceea ce le
face deosebit de atractive pentru cercetători (von Aulock, Bachofen von
Echt, A. de Belfort, Dessewffi , Famese, H. P. Hall, Heynen, G. Mazzini,
M. H. Montagu, de Quellen, A. Resch, G. Severeanu, Strozzi, M. C.
Sutzu, F. Weber, Windisch-Grătz, Weszerle ş.a.).
O altă deosebire însemnată dintre colecţiile publice şi private constă în
tripla funcţie, de conservare, comunicare şi documentare, pe care şi-o
asumă primele, spre deosebire de cele din categoria a doua, care nu le pot
îndeplini pe toate. Î n general, instituţiile publice deţin personal specializat
în toate cele trei tipuri de activitate, în vreme ce colecţiile particulare nu
şi pot permite şi, adesea, au un interes scăzut de a fi deschise
documentării şi prezentării pieselor componente. Asemenea deficienţe pot
fi remediate prin intermediul expoziţiilor. Cele mai multe dintre
instituţiile publice de pro fi l au expoziţii monetare permanente. Însă, atât
acestea, cât şi colecţionarii privaţi participă deseori la expoziţii temporare
sau ocazionale, organizate cu diverse prilejuri (aniversări ale primelor
emisiuni, tematice, ale băncilor şi instituţiilor de emisiune, evenimente
istorice etc.).
Totodată, nu trebuie uitat că cercurile numismaţilor particulari au
iniţiat şi organizat diferite tipuri de asociere, la început cu scopul declarat
de a promova şi apăra interesele acestora, pentru ca, mai târziu, prin
alăturarea numismaţilor profesionişti şi specializarea colecţionarilor, să
devină adevărate societăti savante. Pilda cea mai la îndemână este
"Societatea Numismatică Română", fondată în 1 903 , care de-a lungul
unui veac a ajuns să reprezinte un adevărat pol al activităţii numismatice
din ţara noastră. De-a lungul anilor a editat publicaţiile Buletinul
Societăţii Numismatice Române şi Cronica Numismatică şi Arheologică,
prima dintre acestea continuând şi astăzi să apară. A adunat în rândurile ei
cea mai mare parte dintre numismaţii profesionişti şi "amatori" (peste
1 500 de membri activi), organizaţi în 24 de secţii judeţene (mai multe în
'
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Bucureşti). A dezvoltat proiecte şi a încurajat cercetarea de specialitate,
atâ! prin publicaţii, cât şi prin biblioteca ori colecţia sa numismatică.
Intre 1 933 şi 1 93 7, Societatea Numismatică Română (SNR) a
organizat 5 congrese naţionale de numismatică şi arheologie (Bucureşti,
Craiova, Cernăuţi, Cluj şi Iaşi), iar între 1 984 (când s-au reluat astfel de
manifestări) şi 2005, alte 22 simpozioane naţionale de numismatică, toate
8
având drept ţel principal promovarea cercetării de specialitate5 • De-a
lungul anilor, în fruntea SNR s-au aflat remarcabile personalităţi
ştiinţifice, care au desfăşurat o muncă susţinută pentru afirmarea şi
dezvoltarea acesteia şi a ştiinţei respective (M. C. Sutzu, C. Moisil, E.
Condurachi şi C. Preda)5 9 •
Existenţa numeroaselor societăţi numismatice naţionale, regionale şi
locale a impus necesitatea coordonării activităţii lor, care se îndeplineşte
de către "Commission lnternationale de Numismatique" (CIN, din 1 926),
de pe lângă Comite International des Sciences Historiques (CISH), afiliat
la UNESCO (Paris). Printre cele mai vechi şi importante societăţi de
profil pot fi amintite "Bayerische Numismatische Gesellschaft"
(Germania), "Osterreichische Numismatische Gesellschaft" (Austria),
"Royal Numismatic Society" (Anglia), "Schweizerische Numismatische
Gesellschaft" (Elveţia), "Societe Fran�aise de Numismatique" (Franţa),
"The American Numismatic Society" (USA), "Numismatic Society of
India" ş.a.m.d.
Prin statutul adoptat În anul 1 950 şi reînnoit În 1 986, la CIN sunt
afiliate cabinete numismatice, bănci, organizaţii şi societăţi specializate
etc. Comisia respectivă editează publicaţiile Compte rendu (din 1 95 1 ,
anual) şi Newsletter (din 1 980, bianual), care au menirea să informeze
Întreaga lume de specialitate despre întreaga activitate mondială din
domeniu. De asemenea, CIN organizează congrese internaţionale de
" Primul Congres Numismatic, în CN.-4, 1 0, 1 934, 97, p. 48; A. Smaranda. A 80-a
aniver1are a Societăţii Numismatice Române: Simpo:ioanele naţionale de numismatică.
I Craiova 1 984 şi li - Sucetn„a 1 985, în BSNR. 1 27 - 1 29, 1 983- 1 985 ( 1 9�6), 1 3 1 - 1 3 3 ,
p. 497-499; O. Iliescu, Societatea Numismatică Română in primul an de activitate. în
BSNR, 1 30- 1 35 , 1 986- 1 99 1 ( 1 992), 1 34- 1 39, p. 1 1 -2 5 ; C. Preda. Societatea
Numi.Jmalicd Romând la 90 de ani ck la Înfiinţare, in BSNR. 1 36- 1 3 7 , 1 992 - 1 99 3
( 1 996), 1 40- 1 4 1 , p. 9- 1 5 ; idem. Societatea numi.JmaticJ rumână. în Nummw. Revi.Jta
colecţionarului numi.Tmal, I , Bucureşti, 1 996. p. l
" C. Preda. op. c it. , în BSNR. 1 36- 1 3 7 . 1 992 - 1 993 ( 1 996), 1 40- 1 4 1 .
-
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numismatică (din şase în şase ani, începând cu 1 96 1 ), cel de-al XIII-lea
având loc la Madrid, în anul 2003, după ce primul a avut loc acum peste
un secol la Bruxelles ( 1 89 1 ). Cu prilejul acestor reuniuni, se întruneşte
CIN, care ia hotărâri privind direcţiile de cercetare şi de organizare ale
întregii activităţi numismatice de pe glob. Totodată, cu aceleaşi ocazii, se
editează volume de bilanţ privind progresul acestei ştiinţe, din intervalul
de timp care a trecut de la precedentul congres, dar se prezintă şi
numeroase referate, rapoarte şi comunicări privind problemele mai vaste
sau mai limitate ale cercetării numismatice.
Î n acelaşi timp, la CIN sunt afiliate şi societăţile care se ocupă de
obiectele paranumismatice - cum ar fi, de exemplu, "Federaţia
Internaţională a Medaliei" (FIDEM) - şi au activităţi proprii (congrese,
publicaţii), în afară de cele atotcuprinzătoare, generale, ale CIN.
Mai există şi alte tipuri de manifestări ştiinţifice, profund specializate,
unde tema abordată este foarte restrânsă - şi care, de asemenea, se
desfăşoară sub egida CIN (prin subcomisiile ei) -, cum ar fi
simpozioanele, "mesele rotunde" sau conferinţele. Important pentru
specialişti este faptul că, de obicei, toate aceste reuniuni ştiinţifice sunt
urmate de publicarea lucrărilor susţinute cu acest prilej , ceea ce asigură un
acces larg la informaţia comunicată60 .
Un subiect deosebit de interesant, dar şi delicat totodată, îl constituie
afacerile cu obiectele de natură numismatică, care, în general, se supun
regulilor pieţei (cerere - ofertă), dar au şi caracteristici proprii, speciale.
Chiar dacă nu totdeauna este clar specializată, existenţa unei pieţe
numismatice nu poate fi contestată şi ea este cel mai adesea bine
delimitată geografic. Bineînţeles, în acelaşi timp, funcţionează şi o piaţă
mondială, în cadrul căreia se realizează tranzacţiile de anvergură şi doar
cu anumite piese.
Însă, în ansamblu, o astfel de piaţă nu este uniformă, întrucât o parte
din ea ni se înfăţişează sub un aspect organizat, pe când cealaltă se
caracterizează prin dominanţa aleatorului. Piaţa organizată îndeplineşte
anumite cerinţe ştiinţifice şi se manifestă mai mult sau mai puţin
transparent. Prin burse, licitaţii şi magazine specializate are loc un comerţ
civilizat între cei interesaţi şi care respectă în mare măsură o etică
profesională bine statornicită. Cu totul altfel stau lucrurile în �eea ce
60 R. Weiller, Histoire de la Commission lnternationale du Numismatique (CIN), în
Compte rendu, 43, Cultura, Wetteren, 1 996, p. 1 02- 1 5 1 .
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priveşte piaţa spontană, unde se desfăşoară afaceri ocazionale, petrecute
adeseori în condiţii improprii şi în necunoştinţă de cauză, pricinuită de
lipsa unor informaţii ştiinţifice adecvate. De obicei, în cursul unei
tranzacţii derulate în interiorul pieţii spontane, evaluarea se plasează sub
nivelul real. Totodată, se cere remarcat faptul că asemenea operaţii
comerciale din piaţa spontană au menirea să dreneze fondul monetar
respectiv spre piaţa organizată, unde se măresc şansele acestuia de fi
introdus în circuitul ştiinţific.
Î n mod evident, scopul afacerilor desfăşurate în ambele tipuri de piaţă
nu poate fi decât unul mercantil. Insă, dacă investitorii naivi
achiziţionează aproape orice piesă monetară fără prea mult discernământ
şi resping adesea luarea unor elementare precauţii legate de originea
materialului, cei avizaţi se călăuzesc în afacerile lor după anumite criterii,
dintre care cele mai importante sunt gradul de conservare şi raritatea
61
exemplarelor dorite • De aceea, pentru a se facilita comerţul organizat şi
a fi de ajutor numismaţilor, s-au întocmit cataloage speciale (adesea
abundent şi splendid ilustrate), unde se descriu exemplarele unui anume
emitent, dintr-o arie geografică şi un interval de timp bine precizate,
însoţite de preţuri variabile, care corespund celor două criterii majore
enunţate (grad de conservare şi raritate). Astfel, de exemplu, acelaşi tip
monetar poate avea un preţ de zece ori mai mare (sau chiar mai mult)
dacă este fleur de coin (un exemplar necirculat, aşa cum a ieşit din
monetărie), în comparaţie cu o piesă extrem de deteriorată. Î n acelaşi
timp, deşi arată o uzură foarte mare, un tip emis într-un număr limitat de
exemplare (sau chiar unicat) poate cunoaşte o evaluare deosebit de
ridicată. Pentru edificare, dar şi pentru folosul numismaţilor, cred că este
util să redau o listă cu ierarhia gradelor de conservare, aşa cum acestea
sunt înregistrate în cataloagele de specialitate (în limbile română,
franceză, engleză, germană şi italiană)62 :

61

Seaby, G�d coim and their valueJ 1, B. A Seaby. Ltd . .
London, 1 966 . Pentru aspectul teoretic, vezi ş i R . GObl. op. cit., I . p. 265-266; C .
Morrisson, op. cit., p. 20-22; A. Ataman. Valoarea ck cul�t:/ie a monedelor, in Nummus.
Revista colecţionarului "'""i.Jmat, I . Bucureşti. 1 996. p . 2 .
61
R. GObl. op. cit., I . p. 266; C. MorriS!Oll , op. cit .. p. 22.
De exemplu, H. A.
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Î ntr-una din cele mai valoroase lucrări ale numismaticii româneşti s-a
publicat un Criteriu orientativ pentru colecţionari, privind valoarea
aproximativă de schimb a monedelor şi bancnotelor româneşti (pentru
anul 1 976), în care au fost reunite atât gradul de raritate, cât şi gradul de
conservare. Catalogul respectiv a fost alcătuit numai pentru monedele
româneşti medievale şi modeme, fiind diferenţiat după emitenţi (Ţara
Românească, Moldova, Transilvania, moderne) şi felul instrumentului
bănesc (bilete şi bancnote). Aşa cum arată autorii lucrării respective,
potrivit cu gradul de raritate, monedele pot fi ierarhizate în I (inestimabil),
RR (de mare raritate), R (rare) şi monede foarte frecvente, apreciate între
1 şi 1 00 de puncte (foarte frecvente = 1 ; cunoscute într-un număr de 1 0 ex.
= 1 00 etc.). În ceea ce priveşte starea de conservare, au fost consemnate
următoarele grade: NC = necirculată; FF = foarte frumoasă; F = frumoasă;
FBC = foarte bine conservată; BC = bine conservată; M = mediocru
conservată (monedele foarte deteriorate se încadrează sub 50%) 63 .
Dintre criteriile utilizate pentru evaluarea obiectelor numismatice, doar
raritatea poate fi apreciată concret şi cu mai multă obiectivitate, în vreme
ce gradul de conservare este destul de relativ, fiind marcat de
subiectivism. Cu alte cuvinte, fiecare specialist poate evalua diferit acelaşi
exemplar, în funcţie de numeroşi factori, printre care amintim şi
63 G .

Buzdugan, O. Luchian, C. C. Oprescu, op. cit., p. 4 1 9-429 (în special, p. 4 1 9).
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posibilităţile proprii de percepţie. Există chiar elemente obiective de sub
influenţa cărora nimeni nu se poate sustrage. Mă gândesc la faptul că într-un
tezaur alcătuit în cea mai mare parte din exemplare foarte deteriorate,
identificarea unei piese mai bine păstrate derutează şi poate determina
numismatul să o încadreze în categoria celor "superbe". Deci, starea de
conservare a masei monedelor la care ne raportăm atunci când apreciem o
piesă individuală poate altera obiectivitatea aprecierii. Doar existenţa unor
instrumente sau aparate neutre, care să întreprindă această operaţie fără
intervenţia elementului uman, ar asigura obiectivitatea necesară şi ar face
posibilă încadrarea corectă a pieselor monetare într-o scară a gradelor de
conservare.
Nu de mult, s-a reuşit realizarea unui program computerizat (soft) care
defineşte criteriile pentru determinarea gradului de uzură (prin circulaţie),
ca şi a celui de corodare (în urma proceselor fizico-chimice), ceea ce
reprezintă o etapă însemnată pentru înfăptuirea dezideratului menţionat
(determinarea obiectivă a gradului de conservare)64.
Din cele expuse până acum, reiese că numismatul (profesionist sau
nu), în scopul unei evaluări cât mai aproape de realitate a pieselor
numismatice, are nevoie de o bună cunoaştere a pieţei, dar şi a criteriilor
prin care monedele pot fi apreciate. De aceea, atât un cabinet numismatic,
cât şi un colecţionar cu ridicate posibilităţi financiare vor achiziţiona
diverse cataloage de specialitate sau de licitaţie (uneori difuzate gratuit) şi
se vor abona la revistele de profil. Un obstacol major care se ridică în
calea celui interesat de comercializarea obiectelor numismatice îl
constituie diferenţa dintre valorile înregistrate în cataloage şi preţurile
reale determinate de piaţă. Valoarea de catalog este fixată de specialişti,
prin întocmirea acestui instrument bibliografic de lucru. Această valoare
este determinată matematic, ca o medie a preţurilor la care s-a vândut un
anumit tip monetar de-a lungul unei perioade îndelunşa!e de timp sau, pur
6
şi simplu, printr-o evaluare a cererii şi a ofertei . lnsă, în condiţiile
64 Usure et Corrosion. table de reference pour la determinativn de trvuvailles
monetaires!A bnut=ung und Korros ion Be.tteimmung.t tafeln =ur Bearbeitung von
Fundmunun, în Bulletin IFSIITMS//R ,\IS, 2. Supplemt>nt, Lausanne. I QQ5
" Spre exemplificare. menţionlm câteva
cataloage nwnismatice de evaluări : G.
SchOn, World Coin Catalogut> fM'f'ntit>th centun:' . B. A. Seaby Lim1ted. London. I Q85;
R. D. Sear, Roman Coiru and th„ir valws, I . T1t.. R"puh/ic artd the Twelve Cae.tar.T . l!W
BC - AD 96 , London, 2000 ; J. Edler - D Harper (cd. ), 2003 U S. Coin Diges t.· A guide
to avvage rrtail pric„sfrom the marlet f'Xf'"'-'· Iola. WI. 2003.
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concrete întâlnite pe piaţă, obiectele numismatice se comercializează la
preţuri stabilite de concurenţa mult mai multor factori decât gradul de
conservare şi raritate, printre aceştia enumerându-se vechimea, metalul,
patina, perfecţiunea caracteristicilor tehnice (centrare, imprimarea
ştanţelor, greutate etc.), tematica, realizarea estetică, voga unor anumite
piese printre colecţionari (chiar un anumit snobism), ocazia tranzacţiei
ivite şi altele, care pot apărea într-un caz particular. Se adaugă la cele de
mai sus chiar şi interesul ştiinţific, care poate fi arătat de colecţj onar în
situaţia când calificarea sa a atins un anumit nivel de cunoaştere. In unele
momente, intră în acţiune şi factorul psihologic, întrucât atenţia
colecţionarului va fi atrasă şi de însemnătatea istorică a piesei respective,
potrivit cu opiniile sale ştiinţifice sau cu interesul său personal. Se pot da
numeroase exemple în acest sens. De altfel, am cunoscut mulţi numismaţi
români care se înflăcărau la ofertarea unor monede emise de Traianus,
mai ales la cele cu legenda DAC[IA] CAP[TA], cu toate că tematica
urmărită în colecţiile lor era îndepărtată de interesul prezentat de
asemenea exemplare. De asemenea, am cunoscut mulţi alţii, care, pe
lângă o colecţie axată pe un subiect special, adunau orice altă piesă legată
de interesul lor personal (originea sa, meseria sau latura sa afectivă etc.).
De aceea, valoarea reală poate diferi substanţial de cea de catalog, care
devine, astfel, doar orientativă66 .
Totuşi, toată această pregătire teoretică şi practică necesară
numismatului nu îl va feri de unele erori foarte variate şi grave. Î nsă, cea
mai serioasă şi păgubitoare este cea legată de autenticitate. Piaţa
numismatică, la fel ca oricare piaţă liberă, se află sub presiunea ilicitului,
îndeosebi a ofertei de piese falsificate în timpurile mai noi. Fac această
precizare, deoarece nu mă refer explicit la falsificarea contemporană (cu
perioada ei de emisie şi de circulaţie) a unei monede, care de multe ori
poate atinge, în lumea colecţionarilor, o valoare extrem de ridicată,
comparativ cu o piesă obişnuită.
O întreagă literatură specializată este rezervată chestiunii falsurilor.
Diferite tipuri de publicaţii şi cataloagele de licitaţie sunt folosite cu mult
succes în această muncă migăloasă şi foarte calificată. Se apelează în
acest scop la "experţi", care pot fi angajaţii caselor de licitaţie, custozii de
la cabinetele numismatice şi, de fapt, oricine s-a specializat într-un
domeniu al numismaticii. Aşa încât, titlul de "expert" este atribuit liber,
fără a fi nevoie de conferirea sa oficială, ca o consecinţă a încheierii unei
66

R. Gobl, loc. cit. ; C. Morrisson, op. cit. , p. 2 1 -23; A. Ataman, loc. cit.
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forme de şcolarizare sau de examinare. Titlul este obţinut prin acordul
unanim al celor interesaţi asupra competenţei la care a ajuns unul (sau
doar câţiva) dintre ei într-un domeniu limitat al cunoaşterii numismatice.
Pentru susţinerea şi promovarea intereselor comercianţilor de piese
numismatice s-au înfiinţat societăţi, în cele mai multe cazuri naţionale,
care sunt reunite în cadrul "Asociaţiei Internaţionale a Numismaţilor
Profesionişti" (AINP). Prin statute şi alte reglementări, AINP şi asociaţiile
naţionale impun respectarea unei etici profesionale şi, totodată, realizează
legătura cu organismele ştiinţifice. Î n mod firesc, astfel de asociaţii deţin
o considerabilă putere financiară, ceea ce le permite susţinerea cercetării
de profil, prin contribuţii pentru organizarea manifestărilor ştiinţifice sau
pentru editări de publicaţii specializate (cărţi, reviste), ca şi pentru pre
gătirea viitorilor numismaţi (burse de studiu şi de cercetare, concursuri,
premii, diverse facilităţi pentru documentare etc.). Î n acest mod s-au
statornicit raporturi benefice pentru ambele categorii de numismaţi, ceea
67
ce favorizează evoluţia ştiinţei în ansamblu .
2. 6. 2. Perspective. Viitorul numismaticii rămâne strâns legat de sta
tutul său de ştiinţă istorică. Deci, dacă domeniul va fi în continuare
circumscris ariei cuprinzând obiectele numismatice şi paranumismatice,
metodele de investigare vor evolua - prin multiplicare, diversificare şi
perfecţionare - şi vor fi în măsură să ofere noi răspunsuri la chestiunile
puse de cercetare.
Î n ansamblu, consider că două sunt direcţiile principale spre care va
înainta numismatica. În primul rând, vor fi metodele recente şi de mare
acurateţe puse la punct şi oferite de ştiinţele naturale, prin care se va
ajunge la o mai bună şi mai completă cunoaştere a monedei: surse
minerale, tehnici şi tehnologii utilizate în fabricarea monedelor, procese
fizico-chimice prin care au trecut acestea de-a lungul timpului, tratamente
de conservare, procedee de restaurare ş.a.m.d. Chiar volumul materialului
de studiu se va mări substanţial prin apariţia unui instrumentar tot mai
adecvat detectării sau prin atragerea unor sectoare de cercetare
inabordabile până acum (subacvatic, de exemplu).
Totodată, folosirea tot mai extinsă a computerului va conduce la
apariţia unor noi programe destinate înregistrării, identificării şi clasi
ficlrii pieselor numismatice. Astfel, de pildă, băncile de date nu
61
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constituie, încă de pe acum, doar surse de recunoaştere a legăturilor de
ştanţe şi, în subsidiar, a volumului producţiei monetare, ci, de asemenea,
facilitează - folosindu-se şi calculul matematic sau statistica - descifrarea
politicilor financiare din trecut. Aceste lucruri sunt evidente astăzi, dar nu
erau la fel de clare acum două-trei decenii. De aceea, acest viitor ne apare
oarecum nebulos, întrucât nu cunoaştem noile mijloace de investigare
care vor fi atrase în analiza numismatică.
În al doilea rând, de asemenea, chiar metodele "clasice" de cercetare
vor deveni mai profunde şi mai rafinate, deoarece, în perspectivă, ele vor
îngloba şi realizările prezentului. Toate aceste evoluţii se vor bucura şi de
avantajul unei comunicări mai largi şi mai rapide, în actualul context
informaţional (Internet)68 . Trebuie, totodată, reamintită extinderea
continuă pe care o cunoaşte colaborarea internaţională şi, drept urmare, a
posibilităţii de fi nalizare mai accelerată a proiectelor de cercetare69 .

68

A. Beith şi O. J. Flanagan, Metal Detectors and Archaeology, Report of the
Committee on Cu/ture and Education, Council of Europe, Parliamentary Assembly, Doc.
474 1 E, Strasbourg, 1 98 1 , p. 1 - 1 3 ; M. R. Alfdldi, op. cit., în RIN, 92, 1 990, p. 7-8;
eadem, op. cit. , în Bol/elino dei Musei Comunali di Roma, Associazione amici dei Musei
di Roma, S. N., 1 1 , 1 997, p. 1 32-1 36; eadem, Vom "Antiken Miinzfundkatalog " zu
"Fundmiinzen der Antike ", în R. Cunz (ed.), Concordia Didat. 50 Jahre Numismatische
Kommission der Liinder in der Bundesrepublik Deutschland 1 950-2000, Hamburg, 2000,
p. 1 65 - 1 79; A. Bumett, lnterpreting the Past. Coins, British Museum Press, London,
1 99 1 , p. 5 1 şi urm.; Metodi statistici; K. Jonsson, Computer Applications, în
Rezumate/Congres/ Berlin, p. 8 1 3-8 1 5 .
69 Acest capitol a fost publicat într-o formă uşor modificată în revista Arheologia
Moldovei (26, 2003, p. 2 1 9-240, cu titlul Scurt istoric al numismaticii).
-
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Banii şi moneda

3.1. Preliminarii
O confuzie mai veche stăruie încă, uneori, în istoriografie, chiar dacă
ea este îndeosebi un reflex al subconştientului. Se consideră, de obicei, că
numai monedele sau bancnotele ar fi bani, iar alte obiecte, deşi
îndeplinesc un rol identic, reprezintă cu totul altceva. În realitate, nu
numai monedele sunt bani, ci şi alte obiecte, pe care prefer să le numesc
forme băneşti. Căci ce altceva sunt lingourile metalice, cu titlu şi greutate
bine definite (marcate sau nemarcate}, utilizate pentru tranzacţiile dintr-o
perioadă determinată - pentru a nu da decât un singur exemplu -, decât
bani? Aşadar, monedele nu sunt altceva decât bani cu un conţinut şi un
aspect specific; de obicei, ele sunt bucăţi de metal, de formă rotundă şi
care au o anumită amprentă.
Este adevărat că de-a lungul a peste două milenii monedele au
constituit forma bănească predominantă, cunoscută de diverse comunităţi
umane, însă nu e mai puţin adevărat că, uneori, în paralel, ele au coexistat
cu alte forme băneşti. Fenomenul este deplin vizibil şi în ultimele două
secole, de când întrebuinţarea monedelor se restrânge treptat şi ele tind să
fie înlocuite de alte forme băneşti, cum ar fi bancnotele, scrisorile de
valoare, cecurile sau banii electronici (cardurile) ş.a.m.d.
Mai mult, în ultimul timp, cercetarea de specialitate a ajuns la
concluzia ci monedele cunoscute sub forma lor clasică - discuri metalice
cu amprente - au fost precedate de alte forme băneşti monetare. De
exemplu, se aminteşte ci, încă din vremea lui Hammurabi (secolul XVIII
a. Chr.), la Babilon soldaţii erau plltiţi cu mici bucăţi de metal preţios,
care aveau o amprentă şi deţineau valoarea oficială de un siclu, pe când
valoarea metalului conţinut atingea doar 2/3 dintr-un siclu. Drept urmare,
dupA unii specialişti, obiecte ca cele amintite pot fi numite monede, iar
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cele care aveau forma clasică (disc metalic, cu amprentă) monede bătute 1 •
În sprijinul celor de mai sus, un argument suplimentar celor arheologice şi
istorice îl reprezintă analiza funcţiilor specifice ale monedei (care derivă
din cele ale banilor): instrument de schimb, instrument de măsură a
valorilor şi rezervă de valoare, care permite eliminarea obligaţiei
consumării imediate a proviziilor. Î n acest fel, se poate lesne observa că
atât "monedele", cât şi "monedele bătute" satisfac aceleaşi funcţii 2 •
Potrivit acestui nou punct de vedere, într-o economie, orice obiect care
posedă funcţiile de echivalent general şi de tezaurizare poate fi considerat
monedă. Î n acest mod, apariţia monedei ar putea fi situată în timpuri
foarte îndepărtate. Cred că este prea mult. După cum reiese din
examinarea ambelor categorii, deşi atât "monedele", cât şi "monedele
bătute" nu sunt altceva decât bani 3 , ele deţin multe trăsături distincte. De
fapt, prin caracteristicile sale moneda a reprezentat, într-o anume
perioadă istorică, forma ideală a banilor. Toate acestea relevă că, în
evoluţia lor, banii au cunoscut mai multe etape, în care au îmbrăcat forme
diversificate.
3.2. Darul

Despre apariţia banilor s-a scris mult şi s-a speculat şi mai mult, nu
numai de către numismaţi, arheologi şi istorici, dar şi de către economişti,
sociologi, etnografi şi filosofi. Cercetarea arheologică sau numismatică au
fost însoţite adesea de paralele etnografice, ca şi de analize sociologice,
iar cele economice sau sociologice au fost fondate în mare măsură pe
investigaţiile arheologice şi etnografice. Cu toate acestea, nu există un
consens deplin în lumea specialiştilor privitor la problema originii
banilor. În ultimele decenii, totuşi, a câştigat teren ipoteza potrivit căreia
banii s-au născut într-o etapă finală a evoluţiei instituţiei darului.

1 G. Le Rider, La naisssance de la monnaies. Pratiques monetaires de / 'Orient
ancien, Histoires, PUF, Paris, 200 1 , p. XIII ; J. Andreau, La monnaie et Ies "monnaies
frappees ", conclusions de la Table Ronde du I 5 janvier 2000, în RN, 1 57, 200 l , p. 1 631 65 ; C. Grandjean, recenzie la G. Le Rider, op. cit„ în RN, 1 58, 2002, p . 405.
2 G. Le Rider, op. cit„ p. 1 63 - 1 64.
3 N. F. Parise, Le prime monete. Significato e funzione, în I Greci. Storia, Cultura,
Arte, societa, ed. S. Settis, 2. l , Giulio Einaudi, Torino, 1 996, p. 7 1 7.
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Cercetări îndelungate şi complexe au determinat apariţia la sîarşitul
secolului al XIX-iea şi în prima jumătate a celui următor a unui flux
novator în cunoaşterea economiilor primitive, care se îndepărta până la
separare de teoriile pozitiviste şi marxiste. Î n esenţă, noua paradigmă
pornea de la demonstraţia că marile instituţii pe care le-au cunoscut de-a
lungul istoriei societăţile umane au luat naştere din religie4.
Astfel, în comunităţile arhaice, schimburile şi contractele aveau loc sub
forma unor transferuri de cadouri, aparent voluntare, în realitate fiind
oferite, primite şi înapoiate în chip obligatoriu. Totul sta sub semnul
Sacrului, iar prin aceasta legăturile de drept deveneau inviolabile, ca, de
pildă, în potlachlchinook sau în kula5 . Pe parcursul îndelungatelor şi
complicatelor ceremonii, care însoţeau indispensabil schimburile de
daruri, se dezvăluia situaţia economică a partenerilor şi, implicit, puterea
comunităţilor (clan, trib) sau a indivizilor; deci, din acest punct de vedere,
puterea îşi are izvorul în experienţa religioasă şi se exprimă la nivelul pe
6
care se situa prestigiul celor implicaţi .
Cele înfăţişate până acum relevă vasta complexitate a instituţiei
darului, ca fenomen plurivalent, de natură religioasă, socială şi
economică; în acelaşi timp, de altfel - după cum se va vedea -,
multilateralitatea aceasta se va transmite şi va fi evidentă de-a lungul
vremii în toate formele pe care le va îmbrăca schimbul. Î nsă, chiar de la
primele sale manifestări, darul s-a aflat în strânsă relaţie cu noţiunea de
valoare1 • Dacă numai un bun care poate satisface o necesitate (prezentă
sau viitoare) are o valoare8 , atunci aceasta nu poate fi decât relativă,
întrucât ea fluctueaz.ă - deseori drastic - sub influenţa factorilor locali sau
4

E. Durkheim, Formele elementare ale "'ieţii religiOllle, trad. M . Jeanrenaud şi S.
Lupescu, Ed. Polirom, laşi. 1 995, p . 405-408; idem, Les formes elementaires de la vie
religiewe, PUF, Puis, 1 985, p. 597-598; M. Bass. Studiu introductiv, în M . Mauss. Eseu
de�prY dar, ttad. S. Lupescu, lnstitutul European. laşi, 1 993, p. 1 4.
' M. Mauss, op. cit., p. 37, 4 1 -64, 7 1 -82; J. Laidlow, A free gift make.'i no friendT în
11w JotlmOl ofRoya/ A.nthropological lmtitute. lncorporated Man, 6, 2000, 4, p. 6 1 7-634.
6 M. Mauss , op. cit., p. 72-73 şi 1 83 .
7 Ibidem, p. 7 5 .
1 Ş . I . Dumi trescu. Tratai tk wt0,,ed42, I (Sdri1Jtbt./ 1 i teclrnica monetard). Bucureşti,
1 948, p. 1 1 - 1 2; F. Lordon. la ltgitimitj av rrgard du fait monetairr. în A.nnale.TESC. 55.
2000, 6, p. I J.43- 1 345.
,
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generali9 . Cu greu se poate accepta că schimburile - chiar numai într-un
prim stadiu - au avut loc doar între daruri cu valoare intrinsecă. În toate
societăţile arhaice, bunurile astfel transferate - prin care înţelegem nu
numai obiecte, ci şi servicii sau informaţii - au avut în primul rând o
valoare simbolică. Aşa se explică de ce, de exemplu, în cadrul acestui
proces, ofrandele oferite erau depersonalizate prin deteriorare (inclusiv
1 0•
prin consum)
Dincolo de toate acestea, se poate întrezări că forma arhaică a
schimbului se regăseşte în instituţia darului 1 1 • Când şi cum - din punct de
vedere istoric, şi nu etnografic - s-a ivit şi a început să funcţioneze
instituţia darului este mai greu de precizat. Cronologic, datele istorice şi
arheologice pe care le deţinem astăzi sugerează posibilitatea declanşării
acestui fenomen încă din momentul înfiripării primelor comunităţi umane.
3.3. Schimbul

Potrivit celor menţionate, în schimbul de daruri nu se transferau doar
obiecte cu valoare intrinsecă, ci şi bunuri de altă natură. Toate, însă,
pentru a fi acceptate, trebuiau să înglobeze - măcar parţial - valoarea
etică (onoarea, în special). Prin acest sistem, în care se găsesc implicate în
primul rând elitele, se asigura redistribuirea 1 2 - ca factor de consolidare a
coeziunii sociale - şi, în acelaşi timp, se promova instituţional prestigiul
(prin etalarea puterii economice/bogătiei), precum şi circulaţia
persoanelor şi ideilor, nu numai a bunurilor 1 3 .
3. 3. 1 . Schimbul direct; trocul. Transferul de daruri se făcea prin
schimbarea unui bun (oferit şi primit) contra altuia (înapoiat). Acest
schimb se desfăşura în cadrul unei ceremonii rituale şi este deosebit de
ceea ce este cunoscut mai târziu sub numele de troc.

9 V. Mihailescu-Bîrliba, Tezaurele monetare. Cercetare şi interpretare, în SC/VA,
44, 1 993, I , p. 53-54; idem, Les tresors monetaires. Recherche et interpretation, în
Dobroudja, 1 2 (Numismatic and Sphragistic Contributions to Ancient and Medieval
History ofDobroudja, International Symposium, Dobrich/I993), 1 995, p. 3 1 3-3 1 4.
'0 M. Mauss, op. cit„ p. 62-64.
1 1 Ibidem, p. 1 33 .
1 2 Ibidem, p. 1 07- 1 08; R. H. Halperin, Cultural economies past and present, Austin,
1 994, p. 96-97.
1 3 M. Mauss, op. cit„ p. 1 3 1 - 1 33 şi 1 8 1 - 1 83 .
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Teoria originii comerciale a monedei a luat naştere în secolul al XVIII
lea şi ea s-a perpetuat în domeniul economic până astăzi, în liniile sale
mari. Conform acesteia, după etapa schimburilor sporadice şi puţin
organizate, a urmat o alta, a schimburilor intermediate (pe orizontală) cu
ajutorul altor bunuri (fără folosinţă imediată sau potenţială) - care se
standardizează şi devin etaloane universale de valoare -, pentru ca, în
final, acestea să se dematerializeze şi să capete un pregnant caracter
fiduciar. În această schemă, succint expusă, trocul ni se înfăţişează ca "un
mit fondator al modernităţii", motivat, însă, de puternice interese
economice, sociale şi politice, care aveau în spate ideea egalităţii sociale,
14
specifică epocii •
Î n fapt, darul ritual nu poate fi redus la un ansamblu de fenomene
obiective, întrucât latura simbolică a schimburilor respective are un
15
caracter fundamental • Prin aceasta, darul se deosebeşte esenţial de troc,
iar noţiunea de schimb poate fi extinsă şi în afara domeniului strict al
economicului.
Un punct de cotitură poate fi sesizat atunci când, în evoluţia instituţiei
darului, se ivesc şi se impun schimburile de "bunuri de prestigiu", care
semnifică, totodată, şi naşterea altui model social . Î n comunităţile arhaice
de acest tip, "bunurile de prestigiu" menţin ierarhiile interne, dezvoltate
atât pe o axă verticală (dominant - dependent), cât şi pe una orizontală
16
(centru - periferie) •
Este adevărat că, de-a lungul vremii, lent şi sinuos, în schimburile de
daruri satisfacerea necesităţilor materiale a revendicat un loc tot mai
însemnat; iar în "societăţile de prestigiu" interesul economic devenea în
tot mai mare măsură predominant 1 7 . În aceeaşi cadenţă, se impuneau
preponderent schimburile de bunuri trebuincioase partenerilor şi, în
14

J.-M. Servet, le troc primit/ un mythe fimdat�r d 'une appr0<:he economiste de la
monnaie, în RN. 1 57, 2000. p. 1 5-32.
"
M. Bus, op. cit., p. 20-2 1 .
1 6 K . Polanyi, The Great Transformation, New York. 1 944, p. 54-55; idem.
Okonomie und Ge:re/J5chaft. Suhrkamp. Frankfurt (am Main). 1 979. p. 327-329 şi 4094 1 3; M. I. Finley, lumt'a lui Odiuu. trad. Liliana şi D. M. Pippidi. Ed. Ştiinţifici.
Bucurqti, 1 968, p. 74-89; K. Kristiansen. Prr5tigt' Goodt , în Sympmia Thracologica. 9.
Bucurqti, 1 992, p. 1 1 5- 1 1 6; R. H. Halperin. op. cit p. 92- 1 00 .
11
L . Hedeqer. Mo-,wy Eronom.l' anJ Prr.Ytigr Erommy in tlw Roman lron .fge. în B.
Hlrdh, l. 1..anson. O. Olausson, R. Petre (cds.), Trr;al, anJ Echange in Prehi.vtory. Studie.v
in Honor ofBma Sljemqui.ft, Lund. 1 988. p. 1 47- 1 53; K. Kristiansen, op. cit., p. 1 1 7.
..

.
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subsidiar, cerinţa cuantificării lor. Abia acum se poate spune că au fost
îndeplinite condiţiile pentru apariţia şi dezvoltarea trocului propriu-zis.
Î ntr-o recentă încercare de sistematizare a cunoştinţelor despre
mijloacele de schimb, se apreciază că studierea acestora trebuie să
pornească de la problema transferurilor de proprietate 1 8 • În schema astfel
rezultată, fără a se nuanţa suficient, trocul succede în chip firesc darului.
Însă, aşa cum am văzut, trecerea de la o formă de schimb la alta s-a făcut
gradat şi într-un timp îndelungat. Rămânând în acest context, se pot pune
aceleaşi eterne interogaţii - adică : când şi cum au căpătat un caracter
preponderent economic schimburile de bunuri, prin aceasta înţelegând
naşterea trocului propriu-zis. Răspunsurile depind de posibilitatea de a fi
surprinse istoric apariţia elitei şi a "economiei de prestigiu", indicatori
siguri în acest sens.
Identificarea acestui "moment" (care a avut o lungă durată) semnifică
trecerea la un schimb direct - bunuri contra altor bunuri -, fondat pe
interesul economic, şi reprezintă începutul comerţului. De aceea, trocul
propriu-zis, în care schimbul îşi leapădă în bună parte haina simbolică,
poate fi considerat un act de comerţ pur ("silent trade"). Procesul său de
apariţie nu este uniliniar nici pe o scală orizontală, nici pe una verticală.
La sfârşitul Republicii Romane şi începutul Imperiului, societatea
germană a cunoscut schimbul diferenţiat de bunuri, care se desfăşura până
la o depărtare apreciabilă de frontierele romane. Î n zona apropiată de
hotarele imperiului ("military buffer zone"), comerţul utiliza moneda
concomitent cu trocul. Însă, pe vastele spaţii care se întindeau spre nord şi
est, comerţul nu a cunoscut decât trocul, bine controlat şi organizat de
către elite. Distribuţia locală - asigurată de aceleaşi elite - se făcea de sus
în jos, în cadrul "economiei de prestigiu" şi, pe măsură ce descindea, ea
ajungea până la stadiul schimbului de bunuri cu valoare simbolică, care a
fost întâlnit în etapa "clasică" a instituţiei darului 1 9 •
Dar şi în desfăşurarea tranzacţiilor directe interveneau deseori factorii
extraeconomici, cum au fost sentimentele, calităţile estetice ş.a. Din acest
motiv, trocul a avut mai ales un caracter speculativ, stimulat de tendinţa
18

p.

35.
19

J.

A. Schoonheyt, L 'arbre de decision sur Ies moyens d 'echange, în RN, 1 5 7, 200 1 ,

L. Hedeager, op. cit„ p. 1 48- 1 50.
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participanţilor care luau parte la procesul de schimb de a-şi creşte cota
proprie de profit. Din această cauză, unii cercetători consideră trocul ca o
etapă arbitrară a schimbului20 . Şi aceasta pentru că în comerţ, ca şi în
oricare alt fel de relaţie mutuală, principiul determinant trebuie să fie
egalitatea partenerilor şi beneficiul reciproc (cu toate că acesta nu era
totdeauna echivalent}2 1 •
3. 3. 2. Schimbul intermediat {mijlocit). Ceea ce se trafica în interiorul
unei comunităţi erau în primul rând bunurile de consum. Produsele de lux,
rare sau exotice aveau un cu totul alt circuit. Ele se difuzau dinspre zonele
de colectare şi producere - situate în mod obişnuit în ariile mai dezvoltate
ale vechilor civilizaţii (circummediteraneană, China) - spre periferii. Con
ceptul de "schimb intermediat/mijlocit" are două conotaţii. Prima este în
strânsă dependenţă cu drumul parcurs de bunuri, de la centrele de difuzare
către cele de recepţie. Distanţele mari şi numeroasele dificultăţi întâmpinate
de-a lungul acestor trasee împiedicau transferurile directe, iar soluţia găsită
a fost aceea de transmitere succesivă a bunurilor, prin mijlocirea altor
comunităţi, până la cea mai îndepărtată. Un al doilea înţeles al conceptului
de "schimb intermediat" a decurs din necesitatea simplificării tran
zacţiilor. Î n mod obişnuit, schimbul desfăşurat în ariile care nu cunoşteau
moneda avea serioase dezavantaje, cauzate de lipsa unor posibilităţi
adecvate de evaluare clară şi exactă a bunurilor. Toate acestea au stimulat
căutarea unor bunuri ale căror valoare şi preţ - adică a unor echivalenţe să întrunească acceptul tuturor parteneri lor22 .

20

A. S. Ostroverchov, 31e01u1u11ec1eue 1t1JUU 0.1bt1UU, Eepe1aHu u RwpbL1141eow
noce-1eHW1 co CKUtj>eU ( VII - cepeduHa V t1t1. do H. J.). aernpe«Pel'ar, Kiev. 1 978, p. 1 7 1 8; V. Mihailescu-Birliba, Dacia rdsăriteană in ucolele VI-I i. e. n. Economie şi
monedd, Ed. Junimea, laşi, 1 990, p. 35; J. -M. Servet, op. cit., p. 20 ( apropiere între
tmneni i de troc şi a trllca = a înşela).
21
M. F inley. op. cit. . p. 9 1 . Poate fi documentali şi existenţa unui schimb comercial
flrl profit, cind partenerii sunt complementari şi sunt motivaţi de considerente
�ligioase, sociale şi politice (cf. M. Lawall, Premonetan.· artei Monetari,· ." ..f Note on
Trade in tlw Fifth Cent11ry B. C . in Tratk and Produl·tion in Premonetan· Greece.
A�pecl.t of TrtJlk. Procerdinp of IM T1tird lntemationa/ Worbltop. A tlwru / 993. ed. C.
G i l lia, C. Risberg and B. Sjftberg. Paul As� Ftwlag. Jen5Cred. 1 995. p. 1 44- 1 45 ).
22 G. F. Hill, Ancwnt GrttA anJ Roman Co in..f , Chicago. 1 964. p. 2.
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Relaţiile externe ale societăţilor arhaice (diplomatice, războaie) se
realizau prin schimburi de bunuri. Acum, negoţul începe să se diferenţieze
de celelalte forme ale darului, prin faptul că transferul bunurilor constituia
un scop în sine, iar importul rămâne singurul factor care motiva
3
comerţui2 •
Î nainte de a adânci chestiunea "schimbului intermediat", socotim
necesar să relevăm mai exact limitele subiectului atacat. Economiştii care
s-au aplecat asupra istoriei Antichităţii discern patru feluri de schimburi
arhaice. Acestea nu au apărut distinct de la început, majoritatea socie
tăţilor vechi cunoscând o mixtură a tipurilor amintie. La rândul lui, fiecare
tip de schimb a avut şi o serie de variaţii. Tipurile s-au dezvoltat
secvenţial, unele avansând înaintea altora; de asemenea, s-a observat că
fiecărui tip i se asocia un întreg set de aranj amente sociale şi politice. Cele
patru tipuri (reciprocitatea, redistribuţia, piaţa şi schimbul mobilizat) au
putut coexista şi au cunoscut, sub o formă sau alta, într-un grad mai mare
sau mai mic, schimbul intermediat. Cea mai avansată formă de schimb
este piaţa sau arena de tranzacţii, care are un amplasament fizic şi o
protecţie instituţionalizată, unde bunurile şi serviciile sunt traficate
maximalizat. Şi pieţele, la rândul lor, au cunoscut mai multe forme de
manifestare. Deşi este evident în toate felurile de schimb, controlul elitei
4
devine vizibil în cea mai mare măsură în cadrul schimbului mobilizar .
Încă de la analiza întreprinsă asupra schimbului de tip "kula", a fost
surprinsă şi existenţa transferului intertribal de bunuri, care se afla sub
autoritate nobiliară şi se desfăşura în "târguri" de tip primitiv (gimwali).
"Kula" dintre triburi este un caz avansat, care indica apariţia unor
schimburi regulate şi obligatorii între triburi. Se poate spune astfel că
apariţia târgurilor încă din această fază a schimburilor arată că piaţa a fost
un fenomen uman general, cunoscut de către toate societăţile. Comparativ
cu piaţa modernă, diferenţa constă în regimul schimbului. Raporturile
multiple derivate din contractele încheiate cu prilejul schimburilor s-au
aflat într-o dinamică economică permanentă. Ele se prezintă sub forma
23

M. I. Finley, op. cit„ p. 89-9 1 .
24 M. Nash, Primitive and Peasant Economic Systems, Chandler, 1 966, p. 26-33; T.
F. Camey, The Economies of Antiquity: Controls. Gifts and Trade, University of
Manitoba Press, Manitoba, 1 973, p. 20-23.
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unor fenomene deosebit de complexe, î n care factorii religioşi, ettct,
juridici, economici, estetici şi morfologici s-au combinat integral. În
desiaşurarea lor, aceste relaţii au avut nevoie de piste, drumuri şi locuri
sigure pentru tranzacţii - intertribale sau "internaţionale" (comercium şi
. )25 .
connub 1um
Studierea sistemelor ponderale arhaice a relevat existenţa, în Bronzul
Vechi din Orientul Mij lociu ( 3 OOO 2 500 a. Chr.), a cel puţin patru
tipuri, care aveau un pronunţat caracter "internaţional". Afirmaţia se
bazează pe cercetările arheologice din zonă, care au dat la iveală greutăţi
identice, în Cipru, Egipt, Mesopotamia şi India, cu rolul bine determinat
de a facilita transferurile de bunuri într-un spaţiu foarte întins pentru acea
vreme 26 •
Pe de altă parte, trebuie subliniat din nou că în această etapă a
schimbului este destul de evidentă implicarea "bunurilor de prestigiu".
Acestea ajung să reprezinte un sistem străin de valori, care era intens
folosit de elite pentru a-şi crea noi platforme de putere. De aceea, sistemul
„bunurilor de prestigiu" a fost expansiv şi mereu reînnoit (de scurtă
durată)27 •
Cercetarea "economiei de frontieră" romane a arătat că aceasta era o
formă intermediară, în care se combina schimbul direct de mărfuri cu cel
bazat pe folosirea monedei. Din această zonă porneau pistele comerţului
intermediat, dar tot aici se aflau şi bazele de pornire ale expediţiilor
diplomatice sau exploratorii . Totul indică constituirea unui comerţ de
mare volum, deliberat şi bine organizat. Distribuţia locală, în profunzime,
o Bceau elitele28 • Fiind vorba de "bunuri de prestigiu", se poate conchide
că schimbul intermediat a fost vizibil în mai multe etape pe care le-au
-

n
26

M. MauM, op. cit. , p. 39, 7 1 -73, 84-90 şi 1 88 - 1 90.
M. E. Alberti. A StoM or a Weight '! The tab of the fish. the melon and the
balance, in .Al/N, 45, 1 998 , p. 9-22; J. A. Schoonheyt. Moyen.'f d'echange metallique., et
unitb pondjrale:1 oyant la nai.uance � la monnaie , in RBN. 1 47, 200 1 . p. 1 67- 1 73; N.
f. Parise, Metal/ic curency artd �-right units in the Mediterranean l>efore coinage. in
Survey/Congre:1!Madrid, p. 5 -9.
2 7 K. Kristiansen, op. cit p. 1 1 6 .
21 L . Hedeager, op. cil. , p. 1 49- 1 50; L. F. Pitts. Relation..' l>etween Rome and the
German 'Kings ' on the Middle DamlM in the firJI to /mutit Cen1Mrie:1 A. D . în JRS.
LXXIX, 1 989, p. S4-56.
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cunoscut societăţile arhaice în evoluţia lor. Î n măsura în care ne apropiem
de timpurile Antichităţii clasice, pentru istorici schimbul intermediat a
fost tot mai evident, iar structura sa tot mai bine cunoscută.
3. 3. 3. Schimbul apropiat şi de lungă distanţă. În comunităţile arhaice,
instituţia darului a avut menirea, în primul rând, de a elimina posibilitatea
declanşării conflictelor interne şi externe, ea fiind singura cale de
protecţie a unităţii sociale respective. Mai mult, după cum s-a remarcat,
acest fapt se reflectă chiar în evoluţia ulterioară a comunităţilor, deoarece
"Societăţile au progresat în măsura în care ele însele, subgrupurile şi
indivizii, au ştiut să stabilească raporturi mutuale, să ofere, să primească
şi să ofere în schimb"2 9 . În acest fel, partenerii au învăţat să coexiste, cum
să se opună fără a se extermina reciproc.
De asemenea, după cum s-a sesizat, încă din Bronzul Vechi, în Orient
se conturase un schimb "internaţional", cu tot ceea ce implica acesta:
piste, drumuri, "pieţe", comercianţi specializaţi şi asociaţii comerciale, un
drept comercial incipient, sisteme compatibile ponderale şi de
valori/preţuri ş.a. Şi în celelalte arii euro-asiatice, potrivit cercetărilor
arheologice din ultimul timp, s-a constatat existenţa unor relaţii
comerciale destul de extinse încă din Epoca Bronzului. Pentru o vreme
ceva mai recentă, de asemenea s-au putut observa paralelele existente
între "economia de palat" miceniană şi cele din Ur, Babilon, Assur,
Ugarit, Alalakh sau hittită. Descoperirile arheologice, dar şi izvoarele
scrise atestă din plin prezenţa unor legături negustoreşti intense în tot
acest spaţiu. Tranzacţiile se aflau sub controlul elitei (religioasă, regească,
diplomatică, militară), care, de altfel, îşi însuşea şi cea mai mare parte din
beneficii. Se poate chiar susţine că "economia de palat", mică sau mare,
asiatică sau europeană, a dispus de forme instituţionalizate de organizare
ale acestui comerţ. S-a constatat un avans al Orientului în desfăşurarea
acestui proces, după cum arată, de exemplu, studierea Greciei homerice,
unde "importul" se afla în mâinile negustorilor străini (fenicieni) 3 0 .
Este destul de clar pentru specialist că în acea vreme nu au existat
societăţi complet autarhice, chiar cele mai vechi dintre ele practicând o
29

M. Maus, op. cit. , p. 1 9 1 .
K. Polanyi, op. cit., p . 408-4 1 3; M. I . Finley, op. cit., p . 90-94; G . Le Rider, op.
cit. , p. 1 5- 1 6.
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formă oarecare de schimb. În acelaşi timp, nu se poate admite că relaţiile
inter-regionale din vechime au fost dominate, încă din primele etape, de
legile pieţii. Totodată, ajunşi în acest stadiu al expunerii, socotim
trebuincios să avertizăm cititorul că, în înţelegerea fenomenului, nu
trebuie absolutizat nici unul din aspectele relevate de informaţiile pe care
le avem la îndemână. Deci, nu va fi deloc surprinzător să constatăm că, în
aceeaşi arie, alături de centre strâns legate de altele, mult îndepărtate, au
existat şi zone în care astfel de relaţii nu pot fi puse în evidenţă.
Pentru buna desfăşurare a unor asemenea raporturi a fost necesară o
infrastructură adecvată. Deşi se poate documenta existenţa drumurilor de
uscat, acestea erau folosite mai cu seamă în relaţiile intertribale sau, în
31
cazul celor interregionale, dacă nu erau alte posibilităţi • Predominantă a
fost folosirea drumurilor pe apă, în special ale celor fluviale şi maritime.
Emporia reprezintă termenul grecesc pentru locurile de contacte între
comercianţii străini (greci) şi cumpărătorii băştinaşi. Emporia nu deţineau
terenuri pentru agricultură, dar aceasta nu înseamnă că negustorii veniţi
nu aveau relaţii strânse cu indigenii. Ele alcătuiau adevărate relee
comerciale între metropole şi periferii. Î ntr-o etapă evoluată, în asemenea
locuri, localnicii "concesionează" terenul comercianţilor veniţi, care îşi
stabilesc aici debarcadere, antrepozite, locuinţe (chiar temporare), ateliere
de reparaţii ("port of trade"), aşa cum au fost cele de la Naukratis (Egipt),
Gravis şi Pyrgi (Etruria) sau Ampourias ( lberia). Arheologia submarină,
dezvoltată intens în ultima jumătate de veac, a permis cartografierea
epavelor arhaice din Marea Mediterană şi reconstituirea în bună parte, în
acest mod, a traseelor maritime ale comerţului arhaic şi antic 32 .

li

T. Pekary, Zur Bedeutung des Handels in der Antike. în lagom. Festschrift fur
Peter Berghaw ;um 60 Geburt.Jtag am 20. November 1 9 79. ed. T. Fischer şi P. llisch.
cu A. Betken. MOnster, 1 98 1 . p. 1 2- 1 8.
31 P. Lev �ue. Aventura greacd. trad. C. Tlnlsescu, Ed. Meridiane. Bucureşti. 1 9 87.
p . 1 72- 1 76 şi 28 1 -282; K. Randsborg, Polei.T. Prince.J & Empire.T. South-Ea�tern Europe
in late Fini Millenium B. C. . în Frontiere.J d Emp ire. Nature el signifkation deJ
frontib'e!I romoiM!I. Acte!I ck la Table Roruk lntemotionale de Nemour.T , 2 1-22-lJ mai
/ 991, ed. P. Brun. S. van der Leeuw . C. R. Whittaker. lle-dc-France. 1 993. p. 5 1 -59; R.
Etienne, C. MOller, F. Prost, Arr:ltftJ/ogie hi.Jtorique ck la Grice antiqw. Ellipses. Paris.
2000, p. 1 87 - 1 88.
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Reţeaua alcătuită de emporia greceşti cuprindea aproape întreaga
Oikumenie, întinzându-se din Pont şi Propontida până spre Coloanele lui
Hercule, ca şi dinspre Nil sau Lybia până în Gallia. Începuturile acestui
proces poate fi datat sigur încă din secolul al VIII-lea a. Chr. (Campania
şi Sicilia), cu toate că unii cercetători coboară primele acţiuni de acest fel
chiar în Epoca miceniană33 .
În vechea societate greacă, oikus-ul era nucleul economic şi social,
care nu permitea comerţul intern (a nu se înţelege şi schimbul de daruri).
Depăşirea acestui stadiu a fost în strânsă relaţie cu apariţia şi dezvoltarea
modelului mediteranean de urbanizare. Î n această vreme, aglomerarea
satelor în jurul cetăţilor întărite sau a complexelor palaţiale a fost
preferată locuirii în gospodării risipite. Apare şi se dezvoltă agora,
protejată de acropolă (înălţime cu citadelă) - centru sacru şi de rezidenţă
a elitei 34 .
Pe de altă parte, agora a reprezentat cea mai timpurie "piaţă"
cunoscută, unde, după ce la început a fost doar un loc de adunare (funcţie
politică), de prin secolul al VI-lea a. Chr. funcţionează şi ca intermediar
comercial, atât pentru comerţul local, en detail (cu bunuri de consum), cât
3
şi pentru importatori şi comerţul en gros 5 • Asemenea centre, din care se
dezvoltă treptat oraşele, au fost în primul rând sedii princiare şi regale, de
unde elita exercita un control asupra comerţului, iniţial constituit mai cu
seamă din "bunuri de prestigiu". Se poate presupune deci, pe bună
dreptate, că factorul regal-religios, mai degrabă decât cel economic 3
subsidiar -, a contribuit esenţial la stimularea urbanizării 6 .
33

P. Leveque, op. cit., p. 286-308.
34 M. I. Finley, op. cit., p. 74-87 şi 95; idem, Vechii greci, trad. E. Condurachi, Ed.
Eminescu, Bucureşti, 1 974, p. 46-69.
35 K. Polanyi, op. cit„ p. 39 1 -399.
36 C. Haselgrove, Externai Trade as a Stimulus to Urbanization, în Oppida in
Barbarian Europe, ed. B. Cunliffe şi T. Rowley, BAR Sup. Series 1 1 , Oxford, 1 976, p.
25-43 ; G. Pucci, Pottery and trade in the Roman period, în Trade in the Ancient
economy, ed. P. Garnsey, K. Hopkins şi C. R. Whittaker, London, 1 983, p. 1 05- 1 1 7 şi
1 99-20 1 ; B. Hayden, Village Approaches to Complex Societies, în Archaeological views
from the countryside: village communities in early complex societies, ed. G. M.
Schwartz şi S. E. Falconer, Washington and London, 1 994, p. 204; F. R. Allchin, The
emergence of cities and states: concluding synthesis, în The archaeological of early
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vrem

e ce schimbul apropiat a fost rezervat sferei relaţiilor interne,
baz.ate pe reciprocitate, schimbul la distanţă a fost destinat celui, numit
astăzi, extern, care era fondat pe redistribuire. În interiorul comunităţilor,
transferul bunurilor a fost limitat la satisfacerea trebuinţelor de subsistenţă
şi, de aceea, nu va genera diferenţieri în plan social. Comerţul desfăşurat pe
distanţe lungi a avut ca rezultat piaţa - adevărat, într-o formă primară -,
ceea ce a însemnat localizarea diversă a bunurilor incluse în acest proces.
3.4. Echivalentul general
Un pas important pe drumul parcurs de la dar spre monedă l-a
reprezentat căutarea şi găsirea unui echivalent general. Aceasta a
însemnat un lung şi laborios proces pentru selectarea unui anumit bun,
care să poată fi investit cu funcţia de mijloc de schimb şi, totodată, să fie
în măsură să capete o valoare de circulaţie, independentă de valoarea lui
intrinsecă, de folosinţă37 •
Dar pentru a ajunge la această etapă a schimbului a fost necesară
crearea unui mediu convenţional favorabil. Cu alte cuvinte, abia după ce
darurile obişnuite au putut fi definite pe o scară de valori s-a generat şi un
sistem de schimburi ale darurilor convenţionale. Pentru a fi acceptat în
noul său rol, bunul respectiv trebuia să îndeplinească mai multe condiţii
esenţiale: să fie în acelaşi timp portabil, divizibil, durabil, recognoscibil;
celor de mai sus li se pot adăuga altele două, specifice: să nu fie local sau,
dacă nu poate fi eliminată această cerinţă, să provină dintr-o altă arie ori
dintr-o clasă specială, deţinând prestigiu şi virtuţi deosebite, religioase şi
.
Jll
magice .
Î ncA dintr-o primă fază, partenerii implicaţi în schimbul de daruri au
fost capabili sA sesizeze că anumite bunuri nu se distrug prin folosire,
deoarece deţineau proprietăţile de valoare şi de simbol religios. Ulterior,
dupA ce asemenea obiecte au fost admise şi au circulat intens în interiorul
comunitAţii, dar şi in afara acesteia, participanţii la acest proces au
hi.florie S011th Asia. The erMrgena of citie., and states. ed. F.

R. A l lchin. Cambridge.

1 99S , p. 333-337.
1 7 A . J . Toynbce , Sllldi u m11pra i.storie1. Sinte::d a -Yolumt'lur I- V I de D C Somen:ell.
tnd. O. A . Llzlrncu. Ed. Hwnaniw. Bucurqti. 1 997. p. 87 .
li
A . H. Quigin. A Surwy of Pri,,.itivr Mortn'. � Beginning of Currenn:·1 •
Methuen &: Co. Ltd., London. 1 987, p. 32 1 -322.
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constatat că astfel de daruri pot servi şi ca mijloace de calcul, de
cumpărare şi de circulaţie a bogăţiei. Într-o a treia fază, societăţile arhaice
au separat asemenea bunuri de celelalte şi au făcut din ele instrumente
permanente şi universale de măsurare a valorii. În acest mod, bunurile de
acest gen au devenit însemne ale bogăţiei, iar circulaţia lor - cel puţin
teoretic - a fost continuă şi infailibilă3 9 .
Toate societăţile au cunoscut piaţa, sub diferitele sale forme şi cu un
regim al schimbului foarte variat. Apariţia echivalentului general a
stimulat organizarea şi extinderea pieţelor40 . În Babilon, banii au fost
substituiţi prin cereale, în vreme ce aurul şi argintul erau doar "surogate"
care le înlocuiau. Deci, echivalentul general arhaic cuprindea empiric
substanţele primare. Şi banii de hârtie actuali pot fi văzuţi ca semne care
reprezintă monede, aşa că, în final, ei nu simbolizează altceva decât bani.
Acest simbol nu este totuşi decât un semn material, sonor, vizual sau pur
imaginar. Se poate deduce că şi societăţile vechi au posedat o structură
instituţională, în care utilizarea semnelor de cuantificare consemna toate
aceste forme4 1 • Examinarea apariţiei monedei în Asia Mică sau la Roma a
dezvăluit desfăşurarea unui proces similar, care a plecat de la un etalon
general recunoscut şi acceptat. Etapa din drumul spre monedă, cea a
adoptării unui echivalent general - ca etalon de măsură a valorilor -, a
fost precedată, în cele mai multe cazuri, de acceptarea metalului ca
principală materie bănească42 . La rândul lui, şi acest fenomen a fost
complicat, lent şi de durată.
Se ştie că în Mesopotamia, de timpuriu (mileniul III a. Chr.), argintul
şi cuprul au fost metalele utilizate frecvent ca echivalent general
(sporadic, şi aurul). De la sfărşitul Epocii Bronzului, în Orientul Apropiat,
un rol
identic l-au jucat predominant aurul, bronzul şi argintul.
Descoperirile arheologice au dat la iveală dovezi irefutabile în sensul
celor expuse până acum. Datând de la sfărşitul mileniului II a. Chr. şi
până la începutul celui următor, într-o serie de tezaure găsite în această
regiune (Nush-1 Jân, Tel Dar, Tel Miqne - Ekron, Tel Balata etc.) au
39

M. Mauss, op. cit„ p. 75-76.
40 Ibidem, p. 39.
4 1 K. Polanyi, op. cit„ p. 3 1 9.
42 J. Andreau, op. cit„ p. 1 68.
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apărut bucăţi de argint cântărit, un platou de bronz de la o balanţă şi chiar
greutăţi de piatră inscripţionate cu valorile (şi greutăţile) de 1 , 4 şi 8
shekeli; şi, fapt de mare însemnătate, analizele făcute la Oxford timp de
20 de ani (izotopii de plumb din minereurile argentifere), asupra
eşantioanelor din tezaurul Tel Balata - Sechem, au relevat provenienţa
foarte diversificată a argintului (Spania, Iran, Laurion, Siphnos Cyclade)43 .
Toate aceste informaţii indică o efervescenţă economică deosebită în
vremea respectivă, pentru spaţiul menţionat. Drept urmare, comerţul se
transformă radical, iar modul său de organizare, instituţional şi structural,
cunoaşte o răspândire tot mai largă. Concomitent, se constată maximali
zarea folosirii forţei de muncă şi a resurselor materiale, care au fost
însoţite de evoluţia societăţii spre forme mai complexe de organizare.
Există şi interacţiuni regionale, ceea ce a produs variaţii şi simbioze
zonale, care trebuie privite mai mult ca dovezi ale pluralismului44 .
De un deosebit interes şi importanţă par a fi şi cercetările din ultimele
decenii, referitoare la întrebuinţarea bronzului ca echivalent general în
Europa, încă de la sfărşitul mileniului al Ii-lea a. Chr., dacă nu cumva
chiar mai devreme. Studierea extraordinar de numeroaselor tezaure cu
bronzuri, apărute îndeosebi în Europa Central şi de sud-est, au relevat că
multe dintre obiectele din acest metal au făcut parte din clase de greutăţi
şi, deci, de valoare, foarte probabil de origine miceniană (înlocuit în
secolele XII-XI a. Chr. de sistemul ponderal al shekelului oriental). Î n
afară de o destinaţie sacră - asupra căreia vom mai stărui -, asemenea
depozite au avut şi un rol profan, îndeplinind funcţia de bani (PI. IV)45 .
43

M . C . Sutzu, Originile aviro-chaldeene ale greutăţi/or romane. in AA.RMSI. 11,
1 909, XXXl/5, p. 353-356; J. Dayton. Money in the Near East he/ore the Coinage, in
Berytw, 23. 1 974. p. 4-52; M. Balmuth , )f!Weller 'J Hoards and the development of Ear(r
Coinage in Acte.• du R' CongreJ lntrenationole de Numi.•matique 1 973, Paris - Bale,
1 976, p. 27-30; G. Le Rider, op. c it. , p. 6- 1 0; H. Nicolet-Piem. recenzie la Hack.silber to
Coinage: Nrw ln•ighLY into the Monetary Hi.Ttory of the Near Eatt and Greece. A
Collection of eight �rJ preJented at the W Annual Mttting of the A rchaeological
/mtilllte of Amuica, ed. M. S. Balmuth. New York. 200 1 . în RN. I 59. 2003 . p. 467-468.
44 T. F. C amey. op. cit. , p. 95- 1 0 1 .
4' S. Hamen. Studien zu dnr Metalldeponierungen 'M;ăNend der Urnenfelckr::eit im
Rlwin-Main-�bwt, Bonn. 1 99 1 ; idem. �pozite ca ofrandd o contribuţie la
intnpnlarN dtncopuirilor de tkpozik din pn-ioodo timpwie a UFZ. in SCI V.'4 . 43.
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S-a propus, printre altele, o schemă simplificată a evoluţiei
echivalentului general: 1 . În prima etapă s-au folosit bucăţi de metal în
vrac, care erau cântărite împreună. 2. Mai târziu, metalele au fost puse în
forme anumite (inele, bijuterii, fire) şi erau cântărite cu prilejul
tranzacţiilor. 3 . A treia etapă cunoaşte răspândirea lingourilor cu forme şi
greutăti bine definite (Pl. VIU l -2). 4. Ulterior, lingourile au fost marcate
'
pentru autentificarea greutăţii şi calităţii metalului . 5 . Î n ultima etapă, se
confectionau globule de metal preţios, de asemenea marcate în scopul
arătat46 .
Schimbul între două bunuri, care pot fi evaluate prin mij locirea
(intermedierea) unui al treilea, a însemnat o fază firească şi necesară
pentru apariţia monedei. Încă dintr-o etapă anterioară, în structura
instituţiei darului se constatase o diminuare a rolului îndeplinit de simbol,
care a fost însoţită de creşterea corespunzătoare a laturii economice.
Acum, bunurile se schimbă în funcţie de necesităţi şi deţin însuşirile
mărfurilor, cu toate că fenomenul mai păstrează mult timp haina
simbolică a cutumelor sacre.
3.5. Forma bănească a mărfii

În momentul când schimbul de "daruri" ajunge a fi dominat de
interesul mercantil, bunurile implicate dobândesc o nouă calitate,
comportându-se ca mărfuri. Apariţia echivalentului general, în cursul
1 992, 4, p. 3 7 1 -392; idem, Studien zu den Metalldeponierungen wăhrend der ălteren
Urnenfelderzeit zwischen Rhonental und Karpatenbecken, l-II, Bonn, 1 994; idem,
Migration und Kommunikation wăhrend der spăten Bronzenzeit. Die Depots als Quelle
far ihren Nachweis, în Dacia, N. S., XL-XLII, 1 996- 1 998, p. 5-28; B. Hansei (ed.),
Tausch und Verkehr in bronze- und friiheisenzeitlichen Sudosteuropa, Milnchen Berlin, 1 995; C. Sommerfeld, Gerătegeld Sichel. Studien zur monetăren Struktur
bronzenzeitlicher Horte im nărdlichen Mitteleuropa, Berlin, 1 994 (recenzie A. Vulpe, în
Acta Archaeologica et Praehistorica, 32, 2000, p. 1 67-1 68); A. Vulpe, Structuri sociale
şi credinţe religioase În epoca bronzului şi În prima epocă a fierului. Reprezentarea
statutului social în obiectul arheologic, în Istoria Românilor, l, Bucureşti, 200 l , p. 36037 1 ; J. Bouzek, Nadregionalni system vahorych jednotek doby bronzove a pfechod k
lokalnim systemum na pocatku doby zelezne, în Archeologicke rozhledy, LVI, 2004, p.
297-309.
46 R. Descat, Monnaie multiple et monnaie frapee en Grece archai'que, în RN, 1 57,
200 l , p. 7 1 -76; J. A. Schoonheyt, op. cit., p. 1 76- 1 77.
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desîaşurării acestui proces, a însemnat un pas uriaş pe calea spre monedă,
deoarece - după o fază de tatonări - acesta a început să îndeplinească cu
mult succes funcţiile banilor. Diferite materii (naturale) şi obiecte au
satisfăcut cerinţele respective, dar în Lumea Veche locul principal a fost
obţinut de metale, îndeosebi cele preţioase. Î ndeplinind rolul de marfă
generală, care putea înlocui pe oricare alta în cursul procesului de schimb,
metalele preţioase îndeplinesc toate cerinţele obligatorii pe care trebuie să
le posede banii (măsură a valorii, mijloc de circulaţie, mijloc de plată,
.
mtJ· · 1oe de tezaunzare)47 .
Forma arhaică a schimbului a cunoscut noţiunea de valoare, însemnele
de bogăţie fiind transferate în cadrul unui sistem instituţionalizat. Astfel,
societăţile vechi nu au decât o aparentă imobilitate, ele fiind de fapt într-o
continuă dinamică socială şi economică. Aspecte ca cele relevate mai
înainte aveau un consistent înveliş de elemente religioase (rituri,
ceremonii, mituri), care, în acelaşi timp, erau şi cutume de drept. Î n
dezvoltarea acestui fenomen, banii devin cu repeziciune însemne ale
bogăţiei. Obiectele-mărfuri deţin calitatea de a putea fi transformate după
dorinţă în alte mărfuri sau servicii, care la rândul lor pot deveni iarăşi bani
şi astfel procesul se poate relua la infinit48 . La limită, orice permite
49
efectuarea unei tranzacţii poate fi considerat ban (inclusiv moneda) .
Avansând pe această cale, banii - ca noţiune - au înlocuit alte lucruri
destinate schimbului (ca mărime, plată şi mijloc de schimb); în piaţa
arhaică, treptat, conceptul de preţ începe a suplini pe cel de echivalent.
Fiecare "obiect" înlocuit a avut un sens funcţional (număr, greutate,
măsură), iar substituţii care să îndeplinească asemenea imperative nu au
putut fi decât metalele 50 .
Apariţia mărfii-bani a consolidat, totodată, categoria specializată a
negustorilor. Dacă la început elita (regi, preoţi. şefi militari) domina
41 V. Mihailcscu-Birliba, Dacia ră.făriteană În secolele VI-I i. e. n. Economie şi
monedă, p. 34-35.
41 M . MaUM, op. cit. , p. 1 78- 1 8 1 ; M . Vinccnzini. Storia delia moneta. Îa.Kabili
Economici Newton, Roma, 1 996. p. 27.
„ J. Mclitz, Primitiw and motkrn monev · an interdi.fc1plina�· approach. Rcading
( Mus. ), 1 974, p . 77; G. Hcnnequin. NMmi..fmatiqr" el monnoir p"-li�rale: le., limites
d 'rm apport, in PACT, S. p . 409-4 1 1 .
'° K.. Polanyi, op. cit. . p . 404-406.
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relaţiile comerciale, pentru desfăşurarea tranzacţiilor a fost necesară
cali fi carea altor indivizi, la care calităţile personale încep să prevaleze
(rapiditatea gândirii, aplecare spre calculele matematice, capacităţi sporite
de însuşire a noilor cunoştinţe şi de negociere, disponibilitate la
amplificarea eforturilor, fizice şi intelectuale etc.) 5 1 •
Devansând discuţia noastră, ca urmare a celor expuse până acum, cred
că se poate demonstra temeinic că schimbul comercial - apropiat şi de
lungă distanţă (cu mărfuri şi bani, cu "import" şi "export") - a avut toate
elementele necesare pentru o largă expansiune. Nu se pot nega avantajele
pe care i le va aduce moneda propriu-zisă, dar aceasta nu a fost un factor
obligatoriu pentru existenţa comerţului 52 .
Revenind la pătura negustorească, trebuie subliniată şi posibilitatea
crescută acum de acumulare a averilor ("capital negustoresc"); procesul
de mărire a averilor, încă din etapa iniţială a schimbului, devenise purtător
al tuturor formelor de integrare, economice şi sociale. Sistemul de schimb
se va lărgi şi va cuprinde în întregime sfera vieţii materiale, dizlocând
profund organizarea socială. În câmpul schimburilor intră acum noi
elemente, esenţiale, cum au fost pământul, munca, persoana, iar în plan
social se înfiripă organismele statale5 3 .
Banii reprezintă deci nu numai mediul ideal în care se poate desfăşura
schimbul. Calităţile lor suplimentare decurg decisiv din faptul că ei sunt,
la rândul lor, mărfuri, pe de o parte, iar pe de alta, că banii pot îndeplini
rolul de intermediar (echivalent general) în cursul acestui proces. Separat,
orice obiect bănesc are o valoare (şi preţ), putând fi apreciat după greutate

51

T. F. Camey, op. cit„ p. 23-25.
52 M. Mazza, " Was ist (die antike) Wirtschaftsgeschichte ? Teoria economica e
storia antica prima di Bucher, Meyer e Rostovtzeff, comunicare la colocviul Mikhail I.
"

Rostovtzeff Colloque international, CNRS, Paris, 1 7-19 mai 2000.
53 J. Annequin, Capital marchand et esclavages dans le proces de transformations
des societes antiques, în Modes de contacts et processus de transformation dans Ies
societes antiques, Actes du colloque de Crotone (24-30 mai 1 981) organise par la
Scuola normale superiore di Pisa et I 'Ecole fram;aise de Rome avec la collaboration du
Centre de recherche d 'histoire ancienne de / 'Universite de Besanron, Collection de

l'Ecole Fran�aise de Rome, 67, Pisa-Roma, 1 983, p. 637-658.
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şi calitate, ceea ce-i asigură însuşirea de a fi cumpărat-vândut ca oricare
altă marfă54 .
3. 5. J . Formele băneşti premonetare.
Nici un obiect nu este ban în sine, dar fiecare dintre ele poate îndeplini
rolul jucat de bani, dacă posedă următoarele calităţi: etalon de valoare,
mijloc de plată, mediu de schimb, materie constantă, greutate relativ
exactă (şi posibilitatea de a avea multipli şi submultipli) şi rezervă de
valoare (tezaur). Toate aceste condiţionări se află într-o strânsă corelare
logică şi nu pot fi decât indispensabile una alteia. Dacă nu este etalon de
valoare, obiectul nu poate exista ca mijloc de plată şi, fără a fi mijloc de
plată, el nu poate fi mediu de schimb ş.a.m.d. 55
Evoluţia istorică pare să indice faptul că nu toate funcţiile de mai sus,
necesare pentru ca bunurile să fie şi bani, au fost satisfăcute în acelaşi
timp de către un obiect. În realitate, unele dintre acestea au fost în măsură
să deţină o calitate, pentru ca abia ulterior să-şi însuşească o alta. Dar
factorii fundamentali care condiţionează apariţia banilor au constat în
primul rând în dobândirea însuşirilor de marfă şi mij loc de schimb, fără
de care nici celelalte funcţii nu găseau un mediu propice de manifestare 56 .
În acelaşi timp, nu trebuie omis faptul că apariţia formelor băneşti
premonetare a fost însoţită de geneza paralelă a unui sistem instituţional,
întemeiat pe un drept de caracter sacru.
Creată de economiştii englezi din secolele XVIII-XIX şi dezvoltată de
marxism, teoria economică "ortodoxă" a fost incapabilă să gândească
banul altfel decât ca un element "parazit". Această incapacitate deriva
dintr-o eroare metodologică, potrivit căreia toate faptele sociale sunt
reductibile la suma acţiunilor individuale. Postulatul filosofie respectiv a
dat naştere astfel la teoria bine cunoscută, după care instituţiile sociale
sunt produse ale pieţii.
Aşa cum am încercat să arăt şi până acum, atunci când am tratat darul
şi schimbul, sistemul de plată este anterior pieţii, participanţii la acest
proces fiind obligaţi să posede bani înainte de a merge la piaţă. Î n spatele
acestui fenomen a stat diviziunea socială (de diferite tipuri), care a făcut
din fiecare agent un debitor, iar obligaţiile (datoriile) au căpătat o coerenţă
54

G. Le Rider. op. cil . p. 99 .
" K . Polanyi, op. cil . . p . 3 1 7-322; J . Briant. S�·slimt>s pr�-mmrelairr.T m Europe
pro1ohutoriqw: jiclion 011 rialitr ?, în R_vlNrtt'.t � la produclion mon�laire. p . 73 1 -733.
M K. Polanyi, op. cil„ p. 337.
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generală, întrucât ele au inclus partenerii în diviziunea socială. În
rândurile de mai sus, noţiunea de datorie trebuie privită ca un echivalent
al legăturii sociale şi de aceea banii pot fi percepuţi ca zona de articulare
dintre individ şi societate.
Datoriile/obligaţiile au fost "verticale" (individ
societate),
"orizontale" (indivizi obligaţi de diviziunea socială să participe la schimb)
şi "simbolice" (modalitatea relativă a reproducţiei sociale şi regula
exogamică a schimbului patrimonial). De aceea, banii nu relevă numai
dimensiunea schimburilor, ci şi aria de legătură dintre individ şi societate.
Datoria "verticală" este fundamentală şi se exprimă prin "creanţierea
simbolică" (ofranda sacrificială). După dualitatea formelor de schimb
(darul şi schimbul comercial), banii au făcut posibilă coexistenţa datoriei
private cu cea socială, pentru ca, mai târziu, să ducă la separarea
privatului de public şi a economicului de politic5 7 .
Pentru a se ajunge la moneda, sub forma cunoscută de noi (disc
metalic imprimat), evoluţia schimburilor cu alte mij loace băneşti a avut
un lung parcurs. Astfel, o istorie a banilor nu poate fi rezumată astăzi doar
la cea a monedei "clasice"5 8 . Chiar popoarele care n-au posedat moneda
propriu-zisă au cunoscut schimbul - ca şi profitul - (economie cu
"monedă multiplă"), în care mai multe feluri de obiecte sau materii puteau
fi bunuri şi, în acelaşi timp, mijloace de schimb, fără ca aceste două
calităţi să se excludă sau să fie contradictorii. Cele de mai sus sugerează
că formele băneşti premonetare au păstrat (într-o măsură variabilă) şi
funcţia proprie de folosire, care s-a putut menţine dominantă, spre
deosebire de monedele de tip "clasic" (există şi cazuri de excepţie). Ca o
57

S. Voutsaki, Value and Exchange in Pre-Monetary Societies: Anthropological
Debates and Aegean Archaeology, în Trade and Production in Premonetary Greece:
Aspects of Trade. Proceedings ofthe Third lnternational Workshop, A thens 1 993 (citată
la nota 2 1 ), p. 7- 1 7; J. -Y. Grenier, Penser la monnaie autrement, în AnnalesESC, 55,
2000, 6, p. 1 340; S. Breton, Le monde de la dette, în acelaşi volum, p. 1 3 6 1 - 1 366; J.
Marcourant, Echange, commerce et monnaie dans Ies economies non modernes - Un
reexamen de Karl Polanyi, în Transeuphratene, 20, 2002, p. 1 3 - 1 9 şi 27-37.
58 J. Andreau, op. cit. , p. 1 70 ("L 'histoire de la monnaie ne se confond pas avec celle
des monnaies frappees. Ou bien la numismatique est l 'histoire de la monnaie frappees et
des objets «monetiformes», et elle ne s'interesse qu'â une partie de l'histoire des monnaies;
ou bien elle embrasse l'integralite de l'histoire de la monnaie, et elle doit s'occuper aussi
d'objets non monetiformes"); R. Descat, op. cit., în RN, 1 57, 200 1 , p. 69.
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consecinţă, s-a diminuat volumul bunurilor care serveau ca bani. O
clasificare, care porneşte de la informaţiile consemnate de epopeele
homerice, a identificat trei caracteristici principale pe care le-au deţinut
iniţial formele băneşti: 1 . Existenţa unei game variate de obiecte
monetare. 2. Printre acestea au fost şi metalele preţioase, destinate
preponderent spre a fi rezerve de bogăţie şi mai puţin etaloane de valoare
sau mijloace de schimb; ele reprezentau '"valori adormite", fără a juca
frecvent vreun rol în schimburi; aurul a fost totuşi utilizat în schimburile
de bunuri de prestigiu, aducând profit pe termen lung. 3 . Funcţia de etalon
de valoare regla nivelul individual al fiecărui articol5 9 •
Bunurile care deţin funcţiile banilor, dar nu au aspectul formal al
monedei clasice, au căpătat diverse denumiri în cursul cercetării:
paleomonede, protomonede, premonede, perimonede, paramonede, semne
premonetare, monede pnm1t1ve, monede neconvenţionale, obiecte
monetiforme etc. În ultimul timp, recunoscându-se calitatea de bani ambelor
specii (formele băneşti premonetare şi monedele propriu-zise), s-au propus
termenii de "monede multiple" sau "monede", pentru diversele obiecte cu
funcţii băneşti, şi de "monede bătute", pentru celelalte, de tip "clasic' .6° .
Totuşi, în opinia mea, noţiunea de "formă bănească premonetară"
exprimă cel mai satisfăcător conţinutul: este un mod de existenţă (formă)
a banilor (are toate funcţiile acestora) şi nu poate fi confundat cu cel de
monedă, pe care a precedat-o în mod obligatoriu� la rândul ei, moneda
posedă caracteristicile banilor, însă are o formă specifică (invariabilă) şi,
istoric, a succedat primei categorii băneşti.
Dar toate considerentele teoretice amintite pot fi mai bine receptate în
cadrul unei scurte treceri în revistă a cazurilor mai concludente de forme
băneşti premonetare, cunoscute istoric. Voi începe cu cea mai veche etapă
în care au fost depistate, sau doar presupuse, primele forme băneşti
premonetare. Dacă cele mai timpurii semnalări ale schimbului de daruri
pot data încă din timpul primelor relaţii între cele mai vechi comunităţi
umane, mai greu de demonstrat este atribuirea formelor băneşti
premonetare aceleiaşi etape. Oricum, selectarea şi catalogarea
informaţiilor de acest gen au început a fi încurajatoare abia in ultimele
„
60

lbidmt, p. 69- 73.

/bkkrn, p.

70 'i 77-78; J. Andreau. op. cit p. 1 65
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decenii, cu toate că ideea a fost lansată chiar de la începutul secolului al
XX-iea. Se consideră că, încă din neoliticul timpuriu, se poate vorbi de
"paleomonede", e drept, ca fenomen sporadic şi nu pe deplin clarificat.
Au fost menţionate în acest sens "turtele/pâinile" sau "calupurile" de sare
(gemă sau brichetaje) şi cochiliile de scoici din Marea Neagră (Spondylus
gaedoporus) sau Marea Mediterană (Colombella rustica), care au putut
ajunge doar prin schimburi până în Europa Centrală şi Balcani, în primul
caz, şi, prin Valea Ronului, până în Germania, în cel de-al doilea6 1 •
Mult mai numeroase dovezi de acest fel pot fi menţionate pentru Epoca
Bronzului. Cu mult timp în urmă s-a avansat ipoteza (vezi şi discuţia
despre echivalentul general), că anumite tipuri de obiecte metalice, din
bronz sau aur (topoare plate, mici topoare trapezoidale, topoare
armoricane cu tub, săbii, pumnale, colane, inele, brăţări, fibule, veselă
ş.a.m.d.), dar şi alte feluri de bunuri (perle de sticlă albastră/"faianţă",
animale, piei, cereale, ţesături, cochilii de scoici, sare ş.a.), au îndeplinit
în această vreme funcţiile banilor (Pl. 1111 1 -2, V/ 1 -3). La Perşinari (jud.
Dâmboviţa) s-a găsit un depozit cu 1 1 pumnale de aur (lame lipsite de
mânere şi fără urme de folosire), care au putut îndeplini rolul de forme
băneşti premonetare (Pl. VI)62 .
61

J. Briard, op. cit., p. 733; D. Monah, L 'exploitation du se/ dans Ies Carpates
Orientales et ses rapports avec la cu/ture Cucuteni, în Le Paleolithique et le Neolithique
de la Roumanie en contexte europeen, Bibliotheca Archaeologica Iassiensis IV, Iaşi,
1 99 1 , p. 387-400; idem, L 'exploitation prehistorique du se/ dans Ies Carpates orientales,
în Archeologie du se/: technique et societes, lnternationale Archaologie, ASTK 3

Colloque. 12. 2, XIV Congres UlSPP, Liege, sept. 2001 , Liege, 2002, p. 1 35- 1 46; O.
Weller, Produire du se/ par le feu: technique et enjeaux socio-economiques dans le
Neolithique europeen, în Aris du feu et productions artisanales. XX Rencontres
lnternationales d 'Archeologie et d 'Histoire d 'A ntibes, Ed. APDCA, Antibes, 2000, p.
565-584; R. Descat, Les monnaies avani la monnaie .frappee dans la Mediterranee
antique, în Survey!Congres!Madrid, p. 5 - 1 1 .
62
Vezi şi nota 45; J. Briard, op. cit. , p. 73 1 -736; idem, Les objets paleomonetaires de
/ 'Europe atlantique protohistorique, în RN, 1 57, 200 1 , p. 37-50; J. Briard, J. Rivallain,
De / 'echange a la pa/eomonaie en Prehistoire europeennes occidentale, în La monnaie
dans tous ses etats, Cahier Monnaie et Financement, Universite Louis Lumiere Lyon II,
Lyon, 1 987, p. 7-5 1 ; A. Zournatzi, lnscribed Silver Vessels ofthe Odrysian Kings: Gifts,
Tribute, and the Diffusion of the Forms of "Achaemenid" Metalware in Thrace, în AJA ,
1 04, 2000, p. 683-706.
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Interesant şi nu lipsit de semnificaţie este şi faptul că fenomene
asemănătoare se desfăşurau paralel şi în alte regiuni ale globului. În
China, în perioada numită pre-Qin (aproximativ secolul XXI
222 a.
Chr.) s-au folosit semne băneşti premonetare sub formă de spadă (bubi),
cuţite (daobl) sau chiar bucăţi rotunde de metal (huanqian)63 •
În Hallstattul european se continuă evoluţia înregistrată anterior, cu
specificaţia că descoperirile de obiecte de bronz cu destinaţie de forme
băneşti premonetare sunt şi mai numeroase, iar piesele par să fie tot mai
standardizate ("frigări"/obeloi) (PI. VIII). Nu trebuie respinse cu totul
suspiciunile în ceea ce priveşte distincţia dintre unele obiecte de acest fel
(inele/ring-moneys) şi lingouri (PI. V/ 1 -3)64.
Una din categoriile de forme băneşti premonetare cele mai discutate
este cea a vârfurilor de săgeţi din bronz sau aramă (PI. IX/ I ). Ele au fost
găsite (tezaure şi descoperiri izolate) pe coastele vestică şi nord-vestică
ale Mării Negre, îndeosebi în ariile oraşelor Apollonia, Histria şi Olbia.
Sunt piese turnate, cu o formă predominantă de frunză de salcie, cu
nervuri mediane şi greutatea între 4,50 g şi 6,50 g; un al doilea tip, mai
răspândit, avea vârful retezat, trei muchii şi tubul de înmănuşare umplut
cu plumb (cântăreau între 5 g şi 9 g)65 . S-au emis mai multe ipoteze
privind originea lor: produse de băştinaşi (traci), de sciţi, de grecii din
Histria (pentru a servi în schimburile cu autohtonii), de grecii ionieni din
tot spaţiul indicat, cu dublul rol de mijloc de plată şi de simbol magico-

61

Zhiqiang şi H . Wang , Numismatic Studies in China. în Surveyl
CongreJ/Madrid, p. 695-700.
"'
M. C. Sutzu, Tesaurul de la Turnu-Măgurele, in Revista pentru istorie,
archeologie şi filologie , I. 1 883, p. 2- 1 6; B. M itrea, li prohlema delie monete-anel/i delia
Dacia, in Dacia, 7-8, 1 937- 1 940, p. 1 48 şi urm. ; P. C ourb in , Dans la Grece archaique.·
Dai

fer d de I 'argent Ion de / "introduction du monnayage. în
Anna/eJESC, 1 4, 1 959, 2, p. 209-233 (6 o/Jj/oi prinşi într-o mânl valorau o drahml, iar o
"frigarl" de fier, lungi de 1 ,50 m costa 0,5 dintr-un obol de argint. cf p. 209 şi 227) ; I .
Strem, Obeloi of Pre- or Proto- Monetary Value in the Gred Sanctuarie.î, in Econom ies
o/ Cult in the Ancient Gred World Proceedingî of the Upp1ala S�mpo.Tium 1 990, ed. T.
Linden şi B. Alroth, Boreas, 2 1 , Uppsala, 1 992. p. 4 1 -5 L J . Briard. op. cit . in Rvthmes
tk la productlon moMtairr, p. 734- 74 1 .
" C. Preda. in C . Preda ,i H . Nubar. Hutria III. De1coJWririle monetare 1ntrl' 1 9141 970, Ed. Ac8demiei, Bucurqti, 1 973, p. 1 7- 1 8.
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religios (pare cea mai credibilă şi vom reveni asupra ei). Cei mai mulţi
specialişti le datează în ultima jumătate a secolului VI şi prima jumătate a
secolului V a. Chr. 66
Este bine cunoscut faptul că în perioade istorice similare (fără a fi
contemporane) diverse societăţi umane sunt caracterizate prin geneza şi
evoluţia unor fenomene asemănătoare. De asemenea, trebuie amintit că,
de multe ori, arheologii au nevoie de ajutorul etnografilor şi
antropologilor (în sensul ştiinţific american) pentru a preciza destinaţia
reală a unui obiect descoperit. De aceea, nu este lipsit de însemnătate să
evocăm în acest sens diferite alte forme băneşti premonetare ceva mai
recente.
Î n primul rând, menţionez găsirea în America de Sud a unor obiecte
metalice prehispanice (naipes topoare) care, după cum demonstrează cei
care le-au studiat, au fost utilizate ca forme băneşti67 • Mai trebuie
semnalată larga folosire pe continentul african (uneori chiar până aproape
de zilele noastre), ca forme băneşti premonetare, a diferitelor alte obiecte,
cum au fost cochiliile de scoici cauris ( Cypraea maneta şi Cypraea
annulus)
introduse de comercianţii arabi după anul 1 000 , bucăţile
pătrate de rafie (Congo/Zair) sau de ţesături, legăturile de cuie cu floarea
turtită (bike), brăţările de bronz, vergelele de fier (quinze, în Africa
68
Occidentală), vârfurile de lăncii (guindja) etc.
Transformarea unui bun oarecare în bani nu a fost şi nu este un proces
ireversibil. Deosebit de edificatoare în acest sens este istoria vasului
"Nicobar", care în 1 783 a eşuat pe ţărmurile meridionale ale Africii.
Corabia a fost descoperită în 1 987 şi s-a văzut că era încărcată cu 8 tone
de monede plate suedeze de aramă, demonetizate, destinate vânzării în
-

-

-

66 Vezi discuţia la V. Mihailescu-Bîrliba (op. cit., p. 3 6-38) şi C. Preda (Istoria
monedei În Dacia preromană, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1 998, p. 30-39).
67 J. F. Merkel & M. I. Velarde, Naipes (axe money): a pre-Hispanic currency in
Peru, în Archaeology lnternational, 2, London, 1 998- 1 999, p. 57-59.
6 8 K. Polanyi, op. cit., p. 349-366; P. Edournba, Apen;u sur Ies monnaies d 'Afrique,
în RN, 1 57, 200 1 , p. 1 05- 1 1 9; J. Rivallain, Monnaies d 'Afrique: visions africaines et
visions europeennes, în acelaşi volum, p. 1 2 1 - 1 30.
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Tranquebar (pe atunci posesiune daneză din sudul Indiei) ca lingouri de
aramă69 .
Din exemplul prezentat reiese că o formă bănească poate reveni la
calitatea ei primordială de marfă în sine. Formele băneşti premonetare nu
sunt altceva decât bani în întregul înţeles al conceptului, iar aspectele
exterioare sub care ni se înfăţişează într-un moment dat, în general, le
putem considera formale, chiar în cazul celor mai evoluate dintre ele, aşa
cum vor fi mai târziu monedele.
3. 5. 2. Apariţia monedei (Kroisos, Dareikos, fonia): rolul economic al
celor mai vechi monede, conţinut şi stil: cauze, scop, definiţie
Originea monedei suscită de multă vreme discuţii aprinse printre cei
care sunt preocupaţi de soluţionarea acestei probleme. În sprijinul unei
ipoteze sau a alteia s-au adus numeroase argumente - adesea cu lux de
informaţii -, iar demonstraţiile etalate au excelat în speculaţii rafinate de
un înalt nivel intelectual. Cu toate acestea, nu se poate spune că astăzi s-a
ajuns la o concluzie care să întrunească acceptul tuturor numismaţilor.
Totuşi, în prezent, se poate sesiza o acumulare de noi informaţii,
clarificări şi interpretări, care lasă să se întrezărească posibilitatea
atingerii acestui ţel.
După cum cred, eroarea metodologică fundamentală, care a dus la
impasul menţionat, derivă din cercetarea discontinuă a fenomenului.
Altfel spus. în cea mai mare parte, cei care s-au ocupat de originea
monedei au încercat rezolvarea chestiunii prin cantonarea investigaţiilor
doar asupra momentului. ariei şi condiţiilor exprese ale apariţiei primelor
exemplare de acest fel. Procesul nu a fost privit în continuitatea
desflşurarii sale, ca un rezultat al întrunirii unei multitudini de factori
favorabili, existenţi de mult timp şi cu o îndelungată evoluţie.
Economiştii din secolele al XVII I-iea şi al XIX-iea au încercat să
demonstreze că moneda este un produs al pieţei şi, deci. ar avea o origine
economici. Teoria respectivă a fost însuşită şi amplificată de marxism.
Prima breşă de mare anvergură în această construcţie teoretică se
datoreazl lucrArilor lui M. Mauss. În continuare, diferite şcoli economice,
„
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de la sfârşitul secolului al XIX-iea încoace, au dezvoltat cu mult succes
noua linie de cercetare (cu toate contestările post-marxiste) şi au
consolidat concepţia după care moneda nu este altceva decât rezultanta
unui proces complex (religios, social, etic, economic, politic, juridic şi
estetic) de lungă durată, ale cărui începuturi pot fi plasate încă din
momentul atestării celor dintâi relatii
umane70 .
,
, dintre comunitătile
Esenţa noilor teorii privitoare la monedă se fondează pe recunoaşterea
axei care leagă piaţa (ca dimensiune naturală a societăţii) şi statul (ca
dimensiune artificială a societăţii). Drept consecinţă, paradigma
dominantă despre societatea actuală pune statul şi dreptul la baza
raporturilor sociale7 1 . Î nsă, s-a dovedit că mult timp înainte de societăţile
cu organizare statală, religia a fost singurul sistem "pre-social" integrator
(prin practicile religioase şi rituale) 72 . Din toate acestea rezultă că nu
totdeauna interesele conştiente (raţionalitatea) sunt singurele cauze ale
relaţiilor inter-umane şi ale organizării societăţilor. S-a dat astfel o nouă
definire a sferei de cuprindere a schimbului, care în fapt depăşeşte
domeniul strict al economicului şi intereselor. De aceea, moneda nu mai
poate fi privită ca un produs exclusiv al comerţului, ci ca o instituţie
socială, care include şi componente din afara raţionalului; mai concret, se
poate spune că moneda a apărut în primul rând ca element al raporturilor
sociale, unde cantitativul este un aspect material al raporturilor iraţionale
de putere7 3 .
Apărute în cursul evoluţiei schimbului, monedele au devenit semne ale
bogăţiei (avere), mediu de schimb şi mijloace de plată, dar păstrează şi
constituenta de a fi bunuri care trebuie dăruite şi anihilate (distruse); în
70

L. Breglia, Numismatica antica - Storia e Metodologia, Feltrinelli, Milano, 1 964,
p. 1 73 şi urm.; E. Bemareggi, lstituzioni di numismatica antica3 , Cisalpino-Goliardica,
Milano, 1 973, p. 20 1 ( . . . la maneta rappresenta ii punto di arrivo dell' evoluzione di
questi mezzi di scambio, ii punto di arrivo di un processo Jentissimo di perfezionamenti
successivi che si e effettuato nel corso non di secoli, ma di milleni."); G. Le Rider, op.
cit. , p. XIII-XIV şi 4-36; J. Andreau, op. cit. , p. 1 66- 1 7 1 .
7 1 M. Bass, op. cit. , p. 6.
72 Ibidem, p. 1 1 - 1 4; E. Durkheim, op. cit., p. 2 1 -30; K. Polanyi, op. cit., p. 3 39-340.
73 M. Mauss, op. cit. , p. 45-53, 1 1 7- 1 25 şi 1 4 1 - 1 69; M. Aglietto şi A. Orlean, La
monnaie souveraine, Odile Jacob, Paris, 1 998.
"
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acelaşi sens, monedele servesc şi ca simboluri (monetare), iar interesul
este de a fi dăruite pentru a căpăta altele, care, la rândul lor, se vor
transforma în mărfuri şi servicii, pentru ca şi acestea, ulterior, să redevină
monede74 . Aşadar, activităţi de natură economică au fost posibile fără
existenţa pieţelor şi banilor, însă aceasta nu a însemnat că ele nu se
desfăşurau instituţionalizat, economia nefiind altceva decât un subsistem
social75 .
Deţinând toate funcţiile pe care le au banii, monedele semnifică ceva
mai mult: 1 . În acţiunea sa ca mediu de schimb, moneda extinde
deschiderea pentru parteneri (vânzător - cumpărător). 2. Ca măsură a
valorii, moneda se dovedeşte a fi o unitate de calcul simplă şi clară. 3 .
Acţionând c a mijloc de stocare a valorii (tezaur), moneda facilitează
divizibilitatea, transportul şi depozitarea acestora; în acest mod, se
introduce şi se încurajează constituirea diferenţelor de avere. 4. Moneda
se comportă şi ca un standard, ceea ce înlesneşte şi impune respectarea
tranzacţiilor76 .
Schimbările provocate de apariţia monedei au fost majore şi s-au
extins cu rapiditate pe o arie largă. Î n primul rând, s-au creat şi s-au
introdus noi tipuri de relaţii sociale, ceea ce a ridicat gradul de
complexitate al societăţii. Î n acelaşi timp, nu trebuie omisă importanţa
modificării radicale a schimbului. Acum, comerţul monetizat a asigurat
efectuarea tranzacţiilor la rate de schimb predetenninate şi cu riscuri mai
scăzute. De asemenea, dreptul economic instituţionalizat şi instrumentele
corespunzătoare au cunoscut noi şi numeroase fonne de manifestare
(chiar dacă, la început, erau rudimentare), cum au fost "banii-gheaţă"
74 "Interesul şi dezinteresul exprimi în acelqi grad fonna de circulaţie a averilor şi
cea arhaici, de circulaţie a însemnelor de boglţie ce le unneazl" (cf. M. Mauss. op. cit.
p. 1 8 1 ).
7' "ln fact, «the econom}')> is that complex of activities and institutions through
which a soc:: iety manages the production and allocation of goods and services, and
orpnizes and maintains its worken. Instrumental exchanges of goods and services are
the essence of the economy. The market is only one way of going about such exchanges,
as will eme11e'' (cf. T. F. Camcy, op. cit
p. 1 9-20); J. R. Love. Antiquitv artd
Capitalum. Max Wt'Mr and tlw �ociological fourtdation of Roman civilization,
Routledge, London şi New York. 1 99 1 . p. 2 1 6.
.,. T. F. Camey, op. cit., p . 23.
.
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( cash), creditul monetar (ca instituţie este mai vechi), activităţile bancare
(banking), facilităţile de calcul (contabile); totodată, volumul şi viteza de
circulaţie a mărfurilor şi monedelor din circulaţie au cunoscut o creştere
considerabilă; ca urmare, s-a constatat şi naşterea altor tipuri de bogăţie
("capitalul negustoresc") şi de elite. Nu se poate afirma că, prin toate
acestea, economia a evoluat spre una de piaţă (cu putere de cumpărare,
cerere şi ofertă), dar forme imperfecte (incipiente) de piaţă au putut exista
.
77
ş1 1"dentt" fi1cate ca atare .
Pentru o edificare măcar parţială, enumerăm doar câteva dintre cele
mai însemnate teze (situate în dimensiunile religiosului, eticului,
economicului şi politicului), care atribuie geneza monedei acţiunii
anumitor factori (chiar dacă, aşa cum vom vedea, unii dintre aceştia se
suprapun): evoluţia economică, în general; comerţul (mai ales, cel
îndepărtat); necesităţile fiscale ale statului, în ansamblu; plăţile către
mercenari; pentru premierea anumitor servicii; profitul emitentului;
necesităţile politice; nevoia de "justiţie socială"; scopuri propagandistice;
finanţarea cheltuielilor publice; facilitarea achitării/încasării tributului;
cazurile de forţă majoră (de ex. , războaiele); achitarea datoriilor; plăţile de
stat; mijloc aristocratic de plată, decurgând din achitarea dotei sau a
"răscumpărării" (de sânge) etc. 7 8
77 Ibidem, p.

29-32 şi 78.
R. M. Cook, Speculations on the Origins of Coinage, în Historia, VII, 1 958, p.
257-262; C. M. Kraay, Hoards, small change and the origin of coinage, în JHS,
LXXXI V, 1 964, p. 88-9 1 ; idem, Greek monnayage and War, în Ancient Coins of the
Graeco-Roman World. The Nickle Numismatic Papers, ed. W. Heckel şi R. Sullivan,
Waterloo, Ontario, 1 984, p. 3-1 8; M. Austin şi P. Vidal-Naquet, Economies et societes
en Grece ancienne, Paris, 1 972, p. 7 1 -74; E. Will, Fonctions de la monnaie dans Ies
cites de / 'epoque classique, în Numismatique antique. Problemes et methodes, p. 233246; M. H. Crawford, La monera in Grecia e a Roma, Universale Laterza, Roma-Bari,
1 982, p. 3-58; M. J. Price, Thoughts on the Beginnings of Coinage, în Studies in
Numismatic Method Presented to Philip Grierson, ed. C. N. L. Brooke, B. H. I. H.
Stewart, J. G. Pollard şi T. R. Volk, Cambridge, 1 983, p. 1 - 1 O; M. de Cecco, Monetary
theory and Roman history, în Journal of Economic History, 45, 1 985, p. 5 8-68; J. P.
Casey, Understanding ancient coins. An introduction for archaeologists and historians,
B . T. Batsford Ltd„ London, 1 986, p. 1 1 - 1 3 ; R. W. Wallace, The origin of electrum
coinage, în AJA, 9 1 , 1 987, p. 3 85-397; C. J. Howgego, Why did ancient states strike
coins, în NC, 1 50, 1 990, p. 1 -25; A. Bumett, Coins lnterpreting the Past, British
78
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O aprinsă ş i îndelungată discuţie a suscitat şi localizarea primelor
monede. S-au propus Asia Mică, Grecia insulară sau continentală, ca
centre de emitere ale celor dintâi monede. Însă, în urma descoperirilor
arheologice de pe ţărmul răsăritean al Mării Egee, cei mai mulţi
cercetători au acceptat originea microasiatică a monedei.
Pe coastele Asiei Mici, la Ephes, în templul ridicat pentru zeiţa
Artemis (Artemision), săpăturile arheologice din anul 1 904, conduse de
către D. G. Hogarth, au dat la iveală, printre altele, şi 93 de monede
(multe din electrum)79 . B.V. Head a considerat că ele au alcătuit un
depozit de fondare (Foundation-Deposit) al templului dedicat zeităţii
amintite80 .
Laolaltă cu monedele s-au mai găsit peste 2000 de obiecte din diverse
materiale şi cu destinaţii felurite. Câteva dintre acestea atrag atenţia în chip
special: pastile, bulgări, turte, lingouri - marcate şi nemarcate - şi particule
mărunte - toate din metal preţios (în special, din aur şi electrum) -, la care
se adaugă unelte şi obiecte cu o destinaţie necunoscută, confecţionate din
metal comun (bare, cilindri, conuri, sfere etc.), o lingură de bronz ş.a. La
Museum Press, London, 1 99 1 , p. 1 0- 1 1 ; N . F. Parise, Nascita delia moneta e forme
archaiche de/Io scambio, Roma, 1 992; idem, A ncient History /rom Coins, Routledge,
London-New York, 1 995, p. 33-38; R. Descat, op. cit. , p. 69-8 1 ; idem, "l 'economie
Antique " el la cite grecque. Un modele en question, în AnnalesESC, 50. 1 995, 5. p. 96 1 989; M . Vincenzini, op. cit., p. 1 9; T . R. Martin, Why did the Creek Polis states
originanv need coins, în Hi.'itoria, 45, 1 996, 3, p. 257-283; F. Rebuffat, la monnaie dans
l A ntiquite, Paris, 1 996, p. 77-78; S. von Reden, Money, law and e:cchange: coinage in
the Creek poli.'i, în JHS, 1 1 7, 1 997. p. 1 54- 1 76; idem, Money in the ancient economy: A
.furvey of recen t research, în Klio, 84, 2002, p. 1 4 1 - 1 74; F. de Callatay, l 'histoire des
guerres mithridatiqueJ vue par leJ monnaies, Louvain-La-Neuve, 1 997; idem, Fiscalite
et monnayage dans I 'oeuvre de Ceorga le Rider, în Travaux de numismatique grecque
offerts a CeorgeJ le Rider, ed. M . Amandry şi S. Hurter, cu O. Berend, Spink, London.
1 999 , p. 1 1 1 - 1 1 3 ; idem, iconomie antique. la guerre dam leJ konomies antiques,
Saint-Bertrand-de-Commingcs, 2000, p. 337 - 3 64; M. 8. Borba Florenz.ano, Measuring
Yaluabla: Coinage in the Grrek Polis, în Rni. Arch. et Hi.Yt. Art louvain. 32, 1 999, p.
1 03- 1 07; F. Lordon, op. cit. , p. 1 343- 1 359; O. Picard la monnavagf' deJ cit�s grecques
et la guerrf', in RN. 1 55. 2000 , p. 7-8; J.-Y. Grenier, op. cit. p. 1 335- 1 342; S. Breton.
loc. cit. ; G. Le Rider, op. cit., p. 72-82; C. Grandje111. op. cit. . in RN. 1 5 7. 200 1 , p. 1 1 ;
A. Bresson, op. cit., in RN, I 57, 200 1 , p S 1 -52.
79 O. G. Hoaarth. bcavatlon..• al EplwJru. T1w Arrltaic Artemision, London. 1 908.
111 8. V. Heai. TW Coim, în O. G. Hop.rth. op. cit. , p. 74- 78. 93 şi 238.
'
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început, aceste obiecte au fost identificate ca fiind ofrande, ceea ce putea
explica cantitatea şi varietatea lor8 1 •
Noile cercetări de la Artemision ( 1 987- 1 988) au arătat că templul A
(unde au fost găsite cele mai multe din obiectele amintite, inclusiv
monedele) nu este cel mai vechi edificiu de cult din acest loc. Î n urma
coborârii nivelului pânzei de apă freatică (care împiedicase avansarea
lucrărilor lui D. G. Hogarth), sub templul menţionat au fost descoperite
încă două niveluri anterioare de construcţii. Şi în aceste straturi au apărut
diverse obiecte, printre care, de asemenea, chiar şi monede de electrum.
Aceste noi date l-au condus pe A. Bammer (conducătorul cercetărilor
recente de la Efes) la concluzia că aşa-numitul "depozit de fondare", ca şi
celelalte materiale, reprezintă resturi de la ofrandele aglomerate în cadrul
operaţiilor de curăţire din momentul pregătirii terenului pentru ridicarea
unor noi construcţii 82 . Plecând de la aceste observaţii, apariţia celor dintâi
monede poate fi datată spre mij locul secolului VII a. Chr. sau chiar mai
înainte8 3 . Mai mult, se poate presupune că unele dintre monede au fost
produse pe loc, într-un edificiu al templului, aşa cum o dovedesc obiectele

81

D. G. Hogarth, op. cit., p. 94- 1 85, 1 99-2 1 7 şi 232-233.
82 A. Bammer, Les sanctuaires des V/IT et VIT siecles a Artemision d 'Ephese, în
Revue archeologique, 1 , 1 99 1 , p. 63-84.
8 3 E. S. G. Robinson, The Coinsfrom the Ephesian Artemision Reconsidered, în JHS,
LXXI, 1 95 1 , p. 1 56- 1 67; idem, The date ofthe earliest coins, în Ne", XVI, 1 956, p. 1 -8;
P. Jacobsthal, The Date ofthe Ephesian Foundation-Deposit, în JHS, LXXI, 1 95 1 , p. 8595; M. Price şi N. Waggoner, Archaic Greek Coinage. The Asyut Hoard, V. C. Vecchi
and Sons, London, 1 975, p. 1 23; F. Bodenstedt, Phokiiisches Elektron - Geld von 600326 v. Chr. Studien zur Bedeutung und zu den Wandlungen einer antiken Goldwiihrung,
Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 1 976, p. 92-94; L. Weidauer, Probleme der frUhen
Elektronpriigung, Typos. Monographien zur antiken Numismatik, Bd. I, Office du Livre,
Fribourg, 1 975, p. 9 şi 79 (recenzie de C. M. Kraay, în Gnomon, 50, 1 978, p. 2 1 1 -2 1 3);
S. Karwiese, The Artemision Coin Hoard and the First Coins of Ephesus, în RBN, 1 37,
1 99 1 , p. 1 -28; C. Howgego, Ancient History from Coins, Routledge, London and New
York, 1 995, p. 2 (altă opinie); R. E tienne, C. Muller, F. Prost, op. cit., p. 202; T. Stingi,
Barren oder Miinzen ? Oberlegungen zum Beginn der Elektronpriigung in Westkleinasien,
în Boreas, 23124, Miinster, 2000/200 1 , p. 35-52; G. Le Rider, op. cit., p. 65.
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menţionate mai înainte84 . Piesele de electrum cu legenda Phanes au putut
fi chiar monede ale templului (PI. IX/2 )8 5 •
O situaţie cu multe elemente asemănătoare s-a constatat şi la Sardis capitala regilor lidieni -, unde s-a descoperit o instalaţie destinată
obţinerii de electrum din nisipul râului Pactolus şi a separării aurului de
argint. Clădirea care o adăpostea era dotată cu lei ornamentali, iar în
imediata sa apropiere se afla chiar un altar al zeiţii Cibela. Asocierea
dintre Cibela şi acest animal (leu) este bine cunoscută. Aceste date
arheologice fac plauzibilă ipoteza potrivit căreia, în acel loc, a existat un
atelier monetar, unde au fost bătute monede lidiene de electrum (pentru
regii Alyattes şi Kroisos), imprimate cu capete de lei (emblema regatului
lidian sub dinastia Memnarzilor) şi legenda Wawel (PI. IX/3 -4)86 .
Cele menţionate mai sus întăresc prezumţia că cele dintâi monede
provin din această arie, dar, în acelaşi timp, dezvăluie şi condiţiile în care
a avut loc acest fenomen. Se ştie că fabricarea monedelor reprezintă un
proces complicat, care presupune însuşirea unor serioase cunoştinţe
tehnico-ştiinţifice. Ca şi în alte domenii de activitate ale Antichităţii, elita
preoţească a deţinut monopolul cunoştinţelor de acest fel. La aceasta se
pot adăuga alţi doi factori. Primul este legat de posibilităţile concrete ale
templelor de a întreprinde asemenea operaţii, adică organizare, personal
calificat şi resurse. Al doilea factor decurge din interesele directe, econo
mice (control asupra comerţului şi profit) şi politice (relaţii cu suveranii şi
consolidarea propriei puteri), pe care le aveau templeleR 7 .
Primele monede au fost fabricate din electrum (de la început se bat şi
piese fourrees) şi au apărut în mediul greco-lidian din Asia Mică (Ephes,
114 L. Weidauer. op. cit. . p. 79.
" M. Radnoti-Alfbldi, Phanes: einige Gedanlcen ;:ur Person, în Studia Paulo Naster
oblata, I. Numismatica antica, ed. S. Scheers. Leuven. 1 982, p. 1 -6.
11' E. Paszthory, Die legienmg des frankfurter Phanes-Staters. în Studia Paulo
Ncuter obiala . . . . I, p. 7- 1 1 ; G. M. A. Hanfmann. SardiJfrom prehistoric to Roman limes.
Cambridge Mus. , 1 983. p. 34-37; O. Canuba, Walwel e Rkalil. în E. A. A rs/an. Studia
dicala, Glma. 7, 1 99 1 , p. 1 3- 1 9; A. Ramage şi P. Craddock, King Croe.ms ' Gold.
E:ccavatiom al SardiJ and IM Hi.flory of Gold Refining. British Museurn Prcss. London.
2000, p. 23-2S; G. Le Rider. op. cit. . p. S8 .
11 V. Mihailescu-Birlibe. Anfang "'"" Enck drr daA:iJclwn Miinzen . în Orbi.' antiqua.
Studia in honornn /oanni.f Pi.fonu. ed. L . Ruscu. C. Ciongradi. R. Ardevan. C. Roman.
C. Glzdlc, Nereamia Napocae Presa. Cluj-Napoca. 2004. p. 602-603 ; idem. inceputul 1i
sfârşitt1/ morwldriei dacice, in ArltMold. 27. 2004 ( 200S ) . p. 22S-228.
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Milet, Sardis). Ele au avut un anumit standard (peste 1 4 g; mai târziu,
staterul phoceean atingea 1 6,5 g). În total, au fost înregistrate peste 300 de
tipuri şi variante, cu menţiunea că primele exemplare erau anepigrafe;
după acestea, au urmat piese cu marcaje adânci (cu mai multe ponsoane)
pe una din feţe şi striaţii pe cealaltă parte. Cele mai frecvente reprezentări
imprimate sunt protomele de leu şi de taur. Sub forma unor nume proprii
sunt înregistrate şi primele legende (Phanes, Wawel, Rkalil ş.a.); este
posibil ca ele să reprezinte funcţionarii însărcinaţi de autoritatea emitentă
să răspundă de buna desfăşurare a producerii monedelor. Ca realizare
artistică, primii stateri pot fi încadraţi între produsele conservatoare, cu un
stil arhaic. Forma obişnuită întâlnită la aceste monede arhaice este
elipsoidală88 . Producţia monetară iniţială nu a avut o mare amploare, iar
aria sa de distribuţie a fost limitată la zona de emitere. Nu s-au putut
preciza scopul pentru care au fost produse, ca şi funcţiile pe care le-au
avut, deşi - după cum am arătat -, există numeroase supoziţii despre toate
acestea.
Cu mult timp înainte de apariţia primelor monede de electrum din Asia
Mică, în templele şi sanctuarele din Orientul Apropiat (Egipt,
Mesopotamia, Palestina, Regatul Hittit, Fenicia), dar şi pe domeniile
acestora, au fost foarte bine atestate (izvoare scrise şi arheologice) intense
şi variate activităţi economice89 . Apropiate de Orient, şi în Grecia insulară
şi continentală s-a constatat o situaţie similară. Atât în lumea miceniană,
dar şi mai recent, pe lângă temple, s-a dezvoltat o economie complexă.
Deşi civilizaţia miceniană nu a cunoscut templul propriu-zis, ea a posedat
incinte sacre şi locuri speciale de cult chiar în palatele regale, unde se
desfăşurau şi operaţiile economice90 . Mai târziu, atât în Grecia clasică, cât
şi în cea elenistică, templele şi sanctuarele şi-au consolidat rolul lor de
88

C. Howgego, op. cit„ p. 2-4; G. Le Rider, op. cit„ p. 36-67.
89 R. Bogaert, Synthese finale, în State and temple economy in the ancient Near East,
Proceedings of the lnternational Conference organized by the Katholieke Universiteit
Leuven from the JO'" to the 141" ofApril 1978, II, ed. E. Lipinski, Leuven, 1 979, p.745757; S. Hiller, Tempelwirtschaft im mykenischen Griechenland, în Vortrăge gehalten au/
der 28. Rencontre Assyrologique Jntemationale in Wien 6.-10. Juli 1 981, Archiv fiir

Orientforschung, Beiheft 1 9, 1 982, p. 94- 1 08.
9 0 R. Bogaert, op. cit„ p. 757-762; idem, Banques et banquiers dans Ies cites
grecques, A. W. Sijthoff, Leyde, 1 968, p. 9 1 -93, 1 26- 1 69 şi 280-304; I. Strnm, op. cit„
p. 4 1 -5 1 ; M. Lawall, op. cit„ p. 1 48 - 1 49.
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nuclee economice, controlând sectoare destul de însemnate ale activitătii
'
(îndeosebi cel financiar)9 1 •
Templele greceşti, încă din perioada arhaică, au avut venituri
substanţiale din exploatarea pământurilor - aflate în proprietate -, din
taxele concedate de autorităţi (vămi), ateliere, clădiri (închiriate), donaţii,
moşteniri testamentare, împrumuturi, diverse prestaţii (muncă) etc.
Veniturile templelor erau colectate prin contractori. Multe temple şi
sanctuare erau renumite în toată lumea de atunci (inclusiv la "barbari")
pentru bogăţiile lor (tem� lele lui Apollo de la Delos, Delphi şi Eretria, de
la Olympia, Eleusis ş.a.) 2 .
Şi în aria vestică a Mării Mediterane, deşi cu o oarecare întârziere, s-a
constatat aceeaşi evoluţie a templelor sau a locurilor de cult, aşa cum
indică descoperirile din Italia (Fondo Ruozzo) sau Spania93 • Nu trebuie să
omitem că atelierul monetar al Romei antice a fost instalat, încă din
secolul al Iii-lea a. Chr., chiar în templul zeiţei Juno Moneta, situat la
91

S. Langdon, Gift Exchange in the Geometric Sanctuaries, în Gifts of the Gods,
Proceedings of the Uppsala Symposium 1 985, ed. T. Linders şi G. Nordquist, Boreas,
1 5, Uppsala, 1 987, p. 1 07- 1 1 3 ; G. Englund, Gifts to the Gods - a necessity for the
preservation of cosmos and life. Theory and pra-cis, în volumul sus-citat, p. 57 şi 65-66;
R. Hlgg, Sanctuaries and Workshops in the Bronze Age Aegean, în Economies o/Cult in
the A ncient Greek World, Proceedings of the Uppsala Symposium 1 990, ed. T. L inders şi
B. Alroth, Boreas, 2 1 , Uppsala. 1 992, p. 29-32; C. Risberg, Evidence of Metal Working
in Early Greek Sanctuaries, în Trade and production in premonetary Greece.
Production and the Craftsman. Proceedings of the 4'" and 5"' lnternational Workshops.
A thens 1 994 and 1 995, ed. C. Gillis, C. Risberg şi B. Sj6berg, Goteborg, 1 997, p. 1 851 96; N. Marinatos, What were Greelc .wnctuaries ? A synthesis, 1n Greek sanctuaries.
New approaches, ed. N . Marinatos şi R. Hlgg, Routledge, London and New York, 2000 .
p. 228-233; K. Spom, Heiligtumer und Kulte Kretas in klauischer und hellenistischer
Zeit, Verlag Archlologie und Gcschichte, Heidelberg. 2002, p. 356-374; R. Czech
Schncider, Da' Apollonheiligtum von Aktion in hellenistischer leit: Oberlegungen zum
wirtschaftlichen Verhâltnis zwischen lleiligtum und profanem lnhaber. în Klio, 84.
2002, 1 , p. 76- 1 00 .
92 R. Bogaert, op. cit„ p. 92, 1 26- 1 69 şi 280-300; T. Lindcrs. Sacred Finances: Some
Observatiom, in Boretu, 2 1 (volumul de la nota anlerioarl), p. 9- 1 3 ; C. Risbcrg, loc. cit.
tl
J.-P. Morei, Asp«b koltOlltiquo d 'wn JartclMaire (Fundo Ruozzo. a Teano.
Campanie), in Scierrz� tkll 'CMtidita. storia. QTC/ri,ologia, antropologia, 3-4. 1 989- 1 990.
p. '°7-5 1 7 ; C. Alfaro Guier, Ul Polu y la aplo1aci0n gmratkra rn Iru JanhltJTiru
griqfOI, ln Polu, 7, 1 995, p. S-37.
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extremitatea nordică Capitolului. Acest fapt nu a fost întâmplător,
deoarece Juna Maneta Regina întruchipa funcţia politică (stabilitate,
ordine socială) a consoartei lui Jupiter94 •
În lumea celtică de la nord de Alpi, odată cu evoluţia locurilor de cult
fără edificii spre temple cu o structură bine definită şi organizată, s-a
observat aceeaşi tendinţă. Templele au început treptat să acumuleze, în
grade diferite, şi funcţii economice, pe lângă cele religioase, sociale şi
politice. Cercetătorii unor asemenea monumente cred, de asemenea, că
unele dintre monedele gallice găsite au fost produse pe loc şi reprezintă
chiar emisiuni ale templelor, destinate unui uz propriu, pe care îl putem
doar intui. S-a sesizat că multe dintre seriile monetare celtice (uneori
foarte bogate) s-au ivit doar într-un anumit sanctuar (cu excepţii
neînsemnate); emisiunile de acest fel au fost bătute în toate cele trei
metale obişnuite (aur, argint şi bronz). Totodată, arheologii francezi şi
germani au stabilit că asemenea ateliere monetare se aflau chiar în
sanctuare sau în preajma acestora (Bois l 'Abbe, Digeon, Chilly,
Villeneuve St. Germain, Puy de Carent - şi 3 ştanţe -, Martberg ş.a.)95 .

94 W. Eisenhut, Juno, în Der kleine Pauly, 2 , Deutscher Taschenbuch Verlag,
Miinchen, 1 979, 1 563- 1 568; F. Graf, Juno Monera, în Der neue Pauly. Enzyklopiidie der
Antike, ed. H. Cancik und H. Schneider, Altertum, Bd. 6 (Jul - Lee), J. B . Metzler,
Stuttgart - Weimar, 1 999, 75.
9 5 L. Reding, Les monnaies gauloises du Tetelbierg, Luxembourg, 1 972; D. K. Gruel,
L 'apparition des monnaies dans Ies sanctuaires de l 'A rmorique, în Les sanctuaires

celtiques et leurs rapports avec le monde mediterraneen, Actes du colloque de St-Riquier
(8 au 1 1 novembre 1 990) organises par la Direction des Antiquites de Picardie et
l 'UMR 126 du CNRS, Editions Errance, Argenton-sur-Creuse, 1 992, p. 230-236; L.-P.
Delestree, Monnaies celtiques, sanctuaires et territoire dans I 'ouest de la Gaule
Belgique, în acelaşi volum, p. 221 -229; idem, Monnayage et peuples gaulois du Nord
Ouest, Errance, Paris, 1 996; S. Fichtl, Les Gaulois du Nord de la Gaule (150 - 20 av. J. 
C.), Paris, 1 994, p. 1 8 1 ; D. G. Wigg, Der Beitrag des Martbergs zur eisenzeitlichen
Numismatik, în Kelten, Germanen, Ramer im Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg
und Thiiringen,
Akten des lntemationalen Kolloquiums zum DFG
Schwerpunktprogramm "Romanisiernng " in Trier vom 28. bis 30. September 1 998, ed.

A. Haffner şi S. von Schnurbein, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2000, p. 490-49 1 ; P.
Barral, P. Nouvel, F. Perrin şi M. Poux, cu V. Durand, G. Maza, P. Porte şi C. Bellon, La
France du Centre-Est (Auvergne, Bourgogne, Franche-Comte, Rhâne-Alpes), în Cultes
et sanctuaires en France a / 'âge du Fer, ed. P. Arcelin şi J.-P. B runnaux, Gallia, 60,
2003, p. 1 64- 1 65; I. Gomez de Soto şi P.-Y. Milcent, cu J.-R. Baigl, A. Gorgues, P.
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Alte descoperiri recente de acelaşi gen au relevat generalizarea acestui
fenomen pe o arie destul de alrgă. De pildă, în spaţiul elen periferic din
celălalt capăt al Europei, templul lui Apollo din Panticapaion - cunoscuta
colonie grecească din Bosporul Cimmerian - a bătut monede cu menirea
specială de a finanţa construirea şi întreţinerea sanctuarului96 •
Sau, tot acum, se pot reaminti descoperirile de vârfuri de săgeţi de
bronz şi aramă, localizate pe coastele vestică şi nord-vestică ale Pontului,
care, după cum s-a presupus, printre altele, au fost confecţionate iniţial în
scopul satisfacerii necesităţilor de cult apollinic (vezi dezbaterea de la
3. 5. 1. Formele băneşti premonetare).
Într-unul din ultimele studii de care avem cunoştinţă, explicaţiile
privitoare la apariţia şi utilizarea vârfurilor de săgeţi pornesc de la
următoarele observaţii : aceste obiecte nu au apărut niciodată în zona de
contact dintre colonişti şi localnici, ci numai în chora, atât la Histria, cât
şi la Berezani sau Apollonia; producerea lor poate fi pusă în relaţie cu
sosirea unui nou val de emigranţi ionieni dinspre Asia Mică, după 545 a.
Chr., după zdrobirea revoltei cetăţilor greceşti împotriva regatului lydian;
a existat un strâns raport între cultul lui Apollo Tămăduitorul şi vârfurile
de săgeţi - simbol magico-religios, cu multă încărcătură mitologică97 • Aşa
că, se poate admite întrebuinţarea vârfurilor de săgeţi, într-o etapă
ulterioară, ca formă bănească de plată a serviciilor religioase.
Cât priveşte Dacia, se pot aduce în discuţie două dintre cazurile cele
mai concludente, care, pe de o parte, susţin cele afirmate în rândurile
precedente, iar, pe de alta, atestă că şi această zona nu a rămas în afara
acestui proces. Astfel, la Ziridava (Pecica, j . Arad), în timpul săpăturilor
din anul 1 96 1 (conduse de către I. H. Crişan), a fost descoperit un atelier
cu multiple funcţii. Dintre uneltele şi obiectele finite găsite aici se
remarcă o ştanţă de bronz. Ea era destinată fabricării monedelor dacice,
poate chiar a celor de tip Toc---Chereluş, specifice mai ales acestei părţi
Moret, O. Nillcuc. C. Sireix, la France du Centre au.t Pyrenees (Aquitaine. Centre.
Limou..fin. Midi - Pyrenee.f. Poitou - Charente.T ). in volumul sus-menţionat. p. I 07- 1 38.
• V. Anochin, Hcmopwr 5ocnopa KUU.wepuiicKo.·o. Odigitrija. Kiev, 1 999, p. 1 6- 1 9.
97 V. A. Anochin. MoHemM-cmpe.10. în 01MU 11 ee oKpy.·a. Kiev. 1 986, p. 69-87;
vezi mai nou şi Gh. Pocnaru Bordea. în I.f loria Rowtânilor. I. cd. M . Petrcscu-Dimboviţa.
A. Vulpe, Ed. Enciclopedicl, Bucurqti. 200 1 , p. 55 7-559.
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(vestice) a Daciei98 (se poate sublinia asemănarea cu situaţia amintită a
seriilor monetare din templele celtice).
Atelierul de la Pecica se afla în imediata apropiere a unei clădiri cu
absidă, atribuită de către autorul investigaţiilor unui sanctuar patrulater; la
rândul său, acesta a fost construit lângă un alt sanctuar, rotund, mai vechi,
distrus printr-un incendiu99 . Edificiul cu absidă şi atelierul s-au descoperit
în nivelul al doilea de locuire a aşezării, care ar fi luat sfârşit la începutul
secolului I a. Chr., pe când monedele de tip Toc-Chereluş au fost datate
în intervalul de timp ± 1 501 1 30 - ± 80 a. Chr. 1 00
Unii arheologi apreciază că edificiile cu absidă din aşezările dacice au
fost rezervate ceremoniilor religioase. Î n jurul acestora, adesea, au fost
surprinse urmele altor construcţii a căror funcţionalitate, laică sau sacră,
nu a putut fi întotdeauna clarificată 1 0 1 • Aşa cum indică materialele
recoltate din săpăturile arheologice, unele din aceste clădiri au putut
adăposti ateliere sau alte activităţi de natură economică. În mod
semnificativ, s-a stabilit că ele erau instalate în vecinătatea sau chiar în
punctele "centrale" ale aşezărilor dacice, şi nu la periferia acestora, aşa
cum ar fi fost de aşteptat pentru o activitate complexă, precum şi în cazul
că dependenţa lor ar fi fost de ordin privat 1 02 .
O altă ştanţă de bronz a fost găsită în aşezarea dacică de la Barboşi (j .
Galaţi), în apropierea unei gropi (la 0,20 m distanţă). Groapa respectivă
(G/ 1 983) a dat la iveală mai multe materiale arheologice, printre care
creuzete şi o pastilă de argint. Dimensiunile şi inventarul gropii fac
posibilă identificarea ei cu un atelier antic. Î nsuşi autorul investigaţiilor
98

I. H. Crişan, Ziridava, Arad, 1 978, p. 48 şi 94-96; E. Stoicovici - I. Winkler, Ober
die Stanzen von Pecica und von Ludeşti, în ActaMN, 8, 1 97 1 , p. 477-478; E.
Iaroslavschi, Die Miinzstanze von Ocniţa und einige Bemerkungen zu den dakischen
Stanzen, în ActaMN, 38, 200 1 , p. 1 7-25.
99 I. H. Crişan, op. cit. , p. 84- 1 08.
100
Ibidem, p. 94-96; I. Winkler, Tezaurele de monede dacice de la Chereluş, în SCN,
4, 1 968, p. 70-7 1 ; C. Preda, Monedele geto-dacilor, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 973, p.
307-3 1 1 şi 404-406; idem, Istoria monedei În Dacia preromană, Bucureşti, 1 998, p.
2 1 0-2 1 2 .
101
I . Glodariu, în Istoria Românilor, I, ed. M. Petrescu-Dîmboviţa, A. Vulpe, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 200 I , p. 738-740.
1 02
Ibidem, p. 73 1 .
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admite existenţa la Barboşi a unui atelier complex, unde alături de
bijuterii s-au produs şi monede. S-a presupus că ştanţa respectivă a fost
folosită pentru confecţionarea monedelor dacice de tip Dumbrăveni sau,
mai sigur, Inoteşti - Răcoasa, databile aproximativ în acelaşi interval de
timp ca şi ştanţa de la Pecica ( 1 50/ 1 30 - 80170 a. Chr.) 1 03 • Nu este
cunoscută situarea acestui complex meşteşugăresc în raport cu sanctuarul
surprins anterior în acest loc 1 04• Trebuie totuşi subliniat faptul că şi la
Barboşi a fost identificat un centru religios antic.
De altfel, chiar după "inventarea" monedei în mediul eleno-lydian,
multă vreme, templele din Orient au continuat să deţină în tezaurele lor
vechile forme băneşti premonetare, care şi-au păstrat puterea circulatorie,
alături de noile forme - monetare -, rezervate desfăşurării tranzacţiilor în
ariile deschise către această nouă modalitate de intermediere. Aşa se
explică de ce, imediat după sau concomitent cu baterea primilor stateri
milesiano-lydieni, şi regele persan iniţiază producerea emisiunilor proprii,
destinate solicitărilor de acest fel din aria occidentală a Imperiului.
Puterea persană suverană nu a văzut însă noua formă bănească ca mijlocul
ideal de recuperare a tributului sau taxelor de pe toată întinderea stăpânirii
sale, ci doar un instrument care putea fi folosit curent cu acest scop doar
în una din regiunile cele mai dezvoltate ale vastului său Imperiu. Î n acest
context, trebuie amintit că unii cercetători consideră că monedele de
electrum ale lui Kroisos au fost bătute în realitate de către Cyrus (după
cucerirea Lydiei, în 547-546 a. Chr.). Oricum, cresizii nu se mai produc în
timpul lui Darius I (Dareikos ), când sunt înlocuiţi cu daricii de aur şi de
argint. "Marele Rege" a emis monede de aur şi argint. pe care erau
imprimate protome afrontate de leu - taur, dar a creat şi un nou tip, cu
o�
rege l e .mcorona t ca arcaş 1
•

10'

S. Sanie O ştanţă monetară descoperitd in cetăţuia geto-dacică de la Barhoşi
Galaţi, in SC/VA, 40, 1 989, l , p. 9 1 -96; S. Sanie , Ş. Sanie, Cetdţuia geto-dacică de la
Bar�i (///), in ArhMold, 1 4, 1 99 1 , p. 5 1 -52; C. Preda. op. cit., p. 1 79 şi 1 93 .
104 N. Gostar, Cetdţi dacice din Moldova. Ed. Meridiane, Bucureşti. 1 96 9, p. 33 .
1°' E . Hcrzfeld, Notes on the Achanrwnid Coim� artei �ome Stuanian Mint - Names.
in Transactioru of tlw lntnnationol Numi..fmotic Congrru urganized and held in london
by tlw Roya/ Nu,,.i..fmatic Socwty .luM JO - July J. / 9J() on the uccasion of its
cmtenaT)', ed. J . Allan. H. Maningly ti E. S. G. Robinson. London. 1 938. p. 4 1 3-4 1 6; M.
Vick.en, Early Grrd roi�. in NC. 1 45 , 1 985. p. 8-2 1 ; M. Cool Root. Evit:k"':e .from
-

,

.
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Din cele expuse până acum, datele pe care le avem în prezent la
îndemână creează o imagine despre vechile temple mai vie şi, se pare, mai
apropiată de realitatea istorică. Templele antice ni se înfăţişează astăzi ca
nişte instituţii polifuncţionale, care aveau o proeminentă latură
economică. În lăcaşurile de cult din Orient sau în cele ale grecilor,
romanilor, celţilor sau dacilor s-a constatat desfăşurarea pe scară largă a
unor intense activităţi de producţie şi de comerţ. Alături de felurite
bunuri, atelierele de pe lângă diverse sanctuare au fabricat şi monede,
chiar de la începuturile acestui proces (la Artemision şi Sardis ). Asocierea
sanctuar - monedă a fost întâlnită deseori în locurile unde s-au făcut
cercetări speciale, arheologice şi numismatice.
Cu mult timp în urmă, B. Laum a oferit o explicaţie plauzibilă
fenomenului relevat mai înainte. Cercetătorul german a încercat să
demonstreze că, la început, moneda a fost creată în mediul religios - chiar
ulterior, rămânând în strânsă legătură cu acesta -, iar, apariţia sa a fost
determinată de cerinţele cultului. Potrivit argumentaţiei sale, ofrandele element esenţial al legăturii cu divinitatea, realizată prin oferirea unui dar
- au evoluat de la o manifestare reală (bunul sau serviciul concret cedat
divinităţii prin intermediul sanctuarului) către una simbolică (reprezentare
figurată); rolul templului a fost acela de a face posibilă această
transformare, obiectele miniaturale (animale, care, securi etc.) - apărute
frecvent în vechile lăcaşuri de cult - constituind dovezi veridice în acest
sens. Într-o etapă următoare, s-a trecut şi la înlocuirea simbolului real prin
cel valoric, la început sub formă bănească premonetară şi apoi sub cea de
mone da 1 06 .
De la început, ipoteza lui B . Laum a stârnit o dezbatere intensă în
lumea specialiştilor, cei mai mulţi dintre aceştia respingând-o (vezi
bibliografia de la nota 78), negarea ei continuând şi în prezent 1 07 . Cu toate
Persepolis for the dating of Persian and archaic Greek coinage, în NC, 1 48, 1 988, p. 1 1 2; T. Stingl, Barren oder Miinzen ? Oberlegungen zum Beginn der Elektronpriigung in
Westkleinasien, în Boreas. Miinsterische Beitrăge zur Archăologie, 23124, 2000/200 1 , p.
35-52; G. Le Rider, op. cit. , p. 1 0 1 - 1 1 0 şi 1 23 - 1 69.
1 06
B. Laum, Heiliges Geld. Eine historische Untersuchung iiber den sakralen
Ursfcrung des Geldes, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tiibingen, 1 924.
07
N. Parise, Segni premonetari, strumenti de/ sacrificio, în Bernhard LA UM
Origine delia maneta e teoria de! sacrificio, în Studi e Materiali, 5, Roma, 1 997, p. 3-5;
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acestea, în sprijinul tezei cercetătorului german, ultimii ani au adus noi
argumente. S-a sesizat că cele dintâi monede au avut o mare putere
eliberatoare, care le făcea improprii întrebuinţării lor în tranzacţiile
cotidiene. În acelaşi timp, aria lor de distribuţie a fost destul de restrânsă,
aşa că utilizarea în comerţ (mai ales cel "internaţional", de lungă distanţă)
trebuie privită cu cea mai mare rezervă. Stricto senso, primele monede nu
au reprezentat altceva decât o plată standardizată, o ameliorare de gen
economic 1 08 .
O altă observaţie se referă la prezenţa monedelor votive în sanctuare.
Este vorba de piese demonetizate prin lovire, des întâlnite în templele
celtice, dar şi în practicile de cult dacice (vezi tipul Huşi-Vovrieşti) 1 09•
Studierea acestei cutume a arătat că asemenea exemplare nu au putut fi
compatibile cu o activitate comercială, ele fiind de fapt monede
"sacrificate", scoase din sfera utilizării profane. Prin mutilare se sacrifica
valoarea inclusă şi subînţeleasă, încadrându-se implicit în domeniul
gesturilor de cult; în acest chip, moneda rămânea tot un intermediar, dar
pe un alt plan, în care fumiza mijlocul de realizare a sacrificiului 1 1 0 •
În sîarşit, se poate remarca lipsa unor răspunsuri satisfăcătoare la
numeroasele întrebări pe care le ridică geneza monedei, în cazul când se
renunţă la interpretarea oferită de B. Laum. Dintre aceste interogaţii,
selectăm câteva, de cea mai mare însemnătate: de ce, la început, monedele
nu au fost semnalate decât în centrul emitent şi împrejurimile sale
imediate (un exemplu vizibil este Aegina)? de ce diverse produse
manufacturate din Corynth, de exemplu, au cunoscut o mare răspândire în
arealul mediteranean, ceea ce nu s-a întâmplat şi în cazul monedelor
sale? de ce fenicienii şi cartaginezii, care au desfăşurat o activitate
comercială remarcabilă, nu au utilizat moneda în tranzacţiile externe ? de
ce ritmul producţiei monetare a fost neregulat, contrar cerinţelor de
R. Descat, le., monnaies avani la monnaie frap{We dam la Mediterranee antique. în
Survev!Congres!Madrid, p. 5 - 1 1 .
' °' F. de Callata�. op. cit în RN. 1 57, 200 1 . p. 88.
1119 V. Mihailescu-Bîrliba. Dacia rdsdritt'anti in secolele VI-I i. t'. n . op. cit . p. 6574; G. Aubin, J. Meissonier, L ·u..,age dt' la monnaie sur Ies sitt'J dt' .umctuaire., de
I "oue.fl ck la Gault' el ck la BourgogM. în lt>.Y sanctuairt'.t de tradition indigene en
Gaule romoin, .ActeJ dM collt>qMe d '.A rgrntnmagw (Argt>nlon-.,ur- Creu.,e!Saint-Marrel.
/ndn). 11. 9, rt J O Octohn 1 991, ed. C. Goudineau. I. Fauduet şi G. Coulon, Ed. Errance
- Musee d' Argentomagus. Puis. 1 994, p 1 43 - 1 52.
l lO
Jbidnn , p. 1 46 'i 1 5 1 .
. •
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aprov1z1onare ritmică a diverselor activităţi (economice, sociale,
111
politice) ş.a m.d.
Un factor de mare importanţă în înţelegerea procesului de apariţie a
celor dintâi monede şi asupra căruia cercetarea încă nu a insistat
corespunzător este cel al posibilităţilor tehnice. Deceniile din urmă au fost
marcate de întrebuinţarea pe o scară tot mai largă a metodelor, tehnicilor
şi aparaturii noi, de ultimă generaţie, în vederea depistării unor noi calităţi
şi a descifra alte "secrete" ascunse până acum de monede. Nu vom stărui
asupra tuturor acestora, însă subliniem că tehnica de producţie folosită de
către Lumea Veche dezvăluie însuşirea unor cunoştinţe absolut
1 12•
surprinzătoare, chiar pentru specialistul avizat de astăzi
Cât priveşte moneda de tip clasic, dezvoltată începând cu secolul al
Vii-lea a. Chr., trebuie scos în evidenţă faptul că tehnologia şi tehnica
trebuincioase confecţionării acesteia nu s-au ivit brusc, odată cu realizarea
primelor exemplare. A existat anterior o lungă perioadă de timp, de
acumulări teoretice şi practice, când s-au făcut primii paşi spre obţin�rea
metalelor (altele decât cele native) şi însuşirea prelucrării acestora. Incă
din Eneolitic şi Epoca Bronzului au fost cunoscute extragerea cuprului
11 •
din minereuri, ciocănirea, turnarea, cizelarea, arta alierii şi sudarea
De peste 7000 de ani se cunoaşte şi se practică "spălarea" aurului, însă
şi alte metale au fost obţinute din şlic (Schlich) din timpuri străvechi, prin
aceeaşi metodă. Metalul primelor monede provenea din Lydia ? Analizele
actuale au constatat că paietele foarte fine de aur (de 20 - 1 50 µ) din râul
Pactolus, care au ca "fosile - amprente" platină şi iridium, au fost
surprinse în morminte din Epoca Bronzului, dar şi în cele din Ur (2600 a.
1 14.
Chr.), ceea ce vădeşte o îndelungată exploatare a zăcământului
111

1 12

M. B. Barba Florenzano, op. cit. , p. 1 04- 1 05.
M. I. Finley, Technische lnnovation und wirtschaftlicher Fortschritt im Altertum,

în Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Romischen Kaiserzeit, Wege der Forschung,

Bd. 552, Darmstadt, 1 98 1 , p. 1 68- 1 95; H. Moesta, P. R. Franke, Antike Metal/urgie und
Miinzpriigung: ein Beitrag zur Technikgeschichte, Birkhiiuser Verlag, Basel-Boston
Berlin, 1 995; G. N. Dermatis, L 'archeologie industrielle des mines du Laurion, în Rev.
Arch. et Hist. Art Louvain, 32, 1 999, p. 1 48.
1 13
R. J. Forbes, Studies in Ancient technology, Leiden, I-IX, 1 964- 1 972; G. N.
Dermatis, op. cit., p. 1 46; H. Moesta, P. R. Franke, op. cit., p. 9- 1 0.
1 14
.
E Will, Les sources de metaux monnayes dans le monde grec, în Numismatique
antique. Problemes et methodes, p. 97- 1 02; C. Risberg, loc. cit.; H. Moesta, P. R.
Franke, op. cit. , p. 1 1 - 1 4.
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Un progres substanţial în direcţia obţinerii metalului preţios l-a
constituit descoperirea procedeului rafinării aurului, aşa cum o atestă
vestigiile arheologice, găsite într-un templu din Sardis - despre care am
mai pomenit; tehnica respectivă a fost cunoscută încă din vremea
Egiptului faraonic. Î n 1 968- 1 969, amintitele cercetările arheologice din
capitala regilor lydieni au dus la descoperirea de furnale de topire şi
cementare (cu sare), foiţe de aur laminate prin ciocănire, granule de aur
aluvial şi ceramică metalurgică 1 1 5 • Mai dificilă a fost realizarea separării
aurului şi argintului, dar şi acest procedeu va sfărşi prin a fi stăpânit de
către lydieni sau perşi încă din secolul VI a. Chr., după care se va
răspândi cu repeziciune până în Japonia 1 1 6 •
Cele mai vechi monede, cercetate metalografic sistematic, provin din
Sardis, fiind stateri de electrum. Pe cale chimică s-a sesizat că aceste piese
conţin aur, argint şi cupru - care se pot datora şi aliajului natural de
electrum -, însă, de asemenea, s-au găsit plumb şi fier, ca şi urme de
nichel şi zinc. Aceste observaţii confirmă ipoteza existenţei unui control
asupra aliajului, ceea ce înseamnă o performanţă tehnică deosebită.
Printre primele monede s-au depistat şi exemplare fourrees ("îmblănite"
sau "căptuşite"), realizate prin aplicarea unei folii subţiri de electrum
peste un sâmbure de argint. Se dovedeşte astfel că, încă de la începuturile
sale, moneda a putut fi manipulată şi falsificată 1 1 7 •
Altă chestiune care ne interesează este cea a modalităţii de
confecţionarea a monedei. O secţiune prin "ecuatorul" unui stater lydian
indică prezenţa dendritelor (cristale albe într-o masă neagră), care
demonstrează lovirea pastilei monetare, după ce, în prealabil, metalul
acesteia fusese topit şi răcit. Topirea, sub forma unui amestec simplu de
aur şi argint, poate produce goluri de aer (băşici), ceea ce în mod normal
reduce densitatea metalului şi, în consecinţă, greutatea sa specifică scade;
mai mult, în timpul acestei operaţii, aurul se concentrează spre suprafaţă

1"

A. Ramage şi P. Craddoc k. loc. cit. ; G. Le Rider. op cit. p. 58.
H . Moesta. P. R. Frankc, op. cit p. 9; C . Howgego. op. cit. p. 4.
1 1 7 J. f. Healy, Th' Compositi°'' of M)·til"r�an l:.'lrctrum. in Actr.T du 5' Congres
/ntrrnational � Numi.nnatiqw. Pari.!. 1 95.J. Paris, 1 957. p. 5 29-536 (aliaj artificial de
electtum); A. Bumen. Coiru lnt,rprrting tlw PIJ.'Jt. op. cit. 1 9-20; C Howgego. /oe cit. ;
H. Moesta, P. R. Franke, op. cit., p. 1 4- 1 5 ; G. Le Ridcr. op. cit., p. 85-95 .
1 16
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(63% - 68%), comparativ cu argintul şi se pot crea confuzii privitoare la
titlul aliajului de electrum 1 1 8 •
Încă de la începuturile istoriei monetare, în afară de titlu, producătorii
au fost preocupaţi şi de greutate. Şi în acest domeniu, progresele tehnice
anterioare nu au lipsit, atât în Orient, cât şi în Grecia sau în restul Europei
(sisteme ponderale, greutăţi). Se ştie că, de la sfârşitul Epocii Bronzului,
existau cântare cu o fineţe de 1 1 1 00 g ( 1 O miligrame), iar dintr-o epavă
găsită pe coastele Lyciei (Gelydonia), datată pe la 1 000 a. Chr., s-a
recuperat un set complet de greutăţi. Doar printr-o asemenea evoluţie a
sensibilităţii cântăririi înţelegem cum s-au realizat monedele unei serii, în
care diferenţele dintre greutăţile exemplarelor care o alcătuiesc sunt
neînsemnate, cum a fost, de pildă, cea de numai 0,024 g, dintre ponderea
maximă şi cea minimă a monedelor phoceene din prima serie 1 1 9 •
Numeroase sunt tehnicile şi instrumentele moştenite de mii de ani şi
care sunt folosite sau funcţionează cu bune rezultate şi astăzi. Perceperea
culorilor metalelor şi "piatra lidiană" (de control) au fost utilizate din cele
mai vechi timpuri în scopul determinării titlului aurului. Ochiul uman
°
poate distinge foarte bine diferenţe ale titlului aurului sub 300 /00 sau
peste 900°100 , dar între aceşti parametri trebuie folosită şi piatra de
control, cu toate că şi aceasta, la rândul ei, poate produce erori de
o
50 loo 1 2 0
După cum am văzut, manipulările apar de timpuriu, odată cu cele
dintâi monede, iar realizările meşterilor "primitivi" în această direcţie au
fost cu totul uluitoare. Nu se ştie, de exemplu, cum s-a reuşit amestecarea
aurului cu argintul şi cuprul, statuia colorată a lui Zeus din 438 a. Chr.,
creaţie a lui Phidias, fiind din 8 1 5 °/00 A V, 1 28 °/00 AR şi 45 °/00 Cu.
Procedeul prin care se obţine amestecul este foarte complicat şi necesită
.

1 18

Unii specialişti consideră că s-au folosit ambele modalităţi de batere, la cald şi la
rece (cf. D. Sellwood, Some experiments in Greek minting techniques, în NC7 , 3, 1 963,
p. 2 1 7-23 1 ; J. Condarnin, J. Guey, M. Picon, Techniques romaines. Exemplaires
frappees a froid, în BSFN, 20, 1 965, 9, p. 5 1 0-5 1 1 ; iidem, Techniques romaines (!), în
RN6, 7, 1 965, p. 1 23-1 3 1 ; iidem, Metal/urgie des monnaies antiques. Problemes anciens
et nouveaux a la lumiere des recentes recherches de Laboratoire de Lyon, în RN6, 9,
1 967' p. 26 7; F. de Callatay' Etude de technique monetaire: le rapport "nombre de coins
de reverslnombre de coins de droit " a 1 'epoque he//enistique, în Rev. Arch. et Hist. Art
Louvain, 32, 1 999, p. 9 1 - 1 02; H. Moesta, P. R. Franke, op. cit. , p. 1 6-20.
1 19
Ibidem, p. 2 1 -22.
1 20
Ibidem, p. 22-23.
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cunoştinţe ample şi bine stăpânite. Era nevoie de acest lucru, întrucât
vulnerabilitatea aurului solicita "întărirea" sa prin aliere, cu scopul de a se
face statui, bijuterii sau, mai cu seamă, monede mai rezistente. Se
cunoştea bine, încă de pe atunci, faptul că punctul de topire al unui
amestec de metale se situează sub cel al părţilor componente (eutectic) 1 2 1 •
Şi emiterea propriu-zisă a monedei necesită câteva explicaţii. Ştanţele
de bronz sau de oţel şi baterea la rece au apărut, probabil, odată cu cele
dintâi produse monetare. Acestora li s-au adăugat noi invenţii şi procedee.
De exemplu, "quadratum incusum" avea menirea să protejeze baterea
pastilei contra "derapării", dar permitea şi întrebuinţarea unor ciocane mai
grele (iară a fi nevoie de mai multe lovituri), precum şi obţinerea unor
profile mai înalte.
Menţionam ştanţele, printre uneltele specifice atelierelor monetare,
care se confecţionau din bronz, fier sau oţel. Pentru aprecierea rezistenţei
bronzului folosit, punctul de reper era prezenţa cositorului (20%). Fierul
devenea mai dur prin adăugarea carbonului, dar aceasta îl făcea totodată
friabil. Se înlătura acest neajuns prin "omogenizare", adică damaschinare,
operaţie care urma celei numită cementare.
Însă, ştanţele aveau nevoie şi de gravarea imaginilor dorite. Tehnici
mai vechi, întrebuinţate pentru geme, încă din mileniul II a. Chr. (în Egipt
şi Mesopotamia), au ajutat substanţial producerea de ştanţe monetare. Se
cunoşteau şi se foloseau burghiul acţionat de arc, poansoanele, "rotiţele"
de gravare, nisipul şi şmirghelul . În practică, prima fază consta din
turnarea modelului şi abia apoi acesta se grava fin şi i se cizelau
detaliile 1 2 2 .
FărA a mai insista asupra acestei chestiuni, se poate afirma că moneda
nu ar fi putut apărea înainte de perioada când este semnalată prima oară.
Ea este rezultatul unei acumulări continue de cunoştinţe şi realizări
tehnice. La aceasta se adaugă şi evoluţia îndelungată a raporturilor
începute în cadrul schimbului (sub toate formele sale), care a dus la
folosirea formelor băneşti premonetare. Fenomenul pare să fi fost iniţiat şi
promovat îndeosebi în structurile religioase, abia după aceea fiind însuşit
de puterea politici şi difuzat mai departe, şi în sfera economicului. De
1 2 1 Ibidem, p. 23 .
1 22
Ibidem, p. 92-99.
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aceea, ivirea monedei în Antichitate trebuie privită şi acceptată ca punctul
final al unui foarte complicat şi îndelungat proces. Din acest punct de
vedere, moneda se poate de fi ni ca reprezentând forma perfectă la care au
ajuns banii, în acel moment al evoluţiei lor.
3. 5. 3. Dreptul monetar. Una din întrebările fundamentale pe care şi le

pune numismatica antică este şi cea privitoare la acceptarea şi folosirea
monedei. Ce anume a determinat indivizii, întreprinderile şi instituţiile să
primească moneda şi să admită îndeplinirea funcţiilor băneşti de către
aceasta ? Î n cea mai mare măsură, cercetarea consideră că dreptul monetar
1 23
decurge din cel regalian, fi ind un atribut al suveranităţii .
Deşi unele studii recente susţin că au existat şi iniţiative particulare în
această direcţie - putând fi chiar probată "emiterea liberă" -, mulţi alţi
1 24.
În
numismati au încercat să demonstreze netemeinicia acestei asertiuni
legătură cu toate acestea, trebuie reamintit că metalul marcat a fost folosit
cu mult timp înainte de apariţia monedei. Aşa că, din acest punct de
vedere, discuţia trebuie să pornească de la formele băneşti premonetare.
Lingourile marcate din Orient sau cele de la Roma (aes rude - aes
signatum), de mai târziu, au servit cu succes în tranzacţii, întrucât exista o
garanţie a valorii lor (greutate şi titlu). Cauţionarea lor faţă de receptor nu
a putut fi făcută decât de o autoritate. Informaţiile pe care le avem se
rezumă la un timp istoric bine cunoscut, când diverşi suverani transferă
metalului marcat, prin autoritatea lor, confienţa de care acesta avea nevoie
pentru a fi acceptat. La rândul ei, autoritatea emitentului decurgea din
platforma de putere/avere pe care o deţinea. În acest fel, pot fi mai bine
explicate multe din manifestările pe care constatăm la primele emisiuni
monetare. De aceea, staterii de electrum au fost difuzaţi pe un spaţiu
limitat, deoarece doar aici era recunoscută autoritatea emitentă. Tot aşa
pot fi văzute lucrurile şi în ceea ce priveşte monedele bătute în temple,
'

'

1 23 L. Breglia, op. cit. , p. 1 26- 1 30; V. Mihailescu-Bîrliba, op. cit., p. 96 şi 98; C.
Morrisson, La numismatique, Presses Universitaires de France, Paris, 1 992, p. 79.
1 24
M. J. Price, op. cit., p. 7; G. Le Rider, op. cit., p. 75-76; F. de Calatay, op. cit., în
RN, 1 57, 200 1 , p. 89; idem, La frappe libre a-t-elle existe dans / 'A ntiquite greco
romaine, în Rezumate/Congres/Madrid, p. 43-44.
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într-o primă fază a istoriei monetare, sau seriile numeroase, dar restrânse
ca volum, ale triburilor geto-dacice 1 2 5 •
Pentru a fi viabilă, moneda trebuie să fie investită cu încredere, ceea ce
semnifică în plan social edificarea unei convenţii. Principiul superior al
autorităţii este primul element care îi conferă monedei calitatea de a fi
acceptată; acestuia i se alătură un alt criteriu, subsidiar, legat de
recunoaşterea colectivă (societatea) a puterii sale liberatoare. Numai aşa
se poate înţelege de ce, încă din primele decenii de existenţă, monedele cu
o scăzută valoare intrinsecă/fiduciare au intrat cu uşurinţă în circuitul
comercial. Există mai multe grade de legitimitate politică/socială, din care
derivă şi legitimitatea monetară. Ierarhia este creată, aşa cum am mai
arătat, de nivelul bazei de putere.
Pe de altă parte, dacă legalitatea este o expresie a legitimităţii, se poate
admite că moneda semnifică în mod direct legea, ceea ce ne îndrumă spre
conceptul aristotelic privitor la apariţia acesteia 1 26 • Caracterul sacru al
legii, în condiţiile vieţii arhaice, asigura şi în această sferă de relaţii un
anume grad de inviolabilitate monedei 1 27 •

m I . Winkler, Prriooda rmitrrii monrcklor şi dreptul monetar la geto-daci, in
ActaMN, 7, 1 970, p. 98- 1 02.
1 26
f. Lordon. op. cit p. 1 347- 1 3 54 (cf.. p. 1 354: "Car la monnaie est de racord
collcctif - ici l'acceptabilite inconditionelle
avec Ic pouvoir libCratoire qui en
decoulc„).
1 2 7 Evolutia dreptului monetar în epocile ulterioare - ca instituţie spec ia li - necesitl
investigaţii deosebite. adaptate condiţiilor istorice respective. lalA de ce dreptul monetar
din Antichitatea clasici. cel medieval sau cel al timpurilor modeme vor fi tratate în
cadrul rapectivclor capitole de istoric monetari.
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