TEZAURUL DE DENARI ROMANI DE LA RIPILE
(COM. GURA VAII, JUD. BACAU)
de . VIRGIL MIHAILESCU-BlRLIBA
Dintre descoperirile monetare , ceLe din .a.wzări reprezintă una din ca
tegoriile ode mai importante. Monedele găsi·te in ·aşezări f.olosesc atit pen
tru datare, cit şi in scopUl ideilltificării stadiului respectiv al circulaţiei mo
ne.tare. Din acest punct de vedere. tezaurul de la Rîpile 1 aruncă o lumină
nouă a51Upra niv·elului de dezvoltare economică, oa .şi a ciroula·ţiei monetare
i n regiunile est-carpatice, din secolele II-III e.n.
Tezaurul de la Ripile a apărut in anul 1 962, in timpul săpă.tiUrHor ar
heologice 2 din �er.t.area carpică de l·a l·ocul numit "Sili"jrbe", in S 4, la metrul
9 şi la adîncimea de 0,20 m3. Vasul in oare au fost ascunse monedele, prG
babil, cu prilejul lucrărilor agrioole a fost spart, o parte din monede gă
sindu-se imprejur. De asemenea, este posibil ca numărul pieselor din
depozit să fi fost mai ridicat "·
Vasul tezatUru1ui de la Ripile (Muzeul de istorie al municipiului Gh.
Gheorghiu-Dej, Nr. Inv. 892), es.te lucrat cu mina dintr-'O pastă poroasă,
bnun -cărămizie ; se constată o ardere secundară. La exterior se păstrează
urmele .unei ang-obe negricioase, lustruite. Este un recipient de mici dimen
siuni (i = 90 mm ; diam . .g. � 69 mm ; diam. max. = 88 mm ; diam. f.
59 mm), de forma !Unui "butoia� .. ou gura ruptă. !Illtre g:ît şi corp, pe umăr,
se reliefeazA o nerv:ură subţire. Fundul este drept şi uşor alveolat 1a mi jloc
(Pl. I/1 , 2). Pornind de la formă, decor, caracteristicile tehnice şi ale pastel,
altribuim acest vas - cernm.ioei carpioe, respectiv tipului A, b/1, potrivi-t
clasificării întocmite de către Gh . Bichi.r, avind �anaLogii mai apropiate cu
VaslUI găsit 1a Varniţă (Poiana - Dul�ti) 5. Faptul că vasul a fost distrus
parţial (guna), oa şi capacitatea sa·, indică nerecupeoorea integrală a tezau
ruLui oare, pi"obabil, a fost mult mai mare.
Structura tezaurului. Cele mai vechi monede găsite la Ripile stnot de
1a M. An.toniUJS (ta.beliUl nr. 1). Ele oonstituie DJUCleul depozitului, reprezen=

1
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4
5

Tezaurul este menţionat ptnA acum de B. Mitrea (SCIV, 15, 1964, 4, p, 578,
nr. 66 ; Dacia, NS, VIII, 1964, p. 382, nr. 66), C. Buzdugan (SCN, IV, 1968, p. 445),
M. Chiţescu (SCIV, 19, 1968, 4, p. 663), V. Mih&ilesJCu-Birliba (MemAnttq, II, 1970,
p.329-330) şi J, Winkler (SCIV, 22, 1971, 1, p. 98).
Săpături efectuate de către C. Buzdugan şi C. Eminovici, cărora le mulţumim
pentru faptul că ne-au permis publicarea acestui depozit monetar.
Informaţii de la C. Buzdugan.
C. Buzdugan, in SCN, IV, 1968, p. 445.
Gh. Bichir, Cultura carptc4, Bucureşti, 1973, pl. XLVIII/1.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

r
•
r
1
1
'

�

·�
(:;:)
�
••
1
1

L

Pl. I. - Vasul tezaurul
ui de la Ripile : 1. foto :
2. desen.
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tind 50% (8 ex.). Un denar de la Vitellius (6,250/o) faoe legătura cu ulti
mele emisiuni din tezaur, 5 piese de la Vespasianus, care, de asemenea,
semnifică o prezenţă însemnată (31,250/o). In sfîrşit, din tezaur mai fac parte
!Şi două monedc ,,barbare" (12,50%) una, o imitaţie de la M. Antonius i ar,
cea de-a doua, i mitînd �.;n denar imperial din E ec. I sau II e.n . (Pl. n:..I II).
Tezaurul de La Rîpile are analogii în structura depozitului de la Bo
zieni 6. Descoperirea de la Bozieni, de unde s-au recup2rat 1 4 monede din
25 existente iniţial, este formată din denari romani republicani �i imperiali.
Cele 3 piese republi:cane Eint fourrees, de la Ti. Claudius 1 (Sydenham, 770,
an 78 î.e.n.) şi M. Volteius 2 ( ydenham, 774, an 76 i.e.n.). Se ·adaugă 1 0
denari a i lui M . Antonius, emişi î n 32-31 Le.n. ; 6 monede dintre acestea
s!Îrut fourrees. Depozitul se încheie cu un den:1 r fourree de la Vespa-;i.artJUS.
Mai este menţionată o monedă complet ştearsă (probabil, tot un denar de
legiune) şi sint amintite două fragmente de denari republica.ni. Cele 1 4
exemplare identificate, datează din 78 î.e.n. - 6 9 / 7 0 e.n. Moned.ele emise
de M. Antonius reprezintă 7 1 ,420/o, const:tuind m::�jori.tatea exemplarelor
din tezaur. Putem observa că şi denarii tezqurului de la Bozieni se in
cheie cu. piese de la VespasiallJUS. Mai adăugăm că tezaurul a fost g ăsit in
tr-un s·trat de arsură al unei a.�ezări autohtone, unde s-a descoperit cera
mică dacică şi romană (fragmente de amfore). Vasul in care au foSit păstrate
monedele, este atribuit unei perioade de timp prea mari : se�. 1 i.e.n. sec . III e.n. 7. Prin existenţa in aceaS'tă aşezare a oeramidi lucrată la roată,
cen�ie şi mai ales roşie 8 credem că staţiunea eSite carpică, ohiar dacă edi
torii tezaurului , derutaţi de apariţia unor monede din sec. I e.n., n-au în
drăznit să o atribuie p�pulaţiei carpice 9•
Apariţia acestor două tezaure, cu o compoziţie asemănătoare, in aşe
zări carpice, nu o considerăm întîmplătoare şi vom mai reveni la a·ceasta.
Metalul. Toate monedele de la Ripile sint de argint. Totodată, emisiu
nile lui M. Antonius, Vitellius şi Vespasianus sint denari. Chiar şi oele
două piese "barbare" imită denari , wra incit le putem oonsidera că aparţin
acestui nominal.
Axul. Din cauza U2lllrii , la citeva monede nu am precimrt axul. Faoem
observaţia că denarul "barbar" de la M. Antonius are axul oomplet orizon
tal, fapt oarecum neobişnuit.
Ponderea. Cele 16 monede de la Ripile cîntăresc 47,51 g, avind o greu
tate medie de 2,969 g. Denarii de le,gi·uni au greutatea intre 2,60 g şi 3,28 g,
media fiind de 2,93 g, pe cind denarii imperiali au· greutatea intre 3,04 g
şi 3,29 g, cu o medie de 3,16 g. PieSele "l;>arbarizate" au o pondere cu mult
sub cea normală, de 2,38 g . şi 2, 73 g (tabelul nr. 2). Deci, greutatea medie
a celor 16 d en ari de la Ripile nu atinge 3 g, la fef ca şi la tezatirele de la
6 M. Chiţescu, V. Ursache, In SCIV, 17, 1966, 4, p. 703-707.
7 Ibidem, p. 704-705.
8 S-a constatat că ceramlca roşie lucrată la roată creşte cantitativ in
măsura evoluţiei culturii carplce (Cf., Gh. Blchlr, op. ctt., p. 70).
9 M. Chiţescu, V. Ursache, op. cit., p. 704.
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Pl . I I . - Monede d i n tezaurul d e la Rî pile : 1 -8. denari de la
M . :Antonius ; 9. denar d e la Vi tellius ; 1 0-12. denari de la
Vesp.J.sian.
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1"1. I U . - Monede d i n tezaurul d e la Rîpile : 1-2. de nari de l a Vespasian ;
3, denar "barbarizat" de la M. Antonius ; 5, acelaşi denar, în desen (3 M) ;
4, 1ienar roman i mperi
a l "barbru·i 7A.It" (sec./ II
e.n.)6, acelaşi denar, în desen (8/1).
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Ghindăoani (2,33 g) 10 şi Bozieni (2,324 g) u . Socotim că greutatea medie
scăzută a monedelor de la Ripile, situaţie similară cu cea de la Ghindăooni
şi Bozieni, nu este întîmplătoare.
Identificarea monedelor. Am folosit pentru identificarea pieselor din
teZJaur un singur ca·talog, BMC 1:!, care să fie utiliz1bil şi pentru emisiunile
lui M. Antonius şi pentru cele imperiale. Insă, denarii "barbari" ne-au pus
in faţa unor probleme diferite. Dacă moneda nr. 15, prin imaginile de pe
avers şi revers, poate fi atribuită cu multe şanse de reuşită emisiunilor
legionare ale lui M. Antonius, denarul "barbar" de la nr. 16 p:>ate fi ori din
secolul I (Titus sau Domitian•us), ori din secolul al II-lea e.n. (M. Aurelius
sau L. Verus, caesari). Literele "legendelor" nu ne ajută ou nimic, deoareoe,
cel mult, d.oar citeva litere greceşti ar putea fi recunoscute.
Conservarea. Denarii de la Ripile sînt foarte tociţi, mai ales cei de la
M. Antonius. Monedele imperiale sint mai bine oonservate, deşi sint, de
asemenea, tocite. Interesant, ni se pare faptul că şi piesele "b1rbare" par
a fi tocite.
Amintim că şi cele 14 exemplare identificate la Bozieni, datate intre
78 i.e.n.
69/70 e.n., sint foarte tocite, cu efigiile şterse ; mai f1cem re
marca, că metalul este foarte friabil ceea ce n-ar fi permis reluarea lor prea
îndelungată, aceasta, in cazul cind structura metalului n-a fost afectată de
incendiu sau de coroziunea inter nă. De altfel, tezaurul de La Bozieni a fost
găsit intr-un strat de arsură.
CONSIDERAŢII NUMISMATICE ŞI ISTORICE. La descoperirea de la
Bozieni, 5 monede au oontramărci : un denar din 78 i.e.n. şi 4 ex. de la M.
Antonius. S-a presupus că monedele de la Bozieni sint contrafaceri locale
de la sfîrşitul sec. I
inceputul sec. II e.n., atestind existenţa unui atelier
local de contrafaceri 13.
Şi in tezaurul de la Ripile apar contramărci pe 6 denari ai lui M. An
tonius (nr. 1 , 2, 5-8). Contramărcile sau inciziile au fost explicate prin veri
ficările efectuate asup11a metalului monedelor, avind rolul de a demonstra
calitatea bună a aliajului H. Şi numismaţii români atU inclinat să accepte
această ipoteză 15. L. Ruzicka, cu mulţi ani in urmă, a scos in evidenţă fap-

-

10

11
12
13
14
15

Gh. Poenaru Bordea, V. Mihailescu-Birliba şi Alex. Artimon, in SCIV, 19, 1968,
4, p. 597-609 ; V. Mihailescu-Birliba şi Gh. Poenaru Bordea, in SCN, V, 1971,
p. 385-388 ; V. Mihflilescu-Birliba, Legăturile dintre lumea romană şi populaţiile
"barbare" de l4 est şi nord de Carpaţii R4s4riteni in prima jum4tate a mtleniulut
1 e.n., reflectate in primul rind prin descoperirile monetare (Teza de doctorat),
Bucureşti, 1974, tabelul XXXI (manuscris).
M . Chiţescu, V . Ursache, op. ctt., p . 705-706.
H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum, Londra.
M. Chiţescu, V. Ursache, art. ctt., p. 705-706.
Francesco Gnecchi, in RIN, III, 1 890, p. 6 şi urm.
B. Mitrea şi C. S. Nicolaescu-Plopşor, in Materiale, 1, 19153, p. 581 ; B. Mitrea,
in vol. Unitate şi continuitate tn istoria popOT"Ului rom4n, Bucureşti, 1968, p. 62 ;
idem, ln SCIVA, 25, 1974, 1, p. 22 ; M. Chiţescu socoate, impotriva evidenţei des
coperirilor, că numai denarii veritabili au fost contramareaţi, piesele fourreelt
fiind excluse de la această operaţiune (Cf., M. Chiţescu, in SCIV, 17, 1966, 2, p. 251J ;
M. Chiţescu şi N. Anghelescu, in Dada, NS, XVI, 1972, p. 305-306. Mai amintim şi
observaţia cercetătoarei slovace E. Kolnikovă, după care denarJi romani contra
marcaţi sint concentraţi pe teritoriul actual al României, inciziile semnifictnd
apartenenţa lor la spaţiul unui dinast local dinainte de cucerirea romani
(cf., E. Kolnikovâ, in SlovNum, I, 1970 (Zusammenfassung), p. 72).
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tul că inciziile apar pe monede uzate &af\1 rău oonservate şi foarte rar pe
cele bune ; ele se datează, la monedele republ.k:lane, cu aproximaţie - intre
1 00-50 i.e.n. 16• La rindul său, M. Grant, după ce afirmă că aceste oorutra
mărci alU fost introduse de guvernatori in provinciile IlJOU cucerite, ou scopul
de a fi a cce ptate de �naşi 17, încearcă s ă explice inciziile : FN prin F
(iscus) AV (gusti) şi F.A.T. . prin Fiscus Augusti Tarraconensis. Savanrtul
engle� este adeptul ideii că inciziile au fost exeoutate de atelierele ofi ciale,
fixînd limita lor inferioară pentr!U denarii republicani, pe la anul 6 i.e.n. ts.
In fine, E. Bernareggi este adeptul părerii după care contrwnărcile au la
origine o aotivitate oficială, cu rolul de a a rătat că moneda l1JU este su.bae
rată 19• Numismatul italian, după ce arată că asemenea incizii apar pe de
narii imperiali pînă la Vespasianus şi chiar pe bronZillrile imperiale de la
N ero pînă la G allie111US , crede că - in acest caz - ele arată repuneri de
numerar vechi în circulaţie 20.
Ţinînd cont şi de cele de mai sus, Ira rindul nostru fţlcem unnătoarele
observaţii 1 . Oontramărcile apar numai pe unii denari din a�i emis:ilu
ne. 2. Intre baterea denarilor dintr-o emisiune şi oontramarcarea unora din
exemplarele aoeleira.şi emisiuni, a trebuit să treacă un anumit timp. 3. Are
eaşi contramarcă apare pe denarii unor emisiuni difere nţi ate cronologi c 2 1 •
4. Conrtramarcarea implică o garantare în urma unei· verificări 22. 5. Apa
riţia in acelaşi depozit monetar a unor piese din aceeaşi emisiune, unele cu
incizii şi al.tele fără, indică un terminu.s post quem mai tirziu decit data
baterii. 6. Existenţa in acelaşi .tezaur a unor monede din două emisiuni
diferite, dar cu aceeaşi contramarcă, arată un terminu.s post quem pentru
16

L . Ruzicka, î n BerltnerMiinzblăter, N.F., Berlin, 1924, p. 5.

M. Grant, From Imperium to Auctoritas. A Historical Study of Aes Coinage in
the Roman Empf.re 49 B. C. - A. D. 142, Cambridge� 1969, p. 95.
18 Ibidem, p. 95-96.
1 9 E. Bernareggi, Istituzioni di numisma.tica antica 3, Cisalpino-Goliardica, Milano,
1 973, p. 94.
20 I bidem.
2 1 l n tezaurul de l a Gherghina - Barboşi, avem denari din 214 l.e.n. şi 1 4 i.e.n., cu
a'Ceeaşi contramarcă (Cf., G. Severeanu, în BSNR, XIV, 1919, 31-32, p. 64).
22 Nu ştim de ce natură era această verificare, dar putem presupune că era in legă
tură cu greutatea. L. Ruzicka (op. cit., p. 11), pornind de la existenţa unor quinari
şi aurei contrmnarcaţi, ca şi a unor denari subaerati sau de foarte bună calitate,
care au incizii, nu este de acord că menirea contramărcilor era de a verifica greu
tatea denarilor. De fapt, s-ar putea 'Ca fiecare contramarcă să însemne încercări
oficiale de a pune de acord greutatea monedei din circulaţie cu reducerile suc
cesive de greutate ale denarilor romani, deşi de mici dimensiuni. Cu alte cuvinte,
monedele intrate pe filiera fiscului erau sortate in două loturi : 1. Monedele cu
o greutate scăzută, uzate, subaerate, erau reintroduse în cii'C1lla ţie, dar nu înainte
ca prin contramarcare să fie investite cu valoare, chiar dacă aceasta insemna un
caracter fiduciar pentru monedă ; diferitele reduceri ale denarului au condus
la apariţia pe aceeaşi piesă a mai multor incizii ; nu excludem nici faptul ca lntre
prinzători particulari să-şi fi însuşit ideea şi să execute ei diferite contramărci
pe monedele indoielnice din posesia lor, astfel expliclndu-se gama largă de in
cizii existente ; . s-ar putea, de asemenea, ca fiscul fiecărei provincii să aibă con
tramărct deosebite ; 2. Monedele de bună calitate ş.i pondere nonnalA pentru
perioada anterioară, dar supranonnală in perioada cind se face verificarea, mergeau
la retopit, toată operaţiunea justificlndu-se prin clştigul realizat astfel şi perfect
explicabilă prin "legea lui Gresham• (Cf., S. Bolin, State a.nd CurTmcv '" the
Roman Empire to 300 A. D., Stockholm, 1958, p. 77).
17
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tezaurizarea ambelor emisiuni, la o dată mai recentă decît moneda incimtă
din 'emisiunea ultimă 23.
O problemă apar·te şi care ne poate ajuta ih anali:m noastră, o consti
tUie monedele fourrees. Apărînd încă de la sfîrşitul see. I I i:e.n., asemenea
monede se pare că au fost emisiuni oficiale, în momentele de dificultăţi
finandare ale statului roman 24. Existenţa oficială a monedelor fourrees a
f9st confirmată de ştirile ' furni:mte de legislaţia lui M. Livius Drusus din
91 i.e.n. (Plinius, HistNat, XXXIII, 3, 46), de edictul lui Gratidian din 84
i.e.n., ca şi de Lex Cornelia testamentaria nummaria din 8 1 i.e.n. Conform
legislaţiei lui Drusus, la 8 părţi de aram� era o parte de argint, adică o
monedă din 8 ere fourree 25, Infăţişarea denarilor fourrees era atit de apro
piată de cea a denarilor de bună calitate 20, incit - numai in asemenea
mod
se explică şi incizarea unor piese fourrees, aceasta fiind o dovadă
in plus că aceste monede erau produse ale monetăriei oficiale romane. S-a
presupus, dar acest lucru nu a putut fi dovedit, că unele dintre monedele
fourrees au fost bătute de către partiCIUlari 27. Asemenea monede fiduciare
aveau un curs forţat, fiind retrase periodic şi schimbate de casele publice
cu denari buni, rurn a fost in urma edictul:ui lui M. Marius Gratidianus
(84 i.e.n.) şi in timpul lui Caesar 28. Pe de a1tă parte, se pare că unele emi
siuni faurrees erau destinate populaţiilor de dincolo de hotareLe Imperiului,
sub Augustus fiind bătuţi denari fourrees pentru comerţul cu India 29,
ExistenţJa denarilor fourrees in tezaurele de monede romane republi
cane sau "mixte" din MoLdova, ne--a permis să sesizăm următoarele : 1. Con
tramărcile nu au dus la depistarea unor asemenea monede. 2. Mai mult,
chiar unele piese fourrees au incizii, ceea ce arată in mod elocvent că rolul
contramărcilor sau inciziilor mi ere de a verifica calitatea metalului, ci mar
degmbă a greutăţii. 3. Aceste monede erau acceptate de către populaţia
a!Utohtonă împreună cu denarii buni, fără a sesiza calitatea lor reală. 4. De
narii fourrees sint produse ale monetărlel oficiale romane, circulind in lu
mea romană . de unde vin in Barbaricum 30•
S-a susţinut că, in cea mai mare parte, denarii republicani au fost re
traşi de Traian 31 in 107 (Dio Cassius, LXVIII, 15), dar cercetări mai vechi
şi mai noi au ară.tat că denarii republicani, in adevăr, numai cei uzaţi 32,
-

V. Mihailescu-Birliba, op. dt.
P. Petrillo Serafino, in Ann, 15, 1968, p. 11.
Ibidem, p. 12-26.
T. Haekens, in RBN, 153, 1962, p. 31.
Th. Mommsen-Blacas - De Witte, Htstolre de 14 MonMie Romaine, II, Paris.
1870, p, 80-81.
28 De altminteri, in tezaurele de denari romani republicani, monedele fourrees nu
depAşesc 1-2 exemplare (Cf., Th. Mommsen-Blacas - De Witte, op. dt., p, 82-84şi nota 1, p. 82).
29 Ibidem, p. 33.
30 V. Mihailescu-Birliba, op. dt.
31 P�.te aceasta a fost o măsuri de contracarare a scăderii valorii aurului cu 4°k,
in urma prlzllor din războaiele dacice (Cf., S. Bolln, op. dt., p. 233) .
32 Probabil, numai denarii republicani cu o greutate ş! un titlu foarte inalt, mone
dele uzate continuind sA circule, deoarece erau corespunzAtoare standardelor cu
rente (S. Bolln, op. dt., p. 57).

23
24
25
26
27
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continlllă să circule in Imperiu pînă la mijlocul secolului al III-lea 33, izolat,
apărînd şi in te:zJaurele din �- IV e.n. 34. Prin titlul lor scăzut, şi denarii
lui M. Antonius, abia din a doua jumătate a secolului al Il-lea 35,. vor incepe
a fi scoşi din circulaţie, dar vor fi utilizaţi tot atîta tim p cît şi monedele re
publicane de argint 36 •

Numai cind denarul a fost depreciat de Septimius Severus cu mult sub
standardul neronian, denarii republicani uzaţi, emisiunile lui M. Antonius
şi aproape toate piesele preseveriene v·or intra in raza de acţiune a "legi i
lui Gresham" şi vor incepe a ieşi din circulaţie, mai ales pentru tezaurizări
şi topire. Denarul, intrucit prin conţinutul său de metal preţios reprezintă
o valoare intrinsecă 37, va fi folosit mul·t timp in circulaţia din Imperiu, pre
cum şi în relaţiile externe 38, ca o monedă cu o valoare sigură, preferată
oricărei alteia. De acee a, credem că denarius perpetuus, termen care-i apar
ţine lui Sture Bolin 39 şi care desemnează denarul roman de pînă la Septi..;
mius Severus, va avea un tarif diferit faţă de monedele vechi şi va fi te
zaurizat 40 abia după 1 94 e.n. Aceasta va fi principaLa cauză pentru oare
depozi·tele ou monede preseveriene nu pot fi ou certitudine datate 41•

Tendinţa din ce in ce mai pregnantă a unor numismaţi de a considera
anul de emitere a unei monede roman e, ca foarte apropiat de data sosirii
ei pe teritoriul Daciei, ca .şi dorinţa de a lega cu orice preţ doc umentul nu
mismatic de evenimentul politic, au condus-o pe M. Chiţescu la concluzia

33

34
35
36
37
38

39
40

41

Th. Mommsen-Blacas - De Witte, op. cit., III, 1873, p. 121. In Dacia, proporţia In
care apar asemenea piese in tezaure, nu depăşeşte 1-2% (Cf., D. Protase, tn Con
gTesso InteTnazionale dt Numtsmatica, 1 1-16 settembTe 1961, Il, Attl, Roma, 1966,
p. 427) . In plus, noi informaţii precizează că Traian nu a dem:Jnetizat prin edict
denarul preneronian care va circula oficial in secolele II-III e.n., şi abia pe la
250-260 e.n., nu mai este recunoscut şi acceptat ca monedă de stat (Cf., Sperbcr
Daniel, in NC7, 1970, 10, p. 1 1 1-115).
Th. Mommsen-Blacas - De Wltte, op. cit., p. 32, (Tezaurul Famars).
Ibidem, p. 31 ; S. Bolin, op. cit., p. 79-80 ; A. Kuntsz, Obteg monetaTntl w Ce
saTstwie Rz11mskim w latach 214/215-238 e.n. Od refOTm KaTa.kalli do pTZtltDr6cenia emisjt antontniana, Katowice, 1971, p. 166.
Th. Mommsen-Blacas - De Witte, loc. cit.
"The denarii of the Roman Republlc and the Roman Empire, together with the
aurei of the Empire, am be said to be in principle peTpetool money" (Cf., S. Bolln,
op. cit., p. 58)
"Es scheint mir eine Untersuchung notwendig, ob dies mit der grossen Miinzver
schlechterung unter Septimius Severus zusammenhăngt, welche einen grossen
schritt auf dem Wege des Denars von der Silbermiinze zur Kupfermiinze bedeutet.
Nach dem, was wir oben iiber die Denareinfuhr von Nero bis Traian dargelegt
haben, besteht die MISglichkeit, dass auch hier ganz lihnliche Verhăltnisse einge
treten sind : die Gennanen wollten viellelcht nach der Miinzverschlechter.mg
unter Septimius Severus nur die ălteren, besseren Denare annehmen". (Cf., S.
Bolln, in BeTRGK, 19, 1929, p. 136).
S. Bolin, State and CUTTency.••, op. dt., �- 58 : "It is on this account that the Ro:m�n
denarius from the time of Republic and the early Empire can rtghtly be called a
denarlus peTpetuus".
Ibidem, p. 234 ("When the new silver coins make their appearance in the hoards
in the reign of Alexander Severus, they and the older colns clerly have quite diffe
rent tariffs, this can be seen from the very fact that silver coins from the period
after the debasement are almost entirely lacking in certain hoards, while in other
they are numerous and in one case c�se over 95%· of the coins" .) .
Th. Mommsen-Blacas
De Witte, op. cit., p. 56:-57 şi p. 12.1-122.
o

-
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că denarii lui M. Antonius au venit in Dacia ca stipendii, aproape in aceeaşi
vreme oind au fost em�i, iar conoentrarea lor in :teZJaJU.rele din estul Tran
;Silvaniei şi Moldova centrală ar indica existen1a aici a regatuJui lui Dico
mes 42 • Nu negăm posibilitatea ca Dioomes in acest teritoriu să-şi fi avut
rega-tul, ţinînd seam a de realităţile arheologice, dar ne indoim că moneda
lui M. Antonius poate conştitui un argument in acest sens. Orice tezaur re
p:re-.dntă un co.mplex inchis, aşa incit d esprind erea unui grup de monede
pentru a susţine o ipoteză istorică. ni se pare şi o el"oare de ordin metodo
logie. De aceea, trebuie s.J. considerăm că denarii 1ui M. Antoniu.s din tezau
rele menţionate de noi au parvenit in teriboriul carpic in sec. II-III e.n. , îm
preună cu monedele perioadei reGpective.
G ăsit in aşezare:1 carpică de la S tăn iţ::t ":1• un alt tez3ur are o c::>mpo
nenţă oarecum diferită de celelalte două menţionate pînă acum (Bozieni şi
Riplle), cei 12 denari fiind bătuţi intre 98/ 1 1 7 şi 1 73/17 4 e.n. ; şi la acest
.depozit manetar, constatăm o greutate medie foarte scăzută 2,476 g.
Una din descoperirile cele mai interesante din ulrtimii ani, o constituie
·tezaurul de la Ghind.ăo ani , ai cărui denari. in� iraţi de la Traian pînă la Clo
diu.s Albinus, au o greutate medie de 2,33 g ""
·
Asemănarea existentă intre tezaurele de la Bozieni, Ripile, Stăniţa şi
·Ghindăoani, se manifestă in primul rind prin calitatea pieselor care le al
-cătuiesc : o UZIUră ieJŞită din comun, greutăţi foarte coborite, un titlu scăz,ut
şi friaeiHtate. In timp ce la Bozieni şi Ripi1e, monedele terminus post quem
·se datează in sec. I e.n., la Stăniţa şi Ghi ndăoani, monedele cele mai noi
sint emise la sfirşitu� Sec. II e.n. Totuşi . considerăm că analogiile constatatf'
·intre cele 4 depozite de mai sus, primează şi ne îndeamnă să le socotim una
şi aoeea:? i categorie de de<'.A)Qperiri.
Despre tez.aurul de la Ghindăoani s�a presupus fie că este produsul
unui centru de imitaţii existent in Moldova, fie că ar proveni dintr-o a�e-·
zal"e incendiată, fie că ar fi o i nceroar·e fraudJuloasă a unui atelier neoficial
din Imperiu sau, in fine, este rezultatul u�i selecţii cu intenţia de a scoate
anumi·te monede din circulaţie şi a le folosi în alte soopuri, cum ar fi, dE•
pildă, confecţionarea de podoabe 45• Cît priveşte monedele de La Bozieni şi
Stiiniţa, explicaţia oare s-a dat este destul de pr.ecisă sînt contrafaceri r«"
zulbate din ateliere neoficiale - ca cel de la Porolh:sum - localizate und€'Va
în sudul Moldovei ; aceste piese ·nu au di"Culat, iar tezaurizarea lor nu te
.avut loc 46•
Fără a i nceroa acum să vedem care este originea ac.estor emisiuni, so
cotim că asemenea descoperiri ne furnizează indicaţii preţioase privitoarE'
la folosirea monedei ronlime in :Moldova veacurilor II-III e.n. Descoperirea
de monede in aşezări denotă utilizarea lor în cirou1aţia curentă. Cînd astfel
·42

43

- 44

,45

46

M. Chiţescu, tn SCIV, 19 . 1968, 4, p, 655-600
M. Chiţescu şi V. Ursnchi, in Carpica, Il, 1969, p. 145-150.
Gh. Poenaru Bordea, V. Mihailescu-Birliba şi Alex. Artimon, op. ctt. ; V. Mi
hailescu-Birliba şi Gh. Poenaru Bordea, in SCN, V, 1971, p, 385-388.
Gh. Poenaru Bordea, V. Miha.ilescu-Birliba şi Alex. Artimon. op. ctt. . p. 806 şi urm.
M. Chiţescu, V. Ursachi, in SCIV, 17, 1966, 4, p. 706-707 ; M. Chlţescu, in SCN, IV,
1968, p. 134-135 ; M. Chiţescu şi V. Ursachi, in Carptca, II, 1989, p. 14!)-150.
.
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de piese sînt uzate şi au un titlu scăzut. înseamnă că au fost .excue in mod
deliberat de la tez;aurizare, monedele de bună calitate fiind selectate pentru
a fi ascunse. In aces•t caz, s-ar putea explica mai b i n e de ce în depozitelP
Bozieni �i Ripile, ultimele emisiuni sffnt din s·ec. I e.n., oa şi f·aptul că la·
Stănita şi Ghindăoani. monedele terminus ante quem datează de la Traian.
Mai socotim de cuviinţă să atragem atenţia că toate te.zaJUrele de mai SIU�
au fost g�ite in zona de puternică locuire oorpică din MoldoVla de mijloc.
Şi monedele romane găsite dispersat in aşezările din Moldova, datatf>·
in veacurile II-III, ne pot furniza unele lămuriri preţioase. Astfel, in timpul
săpăt.urilor arheologice de la Rîpile, s-a găsit o monedă de bronz bitută suh·
Antoninus Pi·us, ceea ce asigură odată în plus, datarea tîrzie a tezaurului
nostru (Pl. IV/1, 2) t.7.
Prin uzura mare a monedelor emise de M. Antonius, prin existenţa unei
imitaţii "barbare" după un denar de legiune, prin prezenţa unei alte imi
taţii "barbare", dar după un denar roman imperial (sec. I-II e.n. ?), ca şi
prin . descoperirea tezaurului de la Ripile într-o aşezare carpică, credem că
acest depozit, ca şi cel de la Bozieni, aparţine unei perioa:le mai tirzii.
Apariţia acestor două tezaure in aşezări autohtone, dat::� te cel mai de ·
vreme în sec. II e.n., ca şi compoziţia lor destul de neobi�nuită, ne fac sA
ne gindim d asemenea monede poate au fost selectate, datorită calităţii l or
proas,te . diagramele lor de acumulare fiind nefavorabile ip::>tezei unor con .
trafaceri 48. Alegerea unor asemenea piese, de cele de bună calit'ite, ne-ar
ind1ca ră monedele bune erau tezaurizate sau folosite în alte scopuri, pe
cind monedele de o cali-tate mai slabi erau pă>·trate de posesor în loouinta
soa, cel mai probabil - pentru a fi reintroduse in circulaţie.
.

1
Pl. IV.

J\lS, găsit
- Dupondius de la Antonius .P
In aşezarea chpică de la Râptie.

şi Ripile, confom1 datelor numismatice şi

Deci, în mod logic, urmează să oadmitem că depozitele de la Bozieni
a rheologice trebuie să fie consi-
derate ca făcind parte din tezaurele mai tirzii, ale veacurilor II-III e. n.
47
48

,

Descoperirea a fost făcută in S 5, la metrul 18 şi adincimea de 0,30 m, tot in·
anul 1962. Este un dupondius de 10,02 g, foar1Je tocit.
Gh. Poenaru Bordea, V. Mihallescu-BirlJba si Alex. Artimon, in SCIV, 19, 1968,.
4, p. 607-609.
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CATALOGUL MONEDELOR DIN TEZAURUL DE LA RIPILE
M. Antonius
1.

AR. ? Greut. 3,01 g, diam. 16 mm.

BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : foarte tocită. Contramarcat ( ?) .
2. AR. ? Greut. 2,86 g . diam. 19 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : foarte tocită. Contramarca C A .
3. AR. � . Greut. 3,28 g. diam. 18 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.c.n.
C : tocită, mai ales pe revers.
'4. AR. ? Greut. 2,72 g. diam. 17 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : foarte tocită.
'5. AR. ? Greut. 3,02 g. diam. 17 mm .
BMC. Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : foarte tocită. Contramarcat ( ?).
'8 . AR. "- . Greut. 2,60 g. diam. 19 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 l.e.n.
C : tocită. Contramarcat (?).
7. AR. ? Greut. 2,80 g, diam. 17 mm.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n .
C : foarte tocită. Pe avers, contramarca C.
Greut. 3,15 g, diam. 19 mm
'8. AR. tL.
BMC, Est, 189, tip gen., anii 32-31 i.e.n.
C : tocită. Contramarca . =>
•

.

Vitellius
'9.

Greut. 3,09 g. diam. 18 mm.
AR. J.
�
BMC, 19, anul 69. Cohen , 1 19.
C : tocită.
•

Vespasianus
tO.
'l t.

'1.2.
13.
14.

tL. Gl·eut. 3,10 g. diam. 17,5 mm.
�
70-71. Cohen , 43.
BMC, 50, anii
'
r. : tocită. ,
Greut. 3,18 g, diam. 19 mm.
A.R. J.
�
BMC, 71, anii 72-73. Cohen , 574.
C : tocită.
AR. ' . Greut. 3,04 g. dlam. 18 mm.
!l
BMC, 135, anul 74. Cohen , 363.
C : tocită.
AR. J. . Greut. 3,29 g. diam. 18,5 mm.
�
BMC, 136, anul 74. Cohen , 364.
C : tocită.
AR. J. . Greut. 3,28 g, diam. 19 mm.
2
BMC, 161, anul 75. Cohen , 371.
C : tocită.
AR

•

•

.,Barboră" - M. Antonius ?

15.

Av. Vas de luptă cu visle, spre sttnga.
Rv. Se distinge o mîni, care J)are c& ·ţi.ne un stindard.
AR. ,... . Greut. 2,30 g. diam. 16 mm
BMC, Eo;t, 189, tip gen.. ( ?). anii 32-31 t.e.n.
C : foarte "&odtL
.
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,.Barbar4" - sec. l sau Il e.n. ?
16.

Av. Capul "impăratului" spre dreapta.

(" �IJJ O l V ) L"" "' f'y._;

\) c.J

' ""r�

Rv. Zeitate, in picioare, din faţă ; capul spre stinga.

AR.

(. 1

E.-

c ('I L c t\ 1\

.•..

' . Greut. 2,73 g. diam. 18 mm.

Tabelul nr. 1

�r.

trt.

1.
2.
3.
4.

Impăratul şi
membrii familiei
imperiale
(emitentul)

Anii de
!domnle

M. Antonius
Vitellius
Vespasianus
"Barbare"

Anii între care
.se datează
monedele din
tezaur

32-31 i.e.n.
69 e.n.
70-75 e.n.

69
69-71

Nr. de exemplare
Total

<%>

l>rocentaj

Pe an/
domnie

8
1
5

2

50
6,25
31,25
12,50

1
0,45

Tabelul nr. 2

-t:
u
...:
z

Impăratul şi
membrii familiei cu Cii'
.fl CI.I E
.imperiale
s .� �
(emitentul)
al 'QC

�

Numărul de monede cu «reutatea
considerată

... E e

Normală
(3,412,80 g)

Subnormală
(-2,80 g)

2

t!J ·- 1.:

1.

M. Antonius

2 93

6

2.

Vitellius

3,09

1

3.

Vespasianus

3,17

5

4.

"Barbare"

2,56

,

Peste
.normală
<+3,41 g)

Greutatea
in grame

e
·x

·m
·a

)1

�

2,60

cu

3,28
3,09

2

3,04

3,29

2,38

2,73

THE HOARD OF ROMAN COINS FROM RIPILE (GURA VAII COMMUNE,
BACAU COUNTY)

S u m ma r v
The hoard from Rîpile was discovered in 1962, during the archaeological exca

vations in this Carpic settlement. The pot the coins were hidden in, belongs to the
Carpic ceramics (the footnote 5). But not ali the co\ns were recovered. They found 1
denarii of M. Antonius, 1 denariua of Vitelllus, 5 dena.rii of Vespasianus, a "barba
rously" denariua M. Antoniua and a "barbarously" one of the I•L-IInd c. A.D.
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This discovery is similar with the hoard found in the Carpic settlemcnt from
Bozieni (the footnote 6).
The denarii from Rîpile weigh 47.51 gm.. having an average weight of 2.969 gm.
The denarii of M. Antonius have an average weight of 2.93 gm, those lmperials of
3.16 gm. and the "barbarously" coins of 2.555 gm. The hoards of Ghindăoani (the
footnote 10) and Bozieni (the footnote 11) have also thcir avcrage weight under 3 gm.
(2.33 gm. and 2.324 gm.).
The coins from Ripile are very worn-out and the metal is crumbly. The denarii
!rom the hoards Bozieni, Ghindăoani and Stăniţa are also like the coins m�ntioned
above.
Countcrmarks appear on six denarii of M. Antonius just like on five coin:; from
Bozieni. The author affirms that they show a vcrification of the wcight (the footnotes
14-23). He also asserts that the coins fouTTees are the products of the Ro:r.n.n official
mint (the footnotes 24-30).
It is considered that the worn-out Republican denarii as well as those of M.
Antonius were used until the IIIrd c. A.D. (the footnotes 31-41). That is why the
hoards having such coins can be dated latf'r.
M. Chiţescu says that the denarii of IVI. Antonius carne in Dacia as stipendia,
about at the same time they were emitted and their presence in the hoarrls of
eastern Transylvania and central Moldavia shows the existence in this part of
Dicomes's kingdom (the footnote 42). This is a methodological mistake, bccause we
can't take a group of coins from a hoard.
The hoards of Rîpile and Bozieni are dated in the nnd.-JIIrd c. A.D. being
composed of bad quality coins whioch couldn't be amassed. So, we consider that these
coins prove the existence of a monetary circulation at the Carpic tribes from Mol
davia, in the Und.-JIIdr c. A. D.

FIGURE EXPLANTIONS
Pl. 1.
The pot of the hoard from Rîpile : 1. photo ; 2. drawing.
Pl. II. - Coins of the hoard from Rîpile : 1-8, denarii of M. Antonius ; 9. denarius
of Vitellius ; 10-12. denarii of Vespasianus.
Pl. III. - Coins of the hoard from Ripile : 1-2. denarii of Vespasianus ; 3. "barba
rously" denarius. of M. Antonius ; 5. the same denarius, drawn (3/1) ;
4. "barbarously" Roman Imperial denarius (the Ist - U nd c. A.D. ?) ;
6. the same den.arius drawn (8/1).
Pl. IV. - Dupondius from Antonius Pius, found in the carpic settlement from
Ripile.
-
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