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STUDIUL ȘTANȚELOR SAU ANALIZA STILISTICĂ?
STUDIU DE CAZ: BATEREA MONEDELOR DACICE
MIT BARTKRANZAVERS / TOC-CHERELUȘ
Corina Toma
Abstract
The article presents the minting process of the Mit Bartkranzavers/TocChereluș coins through the perspective of the links between dies and of the stylistic
relationships. The dies used to strike the coins were identified with the help of the
photography and digital drawing. In interpreting the links between the dies, we
have used graphic representations (diagrams) and stylistic links, for the
observation of which we resorted to the comparison by superimposing the images.
The results differ from the conclusions drawn from typological classification,
created based on the stylistic analysis and visual comparison of the coins, which led
to the arbitrary grouping of coins and the creation of inexistent varieties.
The diagram of the dies takes the shape of a discontinuous chain, composed,
for each variant, of several sequences represented by groups and pairs of isolated
dies. For a plausible ordering, we have resorted to stylistic analysis and, starting from
the features of the monetary effigy, we have tried to establish relationships meant to
unite these independent sequences. The stylistic relation-ships created a network
that divides the Mit Bartkranzavers / Toc-Chereluș – common variety coins into two
distinct series. Dies from the second series served as a model for issues that complete
the corpus with new pairs of dies, which open the perspective on how the transition
was made from the common variety to the Pecica variety. The coins of the transition
variety identified in the archives of auction houses blur the break between the
common variety and the Pecica variety, suggested by the structure of the hoards and
the location of the discoveries. The different style, the metallographic structures, the
distribution and the chronological succession of the varieties constituted arguments
for the hypothetical identification of two workshops, in the sense of different
craftsmen, without being able to exclude the change of the geographical location.
Key words: Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș type coins, study of dies,
typological classification, stylistic relationships, minting process.

În ședința Societății Numismatice Române din aprilie 2021 am susținut o
comunicare legată de metodele folosite de numismați atunci când își propun să deslușească
modul de desfășurare a procesului de batere a monedelor. Pentru a ne prezenta punctul de
vedere am ales monedele dacice de tip Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș, propunând o
comparație între rezultatele studiului ștanțelor și cele obținute, cu câteva decenii în urmă,
prin analiza stilistică. Articolul de față este o transcriere a acestei comunicări, în care am
înfățișat scenariul baterii monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș, așa cum rezultă el la
finalul studiului ștanțelor realizat pentru monedele variantei comune ce compun tezaurul de
la Feniș (Toma, Mărginean 2021) și pentru cele ale variantei Pecica din tezaurul cu același
nume (Toma 2019). Legătura dintre cele două variante monetare, nedocumentată de
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descoperirile consacrate, este clarificată cu ajutorul exemplarelor de tranziție identificate în
arhivele caselor de licitație.
Studiul ștanțelor și rezultatele obținute
Studiul ștanțelor este o metodă veche, dar, în cazul monedelor Mit Bartkranzavers
/Toc-Chereluș, ca urmare a neajunsurilor tehnicii de batere și stării de conservare a
pieselor (Pl. 1), încercarea de a identifica, cu ochiul liber, ștanțele folosite nu a dat rezultate.
Imaginile monetare slab diferențiate, amprentate inegal și superficial pe o pastilă subțire,
de formă convex-concavă, turnată dintr-un aliaj sărac în argint, ce a predispus monedele
procesului de coroziune, ne-a determinat să recurgem la ajutorul fotografiei și desenului
digital. Desenele realizate în programul Corel Draw X3 conturează imaginea amprentată pe
suprafața pastilei monetare de ștanța propriu-zisă, astăzi pierdută, pe discul căreia
imaginea respectivă fusese gravată în negativ și în oglindă. Desenele, care reprezintă în fapt
ștanțele, sunt imagini compozite, adeseori incomplete (Pl. 2). Din cauza baterii defectuoase
și a acțiunii agenților de coroziune, chiar și în cazul ștanțelor pentru care am avut la
dispoziție câteva zeci de monede, imaginea nu a putut fi reconstituită în întregime. În
procesul de reconstituire a ștanțelor, suprapunerea imaginilor-contur a permis
identificarea elementelor grafice neclare și excluderea anomaliilor determinate de uzura
reliefului, coroziune, bateri duble etc. (Pl. 1), comparația a facilitat înlăturarea greșelilor
făcute în etapa examinării vizuale, când, spre exemplu, am identificat o singură ștanță, deși
erau ștanțe diferite, sau ștanțe diferite, deși era vorba de una singură. Procedeul a dus la
lărgirea eșantionului de lucru, prin introducerea în analiză a unor monede respinse inițial,
fapt semnificativ având în vedere numărul relativ mic al monedelor Mit Bartkranzavers
/Toc-Chereluș cunoscute.
Metoda descrisă a fost folosită în două studii independente. Primul studiu a vizat
monedele Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș - varianta Pecica din descoperirile de la Pecica,
Chereluș, Arad și Mehadia (Toma 2019). Din cauza imaginilor monetare slab diferențiate –
prin modificări aduse formei, poziției sau dimensiunii elementelor compozite, a numărului
mic de monede, a stării fragmentare și a suprafeței puternic corodate nu s-a ajuns la
rezultate concludente. Pentru cele 43 de monede avute la dispoziție au fost identificate cinci
ștanțe de avers (A1-A5), dar numărul ștanțelor de revers a rămas incert, fiind identificate cu
claritate două dintre ele (R1-R2). Adăugarea a două monede identificate în arhivele caselor
de licitație1 au oferit, în asociere cu una dintre ștanțele de avers deja cunoscute (A1), o nouă
ștanță de revers (R3), diagrama baterii variantei Pecica fiind formată dintr-un grup de
ștanțe și o pereche izolată (Pl. 6/„varianta Pecica”).
Cel de-al doilea studiu a vizat monedele Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș –
varianta comună din tezaurul de la Feniș (jud. Arad). Eșantionul mărit – au fost cercetate
471 de monede – a permis realizarea unui studiu al acestora, divizat în identificarea
ștanțelor și interpretarea relațiilor dintre ele, în scopul clarificării modului în care s-a
desfășurat procesul de batere. Pe parcursul analizei au fost adăugate alte trei monede găsite
în arhivele caselor de licitație2, care au dus la completarea corpus-ului ștanțelor cu trei
perechi de ștanțe inedite (Toma, Mărginean 2021 subcapitolul 5.3, pl. 82). Prima parte a
studiului s-a finalizat cu alcătuirea unui corpus format din 24 de ștanțe de avers și 27 de
Auctionshaus H.D.Rauch GmbH, licitația nr. 79, lot 2027, 17 noiembrie 2006
(https://www.acsearch. info/search.html?id=337388); Roma Numismatics Ltd., licitația nr. 17,
lot 152, 28 martie 2019 (https://www.biddr.com/auctions/ romanumismatics/browse?a=494&l
=505469) (accesate în 09.05.2020).
2 Classical Numsimatic Group, nr. 723200 (6 decembrie 2020) și 723883 (27 decembrie 2000)
(http://www.wildwinds.com/coins/celtic/eastern/transylvania/t.html); Heidelberger Münzhandlung
Herbert Grün e.K., licitația nr. 63, lot 18, 15-16 mai 2020 (https://www.numis bids.com/n.php?p=lot
&sid=719&lot=18) și Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K., licitația nr. 63, lot 19, 15-16 mai
2020 (https://www.numisbids.com/n. php?p=lot&sid=719&lot=19) (accesate între 9-13.01.2020).
1
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ștanțe de revers. Legăturile create între ștanțele de avers de ștanțele de revers comune le-au
împărțit în două categorii: a) grupuri formate din perechi de ștanțe (fiecare cu două sau trei
ștanțe de avers) și b) perechi avers-revers izolate. Pentru a facilita interpretarea legăturilor
dintre ștanțe am apelat la reprezentări grafice (diagrame), care au adus în atenție problema
ordonării ștanțelor în cadrul grupului și pe aceea a grupurilor și a perechilor de ștanțe în
cadrul procesului de batere (Pl. 3).
În interiorul grupurilor, legăturile create de ștanțele de revers comune indică
relații de timp strânse, dar ordonarea lor, în ciuda apelului la analiza stilistică, a rămas,
de cele mai multe ori, nerezolvată. Analiza reprezentărilor monetare din perspectiva
„stilului” nu a oferit o direcție clară de evoluție, în sensul unei degenerescențe „stilistice”,
menită a facilita ordonarea cronologică a ștanțelor. Compararea digitală a imaginilor
(prin suprapunere imaginilor-contur peste imagini pline) a arătat că efigiile se compun
din părți independente – elemente grafice ce redau ochiul, părul, barba etc., fiecare cu
variante de redare ușor diferite, care, combinate aleatoriu, au dat naștere unor portrete
greu de diferențiat (Pl. 4). Variantele au apărut ca urmare a gravării manuale a ștanțelor,
fără folosirea, în ciuda asemănărilor izbitoare, a unor poansoane pentru formele simple și
repetitive (globulele, ornamentele semilunare sau lanceolate) și fără apelul la matrițemamă, dispunerea elementelor grafice în câmpul monetar variind de la o ștanță la alta.
Înrudirile sunt evidente, dar analiza stilistică nu a permis ordonarea cronologică a
ștanțelor în cadrul grupurilor, căci, spre exemplu, efigii repartizate în grupe diferite
prezintă apropieri stilistice (e.g. Pl. 4/ștanțele A4, A6 și A9) sau, invers, efigii unite
printr-o ștanță de revers comună, aflate într-o strânsă relație de timp, diferă ca manieră
de reprezentare (e.g. Pl. 4/ștanțele A5, A6 și A7). În situația dată, în ordonarea ștanțelor
în cadrul grupului, am acordat rolul de indicatori cronologici caracteristicilor de natură
tehnică, i.e. retăierile și uzura progresivă a ștanțelor. În puținele cazuri în care ele au fost
identificate (e.g. cazul grupului A1-A2-A3), reprezentarea grafică a legăturilor dintre
ștanțe a permis construirea unor scenarii privind ordinea intrării în folosință a ștanțelor
(Pl. 5 a-b).
Prin prisma acestei abordări, diagrama ștanțelor folosite pentru baterea
monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș – varianta comună se prezintă sub forma
unui lanț discontinuu, format din diagramele celor șase grupuri de ștanțe și cele opt
perechi izolate (Pl. 3). Discontinuitatea lanțului și numărul mare al perechilor izolate
pot fi consecința unui corpus incomplet3, motiv pentru care, reluând analiza stilistică a
reprezentărilor monetare, am încercat să stabilim înrudiri menite să unească aceste
secvențe independente. Înrudirile stilistice identificate, prin aceeași metodă a
comparației prin suprapunere a imaginilor, au creat rețele care au împărțit secvențele
lanțului discontinuu în două serii distincte (Pl. 6/„varianta comună”).
În prima serie, grupurile și perechile de ștanțe au fost așezate pe două coloane.
Prima coloană este formată dintr-un grup de trei ștanțe de avers (Pl. 6/grupul A1-A2A3), înrudite stilistic și legate între ele prin ștanțe de revers comune. Două dintre
ștanțele de avers s-au dovedit a fi ștanțele „prototip” (A1 și A3)4. Coloana a doua este
Potrivit informațiilor publicate în anii '80, tezaurul de la Feniș ar fi conținut peste 600 de
monede (Chirilă et alii 1987 55), din care au fost recuperate 471 de monede, cele 21 de ștanțe de
avers fiind identificate pe 373 de monede, iar cele 24 de ștanțe de revers pe 323 de monede,
restul monedelor având o stare de conservare improprie analizei imaginii.
4 Plasarea monedelor bătute cu aceste ștanțe la începutul procesului de batere este susținută de
rezultatele analizelor metalografice, care au indicat un conținut ridicat de argint, care scade pe
parcursul procesului de batere (Constantinescu et alii 2020 54, 57/tab.1; Munteanu et alii 2020).
Conținutul sporit de argint a fost observat de Chirilă et alii, dar interpretarea este diferită: „De
remarcat că piesele variantei F sînt din argint de calitate bună, ceea ce le deosebește net de
majoritatea monedelor tezaurului. Ele sunt lucrate îngrijit, cu ștanțe bine executate și monedele
3
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formată din efigiile apărute sub influența directă a celor două ștanțe „prototip” (e.g.
A12, A13, A19, A15, A10), efigii care, la rândul lor, au influențat gravarea unor ștanțe
noi (e.g. A14, A18), înrudite prin acest filtru cu efigiile „prototip”. Așezarea grupurilor și
a perechilor de ștanțe din a doua coloană nu este una cronologică.
Seria a doua este formată din două grupuri de ștanțe și două perechi izolate,
cărora le aparțin cea mai mare parte a monedelor din tezaurul de la Feniș (Pl. 6/
„varianta comună”). Între efigiile seriei secunde există strânse legături stilistice, care pot
indica, alături de numărul mare de monede păstrate, o batere intensă, de scurtă durată.
Legătura dintre cele două serii este firavă, fiind dată de asemănări stilistice vagi (între
ștanțele A18 și A8), care sugerează o întrerupere intervenită în procesul de batere.
Potrivit legăturilor dintre ștanțe și rețelelor create de înrudirile stilistice este
posibil ca baterea monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș – varianta comună din
tezaurul de la Feniș (jud. Arad) să se fi desfășurat în două etape, fără ca durata
intervalului scurs între ele să poată fi precizată. După toate probabilitățile, ștanțele de
avers s-au înlocuit una pe cealaltă, lungimea lanțurilor și înrudirile stilistice dintre
ștanțe repartizate în grupe diferite sugerând, pentru fiecare serie, o batere de durată
relativ scurtă.
Analiza stilistică și clasificarea tipologică
În studiul dedicat tezaurului de la Feniș am constatat că tipologiile făcute pe baza
analizei stilistice ridică probleme, validitatea observațiilor fiind condiționată de acuratețea
imaginii și de răbdarea privitorului. În cazul monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș,
modificările aduse imaginii monetare s-au dovedit a fi greu de distins. De multe ori,
diferențele sesizate nu reprezintă criterii reale de departajare, căci ele s-au dovedit a fi
consecința baterii defectuoase sau a coroziunii avansate, care au dus la dispariția sau
estomparea unora dintre elementele care compun imaginea monetară. În studiul ștanțelor
am plecat de la clasificarea pe grupe și variante propusă pentru monedele din primul lot al
tezaurului de la Feniș (Chirilă et alii f.a.), în prezentarea corpus-ului făcând trimiteri la
raporturile stilistice și cronologice stabilite de editori.
În clasificare tipologică, considerându-se că reversul a rămas identic, departajarea
monedelor a fost făcută în funcție de trăsăturile feței (forma și dimensiunile nasului și ale
bărbiei, forma arcului gurii, forma buzelor etc.), apreciindu-se că restul elementelor: liniile
care redau părul care cade pe frunte, patrulaterul și semicercul cu capetele îngroșate din
dreptul feței, spirala de pe tâmplă, smocurile bărbii și frunzele de lauri rămân neschimbate
(Chirilă et alii f.a. 17). Judecata a fost de ordin estetic: tipul aversului evoluează în sensul
unei simplificări a trăsăturilor feței, a reducerii dimensiunilor acestor trăsături, a stilizării
și, uneori, a schematizării lor (Chirilă et alii f.a. 17). În urma analizei stilistice a efigiilor
monetare, cele 127 de monede Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș – varianta comună au fost
împărțite în nouă grupe tipologice, unele cu o singură variantă, altele cu trei, șapte sau opt
variante, fiecare variantă reprezentând o ștanță de avers (Chirilă et alii f.a. passim; Chirilă
et alii 1987 55). Ideea degenerării treptate a imaginii monetare a condus la plasarea
grupelor și variantelor într-o construcție filiativă, căreia i s-a dat o dimensiune temporală,
variantele monetare fiind plasate pe axa mai devreme/mai târziu, mai vechi/mai recente.
Între variantele cele mai vechi și cele mai recente au fost așezate variantele rămase, ca
derivate direct unele din altele sau create unele sub influența celorlalte, fără a exclude
existența unor faze intermediare care nu apar în tezaur. În situația derivării directe, s-a
considerat că raportul cronologic se stabilește de la sine. În caz contrar, precizările de ordin
cronologic întâmpină dificultăți, chiar și atunci când e vorba de variante care, deși aparțin
înșile prezintă un grad mai mic de uzură, ceea ce contrastează iarăși cu gradul mai înaintat de uzură
al majorității monedelor tezaurului. Și acest din urmă fapt pledează pentru o datare mai recentă a
monedelor acestei variante” (Chirilă et alii f.a. 4/Grupa II, 11/Grupa VIIF).
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aceleiași grupe, nu derivă direct una din alta sau prezintă căi diferite de dezvoltare a
prototipului grupei, reprezentat prin varianta A (Chirilă et alii f.a.: 18).
La începutul procesului de batere au fost plasate Grupele IV, VIIA și VIIIA,
adică ștanțele de avers A8 și A10, iar la finalul procesului Grupa II, adică ștanța A2 (Pl.
7)5. Monedele bătute cu ștanța A8, nerecunoscute ca atare, au fost repartizate în
Grupele IV, VIA-D și VIIID, în ultimele două, alături de monede bătute cu ștanțele A5,
A7, A9 și A18. Ștanța A18 aparține primei serii și realizează, printr-o vagă înrudire
stilistică cu ștanța A8, legătura cu seria a doua (Pl. 6). Alte două monede bătute cu
ștanța A18 au format Grupa VIIIF, considerată a deriva, printr-o fază intermediară, din
Grupa VIIIA, adică din aversul A10, însă efigiile A10 și A18 nu sunt apropiate stilistic
(Toma, Mărginean 2021 Pl. 75/a). Între ștanțele A8 și A9 există o legătură stilistică,
întărită de reversul comun R15 (Toma, Mărginean 2021 Pl. 74/a). Ștanțele A5 și A7 se
înrudesc stilistic și împart ștanța de revers R9, dar nu au nici o legătură cu ștanța A8
(Toma, Mărginean 2021 Pl. 72/b).
În schema propusă de Chirilă et alii, ștanțele „prototip” A1 și A3 se dezvoltă, prin
faze intermediare, din ștanța A10 (Pl. 7). Monedele bătute cu ștanța „prototip” A3 au fost
repartizate în Grupele I, VIIC, VIG, și IXC, în ultimele două grupe alături de monede bătute
cu alte ștanțe. Grupa I (formată dintr-o monedă bătută cu ștanța A3) a fost caracterizată ca
fiind dificil de plasat (...) poate fi în același timp foarte veche și foarte recentă, fiind legată
prin derivare sau influență de Grupa VIIF, în care au fost incluse monede bătute cu ștanțele
A1, A6 și A12, monede bătute cu ștanțele A1 și A12 formând și Grupa VIIG (Chirilă et alii
f.a. 17-18). Între ștanțele A1, A3, A10 și A12, atribuite primei serii, există legături stilistice
multiple (Pl. 6 și 7; Toma, Mărginean 2021 Pl. 72/a, 74/b). Aversul A6 aparține seriei
secunde. Monede bătute cu această ștanță formează Grupa VIIIB, considerată a deriva
direct din Grupa VIIIA, alcătuită din monede bătute cu ștanța A10. Aversul A6 nu „derivă
direct” din aversul A10, dar se leagă stilistic de aversul A9 atribuit grupei VIIIC, legătură
observată de Chirilă et alii care au stabilit o derivare directă între variantele VIIIB și VIIIC
(Pl. 7; Toma, Mărginean 2021 Pl. 73/b). Alte monede bătute cu ștanța A9 au fost distribuite
variantelor B, D și E ale Grupei VII, în prima dintre ele alături de piese bătute cu ștanța
A10, dar între cel două ștanțe nu există o legătură stilistică, ștanța A9 aparținând, alături de
ștanța A6, seriei secunde (Pl. 6). Monedele bătute cu ștanța „prototip” A1 au fost împărțite
între Grupele VIIF și VIIG, alături de monede bătute cu ștanțele A6 și A12. La fel ca și în
cazul ștanței „prototip” A3, înrudirea este valabilă numai în cazul ștanței A12 (Toma,
Mărginean 2021 Pl. 72/c, 78/a).
Conform diagramei legăturilor dintre ștanțe și a înrudirilor stilistice identificate
în urma comparației prin suprapunere a imaginilor, ștanțele A8 și A10 nu sunt nici
contemporane și nici cele mai vechi: ștanța A10 apare sub influența ștanței „prototip”
A1 și aparține primei serii, iar ștanța A8 aparține seriei secunde. Ștanța A8 poate fi
caracterizată ca fiind cea mai veche în raport cu seria a doua. Procesul de batere a
monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș din tezaurul de la Feniș fiind deschis de
ștanțele „prototip” A1 și A3 ale primei serii. Procesul de batere nu s-a încheiat cu Grupa
II, căci moneda atribuită a fost bătută cu ștanța A2, strâns legată de ștanța „prototip”
A1, atât prin reversul comun (R2), cât și stilistic prin prezența aceleași trăsături
distinctive: trei globule poziționate la baza șuviței ce coboară de-a lungul frunții (Toma,
Mărginean 2021, pl. 72/a).
În concluzie, încercarea de a stabili corespondența dintre grupele tipologice și
corpus-ul ștanțelor a scos la iveală erori de identificare, care au dus la crearea unor
Pentru a putea compara schema de batere propusă în urma analizei stilistice cu diagrama
ștanțelor am transpus în formă grafică ordonarea cronologică a grupelor și variantelor
identificate de Chirilă et alii (Pl. 7).
5
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variante inexistente și la gruparea arbitrară a monedelor (Toma, Mărginean 2021 tab.
3). Atribuirea monedelor bătute cu ștanțe diferite aceleiași variante și împărțirea
monedelor bătute cu aceeași ștanță în grupe și variante diferite invalidează tipologia
propusă și anulează ordonarea cronologică. Deși există cazuri în care legăturile stilistice
identificate cu ochiul liber au fost întărite de comparațiile digitale și legăturile dintre
ștanțe (e.g. relația dintre ștanțele A1 și A10, A12 și A13, A14 și A15), schema de batere
propusă pe baza analizei stilistice nu este valabilă, rețelele create de legăturile stilistice,
în fapt remarcabila unitate în ceea ce privește stilul observată de editori, contrazicând
ipoteza unui atelier de mari proporții, cu un număr mare de meșteri monetari, fiecare
cu stil propriu (Chirilă et alii 22-23, Chirilă et alii 1987 55).
Schema de batere a tipului monetar Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș
În deslușirea procesului de batere a monedelor de tip Mit Bartkranzavers/TocChereluș, relația dintre cele două variante iconografice este deosebit de importantă. Studiul
ștanțelor sugerează că baterea monedelor atribuite variantei comună s-a desfășurat în două
etape, urmate de baterea variantei Pecica, între cele două variante neexistînd vreo legătură
ce ține de procesul de batere. Exemplarele de tranziție identificate în arhivele caselor de
licitație, absente din descoperirile consacrate, completează schema de batere a acestui tip
monetar, căci unele au apărut sub influența ștanțelor din seria secundă a variantei comune,
iar altele vor da naștere tipului de avers specific variantei Pecica (Pl. 7/variantele de
tranziție). Monedele atribuite variantei Pecica se disting prin maniera de reprezentare a
efigiei și prin modificările aduse imaginii de revers, unde, sub burta calului, apare un cerc
cu o globulă la mijloc6, iar coama este redată prin liniuțe mărginite de o linie arcuită, ce
înlocuiesc reprezentarea prin globule specifică variantei comune (Pl. 8).
Aceste elemente definitorii pentru reversul variantei Pecica apar pe emisiunile de
tranziție (Toma, Mărginean 2021 Pl. 84, 87). Unele dintre ele combină aversul specific
variantei comune – asemănarea cu aversul A8, respectiv A4 mergând până la identitate –
cu un revers cvasi-similar perechilor acestor ștanțe de avers (R14 și R15, respectiv R6),
căruia i s-au adăugat elementele menționate (pl. 9/A22-R25; A24-R27; Toma, Mărginean
2021, pl. 84-86)7. Altele combină aversul specific variantei Pecica cu un revers în continuă
transformare, care asociază elemente întâlnite spre finalul perioadei de emitere a variantei
comune cu cele specifice exemplarelor de tranziție (Pl. 9/A28-R31, A29-R32; Toma,
Mărginean 2021, pl. 87). Rolul acestor exemplare de tranziție în schema de batere a
monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș este esențial, căci ele realizează legătura
dintre cele două variante monetare, plasând varianta Pecica spre finalul procesului de
batere.
În concluzie, potrivit combinațiilor dintre ștanțe și înrudirile stilistice, monedele
atribuite variantei comune a tipului Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș formează două serii
monetare distincte. În seria secundă apar emisiuni care prezintă schimbări intervenite în
Adăugarea cercului cu o globulă la mijloc reamintește relația tipului monetar Mit
Bartkranzavers/Toc-Chereluș cu monedele emise în teritoriul scordisc; Acesta este prezent, în
locul călărețului, pe monedele scordisce de tip Sirmium, de unde a fost preluat de una din
variantele tipului hibrid Crișeni Berchieș faza b – Sirmium, prototipul imitațiilor Mit
Bartkranzavers / Toc-Chereluș (Toma 2020).
7 Classical Numismatic Group, licitația nr. 41, lot 64736, 29 octombrie 2001 (http://www. wildwinds
.com/coins/celtic/danube/Gobl_269.txt); Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K., licitația
nr. 63, lot 20, 15-16 mai 2020 (https://www.numisbids.com/n. php? p=lot&sid=719&lot=20). În
martie 2019, moneda a apărut pe site-ul casei Fritz Rudolf Künker GmbH&Co. KG, licitația nr. 318,
lot 46 (https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3024& lot=46); Gorny&Mosch Giessener
Münzhandlung GmbH, licitația nr. 261, lot 19, 4-5 martie 2019 (https://issuu.com/gorny_und_
mosch/docs/gm_auktion_261_katalog) (accesate în 13.01.2020).
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iconografia reversului, preluate de exemplarele de tranziție, cărora le-au servit drept model
(Pl. 6). Emisiunile de tranziție estompează ruptura dintre varianta comună și varianta
Pecica, sugerată de structura și locul de descoperire al tezaurelor, care împart cele două
variante între Depresiunea Crișului Alb și zona Mureșului Inferior (Toma Mărginean 2021
subcapitolele 7.1 și 7.2). Iconografiile distincte și prezența selectivă în tezaure a monedelor
variante Pecica au determinat-o pe Iudita Winkler să presupună că baterea monedelor Mit
Bartkranzavers/Toc-Chereluș a avut loc în ateliere monetare diferite (Winkler 1968 83, 85,
99). În sprijinul acestei supoziții vin și analizele metalografice realizate, în paralel cu
studiul ștanțelor, pe monede aparținând ambelor variante, ale căror rezultate au relevat
folosirea unor aliaje diferite (Constantinescu et alii 2020; Munteanu et alii 2020). Baterea
monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș se prezintă a fi una lineară, cu serii și
întreruperi care îi conferă un caracter ușor discontinuu, dar exemplarele de tranziție și
asocierea celor două variante în compoziția tezaurului de la Chereluș (Winkler 1968),
sugerează decalaje cronologice imperceptibile, baterea nefiind de lungă durată.
Funcționarea a două ateliere monetare, în accepțiunea de gravori diferiți, este verosimilă,
fără a exclude – dacă ținem seama de distribuția geografică a descoperirilor –, chiar și
schimbarea locației geografice.
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Monede de tip Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș - varianta comună din
tezaurul de la Feniș (jud. Arad).
Plate 1 – The Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș (common variety) type coins from the
Feniș hoard (Arad county).
Planșa 2 – Metoda de reconstituire a ștanțelor.
Plate 2 – The die reconstitution method.
Planșa 3 – Diagrama legăturilor dintre ștanțele monetare identificate pe monedele de la
Feniș.
Plate 3 – The diagram of the links between the dies identified on the coins discovered
at Feniș.
Planșa 4 – Relațiile stilistice dintre ștanțele de avers. Comparația prin suprapunere.
Plate 4 – The stylistic relationships between the obverse dies. Comparisons by overlap.
Planșa 5a-b – Variante ale diagramei grupului de ștanțe A1, A2 și A3.
Plate 5a-b – Variants of the diagram of the group of dies A1, A2 and A3.
Planșa 6 – Diagrama legăturilor dintre ștanțe și rețeaua înrudirilor stilistice.
Plate 6 – Diagram of the links between dies and the stylistic association network.
Planșa 7 – Diagrama clasificării tipologice propuse de Chirilă et alii.
Plate 7 – The diagram of the typological classification proposed by Chirilă et alii.
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Planșa 8 – Monede aparținând variantei Pecica a tipului Mit Bartkranzavers / TocChereluș. Ștanțele de avers și de revers.
Plate 8 – Coins belonging to the Pecica variant of Mit Bartkranzavers / Toc-Chereluș
type. The obverse and reverse dies.
Planșa 9 – Monede aparținând variantei de tranziție a tipului Mit Bartkranzavers / TocChereluș.
Plate 9 – Coins belonging to the transition variety of the Mit Bartkranzavers / TocChereluș type.
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Diagrama nr. 1

Diagrama nr. 2

- retăierea ștanței A1 și principiul
reprezentării unei ștanțe o singură dată,
căci ea trebuie să corespundă corpus-ului,
creează o diagramă cu întretăieri ale liniilor
de legătură care îngreunează interpretarea;

- renunțarea la posibilitatea retăierii ștanței
A1 înlătură necesitatea ordonării ștanțelor
de revers R1, R2 și R3, soluție care trebuie
exclusă, având în vedere că nu poate fi vorba
de o deteriorare a suprafeței monedelor, de
vreme ce, modificarea apare în același loc pe
ambele piese;

Diagrama nr. 3
- ștanțele de avers așezate pe două rânduri
redau ipoteza, puțin probabilă, a folosirii în
paralel, măcar pentru o perioadă, a ștanței
A1 (retăiată) cu ștanța A2, reversul R2
făcând parte dintr-un „set comun de ștanțe”;
- folosirea simultană a două ștanțe de
avers nu poate fi legată, necondiționat,
de intensitatea producției monetare, căci,
numărul mic de monede atribuite perechii
de ștanțe A2-R2 conduce spre ideea utilizării
accidentale a acesteia;

Planșa 5a

Diagrama nr. 4
- utilizarea ștanței A3 înaintea ștanței A1
este dictată de caracteristicile ștanței de
revers R3, care în asociere cu ștanța A1
(retăiată) prezintă urme de uzură (ciobire),
inexistente în cazul monedelor bătute cu
perechea de ștanțe A3-R3;

Diagrama nr. 5
- potrivit uzurii ștanței R3, ștanța A3
precede intrarea în uz a ștanței A1 (retăiată);
- deoarece ele împart reversul R3, reiese că
perechea de ștanțe A1-R1 a fost întrebuințată
înainte sau în paralel cu A3;
- în reprezentarea grafică, perechea A1-R1
apare ca o pereche de ștanțe izolată, cu o
poziție incertă;
- ștanța A2, ce împarte cu ștanța A1
(retăiată) reversul R2, a înlocuit ștanța A1
(retăiată);
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