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ISTRIAN AUTONOMOUS COINS
FROM THE ION DONOIU COLLECTION

Steluţa Marin*

Abstract

In the Coin Room Collection of the National History Museum of
Romania the collection of a well-known Greek and Byzantine numismatics
aficionado, Ion Donoiu îs kept. In this study, there are presented a number of 31
Greek coins from his collection, most of them minted at Histria, which evoke
through their characteristics a whole issue of the autonomous history of the city.
Regarding their provenience, it was impossible to recover information about the
finding place, but by analyzing the state of conservation, it can be deduced that
these are isolated findings, which have circulated a long period on the Dobroudja
territory. These are arrowheads preserved în different shapes (no. 1-3), bronze
coins of different values casted with the wheel (no. 4-5); issues of type Istros, an
older one and a more recent coin (no. 6-7); Demeter type coins issued between
250-200 B.C. (no. 8-10), some of them being marked with a circular countermark
of 9.5 x 12.2 mm, with Athena's head wearing a helmet with panache oriented to
the right. These coins are followed by the type Demeter coins dating from the 1 st
century B.C., from the magistrates XAI, LlIO, XAIPE and ATI: (no. 11-22), which
are usually marked with circular countermarks of approximatively 6 mm, with
the radiant head of Helios, frontal representation or/and with the head of
Hermes with petasos, oriented to the right. Exceptionally, there have also been
identified other countermarks: a star with six rays (?), of approximatively 6 mm;
the laureate head of Apollo oriented to the right of approximatively 6.8 mm (no.
19), an oval countermark, of 9 x 12 mm, with the veiled head of Demeter oriented
to the right, în combination with a punch of 6.6 x 10.5 mm, with a cornucopia,
oriented to the left (no. 20); a circular countermark of approximatively 9 x 10.3
mm with an eagle on a dolphin, oriented to the left (no. 2 1-22). In the study
catalogue, there are also presented older issues of type Apollo type coins, dating
from the years 250-200 B.C. (no. 23-25), on the last of them being punched a
circular countermarked of 6 .7 x 8 mm, with the laureate head of Apollo, oriented
to the right. Also, there are also described Apollo type coins dating from the 1st
century B.C. issued by XAIPE and MONI magistrates (no. 26-30),
countermarked with usual punch tools of approximatively 6 mm, from those
times: the frontal radiate head of Helios and the one with the head of Hermes
with petasos, oriented to the right. The last one was marked only with a circular
countermark of 9.3 mm, with an eagle on a dolphin, oriented to the left. In the
end, a bronze coin îs presented issued by Lysimach (306-281 B.C.),
countermarked în Istros sometime between 280-270 B.C., with a circular
countermark of 12.3 x 12.8 mm with n:TPI/an eagle with his wings closed on a
dolphin, oriented to the left" (no. 31).
„

Key words: Istros, Lysimach, arrowhead, wheel coin, bronze coin, river god

Istros,
Demeter, Apollo,
countermark:
Athena,
Demer/cornucopia, eagle on dolphin, star with six rays.

* Bucharest Municipality Museum, Bucharest.
E-mail: stelutamarinn@yahoo.com
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Hermes,

Apollo,

Steluţa Marin

Within the Numismatic Cabinet of the National Museum of Romanian History
the collection of a well-known passionate collector of ancient Greek and Byzantine
coinage, Ion Donoiu, is kept. He got directly involved in the activities of the Romanian
Numismatic Society and as one of its earliest members served as the collector
institution's Vice-President on severa} occasions. In a manner exceeding amateurism,
he wrote severa} works on various themes revealing aspects of ancient coinage to the
general public1 •
In this study, we will present 31 Greek coins from his collection issued mainly at
Istros that, through their characteristics, evoke the larger problematic of the city's
autonomous history. Regarding their provenance, no exact data is kept on their
discovery site, but based on their state of preservation it can be deduced that the coins
were isolated finds and have circulated for a long period on the territory of Dobroudja.
The coin catalogue

Cast Arrowheads
Cast bronze arrowhead, covered with a green patina, with a sharp spike and a
filled attachment tube.
1. AE 2.34 g; 8.8 x 30.9 mm; inv. 291808; I. Donoiu coll. Pl. I, 1.
Cast bronze arrowhead, highly oxidized, with a sharp spike and a filled
attachment tube.
2. AE 2.02 g; 8.3 x 31.4 mm; inv. 291807; I. Donoiu coll. Pl. I, 2.
Cast bronze arrowhead, partially preserved with one end broken, with a
rounded shape. The cast line, from a unique pattern, is visible, in the shape of a
willow leaf. The main stern is clear, while the lateral stems are indistinguishable.
3. AE 2.86 g; 8 x 27-4 mm; inv. 291806; I. Donoiu coll. Pl. I, 3.
Wheel type coins
Ob. Wheel with four spokes.
Rv. [I] LT, the letter T is written in a peculiar form, probably the result of severa}
striking attempts.
Pick 532 var.
4. AE 1' 1.02 g; 12.3 x 12.5 mm; inv. 291810; I. Donoiu coll. Pl. I, 4.
Ob. Wheel with four spokes.
Rv. [ILT] . Only one line is visible, the rest being worn. Lateral peduncles are
present, remains from the casting.
Pick 534.
5. AE 1' 0.70 g; 9.1 x 12.2 mm; inv. 291809; I. Donoiu coll. Pl. I, 5.

1 Ion Donoiu îs the author of several numismatics articles and în particular of four works:
Monede daco-getice şi efigii romane (Geto-Dacian coins and Roman effigies), Bucureşti, 1980;
Efigii feminine pe monedele romane (Female effigies on Roman coins), Bucureşti, 1983;
Împăraţii Bizanţului şi monedele lor (Byzantine emperors and their coins), Bucureşti, 1993;
Lumea antică pe monede (The ancient world on coins), Bucureşti, 1997.
16
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Istros type coins
Ob. Horned and bearded head of river-god Istros facing.
Rv. [I]LTP[I] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left.
Pick 468.
6. AE 1' 7.40 g; 15.9 x 17 mm; with very thick flan of 6-4 mm; porous metal; inv.
291834; I. Donoiu coll. Pl. I, 6.
Ob. Horned and bearded head of river-god Istros facing, slightly to the right.
Rv. ILTPIH above. Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. Pearl
circle. The image is worn and partially imprinted; only the sea-eagle is visible.
Pick 468.
7. AE -.V 3.15 g; 12.7 x 15.2 mm; inv. 291836; I. Donoiu coll. Pl. I, 7.

Demeter type coins, years 250-200 BC
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
In the center, a circular countermark, of 9. 7 x 10.6 mm, with the helmeted head
of Athena with panache, to the right.
Rv. ILTPI[H] / [A] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. Pearl
cirele.
Pick 472.
8. AE -7 4.13 g; 18.9 mm; inv. 291818; I. Donoiu coll. Pl. I, 8.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
In the center, a circular countermark, of 9.5 x 12.2 mm, with the helmeted head
of Athena with panache, to the right, from a different die than the above
mentioned one.
Rv. ILTPIH / A. Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. Pearl
ci rele.
Pick 472.
9. AE -7 3.54 g; 15.8 x 17 mm; inv. 291813; I. Donoiu coll. Pl. I, 9.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. The image is
off-center, partially imprinted.
Rv. ILTPIH / lAI. Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. Pearl
cirele.
Pick 472 symbol var.
10. AE � 3.76 g; 14.6 x 16.1 mm; inv. 291815; I. Donoiu coll. Pl. II, 10.

Demeter type coins, 1st c. BC
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
In lower right field, a circular countermark, very worn, of 6.2 mm, with the
radiate head of Helios facing.
Rv. ILTPIH / XAI. Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. In the
left field, a wheat ear.
Pick 473.
17
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11. AE 1' 4.96 g; 19.3 x 20-4 mm; inv. 291822. I. Donoiu coll. Pl. II, 11.

Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, two circular countermarks were applied:
- in the lower center, a circular countermark, of 6 mm, with the radiate head of
Helios facing, poorly imprinted.
- in the lower left, a circular countermark, of 6.6 mm, with the head of Hermes
with a petasos right.
Rv. n:TPI I �IO. Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. In the
left field, a wheat ear. The image is rendered in a barbarized style.
Pick 476 var.
12. AE 1' 5.39 g; 20.2 x 22 mm; inv. 291828. I. Donoiu coll. Pl. II, 12.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, two circular countermarks were applied:
- in the upper left field, a circular countermark, of 5.8 mm, with the radiate head
of Helios facing, unclear, with the die moved.
- in the lower left, a circular countermark, even more worn, of 6. 7 mm, with the
head of Hermes, to the right.
Rv. n:TPI I [.V. . . . . . ] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. In
the left field, a wheat ear.
Pick 476a var.
13. AE 1' 5.15 g; 20 mm; inv. 291824. I. Donoiu coll. Pl. III, 13.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, two circular countermarks were applied:
- in the lower right field, a circular countermark, of 6.2 mm, with the radiate
head of Helios facing.
- in the lower left, a circular countermark, of 6.2 mm, with the head of Hermes
with a petasos, to the right, with an incomplete, altered image. It is partially
applied over the one with Helios.
Rv. n:TP[I] I XAIPE. Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. In
the left field, a wheat ear.
Pick 473-475 var.
14. AE 71 6.12 g; 17-4 x 21 mm; inv. 291831. I. Donoiu coll. Pl. III, 14.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, two circular countermarks were applied:
- in the right field, a circular countermark, of 6.2 mm, with the radiate head of
Helios facing.
- in the left field, a circular countermark, of 6.2 mm, with the radiate head of
Hermes with a petasos, to the right.
It has the same obverse die as item no. 14 (inv. 291831).
Rv. n:TPI I [XAIPE] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left.
The image is lower decentered, so that the name of the magistrate is not visible.
In the left field, a wheat ear.
Pick 473-475 var.
15. AE 1' 5.38 g; 19-4 x 20.5 mm; inv. 291827. I. Donoiu coll. Pl. III, 15.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, two circular countermarks were applied:
18
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- in the lower right field, a circular countermark, of 6.1 mm, with the radiate
head of Helios facing.
- in the lower left field, a circular countermark, of 6.2 mm, with the radiate head
of Hermes with a petasos, to the right.
Rv. n:TPI I AYL. Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. In the
left field, a wheat ear. Pearl circle.
Pick 473-475 var.
16. AE 1' 5.61 g; 18.2 x 19 mm; inv. 291829. I. Donoiu coll. Pl. IV, 16.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, two circular countermarks were applied:
- in the lower right field, a circular countermark, of 6.1 mm, with the radiate
head of Helios facing.
- in the lower left field, a circular countermark, of 6 mm, with the radiate head
of Hermes with a petasos, to the right; is partially imprinted over the Helios
countermark.
Rv. n:TPI I [AYL ?] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. In
the left field, a wheat ear.
Pick 473-475 var.
17. AE 1' 6.92 g; 19.8 mm; inv. 291832. I. Donoiu coll. Pl. IV, 17.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, two circular countermarks were applied:
- in the upper left field, a circular countermark, of 6,4 mm, with the head of
Hermes with a petasos, to the right.
- in the lower left field, a circular countermark, of 7 mm, with the radiate head
of Helios facing.
Rv. [n:TPI] / [ ....... ] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. The
ear is not visible because the image is much worn.
Pick 476a.
18. AE 1' 4.11 g; 17.6 x 20.5 mm; inv. 291817. I. Donoiu coll. Pl. IV, 18.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right.
On the obverse, five circular countermarks were applied:
1. In the upper left field, a six-ray star (?), of about 6 x 6.2 mm, which was
applied first; is partially covered by the countermark with Helios' head.
2. In the left field, the radiate head of Helios facing, of 7 mm, with incomplete
edges.
3. In the center, the radiate head of Helios facing, of 7 mm, applied with a
different die from the one used on the left. The image is unclear.
4. In the right field, the laureate head of Apollo to the right, of about 6.8 mm;
it seems to have been applied over an older countermark visible at the top.
5. In the bottom part, the traces of a worn, illegible countermark; only the edge
is distinguishable.
Rv. Completely illegible. A circular countermark, indecipherable, much worn, of
7.3 x 8.3 mm, was applied.
19. AE? 6.99 g; 21.9 x 23.3 mm; inv. 291833. I. Donoiu coll. Pl. IV, 19.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, three circular countermarks were applied, one above the other:
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- in the left field, the head of Helios facing, only the rays visible.
- in the lower center, the head of Hermes with a petasos to the right; only the
top part of the head, with petasos, is visible.
- in the left field, on top of the others, an oval countermark, of 9 x 12 mm, with
the head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right.
Rv. n:TPIH I [ . . .A. ... ] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. In
the left field, a wheat ear. Pearl circle. In the right field, an oval die, of 6.6 x 10.5
mm was applied, with a cornucopia displayed vertically, slightly left.
Pick 473-475, general type.
20. AE 1' 5.24 g; 22-4 mm; inv. 291826. I. Donoiu coll. Pl. IV, 20.
Ob. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, severa} circular countermarks were applied:
- in the left field, a countermark, of 7 mm, with the radiate head of Helios,
barely visible, with distinguishable rays.
- on top of it, an oval countermark similar with the one on the previous coin, of
8 x 12 mm, with the head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the
right.
- in the center, on top of the countermark with Demeter, a circular countermark
of 9 x 10.3 mm, with a sea-eagle on dolphin to the left, was repeatedly applied.
It was once more applied in the lower left field, thus the dolphin is not clearly
visible.
Rv. n:TPI I [ . . . . . ] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. In the
left field, a wheat ear. Pearl circle. In the right field, a die of 6.5 x 9.7 mm was
applied, showing a cornucopia to the left.
Pick 474-475, general type.
21. AE � 5.82 g; 21.7 x 22 mm; inv. 291830; I. Donoiu coll. Pl. V, 21.
Av. Head of Demeter with wheat ears wreath and veil, to the right. Pearl circle.
On the obverse, severa} circular countermarks were applied:
- in the upper left, a circular countermark, of 8 mm, on top of which severa} dies
were applied. The features of the radiate head of Helios facing are
distinguishable, with the rays visible on the left side.
- on top of it, another countermark, of 7 mm, was applied with the head of
Hermes with a petasos to the right, the god's profile barely distinguishable.
- further, a very large countermark of 12 mm was applied, with the head of
Demeter to the right, only the veiled head's edge is visible.
The rest of the image is indistinguishable due to the other dies. Likewise, the
cornucopia present on the reverse of other pieces countermarked with
Demeter's head is not visible.
- in the lower center, partially over Demeter, a circular countermark of 9.2 mm
with "sea-eagle on dolphin to the left".
Rv. [I] LTPIH / API, with the "A" having a broken bar. Sea-eagle with the closed
wings on dolphin, to the left. Pearl circle. In the left field, the wheat ear is
outside the flan.
Pick 4 75, a piece with a countermark with Hermes to the right.
22. AE 1' 5.03 g; 19.4 x 20.7 mm; inv. 291823; I. Donoiu coll. Pl. V, 22.
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Apollo type coins - years 250-200 BC
Ob. Laureate head of Apollo to the right. Pearl circle.
Rv. n:TPIH I A. Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. Pearl
ci rele.
Pick 461 var.
23. AE 1' 2-49 g; 15. 7 x 18.4 mm; inv. 291835; I. Donoiu coll. Pl. V, 23.
Ob. Laureate head of Apollo to the right.
Rv. n:TPIH I [ .. ] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left.
Deepened field.
Pick 461 var.
24. AE -.V 3.60 g; 15 x 16.7 mm; slightly concave-convex flan; inv. 291814; I. Donoiu
coll. Pl. V, 24.
Ob. Laureate head of Apollo to the right. The image is worn, partially visible. In
the center, a circular countermark of 6.7 x 8 mm was applied with the laureate
head of Apollo to the right. It seems to have been imprinted over a larger
countermark of 10.2 x 10-4 mm with a head to the right, with only the back end
with strands of hair visible.
Rv. [I] LT[PI] / [ .. ] . Sea-eagle with the closed wings on dolphin, to the left. The
image is much worn.
Pick 461 var.
25. AE -7 4.03 g; 17-4 x 18-4 mm; inv. 291816; I. Donoiu coll. Pl. VI, 25.
Apollo type coins, ist c. BC
Ob. Laureate head of Apollo to the right. On the obverse, two circular
countermarks were applied:
- in the lower right field, a circular countermark of c. 6 mm, with the radiate
head of Helios facing, partially covered by the second one.
- in the lower left field, a circular countermark of 6-4 mm, with the head of
Hermes with a petasos to the right.
Rv. ILT[P]I / [XAIPE] . Sea-eagle with the raised wings on dolphin, to the left. In
the left field, a wheat ear.
Pick 476a var.
26. AE 1' 5.24 g; 18.9 x 20.7 mm; inv. 291825. I. Donoiu coll. Pl. VI, 26.
Av. Laureate head of Apollo to the right. A circular countermark of 6 mm, with
the head of Hermes with a petasos to the right, was applied; it is possible that it
was applied over an older one.
Rv. ILTP[I] / XAIPE. Sea-eagle with raised wings left on dolphin. In the left
field, a wheat ear.
Pick 476a var.
27. AE 1' 4.34 g; 18 x 18.9 mm; inv. 291820. I. Donoiu coll. Pl. VI, 27.
Av. Laureate head of Apollo, to the right. On the obverse, two circular
countermarks were applied:
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- below, a circular countermark of 6 x 6-4 mm, with the radiate head of Helios
facing.
- in the upper left field, a circular countermark of 6-4 mm, with the head of
Hermes with a petasos to the right.
Rv. n:TP[I] / MONI. Sea-eagle with the raised wings on dolphin, to the left. In
the left field, a cornucopia.
Pick 476 var.
28. AE 1' 4.55 g; 17.3 x 17.8 mm; inv. 291821. I. Donoiu coll. Pl. VI, 28.
Av. Laureate head of Apollo to the right. On the obverse, two circular
countermarks were applied:
- in the lower left field, one of 6-4 mm with the radiate head of Helios facing,
partially covered by the second countermark.
- in the lower center, a circular countermark of 7.3 mm, with the head of
Hermes with a petasos, to the right.
Rv. [n:TPI] / [ ....... ] . Sea-eagle with the raised wings on dolphin, to the left. In
the left field, a wheat ear.
Pick 476a.
29. AE 1' 3.15 g; 18.1 x 20.5 mm; inv. 291811. I. Donoiu coll. The coin is much worn. Pl.
VII, 29.
Av. Laureate head of Apollo to the right. Pearl circle. In the lower left field, a
circular countermark, of 9.3 mm, with „sea-eagle on dolphin to the left"
partially over an older, worn countermark.
Rv. n:TPI (?). Sea-eagle left on dolphin to the left. Very worn image.
Pick 476a var.
30. AE 1' 4.26 g; 19. 7 x 21.8 mm; inv. 291819. I. Donoiu coll. Pl. VII, 30.

Thrace: Lysimachos (306-281 BC)
Av. The helmeted head of Athena with panache to the right. Above, in the
center, a circular countermark of 12.3 x 12.8 mm with „n:TPI / sea-eagle with
the raised wings on dolphin to the left".
Rv. [BA]LIAE!n: / AYLIMAXOY. Lion leaping over spear-head to the right.
Pearl circle.
SNG Copenhaga, no. 1149-1151; Draganov 2001, p. 172, no. 675-676, Lysimachia
workshop.
31. AE -7 3.32 g; 20 x 21.2 mm; inv. 291812. I. Donoiu coll. Pl. VII, 31.
The first pieces in the presented lot are cast arrowheads with a pre-monetary
role issued by the Milesian city as early as the 6th century B.C2• The first two
arrowheads are in a poor state of preservation, one covered with a deep green patina
and the other highly oxidized. They copied classic arrowheads, but their attachment
tubes are filled with metal with the purpose of removing the usual function and giving
them a monetary role. Thus, they are part of an intermediary phase between the classic
combat arrowheads and the willow leaf-shaped ones. The last arrowhead, incomplete,
with one end broken, belongs to the latter category, being characterized by the median

2

For the entire issue on this topic, see Talmaţchi 2010.
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nervure in relief and a specific rounded shape. They weigh between 2.02 and 2.86 g
(the broken piece), below the average weight of cast arrowheads found in hoards:
Vişina (Mănucu-Adameşteanu 1984 22), Enisala (Aricescu 1975 18 and 20.) or
Jurilovca (Poenaru-Bordea, Oberlander-Târnoveanu 1980 143-144). They rather come
close to the weight of the pieces discovered at Tomis that are in a poor preservation
state (Scorpan 1980 26).
There are severa} theories concerning the origin of these cast arrowheads and
their issuer, oscillating between severa} cities. According to some, Istros was the
initiator and main produ cer - if not the exclusive produ cer - of this means of exchange
on the North-Western shores of the Black Sea (Preda 1998 38-39). Others take into
account different Greek cities which could mark on their production, particularly
visible during the late period: the arrowheads imprinted with the letter A issued by
Apollonia Pontica (La Galerie Numismatique 2004 62, no. 265-266; Preda 1998 33) or
the ones with a bipennis ax possibly belonging to Olbia (La Galerie Numismatique
2004 62, no. 267-268). The pre-monetary arrowheads with the wheels of four spokes
from Istros also fall within this late period and they precede the issuing of this type of
coins, with the wheels, during the 5th century B.C (La Galerie Numismatique 2004 61,
no. 261-262).
The arrowheads from our lot complete new similar isolated discoveries from the
territory of Dobroudja: Constanţa, Pantelimonul de Sus, Vadu (Constanţa County) and
Slava Rusă, Tulcea County (Talmaţchi 2011 20, no. 1-6). Also, the discovery of a new
and important hoard was signaled, with some uncertainty, around the area of
Medgidia, Constanţa County (Moisil 2015).
The pieces from the I. Donoiu collection (no. 1-3) are issued by Istros, and had
been in circulation for a long time in the region of Dobroudja, if we are to take into
account their preservation state. The metal composition analysis reveals that the alloy
used was of good quality, containing 94-94.50 % copper, supplemented with tin in a
proportion of 3 to 5%. The most oxidized piece is the only one to offer different values,
probably influenced by its advanced state of degradation (77.70 % Cu and 17.50 % Sn).
The cast bronze coins (no. 4-5) with a wheel on the obverse and the legend n:T
on the reverse are of various sizes and weights, therefore suggesting the parallel issuing
of severa} denominations that were not rigorously defined. C. Preda attempted to group
the pieces according to their size and weight without being able to reach strict
demarcations (Preda 1998 61). In such an ordering, the main focus should be on the
diameter of the coins, as the weight can be deceiving, due to the fact that they were
most probably issued al marco: from a certain quantity of metal to be made a number
of coins, without respecting the weight of each monetary flan.
On the smaller of the two, weighing o. 7 g, the lateral peduncles are present,
indicating the fact that they were cast as part of a series of multiple pieces. The other
one, of a superior denomination, has only one of its sides blunted, finished by friction,
revealing that it was located at the end of the string of castings. The legend n:T does not
appear on the divisionary coin, while on the larger of the two coins it displays a
particular shape, the letter T being barred. The issuing of cast coins follows
immediately after the issuing of the cast arrowheads with the wheel has ceased and it
was dated between the mid-5th century BC and the mid-4th century BC (Preda 1998 63).
They are chronologically succeeded by the Istrian bronze coins with the image
of the river-god Istros (Poenaru Bordea 2001 17; for an overall picture of the Istrian
mint see Talmaţchi 2011c). The first such coin from our catalogue (no. 6) appears much
older due to its extremely thick flan (6-4 mm), its weight (7.4 g), its alloy and the
advanced degree of wear. The flan was cast from bronze in improper conditions the
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result being a porous metal with many gaps. The other Istros type coin (no. 7) is much
better preserved although it only weighs half of the first one (3.15 g). Stylistically it
belongs to a much later issue. The comparison of the two coins reveals that the
workshop in Istros issued severa} series of Istros type coins, some in parallel
denominations (Preda, Nubar 1973 39).
Discoveries made at Istros have revealed pieces of different weights, from 0.89 g
to 4.33 g. As the number of this type of discoveries grows (Talmaţchi 2000 195-206, no.
1-222; Talmaţchi 2000-2001 188-190, no. 54-122) it becomes more obvious that coins
with the head of the river-god succeeded for a long time, the ones with the thick flan
being among the first issues. After a series of slight flan issues, of a different style - on
which sometimes letters or monograms (8) appear (Talmaţchi 2000 192; First
Auctions 2012, lot 401)- the last issues seem to be the ones which contain the name of
magistrates (XAI, ME, �IO) which extend into the ist century BC, when the city entered
under the authority of Mithridates Eupator (First Auctions 2012, lot 467-469). This
distinction is also observed in the composition of the alloy: the oldest coin contains
copper (89.5%) and manganese (8.5%), while in the most recent coin, alongside cooper
(74%) we also find a significant proportion of tin (18.5%) and manganese (4.3%).
There are multiple Istrian issues with the head of Demeter on the obverse, of a
wide variety, stretching over severa} centuries. Constantin Preda generally considers
them late issues and places them between the second half of the 2na century BC and the
early ist century BC (Preda, Nubar 1973 42). However, as our catalogue shows, there are
severa} different issues, both chronologically and stylistically. Thus, the coins with
Demeter's head on the obverse and the letter A on the reverse (no. 8-9) can be placed in
the second half of the 3ra century BC. They are quite rare, having not been issued in
large numbers, as it results from their signaling in literature within the area of Istrian
coin finds. A Demeter type coin with the letter A below the dolphin was discovered at
Sinoe, Constanţa County and together with two other coins of this type (but for whom
no symbol is specified on the reverse) is part of the L. Gramă collection (Talmaţchi
2000-2001 190, no. 135-137). Another piece, found in the city, part of the Radu
Diaconu collection, was identified based on the photo from the plate (Talmaţchi 2000
207, no. 235). One such coin was displayed on the website of an auction house, in a very
good state of preservation, weighing 4.94 g and dating from the second half of the 3ra
century BC (First Auctions 2012, no. 814); another coin, weighing 3.95 g, which
appears to be more later or just more worn, was also displayed and was placed in the
following period, between 200-175 BC (First Auctions 2012, no. 415).
The type of coins on which a large countermark was applied, representing the
helmeted head of Athena with panache to the right, as those within our catalogue,
seems to be much more numerous. A piece of this type seems to be the one discovered
at Isaccea, Tulcea County, imprinted with a large die with the head of Athena
(Talmaţchi 2011b 12, no. 9). A lot of 13 highly worn coins, countermarked with the head
of Athena, were gathered alongside other Istrian coins from the area of the X plateau
from Istros by the collector Radu Diaconu, who offered them to the National History
and Archaeology Museum from Constanţa 3. One such coin was illustrated on the
website of an auction house from Geneva, which offered a rather late date for this type,
200-175 BC (First Auction 2000, no. 418). The coin with a weight of 3.81 g is in an
advanced state of wear, making it impossible to read the symbol below the dolphin. On
the same website, an issue imprinted with the head of Athena, very similar to the one
used on the above-mentioned pieces - and also on the ones described in the paper 3

Talmaţchi 2000 208, no. 248-263, among which the following were illustrated: 248-249, 256,
260 (which also has another countermark, a wreath).
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was dated earlier, during the second half of the 3ra century BC, probably due to its
higher weight of 5.29 g (First Auction 2000, no. 815).
The large countermark bearing the head of Athena was dated based on the
chronology of this monetary type, placing it in the second half of the 2na century BC and
the early ist century BC (Talmaţchi 2000 192; Talmaţchi 2011b 12, no. 9). Nevertheless
this dating seems far too late. We would rather incline towards the chronology offered
by W. Stancomb, placing this type of issues in the second half of the 3ra century BC
(SNG XI Black Sea, no. 188). The comparison of the imprinted images reveals that the
same die was used, or at least ones that are stylistically very similar; this means that the
countermarking took place in a short time, on the coins in circulation. Although the
countermark present on the coins described by us is undistinguishable due to its wear,
there are observable features, the same as those presented on the auction house's
website. The literature tells us that the die with the head of Athena was applied almost
exclusively on Demeter type coins issued by Istros, especially on those with the symbol
A on the reverse. But there is also an exception, a piece presented in the online
collection from auction house of Geneva, whose basic monetary type has Demeter on
the obverse and the sea-eagle on dolphin to the right, on the reverse (not facing left, as
it appears on most Istrian issues) and below it, a four-petaled rosette (First Auction
2000, no. 421). Although it has a relatively low weight of 3.89 g, in the issuing order it
probably follows shortly after the one with the symbol A on the reverse. Another two
pieces with a four-petaled rosette on the reverse were also presented in the same online
collection, weighing 5.28 g and 6 g, a fact that shows that there was no compliance with
the standard in use (First Auction 2000, no. 419-420).
The next Demeter type coin (no. 10) bears the symbol lAJ on the reverse, a lesser
known one in coin finds. The obverse was faultily imprinted with parts of the
representation being left outside the flan. A related piece, but with a lower weight, of
2.79 g, was found in Istros, in the habitation on the X plateau (Talmaţchi 2002-2003
361 and 374, no. 162). Severa} pieces of this type from the former collection of Radu
Diaconu originate from the same place (Talmaţchi 2000 206, no. 226-239). Their
weights are similar with that of our coin, between 2.31 g and 3. 75 g. On one of them a
large countermark was applied, representing the helmeted head of Athena with
panache (Talmaţchi 2000 206, no. 227). Chronologically, this places it next to the
Demeter type issues, whose reverse displays the symbol A or a four-petaled rosette
below the dolphin, in the time-span between 250 and 200 BC. Because we don't poses a
large number of pieces with this countermark, which is in especially present on coins
with the symbol A, we can advance the hypothesis according to which the issues with lAJ
came after the other issues (with letter A, with four-petaled rosette); it is still at the
beginning of his issues at the time of the countermarking operation.
Within the W. Stancomb collection two such coins are kept. Apparently the die
used on the first of these coins is the same used on our coin (SNG XI Black Sea, no.
202) while the second one has features similar with the earlier Demeter type issues, the
ones with the letter A on the reverse (SNG XI Black Sea, no. 203). One coin of this type
was published by a Swiss auction house, but it weighs 5.33 g and probably in virtue of
this fact it was dated earlier, between 350-250 BC (La Galerie Numismatique 2004 64,
no. 278). Another heavy coin, weighing 5.8 g, was presented on a website dedicated to
ancient numismatics (Coinarchives, ancient coins, no. 97). Another coin, from the J.P.
Righetti collection, weighs only 4.67 g (Coinarchives, ancient coins, no. 91). While
another three pieces were presented online by an auction house from Geneva, all weigh
slightly higher than those in our catalogue (3.99 g; 4.11 g; 2.79 g) (First Auction 2000,
no. 416-417; no. 816). In this stage of the research, we cannot hazard in offering an
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explanation on the weight variety other than neglect in precisely applying the standard.
Generally, these issues so different in terms of weight, are dated in the 3ra_2na centuries
BC. Due to the presence of the coin imprinted with the countermark with the head of
Athena, we are inclined to place the issuing of coin no. 10 and implicitly, of the Istrian
issues with Demeter / lA:I towards the end of the interval between 250-200 BC.
The next lot of Demeter type coins (no. 11-22) differs from the other coins
through their rudimentary style, more technical, but rough, thus forming a special
group. Despite their highly deteriorated state, on some of the pieces from our catalogue,
the names of some magistrates are observable: XAI, �IO, XAIPE and AYL. An
interesting fact is that the names of these magistrates also appear on certain bronze
Istrian issues with the head of Apollo, made in the same artistic style. The two deities
on the obverse are very similar, proving difficult to identify them in the case of
extremely worn pieces4. The reverses of the two issues are differentiated by one minor
element: on the Demeter type issues the sea-eagle has its wings closed while on the
Apollo type coins they are raised. By comparing the Demeter and Apollo type coins
presented in literature, originating from the same magistrate, XAI, XAIPE or �IO, we
can observe that there are no big differences in terms of their weight or size. For this
reason, one cannot yet draft the denomination systems used by each magistrate. For
example, the name XAI is imprinted on Demeter and Apollo type issues but also on
coins of an inferior denomination whose obverse bear the head of Athena (First
Auction 2000, no. 463), Dionysus (First Auction 2000, no. 481) or that of the river-god
Istros (First Auction 2000, no. 467). Another example is that of the magistrate �IO
who appears on the Demeter type coins but also on lower value pieces of Dionysus
(First Auction 2000, no. 479-480), Athena (First Auction 2000, no. 462) or Istros type
(First Auction 2000, no. 468).
Therefore, we can only assume that the Demeter and Apollo types, imprinted
with the name of the same magistrate, were struck in parallel and were in circulation at
the same time5. Isolated finds of such coins were made in settlements in Dobroudja but
also in the Orăştie Mountains, in the Dacian settlement of Costeşti, Hunedoara County
(Macrea 1933-1935 151-152, no. 16, pl. VII, 8). Two Demeter type coins with
unidentified magistrates were mentioned as discovered at Istros (Talmaţchi 2000 207,
no. 240-241, from the Radu Diaconu collection) and another one (from MOX?) comes
from Palazu Mic, Mihail Kogălniceanu commune, Constanţa County (Talmaţchi 2000
207, no. 242, from the L. Gramă collection). Some coins countermarked with the two
dies - the head of Helios and that of Hermes - were found at Sinoe, Constanţa County
(Talmaţchi 2000-2001 190, no. 138, from the L. Gramă collection) as well as on the
shores of the Danube, at Isaccea, Tulcea County (Talmaţchi 2011b 12, no. 7).
The discovery of a Demeter type issue in the settlement of Costeşti, Hunedoara
County confirms its presence in the monetary circulation of Istros during the first half
of the ist century BC. On the other side, its absence from the hoard discovered in
vicinity, around Călan, in the same county (Gramaticu, Oberlănder-Târnoveanu 20032005 25-30), consisting of 10 Apollo type coins and one with Apollo on omphalos, may
just be accidental. The fact that the coins within our catalogue bear the names of
magistrates XAI, XAIPE and AYL - names also present in a majority proportion on the
Apollo type coins discovered in the Dacian settlement from the Orăştie Mountains allows us to date them during the first half of the 1 st century BC, before Burebista's
4 Macrea 1933-1935 148-151. According to the illustration it appears that they are Apollo type
coins.
5 Gramaticu, Oberlănder-Târnoveanu 2003-2005 32, affirm based only on the structure of the
hoard from Călan, Hunedoara county, that the Demeter type coins were issued before the Apollo
type issues; a fact contradicted today by the names of magistrates present on the coins.
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expedition against the Greek West Pontic cities. The Dacian king's expedition is usually
dated starting with 55 BC (IstRom 2001 646-647) but according to the latest research it
would have occurred in the mid-ist century (Petac 2015). The presence of these coins in
circulation in Dobroudja during this period is once again confirmed by their
countermarks: the first one, with the head of Helios, which have been struck by the
Istrian workshop; followed by the one with the head of Hermes, which have been struck
by the workshop in Tomis (Gramaticu, Oberlănder-Târnoveanu 2003-2005 33).
Another coin in our catalogue (no. 19) proves difficult to identify due to its
advanced state of degradation. On the obverse we can distinguish features of the veiled
head of Demeter to the right, but the reverse is completely worn. The numerous
countermarks on the obverse surprise through their number and their association;
seemingly they indicate a long term circulation in an area that exceeded the limits of
the Milesian city. The countermarks with the head of Helios facing, struck with two
different dies, can be placed during the first half of the 1 st century BC. They are similar
with those struck at Istros, on the Demeter and Apollo type coins described above. The
die with the laureate head of Apollo to the right is reminiscent of the one
countermarked on the Istrian coins with Apollo on omphalos on obverse (First Auction
2000, no. 445-446). It could have been applied much later, during the second half of
the ist century BC at the same time with the countermarking of the Apollo on omphalos
type issues.
However, the first countermark to be struck, which is clearly distinguishable on
the coin, is the one with a six-ray star (?), of 6 x 6.2 mm and very worn. Some dies
containing stars were struck on the coins from Callatis: an eight-ray star was struck on
the Demeter / wreath type issues dated in the mid-3ra century BC (Ebay no.
201149573261), and a six-ray star appears on the Apollo / tripod type coins. The latter
were generally dated in the second half of the 2na century BC and were in circulation for
a long period of time, maybe even until the beginning of the 1 st century BC (Teodor,
Nicu, Ţau 1987 135). In the hoard of Callatian coins discovered at Poiana, Galaţi
County, we find only Apollo / tripod type coins, the majority of them countermarked
with a die with a six-ray star. The wear of these coins as well as their discovery in the
Geto-Dacian space suggest a later dating, during the 1 st century BC.
The coin from our catalogue (no. 19) seems to be a Demeter type issue from
Istros, initially countermarked, in unknown conditions, with a six-ray star (?) and then
successively with the two dies with the head of Helios facing and lastly struck with the
die with the head of Apollo. The six-ray star countermark would have anyway been
applied outside the Milesian city. In the discussion concerning the composition of the
hoard from Poiana, we assumed that the respective die could have been struck by the
workshop in Tomis (Gramaticu 2011). An argument in favor of this attributing would be
the presence of two stars, as attributes of the Dioscuri, deities representative uses of
city, on certain bronze autonomous issues from Tomis, dating from the 2na_ist centuries
BC (Regling 2465-2470). The association of these countermarks advocates for a dating
of the coin no. 19 at the beginning of the ist century BC and a prolonged circulation,
until the second half of the century.
The following Demeter type issues (no. 20-22) are particularly interesting
providing important indicators for understanding the countermarking process. The
first coin (no. 20) is in a good state of preservation. On its obverse, it was applied the
popular countermarks with Helios and Hermes, both barely visible. Over them, a
countermark of impressive dimensions was struck, representing the veiled head of
Demeter to the right, done in a rather rudimentary style. It apparently corresponds to
another die, applied on the reverse and mirroring the one on the obverse, depicting a
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cornucopia. The next coin (no. 21), much more worn, also contains these two images
together: the veiled head of Demeter on obverse and the cornucopia on reverse.
Because of this fact, we can assume that they were imprinted concomitantly, during the
same countermarking operation and applied at the same time on the obverse and the
reverse.
Considering that the first coin with the pair of countermarks is better preserved
than the next coin (no. 21), which also has another countermark, much later, we can
presume that the pair of countermarks was applied on a limited number of coins during
the first third of the 1st century BC. Regarding the origin of this double countermark, we
cannot currently assert that there are severa} viable variants such as Dionysopolis or
Callatis, whose coins contain the image of Demeter, but in favor of whose certain
attributing we do not have sufficient arguments (Gerasimov 1946 74-75, B, pl. 27, 6-8).
Similar countermarked coins, on which the cornucopia is less or even barely visible, are
displayed on the website of an auction house from Geneva (First Auction 2000, no.
452-454). A coin apparently belonging to this type was discovered at Istros, in the
Domus sector of the city (Preda 1973 121, no. 503, pl. VI, 3). Although it's not described
in detail, the obverse is presented in the form of a drawing illustrating a countermark
similar to the head of Demeter.
The next coins (no. 21-22) are very worn and oxidized, but are relevant for the
order of in which the countermarks were applied: the head of Helios; the less visible
one of Hermes, with repeated die strikes; the double striking of the head of Demeter
with the cornucopia on the reverse, on top of which a new countermark was struck, a
sea-eagle on a dolphin to the left. The latter was applied by Istros at a time when mostly
older issues of the city were in circulation. Through this operation, coins were to be
used on the market and they would also complement the existing, insufficient
quantities of currency. One such coin, quite worn, was discovered at Isaccea, Tulcea
County (Talmaţchi 2011b 12, no. 8, pl. II). For a clear image on the overlapping of these
dies, we mention the pieces presented online6 • The latter ones were dated during the
first third of the 1 st century BC, but the fact that no such coin was discovered in the
Dacian settlements in the Orăştie Mountains can indicate a later countermarking, with
the sea-eagle on dolphin, after Burebista's expedition. If in the case of the double
countermark with the head of Demeter / cornucopia, struck on a limited number of
coins, we opt for a dating in the first decades of the 1 st century BC, for the one with the
sea-eagle on dolphin we assume a latter execution, after mid-century. An argument in
favor of this hypothesis is its presence on other worn coins of Apollo type on which the
double countermark with Demeter and the cornucopia was not struck.
In our lot there are also three Apollo type coins (no. 23-25), probably issued
earlier, during the 3ra century BC. They are very damaged by wear and the image of the
laureate head of Apollo is barely distinguishable on the obverse. Despite their state of
wear and advanced oxidation, the metal composition analysis reveals that they were
made from a quality alloy containing 95.7-98% copper. In defiance of its degradation,
the last one is highly interesting. Although the image initially imprinted on the coin is
not easily distinguishable, the obverse contains a circular countermark, of 10 mm,
representing a head to the right, too worn to be identified; on top of it, a smaller die was
struck with the laureate head of Apollo to the right; however the die was moved during
the striking process and as a result it is deepened in the coin's flan.
Such countermarks are rather less well known. A die with the head of Apollo, of
a distinguished artistic style, was applied on a later Istrian coin from the second quarter

6 First Auction 2000, no. 453-454, dated between 110-75/70 B.C., under Mithridatic occupation.
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of the ist century BC, the one representing Apollo on omphalos7. As an example, we
mention two pieces displayed on the site of an auction house (First Auction 2000, no.
445-446). Although the countermark on our coin is not very clear due to the die's
movement at striking, the strands of hair and the laurel wreath of the god are visible.
Another example is the one described by Bulgarian numismatist Th. Gerasimov who
mentions an Apollo / anchor type coin from the 3rd century BC, from Apollonia
Pontica; it is struck with a large countermark representing the head of Apollo to the
right (Gerasimov i946 64, no. 6, pl. 26, 5). However coins bearing this countermark are
also present on websites of various auction houses where currently they are identified
differently, as representing the head of the goddess Artemis to the right, wearing the
quiver on her shoulder (Classical Numismatic Group, Inc., Electronic Auction 226, 27
Jan. 2010, lot number 64; Numismatik Naumann (formerly Gitbud & Naumann),
Auction 10, i December 2oi3, lot number 55; idem, Auction i4, 2 Mar. 2oi4, lot
number 61).
The fact the coin from our catalogue was issued by the workshop in Istros, the
existence of some dies representing the same god on later coins of Apollo on omphalos
type and the series of Istrian bronze issues with the head of Apollo lead to the
supposition, that the die with the son of Zeus and Leto was applied by the Milesian
city's authorities themselves. In light of the coin's state of preservation, which indicates
a prolonged circulation, the two dies - the larger one, barely visible, representing the
laureate head and the smaller one, with the head of Apollo - can be dated much later,
decades after the coin's issuing.
The more recent Istrian Apollo type coins (no. 26-29) differ in terms of their
state of preservation. They were countermarked with two dies, the first one with the
head of Helios facing and the second one, with the head of Hermes to the right. One
coin (no. 27) stand alone, as it seems to have been struck with only one die, the one
with the head of Hermes; however, it is not excluded that it was struck over the
countermark with Helios, as suggested by the image's lack of clarity.
Some have the names of magistrates XAIPE and MONI, only partially visible
due to the wear. Coins with the name MONI are illustrated on the website of an auction
house (First Auction 2000, no. 486-487); they also stylistically resembling with our
coin (no. 28). Unlike the name MONI, which is less present in literature, the name of
XAIPE is frequently encountered on these later issues. The hoard from Călan,
Hunedoara County, is significant in this respect as 36.36% of Istrian coins of this type
bear the name of this magistrate8. Severa} coins with the name XAIPE were also
discovered at Costeşti, Hunedoara County (Macrea i933-i935 i46-i63, pl. VII) and one
even reached Oarţa de Sus, Maramureş County (Iuga i987 296-297). Their presence in
the Orăştie Mountains, in the Dacian settlement allowed a somewhat precise dating,
placing it in the first decades of the ist century BC, in the period preceding Burebista's
campaign against the Greek West Pontic cities (Gramaticu, Oberlănder-Târnoveanu
2003-2005 32). At the time of his campaign, the cash in circulation on the city's market
consisted of these worn, bronze issues, mainly with the name of XAI and XAIPE, which
were countermarked in order to be used in small trade.

7 Gramaticu, Oberlănder-Târnoveanu 2003-2005 32, propose the dating of some of the Apollo
on omphalos type coins, those without a magistrate on the reverse, from the second quarter of
the ist c. B.C.
8 Gramaticu, Oberlănder-Târnoveanu 2003-2005 30. The Istrian coins within the deposit, with
the names of magistrates XAI and XAIPE represent 72.72% of the total.
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The last Apollo type coin (no. 30) is different from the others due to the fact that
it was struck with a late countermark, the one with the sea-eagle on dolphin to the left.
It was partially struck over an older, worn countermark representing the head of Helios
facing, which would predate the Dacian king's expedition. The die with the sea-eagle on
dolphin was struck on the coins still on the market following the event, during the
second half of the 1 st century BC. This is also suggested by its presence on later Istrian
issues of Demeter type, where it appears on top of another, large sized countermark
with the head of Demeter on obverse (accompanied by cornucopia on the reverse). It
differs in severa} ways from another die with the same image, applied over two
centuries earlier.
The next coin in our catalogue (no. 31) is a worn, bronze one, issued by
Lysimachos, with the head of Athena on the obverse and a lion on the reverse. It is one
of many such issues found in Thrace, in the area of the Black Sea coast, from
Lysimachia to Istros in the North (Preda, Nubar 1973 51-53 şi 150; Draganov 2001 172173; Talmaţchi 2006a 165-174; Talmaţchi 2006b 81-105). An interesting fact is that it
was struck with a large countermark by the workshop in Istros, as the legend indicates:
n:TPI above a sea-eagle on dolphin to the left. In 1904 W. Knechtel published one of
the first coins of this type, with this specific countermark, a piece from his own
collection that was to be later acquired by Dr. George Severeanu (Knechtel 1904 12, no.
2). It was once again published, years later, by L. Ruzicka in his ample study on the
numismatics of Pontic cities (Ruzicka 1917 105, no. 457z). Another three coins were
described on the website of an auction house (First Auction 2000, no. 378-380). The
countermark was mainly struck on the obverse, but there are exceptions on which it
appears on the reverse. It was struck at the Istrian workshop, probably in the period
following the death of Lysimachos, between 280-270 BC, when his coins were obsolete
and no longer met the politica} realities of the time. Thus, through this operation, the
coins issued by Lysimachos received approval to be further used in the city's monetary
circulation. This countermark differs from the one struck during the second half of the
ist century BC, having the legend n:TPI present above the sea-eagle, of a larger size
(over 12 mm) and being applied exclusively on bronze, Lysimachos type coins. The die
from the ist century BC is of about 9 mm and it only represents a sea-eagle on dolphin;
they were applied on worn, bronze Istrian coins of Demeter and Apollo type, also with
the purpose of extending their circulation.
The coins from the I. Donoiu collection, despite their obvious degradations, are
historically interesting because they reveal various new aspects of money circulation in
Istros. It brings important contributions in regards to the economic evolution of the
Milesian city, but also of the West Pontic area.
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Explanation of the plates:

Plate 1-5. - Autonomous bronze coins issued at Istros.
Plate 6. - Autonomous bronze coins: from Istros (27-30) and of Lysimachos type (31).
Plate 7. - Countermarks applied on Istrian coins from the 3 rd_ 1st c. BC.
Plate 8. - Countermarks applied in the 1 st century BC.
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OBSERVAŢII ASUPRA UNOR EFIGII IMPERIALE TOMITANE
DIN VREMEA SEVERILOR

Corneliu Bogdan Nicolae Beldianu *

Abstract

This short material presents two imperial effigies from a few provincial
monetary issues struck at Tomis, în the times of the Severan dynasty.
After analyzing the effigy of Emperor Septimius Severus (from a 2 assaria
issue - Varbanov no. 4851) and a radiate effigy of Caracalla Augustus (from a few
4 assaria issues) it was concluded that the mint from Tomis did not receive
models of the imperial effigies from a Roman official authority. This provincial
mint simply reproduced on coins, for imaging compliance (it had an important
politica! role), the effigies of the emperors after official coins în circulation.
Key words: Severan dynasty, roman coins, Tomis, iconography, effigies.

Încă din antichitate efigia monetară a împăraţilor romani a stârnit atât
fascinaţia locuitorilor imperiului, cât şi a celor ce trăiau dincolo de graniţele sale, ea
fiind percepută variat de la un spaţiu cultural la altul. Redescoperirea în vremea
Renaşterii a portretului monetar imperial roman a făcut din acesta un model de urmat
în arta miniaturală, precum şi un obiect al pasiunii colecţionarilor.
Dintr-un început trebuie spus că efigia monetară a împăratului roman
reprezenta cu mult mai mult decât portretul său artistic, fiind, aşa cum bine arăta N.
Hannestad, „nu atât imaginea reală a împăratului, cât felul în care acesta doreşte să fie
văzut de contemporani" (Hannestad 1989 I 92). Prin urmare, efigia imperială romană
este un izvor de informaţii, ce poate permite ample consideraţii istorice, ideologice,
propagandistice sau artistice. Cu toate acestea studiul aprofundat al efigiei imperiale
romane este un fenomen în general recent. În România lucrările d-lui Ion Donoiu
(„Monede daco-getice şi efigii romane", Bucureşti 1980 şi „Efigii feminine pe monedele
romane", Bucureşti 1983) au fost un frumos şi provocator exemplu de urmat şi au
precedat cu un deceniu vasta şi aprofundata lucrare a lui Pierre Bastien „Le buste
monetaire des empereurs romains". Cu toate aceste valoroase contribuţii, subiectul este
încă departe de a fi epuizat, iar informaţiile istorice aduse de studiul efigiilor imperiale
se demonstrează a fi de multe ori nebănuite.
Unul din aspectele istorico-numismatice insuficient cercetate este şi modalitatea
prin care o efigie imperială ajungea să ilustreze aversul unei monede provinciale. Iar
aici întrebările sunt numeroase. Cum era transmisă monetăriilor provinciale imaginea
oficială a împăratului, care urma să apară pe monede sau de unde preluau ateliere
provinciale această imagine? Ce tipuri de efigii imperiale erau folosite pe emisiunile
monetare provinciale şi de ce? Sunt doar câteva dintre multe întrebări care cu greu îşi
află acum răspunsul. Însă două efigii imperiale de pe monedele metropolei vest-pontice
Tomis par a oferi câteva informaţii foarte interesante în această direcţie.
Prima efigie asupra căreia ne oprim în aceste rânduri este cea a împăratului
Septimius Severus (a se vedea mai jos planşa I, moneda nr. 1)1 reprezentată pe o
* Societatea Numismatică Română, Bucureşti.
E-mail: beldianub@yahoo.com
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monedă vândută de curând la o licitaţie internaţională (emisiunea monetară tomitană
notată de Varbanov cu numărul 48512). Ceea ce atrage atenţia asupra acestei monede
este portretul împăratului Septimius Severus care prezintă câteva elemente artistice
definitorii pentru maniera stilistică de reprezentare a unora dintre portretele acestui
împărat: barba (împărţită în patru şuviţe, paralele, aproape egale) cade perpendicular
pe direcţia trunchierii bustului, arcada oculară este bine pusă în evidenţă, cu un aspect
grav la fel ca şi pomeţii obrazului, care sunt puternic reliefaţi.
Putem lesne constata că avem de-a face cu un portret monetar cât se poate de
interesant, dar pe care nu îl întâlnim şi pe emisiunile atelierului monetar de la Roma (a
se vedea, pentru exemplificarea stilului artistic al portretelor severinilor folosite de
emisiunile din capitală, planşa I, monedele nr. 3 şi 4 ). Această efigie tomitană este însă
cât se poate de specifică emisiunilor monetare oficiale romane bătute de atelierul
monetar oriental (sirian), ipotetic stabilit la Emesa3. În acest context, prezenţei unui
portret oriental (sirian)4 Old Style (Duncan-Jones 2001 79-80) din anii 194-195 p.Chr.
pe o emisiune de 2 assaria a atelierului provincial de la Tomis îi pot fi găsite o serie de
explicaţii.
Pe baza acestei dovezi numismatice, la o privire superficială, s-ar putea trage
concluzia că portretul monetar oficial se elabora în prezenţa împăratului (aflat probabil
în acel moment în Orient) şi că de acolo acest portret (efigie) era distribuit monetăriilor
provinciale pentru a fi reprodus pe monedele emise de acestea.
Cu toate acestea, lucrurile trebuie privite în ansamblu şi nu unitar. Această
efigie orientală Old Style a împăratului Septimius Severus este la Tomis o raritate, o
prezenţă cel mai probabil singulară (folosită la o singură emisiune monetară sau la cel
mult câteva din aceiaşi serie cronologică) şi nu o efigie comună pe emisiunile monetare
tomitane. Prin urmare, această efigie trebuie privită mai degrabă ca o curiozitate decât
ca o exemplificare a unei reguli.
A doua efigie imperială, de pe monedele metropolei Tomis, pe care o vom
discuta aici este cea a împăratului Caracalla (fiul lui Septimius Severus), înfăţişat cu
coroană de raze (radiis corona), ilustrată pe planşa II, monedele 1 şi 2.
La Tomis, efigia imperală de tip „cap cu cunună de raze" este folosită acum
pentru prima dată, în vremea lui Caracalla August, la monedele cu valoarea nominală
de 4 assaria. Este vorba despre emisiunile monetare, din seriile notate de Regling cu
literele greceşti �' O şi 'C, având descrierea efigiei Kopf mit Krone (cap cu coroană)
(AMNG II p. 734).
Convenţional, monetăria oficială romană, a folosit coroana de raze pe efigia
imperială încă din vremea împăratului Nero, începând cu anii 63- 64 p.Chr. (Bastien
1992 105-106), ca principal element de recunoaştere a unui nominal monetar:
dupondius-ul.s
Care era rostul efigiei cu coroană de raze pe emisiunile metropolei vest pontice
Tomis? Greu de spus. Cum emisiunile tomitane cu acest tip de efigie au valoarea de 4
assaria (şi nu doi) devine evident că nu indicarea nominalului, deja arătat pe reversul
1 Monedă vândută de Naville Numismatics Ltd, Auction 22, lotul 166, 1 Mai 2016, link direct
către monedă: https: //www.acsearch.info/search.html?id=3053552 (AE 6,13 g).
2 Varbanov 2005 393. Este vorba despre o monedă cu valoarea de 2 assaria, purtând pe revers
tipul monetar „Tyche purtătoare de cârmă şi cornul abundenţei".
3 A se face comparaţie cu moneda nr. 2 - planşa I (denar emisiunea RIC 386, var. 2 sau BMC V,
nr. 417 var. - atribuit atelierului din Emesa).
4 Analogia stilistică este evidentă în privinţa efigiei tomitane şi a efigiilor orientale Old Style aşa
cum se poate vedea şi prin comparaţia cu un denar emisiunea RIC 386, var. 2 sau BMC V 417
var. - atribuit atelierului din Emesa (a se vedea moneda nr. 2, planşa I).
sDupondius avea o valoare de doi aşi sau jumătate de sesterţ sau o optime dintr-un denar.
-
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monedelor tomitane prin prezenţa literei �. a fost raţiunea care a stat la baza folosirii
acestei efigii. Este însă greu de crezut că un gravor al monetăriei tomitane din vremea
augustului Caracalla (198 - 217 p.Chr.), nu cunoştea convenţionala legătură dintre
prezenţa pe efigia imperială a coroanei radiate şi nominalul monetar, convenţia
imagistică fiind veche de aproape un secol şi jumătate la acel moment. Mai mult decât
atât, nici un alt atelier monetar din vecinătate (Istros, Kallatis, Odessos, Markianopolis
etc)6 nu foloseşte pe aversul monedelor sale acest tip de efigie.
Evident, prezenţa efigiei radiate pe monedele tomitane, nu poate fi decât
rezultatul unei „încurcături", a unei confuzii. Confuzie ce s-a născut, în cadrul acestui
atelier monetar provincial, cel mai probabil, la apariţia în anul 215 p.Chr. a
antoninianului. Atunci când folosirea efigiei radiate şi pe un alt nominal decât
dupondius-ul, a fost cel mai probabil interpretată la Tomis, într-o primă instanţă, ca o
generalizare a imaginii împăratului cu coroană de raze pe toate monedele, indiferent de
valoarea nominală.
Dar ce legătură există între prezenţa unui portret imperial oriental al lui
Septimius Severus pe o emisiune monetară de la Tomis şi confuzia iconografică sau
„greşeala" de asociere imagistică între valoarea nominală a unei monede şi un tip de
efigie imperială, care reprezintă o altă valoare nominală, făcută de un gravor câţiva ani
mai târziu în cadrul aceluiaşi atelier monetar? Răspunsul este cât se poate de simplu.
Cele două situaţii prezentate aici, arată cât se poate de clar că atelierul tomitan7 nu
primea efigii imperial sau cu alte cuvinte portrete oficiale, de la o autoritate centrală
imperială. Tomisul imitând pur şi simplu, pentru conformitate imagistică, având în
vedere importantul rol politic al acestora, efigiile imperiale (şi chiar tipurile monetare)
de pe emisiunile atelierelor monetare oficiale romane aflate deja în circulaţie. Prin
urmare şi alegerea tipului de efigie imperială, ce urma a fi reprodus pe monedele
tomitane aparţinea de asemenea tot atelierului monetar în discuţie, această alegere
nefiind indicată sau dictată de oficialii imperiali.

6 A se vedea AMNG II, Mouchmov 1912 sau Varbanov 2005.
7

Cel mai probabil lucrurile stăteau la fel şi în cazul celorlalte ateliere provinciale vest-pontice.
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Explicaţia planşelor:

Planşa 1 - Emisiuni monetare pentru Septimius Severus: 1 - em1smne monetară
tomitană cu efigie „siriană"; 2 - denar cu efigie „siriană" emis în Orient - anii 194-195 p.
Chr. ; 3 - 4 - emisiuni de denari ale atelierului monetar de la Roma.
Plate 1 - Monetary issuesfor Septimius Severus: 1 - monetary issuefrom Tomis with
„Syrian" effigy; 2 - denarius with „Syrian" effigy struck in the Orient - 1 94-1 95 AD; 3
- 4 denarii struck in Rome.
Planşa 2 - Emisiuni monetare pentru Caracalla August: 1-2 - emisiuni monetare de 4
assaria bătute la Tomis având efigie cu coroană radiată; 3 - aversul unui antoninian
emis la Roma; 4 - aversul unui dupondius emis la Roma.
Plate 2 - Monetary issues for Caracalla Augustus; 1 -2 - 4 assaria coins struck in
Tomis with the radiate crown effigy; 3 - obverse of an antoninian struck in Rome; 4
- obverse of a dupondius struck in Rome.
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Emesa - RIC 386 var. 2 (194-195 p. Chr.)

3.
Roma - RIC 64 (195 p. Chr.)

4.
Roma - RIC 12oc (197-198 p. Chr.)
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CONTRIBUŢIA MONEDELOR LA STABILIREA CRONOLOGIEI
CIMITIRULUI ŞI BISERICII DE LA RĂDVANI (JUD. BIHOR)

Corina Toma*

Abstract

The present article îs using the monetary finds from the archeological
site of Cefa La pădure (Bihor County) and analyzes the method în which they
were used în establishing the chronology of the church and cemetery în the
medieval village of Rădvani.
The main topic we are addressing îs the chronology of the coins
themselves, which includes the issuing date (a problem on its own for 12th
century Hungarian deniers) and also the circulation period of the coins, an
estimation based on graves with multiple coins and different monetary hoards.
The limitations imposed by the results of Hungarian numismatic research for the
uth - 13th century, can only show how fragile these estimates are, based only on
monetary findings, and brings back în the spotlight the topic of periodisation of
funeral space (early Christian graves and the cemetery around the church) and
the subject of building or re-building Rădvani village's church.
-

Key words: Cefa (Bihor County), coins, chronology, cemetery, church,

excavation coins.

După începerea săpăturilor în situl arheologic Rădvani Gud. Bihor), în anul
2000, o parte din monedele descoperite în perimetrul cimitirului şi al bisericii au fost
semnalate în rapoarte de săpătură sau în articole (Crişan et alii 2001, 2002, 2004,
2008; Crişan, Hora 2005; Crişan 2005, 2007). Pornind de la premisa că prezenţa
monedei facilitează, dar nu datează cu exactitate contextul arheologic, ea oferind doar
un terminus post quem sau un terminus ante quem, propunem o evaluare a rolului
monedelor recuperate în datarea sitului arheologic menţionat.
În rapoartele de săpătură şi în registrul de evidenţă al muzeului (MŢCO, nr. inv.
1627-1642) sunt amintite monede emise de regii Ungariei: Bela I (perioada ducatului
1048-1060), Ladislau I (1077-1095), Ştefan al II-lea (1116-1131), Bela al II-lea (11311141), Ştefan al III-lea (1162-1172), Ludovic I (1342-1382), Sigismund de Luxemburg
(1387-1432) şi Vladislav I (1440-1444)1. În anul 2012, după încheierea cercetării
arheologice, ne-au fost aduse pentru a fi identificate 19 monede (Crişan 2016 123-127):
o monedă atribuită lui Ştefan I (997-1038), o monedă a ducelui Bela, două monede de
argint de secol XI, un denar de la Coloman (1095-1116), cinci denari anonimi din
secolul al XII-lea, un denar al lui Bela al IV-lea (1235-1270), un denar al lui Ludovic I
(1343-1382), un denar al reginei Maria (1382-1395), trei quartingi bătuţi de Sigismund
de Luxemburg (1387-1437) şi trei denari atribuiţi lui Vladislav I (1440-1444), Matia
Corvin (1458-1490), respectiv Ferdinand I (1526-1564).

* Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea.
E-mail: corinatomaoo@yahoo.com

1 Potrivit spuselor responsabilului de şantier Ioan Crişan, monedele au fost identificate iniţial de
către colegii Al. Săşianu şi A. Lakatos (MŢCO), cel mai probabil după determinatorul lui Unger
Emil.
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Seria descoperirilor monetare se deschide cu moneda din mormântul M13,
piesă puternic corodată, pe aversul căreia se observă urme incomplete ale legendei +
STEPHANVS REX, pe care le-am atribuit (ţinând cont şi de diametrul piesei) monedei
Huszar 12• Monedele de acest tip, considerate uneori denari, alteori oboli, au stârnit în
numismatica maghiară o serie de discuţii privind paternitatea şi momentul baterii3.
Deşi momentul apariţiei sale este unul disputat, în general, părerile converg spre
atribuirea monedei menţionate regelui Ştefan I (997-1038)4.
În mormântul M13 din cimitirul de la Rădvani moneda H1 apare singură,
neînsoţită de alte monede, fapt ce îngreunează estimarea timpului scurs între
momentul baterii şi cel al îngropării ei. Nici moneda descoperită în imediata apropiere
(în mormântul M17) nu ne ajută, căci piesa (datorită stării proaste de conservare) se
datează larg pe parcursul secolului al XI-lea. În acest context, atenţia se îndreaptă spre
mormintele cu monede multiple din cimitirele Alba Iulia str. Brînduşei (Rustoiu et
alii 2008 20/M93, 21/M137, 23/M225), Alba Iulia Pâclişa (Gall 2013 204/M2) şi
Moldoveneşti (Roska 1914 137/M28; Gall 2013a 527, 531)5, unde monedele H1 apar fie
alături de emisiunile H6 bătute de Petru I (1038-1041/1044-1046) sau H8 şi H9 bătute
de Andrei I (1046-1060), fie asociate cu monedele ambilor emitenţi. Asocierea în
morminte a monedelor regilor Ştefan I (H1) şi Andrei I (H8) a fost constatată şi în
cimitirele de pe teritoriul Ungariei: Magyarhomorog/c. Hajdu-Bihar (Gedai 1972 67-69;
Kovacs 1997 207, Tab. 82a/14, 16 M114, M132), Ellend/c. Baranya (Gedai 1 972 58, 69,
M 254; Kovacs 1997 207, Tab. 82/13 M25), Vasas/c. Pecs (Gedai 1972 58, 69 (M39) şi
Sorokpolany/c. Vas (Kovacs 1997 207, Tab. 82a/20 M55). Fără a oferi un răspuns sigur,
tezaurele monetare sugerează rămânerea în uz a monedele lui Ştefan I (H1) pentru o
perioadă de timp ce depăşeşte domnia lui Andrei I, existând cazuri în care termenul
-

-

În anul 2004 moneda a fost inventariată ca aparţinând regelui Ştefan al II-lea (MŢCO, nr. inv.
1628).
3 H6man Balint (1916 169-91) a atribuit această emisiune monetară regelui Ştefan I (997-1038),
plasând baterea ei imediat după încoronare, ea având drept model dinarii de Regensburg ai
socrului său, principele Bavariei, Henric al II-lea (985-995). Laszlo Gyula (apud Kovacs 1997
38-45) şi Fekete Andras (1992 9-10) au devansat momentul emiterii, legând moneda H1 de tatăl
lui Ştefan I, conducătorul Geza (972-997). Cataloagele numismatice maghiare atribuie această
monedă regelui Ştefan I (Rethy 1899 11/1, Tab I/1; Unger 1960 5/1; Huszar 1979 31/1).
4 Gedai Istvan (1972 23-32; 1986 56-93; 2003 35-39) a încercat să argumenteze, pe baza
stratigrafiei orizontale a cimitirelor, a structurii tezaurelor monetare şi a datelor istorice
existente, emiterea monedei H1 la sfârşitul celui de-al doilea deceniu al domniei lui Ştefan I, mai
exact, după anul 1018/1020. Ulterior, Kovacs Laszlo (1997 45-49, 208) a atacat demonstraţia
făcută de Gedai Istvan, considerând că, pe baza circulaţiei monetare din secolul al XI-lea şi a
monedelor descoperite în morminte, nu se poate stabili o regulă generală asupra apariţiei
monedei Hi. Nici în cazul tezaurelor, datele nu sunt concludente, ele indicând începutul baterii
monedei H1 în anii 1000/1008 sau 1013/1015. Kovacs Laszlo a atacat şi documentul de la
Veszprem invocat de Gedai Istvan în argumentaţia sa, afirmând că dacă s-ar adeveri că
documentul este o dovadă certă pentru introducerea taxei în bani în perioada 1018-1020, atunci
baterea monedei H1 trebuie să fi început cu câţiva ani înainte. Alţi numismaţi (Stanislav
Suchodolski, Kenneth Jonsson şi Ana-Maria Velter) au optat pentru stabilirea momentului
emiterii monedei H1 pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a deceniul doi (1015, 1018, 1018/1020
sau după anul 1020) (apud Kovacs 1997 49-51, Tab. 5; Velter 2002 164-165; Jonsson 2003 6364). O datare mai târzie a fost propusă de Christian Turnwald, care a avansat ipoteza baterii
concomitente a monedelor H1 şi H4 în anul 1025 (apud Kovacs 1997 43-44).
5 Ana-Maria Velter (1997 166, 347/XL) semnalează în mormântul M28 şi o monedă H7 emisă de
Aba Samuel (1041-1044).
2
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post quem este dat de monedele regilor Solomon (1063-1073) şi Geza I (1074-1077)
(Gedai 1972 70, Tab. 2; Kovacs 1997 209, Tab. 83a/15, 22; Kovacs 2006 42/20, 45 46/32)6. Estimarea unei durate de câteva decenii pentru folosirea monedei lui Ştefan I
îndeamnă la o atitudine prudentă vizavi de momentul depunerii monedei H1 în
mormântul de la Rădvani, pentru evaluarea căruia trebuie să avem în atenţie şi restul
descoperirilor monetare.
În stadiul actual al cercetării cimitirului Rădvani, moneda H1 este urmată de
moneda Huszâr 11 bătută de ducele Bela (1048/1050-1060), monedă găsită în
mormântul M233. Î n calitate de principe, Bela a primit de la fratele său, regele Andrei
I, dreptul de a bate monedă în teritoriile încredinţate lui (partea de la est de fluviul Tisa
şi regiunea Nitra). Uzând de acest drept (jus propriae monetae), ducele Bela a emis un
singur tip monetar (H11), o monedă de bună calitate care, datorită faptului că nu a
urmat cursul devalorizării înregistrat în cazul emisiunilor lui Andrei I, a circulat
uniform în întreg regatul maghiar (Kovacs 1997 100-101, 105, 212). În cimitirele din
Transilvania sunt semnalate câteva monede atribuite regelui Bela I, însă prezenţa
monedei H11 ne este cunoscută doar în cazul cimitirului Hunedoara Dealul Comoara
(Roska 1913 171/M6; Sabău 1958 289/17; Velter 2002 346/XXXI). În cimitirele de pe
teritoriul actual al Ungariei (Kovacs 1997 107, 207, Tab. 82a)7, monedele ducale (H11)
se asociază în majoritatea cazurilor cu monedele regale (H12), excepţie făcând
mormântului M2o din cimitirul Szentkiraly (c. Bacs-Kiskun), unde moneda ducelui
Bela se asociază cu moneda H15 a regelui Solomon (1063-1074). Asocierea dintre
moneda ducală şi cele ale regelui Solomon o reîntâlnim în tezaurele monetare, dar spre
deosebire de cimitire, descoperirile de la Nagytapolcsany/r. Nitra (Slovacia) şi
Domsod/c. Pest (Ungaria) (Kovacs 1997 209, Tab. 83 a-b/23) indică o perioadă de
circulaţie ce atinge domnia lui Geza I (1074-1077) şi începutul domniei lui Ladislau I
(1077-1095). În absenţa altor elemente de inventar, datarea mormântul M233 este
condiţionată de estimarea duratei de folosinţă a monedei H11, care pare a se prelungi
până în deceniul opt al secolului al XI-lea.
-

Moneda H1 (Ştefan I)

Moneda H11 (Bela I)
Tezaure

Cimitire

i
Petru I (1038-1041 I 1044-

i
Solomon (1063-1073)

i
Solomon (1063-1073)

1046)
Andrei I (1046-1060)

Geza I (1074-1077)

Cimitire

Tezaure

i
Ladislau I (1077-1095)
Coloman (1095-1116) ?

Tab. 1 Perioada de circulaţie a monedelor H1 şi H11 cf asocierilor din morminte şi din tezaurele monetare

Revenind la problema datării mormântului M13 din cimitirul Rădvani,
constatăm că (potrivit repertoriului descoperirilor) între moneda atribuită lui Ştefan I
şi aceea a ducelui Bela nu intervin emisiuni ale regilor Petru I, Aba Samuel sau Andrei
I. Deşi acceptarea existenţei unui hiatus este prematură, atâta vreme cât săpăturile
efectuate au acoperit sub 8% din suprafaţa cimitirului8 , Ioan Crişan (2016 69-70) a
6 Tezaurul de la H6dmezi:ivâsârhely (c. Csongrâd, Ungaria) conţine monede bătute de Ştefan I
(H1), Petru I (H?), Aba Samuel (H7), Andrei I (H8, H9) şi Solomon (H14, H17), iar tezaurul
descoperit la Topoeany-Dolne (r. Nitra, Slovacia), determinat parţial, include monede emise de
regii Ştefan I (H1), Bela I (Hu, H12), Solomon (H17) şi Geza I (H18, H19, H20).
7 Vezi cimitirele de la Esztergom (c. Komârom-Esztergom), Rezi (c. Zala), Sarkadkeresztiir (c.
Bekes), Szeged-Szoreg (c. Csongrâd) şi Tiszalok (c. Szabolcs-Szatmâr-Bereg).
8 În perioada 2000-2011 (cu întreruperi), din suprafaţa cimitirului estimată la 7 ooo mp a fost
cercetată o arie de 532 mp, unde au fost descoperite 448 de morminte, din care 194 de
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reluat interpretarea Anei-Maria Velter (2002 166, 172)9, cf căreia emisiunile primului
rege apostolic - Ştefan I - nu au ajuns în pământ înainte de a doua treime a secolului,
şi, preluând trunchiat observaţiile din studiul înmânat în anul 2012 (odată cu catalogul
monedelor), a datat mormântul M13 începând cu a doua treime a secolului al XI-Zea
până în a doua jumătate a secolului când apar emisiunile regilor Solomon (10631073) şi Geza I (1074-1077). Restrângerea cronologiei mormântului M13 este
nefondată, căci contextele funerare10 şi tezaurele monetare sugerează pentru moneda
lui Ştefan I o perioadă de circulaţie ce porneşte din momentul baterii (situat cândva în
primele două decenii) şi continuă până în deceniile şapte şi opt ale secolului al XI-lea
(Tab. 1). Mai mult, cronologia propusă pentru mormântului M13 subminează, fără
semnalarea altor elemente cu putere certă de datare, opţiunea finală pentru fixarea
debutului înmormântărilor în cimitirul Rădvani la începutul secolului al XI-Zea (Crişan
2016 71)11•
O datare incertă avem şi în cazul monedei descoperite în mormântul M64.
Moneda, puternic deteriorată, nu poate fi atribuită unui anumit emitent din a doua
jumătate a secolului al XI-lea, reexaminarea ei permiţând restrângerea datării la
perioada cuprinsă între domnia lui Geza I (1064-1077) şi începutul domniei lui Ladislau
I (1077-1095)12• Urmând stratigrafia orizontală a cimitirului, în vecinătatea
mormântului M64 se plasează mormântul Ms9 în care a fost depus un denar Huszâr
40, bătut în a doua jumătate a domniei regelui Coloman (Kovacs 1997 178-180, Tab.
63)13. Renunţarea treptată la începutul secolului al XII-lea la obiceiul depunerii mai

morminte au fost atribuite fazei I (Crişan 20016 63). Mai mult, există alte două monede (în
mormintele Mi7 şi M294) datate în secolul al XI-lea, care datorită stării de conservare au
emitentul necunoscut. Pentru datarea mormintului M294, Ioan Crişan (2016 70) aminteşte
mormintele din cimitirele Alba Iulia - str. Brînduşei şi Piispi:ikladâny-Eperjesvi:ilgy, unde obiecte
de podoabă similare (inele de păr cu extremitate în formă de S şi un inel digital din bandă de
argint cu secţiune rombică) apar în asociere cu monede de la Ştefan I, respectiv Andrei I. La
acestea se adaugă moneda din mormântul M274, care prin prisma inventarului funerar (inele de
păr simple şi cu extremitatea în formă de S) şi a învecinării cu mormântul ce conţine moneda
ducelui Bela, poate fi atribuită ipotetic secolului al XI-lea.
9 În sprijinul acestei idei, Ana-Maria Velter aminteşte mormântul M2S din cimitirul de la
Moldoveneşti şi descoperirile din cimitirele Arad-Vladimirescu şi Văşand. În primul caz
contextul de descoperire al monedelor lui Petru I şi Andrei I rămâne necunoscut, iar la Văşand
sunt semnalate două morminte ce conţin o monedă H1 a lui Ştefan I (MS), respectiv o monedă
H9 a lui Andrei I (Ml) (Roska 1941 51-52/Ml, M4, MS, M9).
10 Reamintim aici cimitirele, nu puţine la număr, în care monedele lui Ştefan I apar singure:
Alba Iulia str. Brînduşei cu mormintele M94, Mi33, Mi24, Mi45, Mi70, Mi96, M224, M22S
(Rustoiu et alii 2009), Hunedoara Dealul Comoara cu mormintele M23, M24, M29, M39
(Roska 1913 174-177), Moldoveneşti cu mormintele M23, M24, M32 (Roska 1914 133-134, 137),
Vărşand (Roska 1941 52/MS) sau Hodoni (jud. Timiş) cu mormintele M2 şi M4, fiecare cu câte
două monede H1 (Bejan, Moga 1979 159, 165).
11 Spre sfârşitul cercetării arheologice a sitului, prima fază a cimitirului Rădvani (anterioară
construirii bisericii) a fost datată în secolele XI-XIII, fără a acoperi în întregime ultimul secol, de
vreme ce a doua fază din evoluţia cimitirului a debutat odată cu ridicarea ecjificiului bisericii şi
s-a dezvoltat în jurul acestuia în decursul sec. XIII-XVI (Crişan 2011 29) . In urma campaniei
din anul 2011, pentru cea de-a doua fază se revine la datarea propusă în anii anteriori: secolele
XIV-XVI, consemnându-se faptul că nu au fost identificate vestigii ale unui presupus edificiu
bisericesc databil în secolele XI-XIII (Crişan 2012 42).
12 Iniţial, am propus o datare care mergea până spre începutul domniei lui Coloman (vezi Crişan
2016 123).
13 Analizând critic cronologiile predecesorilor săi: H6man Bâlint, Leszih Andor, Unger Emil şi
Huszâr Lajos, Kovacs Lâszl6 se pronunţă, în lipsa reperelor arheologice, doar asupra cronologiei
tipurilor monetare H31, H33, H35 şi H3S.
-

-
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multor monede într-un singur mormânt14 împiedică formularea unor ipoteze privitoare
la momentul depunerii monedei lui Coloman. Nici tezaurele monetare nu aduc
informaţii suficiente15; singura descoperire cunoscută care conţine denari H40 este cea
de la Mosonyteteny (Austria), cu termenul post quem dat de moneda H47 bătută în
timpul lui Ştefan al II-lea (1116-1131) (Kovacs 1997 211, Tab. 83b/43; 2006 44/30).
Între mormintele M64 şi M59 a fost dezvelit mormântul M62 care avea în inventar un
denar anonim Huszâr 82, cu emitent şi dată de batere necunoscute16 • Lipsa legendei a
făcut imposibilă atribuirea denarilor anonimi bătuţi pe parcursul secolului al XII-lea,
cunoscut fiind faptul că emiterea lor a început în timpul domniei lui Coloman (Kovacs
1997 291). Alţi denari anonimi de secol XII apar în grupul format de mormintele
M2t6, M228 şi M214, ce conţin monede de tip Huszâr 84, Huszâr 96 şi Huszâr
99 sau 100 (starea fragmentară şi reversul ilizibil fac imposibilă diferenţierea între
ultimele două variante).
Identificarea emitenţilor acestor denari fără legendă a rămas până astăzi sub
semnul întrebării. Comparând diferite semne şi simboluri care apar pe monede, Rethy
Laszlo (1899 15-16, Tab. 5) a inclus denarii anonimi CNH I 69 (H82), CNH I 71 (H84),
CNH I 81 (H96), CNH I 87 (H99) şi CNH I 88 (H100) într-o primă categorie, care
începe cu domnia lui Coloman (1095-1113) şi sfârşeşte cu domnia lui Geza al II-lea
(1141-1162)17.
Pentru denarii H82 şi H84, absenţi din cimitirele transilvănene verificate de
noi, singurele repere cronologice rămân tezaurele monetare, cu rezerva că ele au fost
recuperate (de cele mai multe ori) parţial sau au o compoziţie incertă. Astfel, în tezaurul
monetar de la Zau de Câmpie Gud. Mureş) denarii anonimi H82 se asociază cu denari
emişi de Geza al II-lea (Kozli 1875 59; Sabău 1958 299/62; Kovacs 1997 307, Tab. 99).
Denarii de tip H84 din tezaurele maghiare de la Etyek-Bot(hi) puszta, Esztergom
Graner Fund şi dintr-un alt tezaur din zona Esztergom apar alături de monedele lui
Coloman şi Bela al II-lea (Kovacs 1997 307, Tab. 99; Kovacs 2006 37-40). Prezenţa
denarilor H82 şi H84 în tezaure care conţin monede din timpul lui Bela al II-lea (1131-

14 La scara bazinului carpatic se cunosc două morminte, în cimitirele de la Kaposvar/c. Somogy
(Ungaria) şi Moravan (Slovacia), în care monedele regelui Coloman (H33 şi H35) sunt depuse
alături de monedele H49 emise de regele Bela al II-lea (1131-1141) (Kovacs 1997 208, Tab.
82b/55-56) .
15 Nici unul dintre cele trei tezaure transilvănene care conţin monede emise de Coloman nu
include moneda H40. Tezaurul de la Bărăbanţ (Alba Iulia, jud. Alba), recuperat parţial, conţine
184 de monede H35 şi H37 bătute de Coloman şi 3 monede H49 emise de Bela al II-lea (11311141). Tezaurul de la Zaul de Câmpie (jud. Mureş) este format din 203 monede (tipurile
neprecizate) emise de Coloman, Ştefan al II-lea (1116-1131), Bela al II-lea şi Geza al II-lea (11411162). Situaţia rămâne necunoscută în cazul tezaurului de la Sohodol (jud. Alba), unde din cele
aproximativ 1 200 monede componente au fost recuperate doar două monede (H35 şi H37)
(Sabău 1958 299/62; Pap, Blăjan 1995 489-496, Pl. I-IV; Velter 2002 341/V, 352/LXXV;
Munteanu 2007 183).
16 Semnalăm aici eroarea făcută de noi în catalogul monedelor din 2012, unde în cazul denarilor
anonimi de secol XII a apărut sintagma cu urme de legendă (vezi Crişan 2016 124).
17 Unger Emil (1960 7-8) a atribuit denarul CNH I 71 (H84) regelui Ştefan al II-lea (1116-1131) şi
denarii CNH I 69 (H82), CNH I 81 (H96), CNH I 87 (H99) regelui Bela al II-lea (1131-1141),
atribuiri care nu au rezistat în timp. Dată fiind polemica din jurul datării acestor emisiuni, Ioan
Crişan (2016 69, 143-144/M214, M216, M228) a adoptat la prezentarea mormintelor (Anexa III)
cronologia propusă de Unger Emil, iar în prezentarea primei faze a cimitirului de la Rădvani pe
cea propusă de Rethy Laszlo.
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1141) şi Geza al II-lea (1141-1162) trimite la cronologia tradiţională propusă de Rethy
Laszlo 18 , adică la epoca regilor Coloman-Geza al II-lea (1095 -----+ 1162).
Denarii anonimi H96, H99 şi H100 apar în cimitirele din jurul bisericilor de la
Streisângeorgiu/jud. Hunedoara (Popa 1976 52/M46, 54/M57; Velter 2002 351/LXIII
M46 şi M57; Gall 2013c 163), Biharia - Cărămidărie/jud. Bihor (Velter 2002 341342/VIII 69-70, 78), Cluj-Mănăştur/jud. Cluj (Velter 2002 343/XVII M 158) şi Dăbâca
Grădina lui Tămaş/jud. Cluj (Gâll 2013b 163-164/M12A şi 165/M26). În cimitirul
Cluj-Mănăştur au fost descoperiţi denari cu numele lui de Bela al III-lea (1172-1196), iar
în cimitirele Biharia-Cărămidărie şi Streisângeorgiu sunt semnalaţi denari anonimi de
tip H117a şi H140, dataţi de Kovacs Laszlo (1997 297-304) în a doua jumătate a
secolului al XII-lea, din timpul domniei lui Geza al II-lea şi până în primii ani ai
domniei lui Bela al III-lea (1141 -----+ 1196)19.
Spre deosebire de cimitirele menţionate, documentate numismatic până spre
sfârşitul secolului al XII-lea, în stadiul actual al cercetării, din cimitirul Rădvani avem o
singură monedă care poate să depăşească (ca dată de emitere) domnia lui Geza al II-lea
(1141-1162) : denarul anonim Huszâr 164 găsit împreună cu un denar emis de Ludovic
I (1343-1382) în mormântul Mt23. Unger Emil (1960 9) a datat această monedă în
epoca lui Ştefan al III-lea (1162-1172), însă numismaţii maghiari au respins această
atribuire. După reexaminarea opţiunilor existente în istoriografie, Kovacs Laszlo (1997
299-305) a propus pentru baterea denarului anonim H164 domnia lui Geza al II-lea şi a
regilor următori, mergând până la începutul domniei lui Bela al III-lea (1141-1196).
Exemplarele descoperite în cimitirele transilvănene sunt puţine, în cimitirul Drăuşeni
(jud. Braşov), denarul anonim H164 aparţine unui mormânt ce conţinea şi o monedă
emisă de Bela al III-lea (apud Velter 2002 345/XXII 144). Denarul H164 apare şi în
cimitirul Alba Iulia
Catedrala Romano-Catolică, unde moneda cea mai târzie îi
revine regelui Bela al III-lea (Velter 2002 340/34). Asocierea în mormântul de la
Rădvani a denarului anonim H164 cu moneda bătută de Ludovic I nu trimite la o lungă
perioadă de circulaţie a celui dintâi. Diferenţa de aproape 200 de ani dintre cele două
monede, situarea mormântului M123 în interiorul bisericii şi poziţia denarului anonim
(„sub capătul piciorului stâng") ne îndeamnă să presupunem că denarul H164 provine
dintr-un context mai vechi, deranjat de lucrările de construcţie ulterioare sau de
săparea mormântului M12320•
Denarii anonimi menţionaţi au servit la datarea primei faze a cimitirului
Rădvani - cimitir de tip rural, fără biserică până dincolo de începutul secolului al
XII-lea, denarului H164 atribuindu-i-se un rol esenţial în fixarea cronologiei sitului:
-

-

-

Pe bază de monede se pot individualiza câteva morminte datând din
secolul al XII-Zea, respectiv mormintele M62, M214, M216 şi M228. [. . .] Dinarul
arpadian anonim H164, emis probabil în timpul regelui Ştefan al III-Zea susţine
ipoteza practicării înmormântărilor şi în al treilea sfert al secolului al XII-Zea
(Crişan 2016 71).

18 Împărţirea în două grupe cronologice a denarilor anonimi de secol XII făcută de Rethy La.szl6
a fost criticată parţial de Kovacs Laszlo (1997 291-292).

19 Datarea lui Kovacs Laszlo se bazează pe analiza cimitirelor transilvănene de la Peteni şi Zăbala
Uud. Covasna). Folosind evenimentele istorice pentru a stabili cronologia cimitirelor şi a
denarilor anonimi descoperiţi aici, Kovacs Laszlo stabileşte emiterea denarilor anonimi H117a şi
H140 în timpul domniei lui Geza al II-lea sau în anii imediat următori. Ulterior, luând în
discuţie şi baterea denarului bracteat H191, ajunge la concluzia că cele două cimitire au fost
folosite atât în perioada domniei lui Geza al II-lea, cât şi la începutul domniei lui Bela al III-lea
(anii imediat următori după 1172).
20
Opinia formulată în manuscrisul din 2012 a fost preluată de arheologul Ioan Crişan (2016 69),
fără argumentaţia care o însoţea.
56

https://biblioteca-digitala.ro

Contribuţia monedelor la stabilirea cronologiei cimitirului şi bisericii de la Rădvani

Monedele din mormintele menţionate acoperă, aşa cum am arătat deja, epoca
Coloman- Geza al II-lea (1095 -----+ 1162), prezenţa lor sugerând practicarea
înmormântărilor până după mijlocul secolului al XII-lea, însă precizarea (ca dată
finală) a celui de-al treilea sfert al secolului nu se justifică. Arheologic, denarul H164 a
fost găsit în poziţie secundară, contextul pentru care moneda oferă termenul post quem
rămânând necunoscut: un mormânt mai vechi (legat sau nu de existenţa bisericii!) sau
o pierdere accidentală. Din perspectiva abordării numismatice, utilizarea datării lui
Unger Emil pentru denarul H164 (seducătoare prin precizie) nu este viabilă. Moneda în
cauză, la fel ca şi restul denarilor anonimi fără legendă, nu poate fi legată de un rege
anume, iar dacă ar fi să acceptăm folosirea ei pentru datarea vreunei faze a cimitirului
Rădvani, atunci, pentru mai multă siguranţă, trebuie să luăm în considerare durata
domniilor lui Geza al II-lea şi ale regilor următori (inclusiv Bela al III-lea).
Singura monedă de secol XIII descoperită în situl arheologic Rădvani este
denarul Huszâr 310 emis de Bela al IV-lea (1235-1270), găsit sub talpa fundaţiei
bisericii. Contextul arheologic al descoperirii a determinat caracterizarea monedei
drept singurul reper sigur pentru datarea construcţiei (Crişan 2016 71). Având aceste
premise, se pune întrebarea: Cum datează moneda lui Bela al IV-Zea biserica de la
Rădvani?
Înainte de toate, reamintim faptul că rolul de indicator cronologic al monedei
depinde de datarea ei şi aici trebuie să avem în vedere atât data emiterii, cât şi
intervalul de timp scurs între aceasta şi momentul depunerii sau pierderii ei în situl de
la Rădvani. Moneda puţin uzată, cu relieful înalt, bine păstrat, evocă o perioadă scurtă
de utilizare, observaţie relativă de vreme ce data de emitere a monedei H310 nu este
cunoscută, baterea ei fiind raportată la întreaga domnie a emitentului (1235 -1270). În
ceea ce priveşte estimarea perioadei de circulaţie, tezaurele monetare Cenad şi Obad /
jud. Timiş, Sebiş şi Ştei / jud. Bihor (Harsânyi 1924; Sabău 1958 287/10, 291/29,
293/38, 295-296/50), închise cu monede de la Andrei al III-lea (1290-1301), indică
circulaţia emisiunilor lui Bela al IV-lea până spre sfârşitul secolului al XIII-lea şi,
rezidual, până în primele decenii ale secolului următor21•
În aceeaşi măsură cu informaţiile de natură numismatică, important este
contextul descoperirii, dat ca fiind sub talpa bisericii construite în două etape. Iniţial,
moneda lui Bela al IV-lea a fost legată de prima etapă, construcţia bisericii fiind fixată
în ultimele decenii ale secolului al XIII-lea sau în a doua jumătate a secolului al XIII-lea
(Crişan et alii 2003, 2004)22• După încheierea investigaţiilor arheologice, se precizează
faptul că moneda a fost găsită sub talpa fundaţiei bisericii în faza a doua de
construcţie (Crişan 2016 79). În situaţia dată, rolul monedei se schimbă, datarea ei
devenind un terminus ante quem pentru apariţia bisericii şi unul post quem pentru
lucrările de refacere:
Singurul reper arheologic sigur privind construirea bisericii este
dinarul H310, emis în timpul regelui ungar Bela al IV-Zea (1235-1270),
descoperit sub talpa fundaţiei acesteia. În urma analizei detaliilor vestigiilor
dezvelite, rezultă că edificiul a fost înălţat anterior plasării acestei monede,
pentru ca ulterior să fie supus unor intervenţii (Crişan 2016 85).

21 În tezaurul de la Obad monedele lui Bela al IV-lea se asociază cu monede bătute de regele sârb
Ştefan Dragutin (1276-1316) şi de Tokai, hanul Hoardei de Aur (1290-1312).

22 Datare argumentată de moneda emisă în timpul regelui Bela al IV-Zea (1235-1270) găsită
sub talpa fundaţiei, planul construcţiei bisericii şi informaţiile documentare din care rezultă că
la 1292 satul Rădvani avea o biserică, iar preotul achita dările percepute de episcopul catolic
de Oradea (Crişan 2005 57).
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prin urmare,
Acţiunea constructivă corespunzătoare primei faze s-a produs în a
doua jumătate a secolului al XII-Zea sau în prima jumătate a secolului
următor, iar edificiul a păstrat forma şi dimensiunile iniţiale până la
îngroparea amintitei monede Bela al IV-Zea (Crişan 2016 87).

În sprijinul acestei cronologii au fost aduse şi mormintele cu monede din secolul
al XII-Zea, emise în perioada de după domnia regelui Coloman (sic!), atribuite datorită
absenţei resturilor materialelor de construcţie23 cimitirului fără biserică (Crişan 2016
87). Dacă cronologia denarilor anonimi de secol XII (Coloman -----+ Geza al II-lea, poate
chiar epoca lui Bela al III-lea) reprezintă un terminus post quem pentru ridicarea
bisericii de la Rădvani, atunci datarea ei în a doua jumătate a secolului al XII-lea nu se
susţine, aceasta dacă nu cumva aceste morminte aparţin chiar cimitirului din jurul
bisericii24.
Nici cealaltă variantă, a datării primei faze a bisericii în prima jumătate a
secolului următor, nu este sugerată de descoperirile monetare din situl de la Rădvani25.
Singura descoperire de secol XIII, moneda lui Bela al IV-lea oferă doar un terminus
ante quem, ce poate fi (potrivit cronologiei monedei) şi a doua jumătate a secolului al
XIII-lea, nu doar mijlocul acestuia. Lipsa sau prezenţa firavă a materialului numismatic
datat în acest veac a fost constatată şi în cazul altor necropole26• În situaţia dată, pentru

23 În plus, invocarea resturilor materialelor de construcţie pentru a proba relaţia dintre biserica
atribuită primei faze şi înhumările conexe acesteia este şubrezită de cazul mormântului M364.
Mormântul, ce conţinea inele de păr cu capătul răsucit, caracteristice secolului al XI-lea, dar care
apar şi în secolul al XII-lea (Gâll 2010 et alii 71), a fost atribuit, datorită prezenţei resturilor
materialelor de construcţie, fazei a doua a cimitirului Rădvani (cimitirului din jurul bisericii)
(Crişan 2016 73). Discutabilă rămâne însă provenienţa acestor resturi, atâta vreme cât la
ridicarea bisericii fazei I au fost folosite pietre şi cărămizi provenite de la o construcţie mai
veche, ale cărei urme nu au fost identificate în teren.
24 Întrebarea, ca ipoteză de lucru, nu poate fi evitată atâta vreme cât termenul post quem pentru
apariţia bisericii rămâne înfiinţarea episcopiei catolice de Oradea în vremea lui Ladislau I (10771095) (Crişan 2016 87).
25 Datarea bisericii de zid abia în prima jumătate a secolului al XIII-lea vine în contradicţie cu
argumentul de ordin documentar, invocat de Ioan Crişan în sprijinul existenţei unei biserici la
Rădvani încă de la sfârşitul secolului al XII-lea (vezi nota 22). Pentru a evita nepotrivirea, putem
presupune că este vorba de biserica de la care provin pietrele şi cărămizile refolosite (edificiu
nelocalizat în teren) sau de o biserică de lemn, dar atunci redeschidem dosarul apartenenţei
mormintelor cu denari anonimi de secol XII, atribuite cimitirului fără biserică.
26 O situaţie similară o avem în cazul cimitirului Sânnicolau de Beiuş Uud. Bihor), unde în
sectorul „La Turn" au fost descoperite, cu excepţia mormântului Mus care conţinea un pfennig
de Landstrass (Carinthia) emis de Bernhardt al II-lea (1202-1256), doar morminte cu monede
maghiare emise de Ludovic I (1342-1382), Maria (1382-1387) şi Sigismund de Luxemburg
(1387-1437). În acelaşi sector au fost găsite, în afara contextelor funerare, monedele regilor Geza
al II-lea (1141-1162), Ştefan al III-lea (1162-1172) şi Bela al III-lea (1172-1196), provenite din
morminte deranjate de secol XII. Cu alte cuvinte, în cimitirului Rădvani, la fel ca şi în cazul
cimitirului Sânnicolau de Beiuş, ne aflăm în situaţia de a documenta numismatic folosirea lui în
secolul al XIII-lea doar pe baza unei singure monede. Acesta a fost probabil unul din motivele
pentru care autorii săpăturilor arheologice nu au pus în legătură directă mormântul ce conţinea
moneda de secol XIII cu nici unul dintre cele trei monumente ecleziatice identificate, datând
cimitirul în secolele XI-XII (Popa, Chidioşan 1988; Avram 1995 71-75; Toma 2012a). Raritatea
descoperirilor monetare de secol XIII a fost constatată şi în cazul cimitirului de la Dăbâca Uud.
Cluj), unde a fost descoperită o singura monedă de la Bela al IV-lea (Gâll 2013b 185, 187), sau
Cladova Uud. Arad), unde monedele lui Bernhardt al II-lea şi Ladislau al IV-lea Cumanul 58
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a înlătura ipoteza existenţei unui hiatus în folosirea necropolei Rădvani, este nevoie de
semnalarea unor elemente de habitat care să acopere secolul al XIII-lea, căci
descoperirile monetare revin, aşa cum vom vedea în continuare, abia spre mijlocul
secolului al XIV-lea.
Revenind la cimitirul Rădvani, mormântul Mt23 conţinea, aşa cum am amintit
mai sus şi un denar Huszâr 547 bătut de Ludovic I (1342-1382), monedă ce
marchează o nouă etapă a înmormântărilor în cimitirul Rădvani. Cunoscut sub numele
de denarius Saracenus, moneda H547 a fost datată (în literatura clasică de specialitate)
în anii 1373-1382, ea urmând denarului cu efigia Sfântului Ladislau emis între anii
1358-1372 (Huszar 1979 90/547; Pohl 1982 Tab. 26/89; Pohl 1983 74). Recent, T6th
Csaba (2003/1; 2003/2; 2004) a demonstrat că denarii cu cap de sarazin au fost bătuţi
spre mijlocul domniei lui Ludovic I, înaintea denarilor cu efigia Sfântului Ladislau,
aceştia din urmă fiind monedele emise spre sfârşitul domniei. Dincolo de data de
emitere, denarii H547 au circulat, cf compoziţiei tezaurelor monetare (Kirâly 1952 2737; T6th 2003/1 20), până în timpul reginei Maria (1382-1395) şi a regelui Sigismund
de Luxemburg (1387-1437).
Volumul mare de monedă bătută de Sigismund de Luxemburg (1387-1437) se
reflectă şi în descoperirile monetare din morminte27, în cimitirul Rădvani fiind găsiţi
trei quartingi Huszâr 586 (unul în strat, în interiorul bisericii, ceilalţi doi în
mormintele Mt26 şi Mt90). Puternica şi rapida devalorizare a quartingilor28 a redus
perioada lor de circulaţie, Husar Lajos (Huszar 1972 216) considerând că aceste
monede au ieşit din circulaţia comercială după ultimul an de domnie a regelui emitent.
Prezenţa lor în tezaure monetare care ating epoca lui Ioan de Hunedoara (Toma 2016
37, cu bibliografia) ne determină să nu excludem, rămânerea, pe alocuri, în circulaţie şi
în perioada inflaţionistă ivită după moartea lui Sigismund de Luxemburg. Perioada
inflaţionistă din timpul domniilor lui Albrecht (1437-1439) şi Vladislav I (1440-1445),
separate de interregnum-ul dintre anii 1439-1440, este documentată de denarul de
cupru (Huszâr 605) bătut de Vladislav I, descoperit în mormântul Mt24 săpat în
interiorul bisericii. Moneda lui Vladislav I din anul 1442 (Pohl 1974 55) reprezintă
ultima descoperire monetară din cimitirul Rădvani29.
descoperite în afara contextelor funerare - pledează pentru o întrerupere a locuirii pe durata
celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIII-lea (Mărginean 2016 103-107).
27 Spre exemplu, în cimitirul Sânnicolau de Beiuş (Toma 2012 26-27), modificarea adusă de
domnia lui Sigismund de Luxemburg în structura descoperirilor monetare este evidentă, fiind
descoperite trei dintre tipurile monetare emise: denari (3 buc.), parvi (1 buc.) şi quartingi (2
buc.).
28 Quartingii de cupru cu argint bătuţi după reforma monetară din anul 1430 au cunoscut o
devalorizare extrem de rapidă, cursul oficial crescând de la 400 de bucăţi la 6 ooo-8 ooo de
bucăţi pentru un florin, ultima rată de schimb fiind înregistrată spre sfârşitul domniei lui
Sigismund de Luxemburg (1435) (Pohl 1968 48; T6th 2006 172).
29 În campania arheologică din anul 2007, în nivelul de locuire (S VIII B) au fost descoperite
două monede bătute de regina Maria (1382-1387, +1395), respectiv Matia Corvin (1458-1490).
Denarul Huszâr 569 bătut de regina Maria a fost emis cf cronologiei tradiţionale între anii
1384-1395. Cercetările recente au demonstrat că această variantă a denarilor reginei a apărut în
prima parte a domniei, cândva între anii 1382-1384 (T6th 2002; Toma 2012b), şi, potrivit
compoziţiei tezaurelor monetare, ei au circulat şi în vremea domniei lui Sigismund de
Luxemburg. Denarul Huszâr 702 a fost bătut de Matia Corvin în anul 1461, înaintea reformei
monetare (1467), într-o perioadă în care se practica retragerea din circulaţie şi topirea anuală
monedelor (renovatio monetae) (Huszâr f. a. 555; Pohl 1972 10). În tezaurele monetare
transilvănene, denarii lui Matia Corvin de dinainte de reformă apar sporadic, cunoscute fiind
tezaurele Şieu II (1496/1501) şi lara (1528) (Toma 2016 39-40).
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***

Prezentarea de mai sus a luat naştere în urma unor discuţii contradictorii privind
capacitatea şi modul de folosire al monedelor în datarea sitului arheologic Rădvani. Prin
reluarea descoperirilor monetare publicate în monografia sitului menţionat (Crişan
2016) atragem atenţia asupra limitelor pe care le impun rezultatele cercetării
numismatice, adeseori arheologii atribuind monedelor o puterea mult prea precisă de
datare. Capacitatea de datare a monedei este condiţionată de cunoaşterea atât a datei de
batere, cât şi a perioadei de circulaţie sau folosinţă, care poate să acopere câteva decenii
după ieşirea din monetărie. În cazul monedelor lipsite de indicii privind momentul
baterii sau emitentul, cataloagele numismatice oferă mai multe variante, arheologul
fiind nevoit să aleagă. În ciuda acestor neajunsuri, monedele pot oferi o cronologie
relativ corectă, însă sunt mult prea rare cazurile în care ele pot fi acceptate ca singura
sursă de datare.
Fără a face excepţie de la problemele abordării interdisciplinare, monedele
descoperite la Rădvani au fost folosite, firesc, pentru a răspunde unor întrebări esenţiale
privind cronologia şi periodizarea sitului arheologic: Care a fost perioada de
funcţionare a cimitirului fără biserică? Când a avut loc trecerea de la mormintele
protocreştine la cimitirul din jurul bisericii? Când a fost construită biserica de zid?
Când au avut loc lucrările de refacere a bisericii? Care a fost durata de funcţionare a
cimitirului din jurul bisericii? etc.
În unele situaţii răspunsurile oferite pot fi considerate satisfăcătoare (ex.
datarea mormintelor), dar în cazul altora, materialul numismatic se dovedeşte a fi
insuficient (cazul periodizării spaţiului funerar) sau incapabil de a răspunde de unul
singur (problema apariţiei bisericii) şi întrebările revin nuanţate în sfera arheologiei şi
a istoriei documentare.
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UNTANGLING ARIADNE'S THREAD - CONTRIBUTIONS TO THE
"ARCHAEOLOGY'' OF THE ROMANIAN MEDIEVAL NUMISMATICS
PART II
THE FINAL STAGE OF WALLACHIAN COINAGE - FROM MICHAEL I
TO BASARAB LAIOTĂ (1418 - 1477)

Ernest Oberlănder-Târnoveanu*

Abstract

Cea de a doua parte a contribuţiei mele priveşte istoria cercetărilor
numismatice moderne legate de faza finală a monetăriei medievale a Ţării
Româneşti în etapa 1418 - cca 1477. Acest interval chronologic acoperă o
perioadă de circa 60 de ani, care se întinde de la moartea lui Mircea cel Bătrân şi
ultima domnie a principelui Basarab Laiotă (1473; 1474; 1475-1476; 1477).
Conform părerii ştiinţifice, general acceptate în prezent, anii domniilor
successive a lui Basarab Laiotă sunt presupuse ca reprezentând etapa finală a
activităţii monetare de sine stătătoare a principilor Ţării Româneşti. După acest
moment, pentru aproape două secole, nu mai sunt cunoscute monede muntene
pe care să fie înscrise numele şi titlurile oficiale ale autorităţilor emitente, sau
blazoanele lor, până la mijlocul veacului al XVII-lea (până la domnia lui Mihnea
III Radu 1658 - 1659).
Faza finală a monetăriei medievale a Ţării Româneşti a fost puternic
marcată atât de declinul rapid al numărului de tipuri monetare emise de
principi, cât şi a volumului emisiunilor. În acestea condiţii, nu este întâmplător
faptul că majoritatea tipurilor monetare munteneşti din secolul al XV-lea sunt
cunoscute doar prin câteva piese păstrate sau chiar unice. Declinul general al
activităţii monetare în Muntenia în anii 1420-1470 este subliniată în mod
suplimentar de faptul că, se pare că, monetăriile locale au încetat să funcţioneze
în cursul mai multor domnii, cum a fost cazul celei lui Radu al II-lea
Praznaglava şi Alexandru Aldea (1420; 1422-1423; 1424-1426; 1427; 1431-1436) .
Cu toate că monetăria Ţării Româneşti trecea printr-un declin evident în anii
1420-1470, se pare că această activitate a cunoscut mai multe încercări de
reformă. Acest fapt este dovedit de introducerea unor desene monetare noi, ca şi
a unor noi etaloane metrologice şi nominaluri noi în timpul domniilor lui Dan al
II-lea, Vlad Dracul, Basarab al II-lea şi Vladislav al II-lea.
În ciuda faptului că majoritatea tipurilor monetare munteneşti din
secolul al XV-lea sunt rare, multe dintre acestea au fost publicate încă din
secolul al XIX-lea, dar atribuirea lor corectă unuia dintre purtătorii numelor
dinastice monotone, de genul Radu, Vlad, Vladislav sau Basarab a fost o
întrepindere intelectuală destul de complicată. În unele cazuri, cum ar fi de
exemplu, atribuirea şi datarea corectă a monedelor purtând legendele:
+IWEb..Gb..Pb..Eb../ /+IWEb..Gb..Pb.. Eb..BOEBOA, ar putea constitui subiectul unor
dispute ştiinţifice viitoare, atâta vreme cât ne lipsesc tezaurele monetare care să
conţină astfel de emisiuni, sau de piese surfrapate.
Imaginea panoramică asupra monetăriei Ţării Româneşti propusă prin
MBR de către Octavian Luchian a fost bazată, în mare măsură, pe lucrările lui
Octavian Iliescu publicate între anii 1956-1975, ca şi pe articolul lui L. Rethy
-

* National History Museum of Romania, Bucharest.
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privind aşa-zisele emisiuni ale lui Nikolaus von Redwicz, numit Ban al
Severinului (1430-1435), de către regale Ungariei Sigismund I de Luxemburg.
Din păcate, O. Luchian nu a prezentat sursele bibliografice din care şi-a luat
informaţiile şi pe baza cărora şi-a realizat lucrarea sa.
Pentru a înţelege corect istoria studiilor modeme privind monetăria
medievală a Ţării Româneşti, am prezentat toate contribuţiile privind publicarea
şi atribuirea tuturor tipurilor monetare şi a variantelor acestora emise de către
voievozii locali în anii 1420 - 1470, cunoscute până în prezent. Cronologia
domniilor din Ţara Românească pe care am folosit-o se bazează pe datele
propuse de recenta lucrare a lui C. Rezachevici (Rezachevici 2001).
Sunt convins că prin publicarea studiului meu Descâlcind fi rul Ariadnei
- Contribuţii la „arheologia" numismaticii medievale româneşti, am oferit nu
numai o aducere la zi largă şi completă asupra dezvoltării studiilor privind
capitolul muntenesc al numismaticii medievale românşti de-a lungul ultimelor
două secole, dar am încercat, de asemenea, să fac dreptate mai multor generaţii
de numismaţi români şi străini ale căror realizări au fost ignorate sau dispreţuite
de către Octavian Luchian, autorul MBR.
Key words: Wallachian medieval coinage, history of the researches on

Romanian medieval coinage, bibliography of the Romanian medieval
numismatics.

The second part of my contribution regards the history of the modern
numismatic researches regarding the final phase of the Wallachian medieval coinage 1418 - 1477. It covers a period of almost 60 years, stretching from the death of Mircea
the Elder until the last reign of the Prince Basarab Laiotă (1473; 1474; 1475-1476; 1477).
According to the current academic wisdom, the successive reigns of Basarab Laiotă are,
generally presumed to represent the ending stage of the autonomous coinage of the
princes of Wallachia. After this moment, for almost two centuries, there are no more
known Wallachian coins bearing inscribed the names and the official titles of the
issuing rulers, as well as their coats-of-arms, until the mid-1th century (the reign of
Mihnea III Radu - 1658 - 1659).
This period of the Wallachian medieval coinage was strongly marked by the
sharp decline both of the number of coin types struck by the rulers, as well as the
amount of the issues. In this situation, there is no wonder that many Wallachian coin
types from the 15th century are known only by very few specimens or even by unique
ones. The general reduction of the monetary activity in Wallachia, during the 142o's 147o's, is stressed by the fact that the local mints seems to stop their production during
severa} reigns, such as those of Radu's II (1420; 1422-1423; 1424-1426; 1427) and
Alexander Aldea's (1431-1436). Although the Wallachian coinage was in a clear decline
during the 142o's - 147o's, quite likely, severa} attempts of monetary reforms were
underwent during this period. They are witnessed by the introduction of severa} new
monetary designs, new metrological standards and denominations during the reigns of
Dan II, Vlad the Evil, Basarab II and Vladislav II.
Despite the rarity of most of the 15th century Wallachian issues, many monetary
types were already edited since the 19th century, but their correct assignment to one or
other the different rulers bearing the monotonous dynastic names such as of Radu,
Vlad, Vladislav or Basarab was a quite complicated scholarly challenge. In some cases,
such as the correct assignment of the coins bearing the inscriptions:
+IWEO.. GO..PO.. EO../ /+IWEO.. GO..PO..EO..BOEBOA, could be still the subject of further
scholarly disputes, because of the lacking of hoards containing such issues or over
struck specimens.
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The panorama of the 15th century Wallachian coinage in MBR made by Octavian
Luchian was largely based on the works of Octavian Iliescu edited during 1956-1975, as
well as on L. Rethy's contribution regarding the so-called coinage of Nikolaus von
Redwicz, appointed Ban of Severin (1430-1435), by the Hungarian King Sigismund I of
Luxemburg. Unfortunately, O. Luchian did not reveal the scholarly sources of the data
used in his contribution.
For a correct understanding of the history of modern researches regarding the
Wallachian medieval coinage, I presented all the contributions concerning the edition
and assignment of all the monetary types and their variants issued by the local rulers
during the 142o's - 147o's known so far. The chronology of the politica} changes
happened in Wallachia in this period is based on the most recent conclusions presented
by C. Rezachevici work (Rezachevici 2001).
I am confident that by publishing my contribution Untangling Ariadne's thread
- Contributions to the "archaeology" of the Romanian Medieval Numismatics, I have
offered not only a broad and complete update concerning the development of the
studies on the Wallachian chapter of the Romanian medieval coinage during the last
two centuries, but, also, I tried to render justice to severa} generations of Romanian and
foreign scholars who's achievements were ignored or disregarded by Octavian Luchian,
the author of MBR.

Michael I
Sole ruler
(1418-1420)
Ducats
XII.1 MBR 221 - So sp. (Moisil 1911 378 no 1, LRA collection, Orşova/1877 hoard,
Mehedinţi County; Moisil 1913a 202-204 nos 75-89, LRA collection,
Orşova/1877 hoard, Mehedinţi County = Iliescu 1956 307 Jst series = MBR
221; Rădulescu 1998 205-208 nos 452-515, OM collection, Basarabi hoard, Dolj
County).
XII.2 MBR 222 - 3 sp. (Iliescu 1956 307 IInd series, LRA collection = MBR
222; Rădulescu and Turturică 1984 76 no 114, OM collection, Dudaşul Schelei/1983
hoard, Mehedinţi County; Zekova 2009 76 pl. no I fig. no 1, but assigned to Mircea the
Elder, RHM S collection, ex dr. Vasil Harlanov's collection, Vărdun hoard, distr. of
Tărgoviste, Bulgaria).
XII.3 MBR 223 - 4 sp. (MBR 223, Eng. O. Luchian's collection; Rădulescu 1998
209 nos 535-536, Basarabi hoard, Dolj County; Velter and Alii 2005 500 no 844, MMB
collection, Buftea-Măneşti tomb M. 244, Ilfov County, 1975).
XII.4 MBR 224-225 - 10 sp. (Sturdza 1877, D. A. Sturdza's collection,
Orşova/1877 hoard, Mehedinţi County = Sturdza 1879 168 no 4, LRA
collection, Sturdza's collection = Sturdza 1893 161 no 9, pi. A, VIII = Docan
1909-1910 465-467 = Moisil 1914a 147 nos 59-61 = Iliescu 1956 307 IIIrd
series = MBR 224-225; Rethy 1887 313 fig. no 6, HNM collection, ex I. Dob6czky's
collection, Orşova/1877 hoard, Mehedinţi County Docan 1909-1910 472; Rethy 1892
435 fig. no 4, HNM collection, ex I. Dob6czky's collection, Orşova/1877 hoard,
Mehedinţi County Docan 1909-1910 487; Popescu 1996-1997 273-274, BAI collection,
=

=
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Bucharest-Piscului Hill = Velter and Alii 2005 510 no 874; Stîngă 2002 47 - 1 sp.,
Halânga hoard (so-called Drobeta-Turnu Severin/1960), Mehedinţi County; GalNum. I,
112 nos 491-492, ex O. Iliescu's collection; Zekova 2009 76 pl. No I fig. nos 3 and 5, but
assigned to Mircea the Elder, RHMS collection, ex dr. Vasil Harlanov's collection,
Vărdun hoard, distr. of Tărgoviste, Bulgaria).
XII.5 As MBR 224-225, but on the rv. O.. above the left corner of the shield
(Iliescu 1956 307 IVth series, LRA collection = Iliescu 1970 pl. 14 no 1, LRA collection).
XII.6 MBR 226-227 - 47 sp. (Moisil 1913a 204 nos 90-94, LRA collection,
Orşova/1877 hoard, Mehedinţi County = Iliescu 1956 307, Vth series = MBR
226; Iliescu 1958b 319 no 319 no 22, fig. 26, LRA collection, ex N. Docan's
collection inv. no 387/16600 = MBR 227; Rădulescu 1981 91 no 26-27, Bâzdâna
hoard, Dolj County; Rădulescu 1984-1986 64 nos 51-52, Bâzdâna hoard, Dolj County;
Bălăceanu and Stîngă 1994 24 nos 211-215, Jiana Mare hoard, Mehedinţi County;
Rădulescu 1998 208-209 nos 516-534, Basarabi hoard, Dolj County; Stîngă 2002 48 2 sp., Halânga hoard, Mehedinţi County (so-called Drobeta-Turnu Severin
hoard/1960); Stîngă 2002 82-83 nos 119-129, Dudaşul Schelei/1983 hoard, Mehedinţi
County).

Michael I and "Petrus"
Ducats
XIII.1 As MBR 223-227, but with "Petrus" name on the rev. - 1 sp. (Ştirbu and
Stancu 1987 pl. III no 18, HNM collection, ex I. Dob6czky's collection, Orşova/1877
ho ard, Mehedinţi County).

Dan ii
(1422-1426; 1427-1431)
Pre-Reformed issues
Ducats
XIV.1 MBR 228 - 3 sp. (Moisil 1913a 204 nos 95-96, LRA collection = Iliescu 1956
308 Ist series, LRA collection; Iliescu 1958b 321 no 25, fig. 32, ex N. Docan's
collection inv. no 387/16602 = Iliescu 1970 pi. 14 no 2 = MBR 228 = Iliescu
1983-1985 260 fig. no 2).
XIV.2 MBR 229 - 2 sp. (Moisil 1914a 147 no 62, LRA collection, ex D. A.
Sturdza's collection = Iliescu 1956 308 IInd series = MBR 229; Isăcescu 1975a
59-60 no 153 = Isăcescu 1980 pl. III, fig. No 6, NHMR collection, ex LAR collection,
Braşov - Scheii Braşovului St. Nicholas Orthodox Church, Braşov County).
1st Reformed coinage
Ducats
XIV.3 MBR -, Iliescu 1983-1985 259 fig. no 1 - 4 sp. (Gerasimov 1973 240 no 160,
but assigned to Mircea the Elder, VTNM collection, Veliko Tărnovo, Bulgaria = Docev
1992 265 no 6, but assigned to Mircea the Elder; Iliescu 1977a 160 no 202, BAI
collection, Păcuiul lui Soare, Ialomiţa County, but assigned to Mircea the Elder; Iliescu
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1983-1985 259 fig. no 1, BMM collection, Buftea-Măicăneşti, 1984, Ilfov County
Velter and Alii 2005 511 no 875; JORDANOV 1975 150 no VI 1, pl. II fig. 13, but
assigned to an unprecised ruler Zekova 2006 160 no 14 72, but assigned to Mircea the
Elder, RHM S collection, Sumen, Bulgaria).
=

=

2nd Reformed coinage
Ducat
XIV.4 MBR 230, 247 - 4+x sp. (Rupp. 1846 89 pl. XIX no 534, HNM collection, but
assigned to Matthias Corvinus, King of Hungary; Rethy 1891 194 no 1, fig. no 1, but
assigned to Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM collection,
lpolysâg hoard, Hungary = MBR 230; Moisil 1913a 231 336, LRA collection
= MBR 247; Huszâr 1956 216 no 1084, but assigned to Nikolaus von Redwitz, ban of
Severin, HMB collection, Budapest, Buda Royal Palace).
XIV.5 MBR 231, 250 - 4+x sp. (Rethy 1891 194 no 2 fig. no 2, but assigned to
Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM collection, lpolysâg hoard,
Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR 231; Moisil 1913a 231 no 339,
LRA collection = MBR 250 = Isăcescu 1980 102 pi. II no 3, LRA collection;
Velter 1980 101 no 8, NHMR collection, Timişoara hoard, Timiş County; Dejan 2007a
162 no 162, BNM collection, Sibiu, Huet Place, Sibiu County).
XIV.6 MBR 232 - 1 +x sp. (Rethy 1891 194 no 3 fig. no 3, but wrongly
described by O. Luchian. On fig. no 3 of Rethy's contribution is depicted a
coin having the following mint-marks: obv. N - ? rv ? - n. Assigned to
Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM collection, lpolysâg hoard,
Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR 232).
.

XIV.7 MBR 233, 248 - 2+sp. (Rethy 1891 194 no 4 fig. no 4. Assigned to
Nikolaus von Redwitz, ban of Severin, HNM collection, lpolysâg hoard,
Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR 233; Moisil 1913a 231 no 337,
LRA collection = MBR 248).
XIV.8 MBR 234 - 2+x sp. (Rethy 1891 194 fig. no 5, but on fig. no 5 is
depicted a coin having the following mint-marks: obv. ? - L rv S - L, but
assigned to Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM collection,
lpolysâg hoard, Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR 234; Isăcescu
1980 102 pl. II no 2, LRA collection).
.

XIV.9 MBR 235 i+x sp. (Rethy 1891 194 fig. no 6, but on fig. no 6 is depicted
a coin having the following mint-marks: obv. ? - III rv ? - ? . O. Luchian did
not rendered correctly the description given by Rethy. Assigned by Rethy to
Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM collection, lpolysâg hoard,
Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR 235).
.

XIV.to MBR 236 - 1 +x sp. (Rethy 1891 194 fig. no 7, but on fig. no 7 is
depicted a coin having the following mint-marks: obv. ? - ? rv. C - ? . O.
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Luchian did not rendered correctly the description given by Rethy.
Assigned by Rethy to Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM
collection, lpolysâg hoard, Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR
236).
XIV.11 MBR 237
1 +x sp. (Rethy 1891 194 fig. no 8, but on fig. no 8 is
depicted a coin having the following mint-marks: obv. 1110111 - O.. rv OlllL ? B(reverted)lll . Assigned by Rethy to Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin,
HNM collection, lpolysâg hoard, Hungary = Docan 1909 -1910 475-485 =
MBR 237).
-

.

XIV.12 MBR 238
i+x sp. (Rethy 1891 194 fig. no 9, but on fig. no 9 is
depicted a coin having the following mint-marks: obv. ? - ? rv III - B
reverted. Assigned by Rethy to Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM
collection, lpolysâg hoard, Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR
238).
-

.

XIV.13 MBR 239
i+x sp. (Rethy 1891 194 fig. no 10, but on fig. no 10 is
depicted a coin having the following mint-marks: obv. P - T rv B reverted
- O.. . Assigned by Rethy to Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM
collection, lpolysâg hoard, Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR
239).
-

.

XIV.14 MBR 240
i+x sp. (Rethy 1891 194 fig. no 11, but on fig. no 11 is
depicted a coin having the following mint-marks: obv. + - ? rv. B(reverted)
- III . Assigned by Rethy to Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM
collection, lpolysâg hoard, Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR
240).
-

XIV.15 MBR 241
1 +x sp. (Rethy 1891 194 fig. no 12, but
depicted a coin having the following mint-marks: obv. +
Assigned by Rethy to Nikolaus von Redwitz, Ban of
collection, lpolysâg hoard, Hungary = Docan 1909-1910
241).
-

on fig. no 12 is
- ? rv SO.. - C.
Severin, HNM
475-485= MBR
.

XIV.16 MBR 243
1 +x sp. (Rethy 1891 194 no 14. Assigned by Rethy to
Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM collection, lpolysâg hoard,
Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR 243).
-

XIV.17 MBR 244
i+x sp. (Rethy 1891 194 no 15. Assigned by Rethy to
Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM collection, lpolysâg hoard,
Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR 244).
-

XIV.18 MBR 245
1 +x sp. (Rethy 1891 194 no 16. Assigned by Rethy to
Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM collection, lpolysâg hoard,
Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR 245).
-
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XIV.19 MBR 246
i+x sp. (Rethy 1891 194 no 17. Assigned by Rethy to
Nikolaus von Redwitz, Ban of Severin, HNM collection, lpolysâg hoard,
Hungary = Docan 1909-1910 475-485 = MBR 246).
-

XIV.20 MBR 249, 251
XIV.21 MBR 252

2 sp. (Moisil 1913a 231 no 338, 340 = MBR 249, 251).

1 sp. (Unknown source = MBR 252).

-

XIV.22 MBR 252a

-

-

1 sp. (Eng. O. Luchian's collection = MBR 252).
Reformed bani

XIV.23 MBR 242 1 sp. (Rethy 1891 194 no 13, fig. no 13, but the description
of the mint-marks is wrong. Assigned by Rethy to Nikolaus von Redwitz,
Ban of Severin, HNM collection, lpolysâg hoard, Hungary = Docan 1909 1910 475-485 = MBR 242).
-

Vlad II the Evil
(1437-1442; 1444-1447)
Pre-Reformed issues
Bani
XV.1 MBR 253-254
4 sp. (Iliescu 1958b 329 no 25, fig. no 33, BMM
collection, ex dr. G. Severeanu's collection = MBR 253; Iliescu 1958b 329
no 26, fig. no 34 = Iliescu 1960 501 no 4 = Iliescu 1970 pi. 14 no 3 = MBR
254, now in the NHMR collection C. 516 = Pârvan 1993 101 no 7, Suslăneşti
Hobaia, Argeş County, imitation? ; Isăcescu 1965b 354, Câmpulung Muscel, Argeş
County; GalNum., IX 2007 208 no 0926, "Croatian hoard").
-

XV.2 MBR 254 a
1 sp. (Iliescu 1960 501 no 1, Drobeta-Turnu Severin =
MBR 254 a = Stîngă 1996 150 no 22, MRIGD collection).
-

XV.3 MBR 255 1 sp. (Iliescu 1960 501 no 2, Drobeta-Turnu Severin = MBR
255 = Stîngă 1996 150 no 22, MRIGD collection).
-

Reformed issues
Ducats
XV.4 MBR -, Iliescu 1983-1985 269 fig. no 3, Târgşor, Prahova County, BIA
collection, but assigned to Vlad III the Empaler 1 sp.
-

Basarab II
(1442-1444)
Ducats
XVI.1 MBR -, Iliescu 198oa 109-116, Podul Dâmboviţei, Argeş County;
GalNum. I, 113 no 493, now in the NHMR collection 2 sp.?
-
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Vladislav II
(1447-1456)
Pre-Reformed issues
Ducats
XVII.1 MBR -, Costin 2006-2007 311-319, Bogdan Costin's collection

-

1 sp.

Bani
XVII.2 MBR -, Costin 2006-2007 311-319, Bogdan Costin's collection

-

1 sp.

Reformed issues
Ducats
XVII.3 MBR 256-261 a 46+x sp. (Koehne 1841 379 no 1, pl. XI no 2, but assigned
to Vladislav II or Vladislav III, Cappe's collection, Berlin; von Wellenheim 1845 567 no
11993, but assigned to "Wladislaus, son Alexanders" i. e. Vladislav I Vlaicu, von
Wellenheim collection; Reichel 1843 491 no 149, Reichel's collection; Ouvaroff 1860
160-161 nos 18-19, Ouvaroffs collection; Kunik 1863 126, "Podolian hoard"; Weszerle
1873 pl. IV, HNM collection ante 1828; Thomsen 1873 136 no 1613, "Podolian hoard";
Sturdza 1872-1874 101 no 48, KHM Vienna collection = Docan 1909-1910 465-467;
Sturdza 1879 170 no 10, but assigned to Vlad V; Sturdza 1893 162 no 15, pl. B, V, but
assigned to "Vlăduţ" or "Vlad the Junger" - 1512-1513 (sic!), LRA collection; Briider
Egger 1897-1898 101 no 3265, but assigned to Vlad Dracul; Moisil 1913a 205-206 nos
103-108; Iliescu 1956 308 Ist series, LRA collection, Sturdza's collection; Iliescu 1957 b
312 pl. XX no 11, Sturdza's collection; Iliescu 1958 a 23 fig. no 8 = Iliescu 1970 pl. 14 no
4; Iliescu and Dinu 1957 344, Cârpiţi (Victoria) hoard, Iassy County, now in the
collection of NHMR; Iliescu 1971 105 fig. no 1; Lăzărescu 1962 392-3 fig. 1, Hârtieşti,
Argeş County; MBR 256-261 a, O. Luchian's collection; Stancu 1997 171, Piua
Petrii, Ialomiţa County, NHMR collection; Vîlcu and Gramaticu 2002 182-183, HMB
collection, ex dr. George Severanu collection; Petrov and Dergaceva 2012 b 131 fig. no 1
no 4, Stizhok hoard, distr. of Ternopol, Ukraine, private collection of Al. Petrov; Petrov
2016 18 pl. no 2 type II B, no 1, Stizhok hoard 2011, distr. of Ternopol, Ukraine, private
collection of Al. Petrov = Petrov and Dergaceva 2012 b 131 fig. no 1 no 1; Petrov 2016 18
pl. no 2 type II B, no 2, Stizhok hoard 2011, distr. of Ternopol, Ukraine, private
collection of Al. Petrov = Petrov and Dergaceva 2012 b 131 fig. no 1 no 2 = Petrov and
Dergaceva 2012 a 194 fig, no 2 no 22 = Petrov and Dergaciova 2011 151 fig. no 1 no 6 =
Ciulavu 2013 276 fig. no 2; Petrov 2016 18 pl. no 2 type II B, no 3, Stizhok hoard 2011,
distr. of Ternopol, Ukraine, private collection of Al. Petrov = Petrov and Dergaceva
2012 b 131 fig. no 1 no 3; Petrov 2016 18 pl. no 2 type II B, no 4, Stizhok hoard 2011,
distr. of Ternopol, Ukraine, private collection of Al. Petrov = Petrov and Dergaceva
2012 b 131 fig. no 1 no 5; Petrov 2016 18 pl. no 2 type II B, no 5-12, Stizhok hoard 2011,
distr. of Ternopol, Ukraine, private collections) .
-

XVII.4 As MBR 256-261 a, but in the first field is rendered a star
superposed by a crescent tourned to right (*C) (Ouvaroff 1860 160 no 20,
Ouvaroff collection; Sturdza 1872-1874 101 no 47, Sturdza's collection = Docan 19091910 465-467 = Moisil 1914a 147 no 63, LRA collection, ex Sturdza collection; Rethy
1887 313-314 fig. no 8, but assigned to Vlad Dracul, HNM collection, ex. I. Dob6czky's
collection = Docan 1909-1910 473; Briider Egger 1900 49 no 1534 a; Iliescu 1956 308
IInd series, LRA collection, ex Sturdza's collection; Petrov 2016 17 pl. no 1, type II A, nos

72

https://biblioteca-digitala.ro

Untanq,liry.g Ariadne's Thread
Contributions to the "Archaeology ' of the Roman ian Medieval Numismatics (Part II)

1-9, Stizhok hoard 2011, distr. of Ternopol, Ukraine, private collections; Ciulavu 2013
276 fig. no 3, Tulcin hoard 2006-2007, distr. of Vinica, Ukraine, in trade eBay item
190218800618
end
time
May-05-08-.02
48
39
PDT,
ttp://monederomanesti.cimec.ro/gentlewinds/vladislav2/vladislav2.htm) - 14 sp.
XVII.5 MBR 262 - 2 sp. (Iliescu 1958b 330-331 no 29, fig. no 42, LRA
collection, ex NBR collection, ex Alessandrescu collection, now in NHMR
collection = MBR 262 = Ciulavu 2013 276 fig. no 1; Petrov 2016 17 pl. no 1 type I,
Stizhok hoard 2011, distr. of Ternopol, Ukraine, private collection).
XVII.6 As MBR 256-261 a, but in the first field is rendered only a star
(Petrov and Dergaceva 2012 b 130 no 6 type II C, fig. no 1 no 6, Stizhok hoard 2011,
distr. of Ternopol, Ukraine, private collection of Alexander Petrov Petrov 2016 18 pl.
no 2 type II C Ciulavu 2013 276 fig, no 4) - 1 sp.
=

=

Bani
XVII.7 MBR 263
1 sp. (Sturdza 1892 162 no 16, pi. B, VI, but assigned to
"Vlad the Junger", LRA collection = Docan 1909-1910 467 = Moisil 1921 c
34, but assigned to Radu II Praznaglava = Iliescu 1956 308, but asserted to
Radu II Praznaglava = Iliescu 1958b 321 no 24, but assigned to Radu II
Praznaglava = MBR 263, assigned to Vladislav II = Iliescu 1979 a, but
assigned to Vlad III the Empaler).
-

Vlad III the Empaler
(1448; 1456-1462; 1476)
Ducats
XVIII.1 MBR -, Costin 2008 427-446, Bogdan Costin's collection

-

1 sp.

Radu III
(1462-1473 ; 1473-1474; 1474-1475)
Ducats
XIX.1 MBR 264-266 - 6 sp. (Iversen 1868 240-244, Iversen's collection, ex
"Podolian hoard" = Sturdza 1879 169 no 9, but assigned to Radu the Great,
Sturdza's collection = Sturdza 1893 162 no 14, pi. B, IV, LRA collection =
Docan 1909-1910 466-467 = Moisil 1921 c 33-34, but assigned to Radu II
Praznaglava = Iliescu 1956 308, LRA collection, assigned to Radu II
Praznaglava; Iliescu 1957b 310 and 313, but assigned to Radu II
Praznaglava = Iliescu 1958b 320 no 23, fig. no 28-30 and 45 [2] , but
assigned to Radu II Praznaglava = Iliescu 1970 pi. 14 no 5, but assigned to
Radu III = Iliescu 1971a 108 no 1, but assigned to Radu III = Luchian 1975
249-250 no a = MBR 264; Iliescu 1958b 320 no 23, fig. no 27 [1] , but
assigned to Radu II Praznaglava = Iliescu 1971a 108-109 no 2, but with a
wrong weight (0.75 g instead of 0.57 g), but assigned to Radu III = Luchian
1975 250 no b, Luchian collection, now NHMR inv. no 111203 = MBR 265;
MBR 266 = Luchian 1975 250 no c, A. Pohl's collection; Stîngă 1996 150 nos

73

https://biblioteca-digitala.ro

Ernest Oberlănder-Tâmoveanu

23-24, Drobeta-Turnu Severin, MRIGD collection; Petrov 2016 5 fig. no 2, Stizhok
hoard 2011, private collection).

Basarab Laiotă
(1473; 1474; 1475-1476; 1477)
Ducats
XX.1 MBR 267-271
5 sp. (Moisil 1921 c 40-41, but assigned to Basarab II,
LRA collection = Docan manuscript ante 1909 = Iliescu 1956 308 IInd series,
but assigned to Basarab II, LRA collection, ex RNB collection, ex
Alessandrescu's collection = Iliescu 1957 pi. I no 19 = Iliescu 1971a 109 no 3,
but Basarab Laiotă = Iliescu 1975a 150 no 1 = MBR 267, now in the NHMR
collection inv. 233751; Secăşeanu 1943 131, assigned to Basarab II, C.
Secăşeanu's collection = Iliescu 1971a 109 no 4 = Iliescu 1975a 150 no 2 =
MBR 268, now NHMR collection inv. 201773; Mîrţu 1967 272-274, assigned
to Basarab II, Lereşti, Argeş County = Iliescu 1971a 109 no 5 = Iliescu 1975a
150 no 3 = MBR 269 ; Iliescu 1971 109 no 6 = Iliescu 1975a 150 no 4, LRA
collection before 1916, inv. Moscova 1794 = MBR 270 ; Iliescu 1971 a 109-110
no 7 = Iliescu 1975a 150 no 5, Bucharest, Radu Vodă Church = MBR 271,
now in the NHMR collection inv. no 7312).
-

XX.2 MBR 272-273
2 sp. (Docan 1909-1910 460, but assigned to Neagoe
Basarab, N. Docan's collection, now LRA collection, inv. no 387/16603 =
Docan manuscript ante 1909 = Iliescu 1956 308 Jst series, assigned to
Basarab II; Iliescu 1957 pi. I no 20 = Iliescu 1958b 330 no 28, fig. no 40, but
assigned to Basarab II = Iliescu 1970 pi. 14 no 6, but assigned to Basarab
Laiotă = Iliescu 1971a 110 no 8, assigned to Basarab Laiotă = Iliescu 1975a
150-151 no 6, assigned to Laiotă Basarab = MBR 272; Iliescu 1971a 110 no 9,
BMM collection, ex dr. G. Severeanu's collection = Iliescu 1975a 151 no 7 =
MBR 273, BMM collection).
-
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Abbreviations
ACM = Collection of Argeş County Museum in Piteşti
MJA = Colecţia Muzeului Judeţean Argeş, Piteşti
ASGM = Collection of former Alexandru Saint-Georges Museum in
Bucharest
MASG = Colecţia fostului Muzeu Alexandru Saint Georges, Bucureşti
BAI = collection of Vasile Pârvan Archaeological Institute in Bucharest
IAB = colecţia Institutului de Arheologie Vasile Pârvan din Bucureşti
BAIM = Collection of the Bulgarian Archaeological Institut and Museum in
Sofia
IABM = Colecţia Institutului Arheologic Bulgar şi Muzeu, Sofia
BMM = Numismatic collection of the Bucharest Municipal Museum and
"Maria and Dr. George Severeanu" Collection
MMB = Colecţia Muzeului Municipiului Bucureşti şi colecţia „Maria şi Dr.
George Severeanu"
BNM = collection of Brukenthal National Museum in Sibiu
MNB = colecţia Muzeului Naţional Brukenthal din Sibiu
CIMB = Collection of King Charles I Museum of Brăila
MBCI = Colecţia Muzeului Brăilei Regele Carol I
CAMM = Collection of Curtea de Argeş Municipal Museum
MMCA = Colecţia Muzeului Municipal Curtea de Argeş
DHM = Collection of History Museum in Dobric, Bulgaria
MID = Colecţia Muzeului de Istorie din Dobric, Bulgaria
IEMR = Collection of the Simion Gavrilă Institute for Ecological and
Museum Researches in Tulcea
ICEM = Colecţia Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Simion Gavrilă
Tulcea
HMB = Collection of the Municipal History Museum in Bucharest
MIB = Colecţia Muzeului Municipal de Istorie Bucureşti
HMD = Colection of the History Museum in Dobric, Bulgaria
MID = Colecţia Muzeului de Istorie din Dobric, Bulgaria
HNM = Collection of the Coin Room of the Hungarian National Museum in
Budapest
MNU = Colecţia Cabinetului Numismatic al Muzeului Naţional Maghiar din
Budapesta
KHM = Collection of Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria
KHM = Colecţia Muzeului de Istoria Artei din Viena, Austria
LDM = Collection of the Museum of Lower Danube in Călăraşi
MDJ = Colecţia Muzeului Dunării de Jos - Călăraşi
LRA = Collection of the Coin Room of the Library of the Romanian
Academy - Bucharest
CNBAR = Colecţia Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei
Române - Bucureşti
MBR = G. Buzdugan, O. Luchian and G. Oprescu, Monede şi bancnote
româneşti, Bucharest, 1977
MBR = G. Buzdugan, O. Luchian şi G. Oprescu, Monede şi bancnote
româneşti, Bucureşti, 1977
MNHAC = Collection of the Museum of National History and Archaeology
in Constantza
MINAC = Colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
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MRIGDTS = Collection of the Museum of the Region of the Iron Gates in
Drobeta - Turnu Severin
MRPFDTS = Colecţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta
Turnu Severin
NHMR = Colection of the Coin Room of the National History Museum of
Romania in Bucharest
MNIR = Colecţia Cabinetului Numismatic al Muzeului Naţional de Istorie a
României
OM = Collection of the Oltenia's Museum - Craiova
MO = Colecţia Muzeului Olteniei - Craiova
RHMN = Collection of the Regional History Museum from Negotin, Serbia
MRIN = Colecţia Muzeului Regional de Istorie din Negotin, Serbia
RHMS = Collection of the Regional History Museum in Sumen, Bulgaria
RNS = Collection of the Romanian Numismatic Society in Bucharest
SNR = Colecţia Societăţii Numismatice Române, Bucureşti
MRIS = Colecţia Muzeului Regional de Istorie din Sumen, Bulgaria
RNB = Former collection of the Romanian National Bank
BNR = Fosta Colecţie a Băncii Naţionale a României - Bucureşti
SNM = Collection of the Coin Room of the Serbian National Museum in
Belgrade
MNS = Colecţia Cabinetului Numismatic al Muzeului Naţional al Serbiei Belgrad
SRM = Collection of Silistra Regional Museum, Bulgaria
MRS = Colecţia Muzeului Regional Silistra, Bulgaria
VTNM = Collection ofVeliko Tărnovo National Museum, Bulgaria
MNVT = Colecţia Muzeului Naţional din Veliko Tărnovo, Bulgaria
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O MONEDĂ UNGUREASCĂ DE AUR
DESCOPERITĂ LA CURTEA DOMNEASCĂ DIN SUCEAVA

Monica Dejan*

Abstract

The paper presents a discovery made during the archaeological
researches at the Pricely Court from Suceava. In 2004, a gold coin was
unearthed, a florin issued during the reign of Albert (1437-1439), the king of
Hungary. The importance of this finding îs represented by the fact that îs the first
gold coin (and the only gold object) în more than sixty years of the archaeological
researches at the monument. In comparison with Fortress of Suceava, the
findings from The Pricery Court are fewer and less spectacular because of the
massive destruction of the monument, seated în the downtown of Suceava, when
the constructions were raised above it în the 18th and 19th centuries.
The Hungarian coins were a common presence în the currency during the
15th century în Moldavia. The local coinage was able only în part to cover the
necessities of the Moldavian markets and a lot o foreign coins (especially
Hungarian and Polish coins) were used for daily trades. In the same time, for
important transactions, like land purchases or princely donations, the payment
was made în gold or silver coins. In the Moldavian documents from the 15th
century the gold coins were mentioned as zloţi. Of course, we can't be sure that
the payment was made în the coins specified în the documents, but the presence
of those coins was real, one evidence îs the discovery from Suceava.
Key words: Hungarian medieval coinage, currency în Medieval Moldavia, the

15th century, Suceava, florin.

Curtea Domnească, aflată în centrul oraşului Suceava, a beneficiat de o atenţie
constantă din partea arheologilor care au reuşit să ofere informaţii esenţiale cu privire
la una dintre cele mai importante monumente ale Moldovei medievale. Astăzi, cele
câteva ziduri păstrate nu mai înseamnă aproape nimic pentru localnici, în schimb,
acum cinci sute de ani, Curtea Domnească era unul din locurile binecunoscute din
principala reşedinţă domnească, Suceava.
Mult mai puţin spectaculoase decât cele de la Cetatea de Scaun, descoperirile de
la Curtea Domnească reflectă modul în care ansamblul princiar s-a dezvoltat de-a
lungul timpului, aducând mărturii relevante pe care izvoarele istorice nu le oferă. De
altfel, curtea este amintită destul de târziu în izvoarele istorice, iar pentru secolele XIV
.XV nu există vreo relatare în care să se facă referire la aspectul acesteia sau organizarea
sa. În aceste condiţii, cercetările arheologice au oferit date importante care suplinesc, în
măsura în care este posibil, informaţia istorică.
Descoperirile numismatice de la Curtea Domnească, dar şi din zona adiacentă,
nu se deosebesc, la prima vedere, de cele făcute în alte zone din oraş: predomină
monedele mărunte, locale şi străine, ale statelor vecine (Dejan 2008 189). Sesizată de
mult timp, lipsa unor descoperiri de monede cu valoare mare a fost pusă pe seama
precarităţii financiare a populaţiei, mai ales că monedele de aur nu reprezentau un
* Muzeul Bucovinei, Suceava.
E-mail: monicagogu@yahoo.com

https://biblioteca-digitala.ro

Monica Dej an

mijloc de plată obişnuit în viaţa de zi cu zi (Foit 1981 70). Totuşi, putem face o diferenţă
clară între persoanele care locuiau la Curtea Domnească, parte din familia domnitoare,
şi orăşenii obişnuiţi, târgoveţi şi meşteşugari, a căror viaţă era legată de activităţile de la
curte. În vecinătatea acesteia se găseau, în secolul XV, numeroase ateliere
meşteşugăreşti documentate datorită descoperirilor arheologice (Olteanu 1962 878,
Matei 1970 86-88, Batariuc 1995-1996 249-252). Legaţi de curtea princiară erau şi
diverşii slujbaşi care îndeplineau funcţii aici şi a căror rol era bine stabilit şi confirmat
de ierarhie, după cum se poate constata în lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Descrierea
Moldovei care, deşi prezintă realităţi ale secolului XVIII, conţine informaţii valabile şi
în perioada anterioară. (Cantemir 1998 137-144).
Raritatea unor descoperiri de monede de aur sau obiecte de podoabă de valoare
în zona Curţii Domneşti, care ocupa un spaţiu mult mai mare decât cel vizibil astăzi, îşi
găseşte o explicaţie suplimentară în distrugerea treptată a monumentului după ce
Suceava pierde statutul de principală reşedinţă domnească, în a doua jumătate a
secolului XVI. Refacerile din timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653) nu vor fi decât
o amânare a pierderii importanţei acestui monument pe care solia poloneză condusă de
Rafael Leszczynski îl găseşte pustiu în anul 1700 (Călători străini 1983 184). Ulterior,
zona centrală a oraşului va fi complet acoperită de locuinţe moderne. În consecinţă,
posibila găsire a unor obiecte de preţ este astăzi imposibil de certificat în lipsa unor
menţiuni pe această temă.
Având în vedere cele de mai sus, considerăm descoperirea datorată cercetărilor
arheologice desfăşurate la Curtea Domnească în anul 2004 (Hău, Dejan 2005 362) cu
atât mai valoroasă: florinul emis în numele lui Albert, ca rege al Ungariei (1437-1439)
reprezintă o descoperire deosebită, fiind a doua monedă de aur ungurească descoperită
la Suceava, în oraş, şi una dintre puţinele de la est de Carpaţi. În anul 1956, în
săpăturile desfăşurate la Suceava-Drumul Naţional, în cimitirul medieval aparţinând
unei presupuse biserici catolice din care au fost dezvelite fundaţiile, a apărut, într-un
mormânt comun cu cinci schelete, o monedă de aur de la Matia Corvin. În inventarul
mormîntului din secţiunea IV s-a mai descoperit un tezaur cu 18 monede de argint de la
Alexandru cel Bun (1400-1431) şi Ferdinand de Habsburg (1526-1564) (Nestor et alii
1959 610). Moneda, aflată în colecţiile Institutului de Arheologie din Bucureşti este un
florin post reformă emis în monetăria de la Baia Mare, datat ante 14 70 (Vîlcu et alii
2006 46, 212). Cercetările efectuate în acest punct au arătat că biserica a fost construită
în a doua jumătate a secolului XV, pe locul unei biserici mai vechi, şi a funcţionat până
în a doua jumătate a secolului XVI când se produce distrugerea ei, iar zidurile sunt
demantelate (Martinovici, Olteanu 1960 689). Posibilitatea ca biserica cercetată în
punctul Drumul Naţional să fie cea catolică, amintită cu hramul Bunei Vestiri, este
întărită de descoperirea în imediata apropiere a două pietre de mormânt aparţinând lui
Babttista de Vesentino (mort la 1512) şi, respectiv, Petrus (mort la 1513) (Emandi 1988
226).
În ceea ce priveşte piesa de la Curtea Domnească, remarcăm apariţia florinului
într-un punct situat la nici 20 m vest de cea de-a doua monedă de aur, descoperită în
curtea Bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, un ducat uşor de tip veneţian emis
în numele dogelui Tommaso di Campofregoso (Batariuc, Andronic 1990-1992 46, Gogu
2005 165). În plus, datarea mai exactă a acestei ultime descoperiri, în timpul celui de-al
treilea doganat al lui Tommaso di Campofregoso, adică între 1437 şi 1443 (Oberlănder
Târnoveanu 2004 70), ne oferă posibilitatea unei asocieri dintre cele două piese care ar
putea să nu fie întâmplătoare. Din păcate, ducatul de tip veneţian a fost descoperit în
momentul în care se săpa un şanţ îngust pentru un cablu, iar apariţia unui mormânt
din zonă nu este neaparat legată de această piesă. Ne permitem să facem această
afirmaţie în condiţiile în care, alte morminte aflate în cimitirul aferent Bisericii
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Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi dezvoltat aici, probabil, după ce biserica şi -a
pierdut rolul de capelă a Curţii Domneşti, au dat un inventar arheologic constând doar
din monede mărunte, datate între sfârşitul secolului XV şi mijlocul secolului XVII
(Mitrea et alii 1955 776-777, Gogu 2005 165). Adăugăm că toate mormintele cercetate
în numeroasele cimitire medievale, cu excepţia notabilă amintită mai sus, databile între
sfârşitul secolului XIV şi secolul XVIII, dezvoltate în jurul bisericilor din oraş au avut ca
inventar doar monede mărunte, utilizate cotidian (Artimon 1973 138-141, Foit, Artimon
1973 300-302, Batariuc 1993 234, Dejan 2010 189, Dejan 2011 170). Credem că ducatul
de aici este mai curând în legătură cu dezvelirea urmelor unei construcţii de mari
dimensiuni şi care a fost considerată a fi sediul mitropolitului Moldovei, Iosif şi,
eventual, a urmaşilor săi (Matei et alii 1993-1994 106).
Fără a forţa asocierea celor două singure monede de aur descoperite în
perimetrul Curţii Domneşti, amintim o altă descoperire de aici, datată în aproximativ
aceeaşi epocă: tezaurul monetar având în componenţă jumătăţi de groşi moldoveneşti
şi sferturi de dinar (quartingi) ungureşti emişi între 1430 şi 1437 (Gogu 2000 145-146,
Gogu 2002 213, Butnariu 2002-2003 702-707). Un alt tezaur, cuprinzând dubligroşi
emişi în timpul domniilor lui Alexandru cel Bun şi Iliaş (Iliescu, Foit 1967 145),
descoperit şi el în apropierea Curţii Domneşti, vine să completeze acest şir de apariţii
databile în deceniul patru al secolului XV. Dacă tezaurul de monedă măruntă
descoperit în anul 1999 poate fi legat de o plată făcută unui meşter obişnuit sau unui
soldat (Gogu 2002 215), cele două monede de aur şi tezaurul cu dubligroşi au avut ca
proprietari persoane mult mai însemnate. Florinii şi ducaţii erau folosiţi în tranzacţii cu
valoare mare, cum erau cele funciare sau cele de comerţ extern (Spufford 1988 319,
Oberlănder-Târnoveanu 2001, 13).
Analizând puţinele informaţii pe care le avem din această epocă, de după
moartea lui Alexandru cel Bun, rămase în Analele Putnene publicate de Ioan Bogdan,
se poate constata instabilitatea politică, cu dese schimbări de domnie care se produc
violent, prin eliminarea fizică a adversarului sau mutilarea lui: „ . . . Ştefan voievod
prinse pe fratele său Iliaş voievod şi-l orbi şi domni singur cinci ani, până ce-i tăie
capul Roman voievod, fiul lui Iliaş voievod" (Bogdan 1891 193). În acest fel, necesitatea
de a-şi asigura domnia, însemna pentru fiecare domn cheltuieli importante şi o stare de
provizorat uşor sesizabilă în documentele epocii. De exemplu, îndemnându-i pe
braşoveni să facă negoţ în Moldova, Ştefan II (1433-1435, 1442-1447 singur, 1436-1442
asociat cu Iliaş, 1444-1445 asociat cu Petru II ) le precizează că nu vor avea piedici să
plece din Moldova cu mărfurile lor „chiar răzmeriţă să fie"(DHR. D/I 342). În 1448,
noul domn, Petru II dă un nou privilegiu comercial braşovenilor în care se specifică: „şi
nicăieri în ţara noastră să nu plătească vama Sucevei. Numai la Suceava să ne
plătească atunci când vin la Suceava şi aiurea nicăieri să nu aibă a plăti" (DRH. D/I
402).
Relaţiile cu Ungaria vor evolua constant, toţi urmaşii lui Alexandru cel Bun
până la Bogdan II (1449-1451) oferind prilegii comerciale braşovenilor sau celor din
Ţara Bârsei, pe care îi îndeamnă vă vină cu mărfuri în Moldova. La mijlocul secolului
XV, Bogdan II va aduce Moldova în relaţii de vasalitate cu regatul ungar, încheind un
tratat cu Ioan de Hunedoara, la 11 februarie 1450. Documentul prevedea libertatea
comerţului dintre cele două ţări şi ajutor în caz de primejdie:„şi solilor şi negustorilor
şi tuturor oamenilor buni să fie ţara domniei mele deschisă şi slobodă şi de bunăvoie
cu tot dreptul, iar iubitul nostru părinte să ne ocrotească sub mâna sa şi să ne
ocrotească de orice duşmani ai noştri" (DRH. D/I 411). Încă de la început, voievodul
moldovean face o precizare importantă în tratat, aceea că ţara sa şi Ungaria sunt una,
oferind un angajament complet faţă de vecinul de la vest.
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Considerăm important să detaliem contextul în care florinul emis în timpul
domnei lui Albert de Habsburg a ajuns la Suceava, pentru că el nu este întâmplător,
marcând la mijlocul secolului XV, cea mai puternică influenţă a regatului ungar în
Moldova medievală. Cu toate că Matia Corvin (1458-1490) va încerca să restaureze prin
forţă această influenţă în timpul lui Ştefan cel Mare (1457-1504), care va ajunge, la
rândul său, vasal al regelui ungar, în fapt, nu a existat niciun fel de subordonare a
acţiunilor lui Ştefan faţă de suveranul său (Gorovei, Szekely 2005 27).
După cum am precizat, moneda care face obiectul articolului de faţă este un
florin unguresc emis în monetăria de la Kremnica (Kărmocbânya, Kremnitz, astăzi în
Slovacia), în timpul scurtei domnii ca rege al Ungariei a lui Albert (Albrecht) de
Habsburg. Se cunosc două variante de florin de la acest rege: prima păstrează
caracteristicile ultimelor emisiuni ale lui Sigismund, iar a doua are aversul modificat, în
scut apărând cele patru steme ale ţărilor a căror suveran era Albert de Habsburg:
Ungaria, Boemia, Austria şi Moravia. În 1440, regina Elisabeta va emite monede în
numele regelui defunct la Kormocbânya, desemnându-l ca monetar pe Konrad Polner,
iniţiala lui apărând pe reversul monedei, alături de iniţiala monetăriei: K-P (Pohl 1974
42, Pohl 1979 12-13). Moneda de la Suceava aparţine acestei a doua emisiuni, postume.
Aceste monede sunt rarităţi, mai ales că au fost emise doar o foarte scurtă
perioadă de timp, probabil numai în anii 1439 sau 1440, iar apariţia lor în afara
regatului ungar, la est de Carpaţi, are importanţă. Menţionăm că la Neaua (jud. Mureş)
se cunoaşte un ducat de la Albert emis în monetăria de la Baia Mare (Keve 2006).
Tezaurul descoperit la Kiskunfelegyhâza (Ungaria) conţinea 87 de piese de aur (pe
lângă o monedă de aur de la Albert de Habsuburg, florini emişi în timpul domniilor lui
Ludovic cel Mare, Sigismund de Luxemburg, Vladislav I şi Ladislau V, la care se
adăugau ducaţi veneţieni de la sfârşitul secolului XIV şi începutul secolului XV),
precum şi cinci groşi de Praga de la Vencel III (1378-1410) (Szalay 1909 52). La Soporu
de Câmpie (jud. Cluj) a fost descoperit un tezaur conţinând 54 de monede de aur: 53 de
florini emişi în timpul domniilor lui Sigismund de Luxemburg, Albert şi Vladislav I şi
un ducat veneţian emis în numele dogelui Michele Steno (Pap 2002 153, 200). Totuşi,
în afara tezaurelor, monedele de aur nu apar în descoperiri izolate decât rar, chiar şi pe
teritoriul Ungariei medievale: la Buda, o primă descoperire aparţine domniei lui Matia
Corvin, majoritatea pieselor numismatice apărute aici fiind nominaluri cu valoare mică
(T6th 1997 251).
În Moldova, deşi descoperirile de monede de aur sunt rare, se cunosc două
tezaure datate în a doua jumătate a secolului XV care conţin ducaţi şi florini: tezaurul
de la Cârpiţi-Victoria (jud. Iaşi) şi cel de la Schinetea (Oberlănder-Târnoveanu 2004
65). Tezaurul de la Cârpiţi-Victoria conţine doar ducaţi de tip veneţian, în timp ce
tezaurul de la Schinetea are în componeţă şi doi florini ungureşti, unul emis în timpul
lui Sigismund de Luxemburg, iar celălalt în timpul lui Matia Corvin, în anul 1470
(Ibidem 64-65).
Informaţii existente în documente din secolele XIV-XVI din spaţiul italian,
dovedesc existenţa pe pieţele din vestul Europei a monedelor ungureşti din aur, care
sunt comparate cu emisiunile locale din acelaşi metal, precizându-se aspectul monedei
şi caratajul (Oberlănder-Târnoveanu 2003-2004 46-51). Florinul unguresc era
cunoscut mai ales în Europa Centrală şi de Sud, dar există menţiuni ale prezenţei lui în
Franţa, Ţările de Jos şi chiar Scandinavia, fiind produse chiar şi imitaţii după aceştia
(Huszâr 1967-1968 57-58). În aceste condiţii, autoritatea emitentă făcea eforturi pentru
păstrarea etalonului legal, chiar şi în momente dificile pentru regat. Astfel, în 1439,
regele Albert înfiinţează funcţia de control asupra emisiunilor monetare de aur şi
argint, încercând să redreseze situaţia financiară a regatului, urmând politica monetară
a predecesorului său, Sigismund de Luxemburg (Kahler 1986 12, Gyongyossy 2013-
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2014 132). Emiterea piesei de la Suceava s-a făcut într-una din cele mai importante
monetării ale regatului ungar, cea de la Kărmocbânya, legată de marile mine de aur
existente aici. În timpul lungii domnii a lui Sigismund de Luxemburg, Kărmocbânya
devine principala monetărie a regatului ungar. Situaţia politică din regat şi războiul
civil a afectat producţia monetară în deceniul patru al secolului XV (Ibidem 138-139),
dar chiar şi în aceste condiţii, florinii ungureşti emişi în cantităţi foarte mari în timpul
domniei lui Sigismund de Luxemburg, îşi păstrează supremaţia pe piaţa europeană
(Gyongyossy 2003-2005 288-290). Ulterior, chiar în condiţii de război, turcii atacă
Ungaria în 1438 şi 1439 (Pâl 2006 303), moneda de aur continuă să se emită la
standardele legale, în comparaţie cu moneda de argint care este supusă unui proces
accelerat de degradare, datorită cedării dreptului de a emite monedă unor persoane
particulare (T6th 1997 251).
În Moldova medievală, monedele de aur utilizate erau ducaţii veneţieni cu
imitaţiile lor şi florinii ungureşti. Lipsa unei monede locale de acest tip (un singur
domnitor moldovean emite monedă de aur la mijlocul secolului XVI, Despot vodă) este
suplinită cu piese echivalente din ţările vecine, în special din Ungaria (Oberlănder
Târnoveanu 2001 9-10). Documentele moldoveneşti din secolul XV amintesc plăţile
făcute în monede de aur, deşi este e greu de precizat dacă plata s -a făcut în moneda
respectivă, cu excepţia situaţiilor în care se precizează expres acest fapt în text
(Oberlănder-Târnoveanu 2002 225).
În secolului XV există câteva menţiuni ale monedelor de aur, cu precizarea clară
a ducaţilor sau zloţilor ungureşti. În donaţia pe care o face fostei sale soţii, Rimgaila, la
23 decembrie 1421, Alexandru cel Bun îi dăruieşte veniturile Siretului şi Vohovăţului
împreună cu suma de 600 de zloţi ungureşti, pe care domnul Moldovei se obligă să-i
plătească în fiecare an (DRH. A/I 70). În 1423, în urma unei judecăţi dintre Veriga şi fii
boierului Rotâmpan, domnul moldovean stabileşte „o zavescă de 100 galbeni (zloţi)
ungureşti" pentru cine va încălca hotârârea sa (DRH. A/I 81). În 1456, Petru Aron
hotărăşte, împreună cu boierii din sfatul domnesc şi mitropolitul plata tributului cerut
de turci în valoare de 2000 de zloţi ungureşti. În acest scop îl trimite pe Mihail
Logofătul în solie: „ . . . să ne facă nouă pace, aşa ca ţara noastră să nu se mai piardă;
dacă va putea să facă cu ceva mai puţin, e bine, şi iarăşi, dacă nu va putea să-i roage
şi să izbândească întru aceasta, atunci să dea şi acei două mii de zloţi ungureşti, să
avem noi pace, iar ţara noastră să nu se mai piardă" (DRH. A/II 86). În timpul
domniei lui Ştefan cel Mare zloţii ungureşti sunt precizaţi ca donaţii pe care voievodul
sau mari boieri le fac unor lăcaşuri de cult: Moldoviţa (DRH. A/II 145), Zografu (DRH.
A/II 193) Putna-donaţie a vistienicului Iuga (DRH. A/II 311).
Emişi în cantităţi foarte mari şi bucurându-se de popularitate în Europa
medievală, florinii ungureşti ajung în cantităţi importante şi în Moldova. La Suceava,
monedele de aur erau cunoscute şi preţuite de cei care puteau să le deţină: domnul şi
familia sa, marii boieri şi înalţii prelaţi. În acelaşi timp, apariţia unor asemenea piese în
contexte bine stabilite datorită unor cercetări arheologice oferă date importante despre
istoria locală văzută în context mai larg, european.

Ungaria
Albert (1437-1439)
Florin (aranyforint) : [1439-1440] K-P (Kremnica)
Av: ffi ALBERTVS·D·G·R·VNGARIE
Rv: ·S· LADISL-AVS· REX
CNH-II 132, PA E 2-5 [1440] , HL 589 [1439-1440] , EH 458c [1439]
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AV; 3,42 g, 21 mm, :::.I
Suceava-Curtea Domnească 2004, Cas. C 13.1, -1,40 m
Nr. inv. Au/37
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Explicaţia planşelor:

Planşa 1 - Fig. 1 - Planul cercetărilor arheologice de la Curtea Domnească (după Hău,
Dejan 2005 şi locul de descoperire al monedei); Fig. 2 - Florin emis în timpul domniei
lui Albert (1437-1439), regele Ungariei, descoperit la Curtea Domnească din Suceava.
Plate 1 - Fig. 1 - The archaeological researches plan from the Princely Court (after
Hău, Dejan 2005) and the jinding place of the coin; Fig 2 - Florin issued during the
reign of Albert (1437-1439), king of Hungary, found at the Princely Court from
Suceava.
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Fig. 1. Planul cercetărilor arheologice de la Curtea Domnească(după Hău, Dejan,
şi locul de descoperire al monedei

\

2005)

Fig. 2. Florin emis în timpul domniei lui Albert (1437-1439), regele Ungariei, descoperit
la Curtea Domnească din Suceava
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MONEDA DE CALCUL ŞI MONEDA ÎN CIRCULAŢIA CURENTĂ
LA CÂMPULUNG, DE LA VLAD DRACUL ŞI PÂNĂ LA REGULAMENTUL
ORGANIC. IPOTEZE ÎN LUMINA DESCOPERIRILOR MONETARE
REZULTATE DIN SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE LA COMPLEXUL
ARHITECTURAL BĂRĂŢIA

Paul Dumitrache*

Abstract

The archaeological findings at St. Jacob Church (Bărăţia) în Câmpulung,
from the 1963 campaign, located în present în The National Museum of
Romanian History collections, have not yet been investigated. By numismatic
investigation, comparative analysis with similar findings and research of written
documents, several assumptions have emerged. First, relevant for the local
monetary circulation, as well as for the entire Wallachia în 15th century, the
circulation of Vlad Dracu's currency, the "Wallachian ban", was sustainably
connected with the local trading flows, inside and around the town. The most
significant cluster of the coins investigated were minted between the last two
decades of the 17h century and the first decade of the 19th century, a period of
cultural dominance of the "ban" as money of account. Therefore, the small
currency, the petty cash familiar to the local communities, has been structurally
researched by provenience. Taking în account on the one hand the balance
between the inflows from the two financial systems, the Habsburgic one and the
Ottoman one, and on the other hand, the most relevant politica! and military
events of that time, two major periods were divided. For each one of them,
particular monetary circulation characteristics were identified: some of them
were subscribed to the general characteristics related to the Wallachian flows,
while others are being specific to the local monetary circulation.
Key words: Wallachian ban, money of account, monetary circulation,

Câmpulung Muscel.

Biserica catolică Sf. Iacob, numită şi Bărăţia, este unul dintre două cele mai
importante simboluri arhitecturale identitare ale oraşului Câmpulung Muscel, alături
de complexul Mânăstirii Câmpulung (actuală Negru Vodă) şi al Curţii domneşti.
Biserică de rit a comunităţii săseşti şi, totodată, reper cronologic al fondării oraşului,
păstrează tiparul sigilar (Vârtosu 1960 340-341; Vârtosu 1956 492, Hurdubeţiu 1974
69) al Câmpulungului până în anul 1735, când acesta este pierdut. Tot în această
biserică, a cărei construcţie este datată în cea de-a doua jumătate a secolului al XIII-lea
(Balş 1969 14), a fost descoperită şi piatra de mormânt a comitelui Laurenţiu
(Lăzărescu 1957 123). În perioada 1963-1965, cu ocazia restaurării şi punerii în valoare
a celor trei obiective arhitecturale care alcătuiesc complexul Bărăţiei, s-au desfăşurat şi
o serie de campanii de cercetare arheologică, conduse de Dinu V. Rosetti.1 Articolul

* Doctorand, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan", Sectorul Numismatică, Bucureşti.
E-mail: numismatic31@gmail.com
1 Lucrările de restaurare conduse de arhitectul Ştefan Balş au fost finanţate de Direcţia
Monumentelor Istorice iar şantierul arheologic s-a aflat sub patronajul Institutului de
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publicat de Ştefan Balş în 1969 (Balş 1969) prezintă concluziile privind evoluţia
cronologică şi arhitecturală a celor trei monumente: biserica Sf. Iacob, turnul clopotniţă
şi casa parohială, concluzii argumentate pe baza rezultatelor săpăturilor şi a
observaţiilor legate de cercetarea arhitecturii. Cu toate acestea, „principalele rezultate
ale săpăturilor arheologice conduse de Dinu V. Rosetti au rămas inedite"
(Cantacuzino 2011 13). Rapoartele detaliate asupra cercetărilor se află la dosarul de
restaurare,2 iar materialul numismatic rezultat din săpături a intrat în anul 19643 în
colecţiile Cabinetului Numismatic al Academiei Române4, fiind determinat şi publicat
în 1965 de către Octavian Iliescu (Iliescu 1965 354-356). Monedele au fost publicate,
însă, numai sub formă de catalog, fără a fi însoţite de imagini5 sau de alte analize în
context. Reintroducerea materialului numismatic în circuitul ştiinţific va permite astfel,
nu doar recatalogarea sa conform determinatoarelor actuale, cât mai ales o serie de
interpretări inedite, în contextul circulaţiei monetare. La alcătuirea catalogului a fost
urmărită complementaritatea informaţiei actuale şi a planşelor6 cu descrierile
numismatice din catalogul publicat anterior de O. Iliescu, fără ca acestea din urmă să
mai fie reluate în text. Alcătuit din 10 monede emise începând din secolul al XV-lea şi
până la începutul secolului al XIX-lea, lotul investigat se prezintă astfel:
Ţara Românească

Vlad Dracul (1436-1442; 1443-1466)
# 1.
Ban 1436-1437, tipul comun?. Descoperit în secţiunea R.P. 03, o 8, -1,2 m
(Iliescu 1965, p. 354, nr. 501, pl. II; Iliescu 1986, p. 271, 279). Inv. MNIR: 31/75
PV. 69 (Pl. 1/1).
Polonia

Sigismund I cel Bătrân (1506-1548)
Gros de Gdansk 1540 (m. Gdansk); Locaţia decoperirii neprecizată (Iliescu 1965
# 2.
355 / nr. 504). Inv. MNIR: 31/76 PV. 70 (Pl. 1/2). Determinare actualizată:
Kopicki * #7325 - R4Ungaria

Leopold I (1657-1705)
# 3.
Dinar 1688 K-B (m. Kremnitz); Descoperit în secţiunea R.P. 04, o 71, 0,34/0,36 m (Iliescu 1965 354, 355 / nr. 502). Inv. MNIR: 31/77 PV. 71 (Pl. 1/3).
Determinare actualizată: Huszâr #1509 - R6.
Arheologie al Academiei. Dosarul lucrărilor de restaurare se găseşte în arhiva INP, fond DMI,
dosar 3283.
2 Arhiva INP, fond DMI, dosar 3283.
3 Donaţia a fost făcută de Direcţia Monumentelor Istorice în ianuarie 1964, având înregistrarea
nr. I/33 (Iliescu 1965 354).
4 Lotul de monede se găseşte în prezent la Muzeul Naţional de Istorie al României. Mulţumim d
lui. Dr. Ernest Oberlănder Târnoveanu pentru amabilitatea de a ne fi pus la dispoziţie materialul
numismatic pentru studiu.
5 Cu excepţia banului lui Vlad Ţepeş, însă chiar şi acesta în condiţii grafice de slabă calitate
(Iliescu 1965, p. 354, nr. 501, pl. II) .
6 Mulţumim Cristianei Tătaru de la Cabinetul numismatic al MNIR pentru realizarea
fotografiilor şi pentru întreg sprijinul acordat în identificarea materialului numismatic, printre
numeroasele colecţii ale MNIR.
7 Conform Iliescu 1960 501 / nr. 1.
94
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Silezia

Leopold I (1657-1705)
Greschl 1694 M-B (m. Brieg). Descoperit în secţiunea III (Iliescu 1965 355 / nr.
# 4.
503). Inv. MNIR: 31/78 PV. 72 (Pl. 1/ 4). Determinare actualizată: KM # 594;
Herinek # 1861.
Imperiul Otoman

Ahmed III (1703-1730)
Para 1703 / 1115 H (m. Constantinopol). Descoperită în secţiunea R.P. 06, o 2, # 5.
0,5 m (Iliescu 1965 355 / nr. 505). Inv. MNIR: 31/79 PV. 73 (Pl. 1/5).
Determinare actualizată: Pere # 523.
Mustafa III (1757-1773)
# 6.
Para 1757 / 1171 H (m. Constantinopol - anul 9 al domniei). Descoperită în
secţiunea R.P. 06, o 2, -0,52 m (Iliescu 1965 356 / nr. 506). Inv. MNIR: 31/81
PV. 75 (Pl. 1/6). Determinare actualizată: Pere # 639.
# 7.

Para 1757 / 1171 H (m. Constantinopol8). Descoperită în secţiunea R.P. 06, -0,5
m (Iliescu 1965 356 / nr. 507). Inv. MNIR: 31/80 PV. 74 (Pl. 1/7). Determinare
actualizată: Pere # 639.

Abdul Hamid I (1774-1789)
# 8.
Para 1774 / 1187 H (m. Misir - anul 2 al domniei). Descoperită în secţiunea R.P.
06, o 2, -0,5 m (Iliescu 1965 356 / nr. 509). Inv. MNIR: 31/82 PV. 76 (Pl. 1/8).
Determinare actualizată: Pere # 683.
# 9.
Para 1774 / 1187 H (m. Constantinopol - anul 9 al domniei). Descoperită în
secţiunea R.P. 06, o 1, -1,1 m (Iliescu 1965 356 / nr. 508). Inv. MNIR: 31/83 PV.
77 (Pl. 1/9). Determinare actualizată: Pere # 681.
Selim III (1789-1807)
# 10. Para incusă - matriţa avers (turaua sultanului). Locaţia decoperirii neprecizată
(Iliescu 1965 356 / nr. 510). Inv. MNIR: 31/84 PV. 78 (Pl. 1/10).

Pentru perioada secolelor XV - XVI, se remarcă descoperirea banului muntean
emis pentru Vlad Dracul şi a grosului de Gdansk. O descoperire similară a unui ban al
lui Vlad Dracul s-a făcut tot în împrejurimile Câmpulungului, la Suslăneşti, în punctul
Hobaia9. În această situaţie, din nou, descoperirea s-a realizat în context arheologic10,
8 Fragmentul lipsă şi starea avansată de coroziune nu permit identificarea anului de domnie în
care a fost emisă moneda.
9 Moneda a fost descoperită în 1959 cu ocazia săpăturilor arheologice de la Curtea boierească, pe
pavimentul nivelului mai nou de vieţuire al reşedinţei feudale (Rosetti 1972 38). Determinarea

şi publicarea monedei, după intrarea acesteia în colecţia Cabinetului de numismatică al
Academiei Române, a fost făcută de Octavian Iliescu (Iliescu 1972 37 / nr. 97, 104 - nota).
10 Campania arheologică s-a desfăşurat în anul 1959 sub coordonarea lui Dinu V. Rosetti din
partea Institutului de Arheologie al Academiei Române şi a avut ca rezultat descoperirea curţilor
boiereşti feudale de secol XIV XVI, cu un foarte bogat inventar arheologic (Rosetti 1972 2738).
-
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confirmându-se astfel utilizarea acestui tip monetar în regiunea polarizată economic
împrejurul oraşului Câmpulung. Descoperirea celor două monede este semnificativă
atât cu privire la circulaţia monetară în Ţara Românească în secolul al XV-lea, cât şi din
perspectiva analizei circulaţiei monetare a emisiunilor proprii ale Ţării Româneşti.
Singurele două monede de acest tip care pot fi atribuite regional însă pentru care nu se
cunoaşte contextual, sunt cele care se găsesc în colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de
Fier11 • Din perspectivă statistică, exemplarele descoperite în regiunea Câmpulungului
reprezintă 33,3% din totalul exemplarelor cunoscute ca fiind publicate12• Aceste
exemplare reprezintă, dealtfel, şi primele exemplare cunoscute de bani munteni13, în
monedă curentă, aflaţi în circulaţie în regiunea polarizată economic împrejurul oraşului
Câmpulung. Raritatea exemplarelor singurei emisiuni monetare a lui Vlad Dracul este
asociată de Octavian Iliescu cu faptul că ar fi reprezentat o emisiune specială, realizată
în contextul unor afaceri încheiate la Constantinopol în perioada 1437-143914. Ocazie cu
care, „astfel de bani de bilon sau de bronz (. . .) sunt desemnaţi în registrul unui notar
veneţian cu denumirea de „ tornexi vlachesci" (Iliescu 1986 271). Pe de altă parte, cele
două monede, atât cea de la Bărăţie, cât şi cea de la Suslăneşti, descoperite în două
locaţii având context arheologic distinct, dar aparţinând unui areal economic unitar,
pot argumenta ipoteza cu privire la circulaţia efectivă a acestei emisiuni, cel puţin la
zona de contact a Ţării Româneşti cu Transilvania, la Câmpulung şi în împrejurimi.
Grosul de Gdansk este emis în sistemul monetar polonez, sistem adoptat de
oraşele regale de la Marea Baltică, de Prusia Regală şi de Ducatul Prusiei, ca urmare a
aderării la reforma monetară a lui Sigismund I, adoptată în Seimul din 1526
(Parchimowicz 2012 18). Moneda este inedită în circulaţia monetară locală, fiind
singurul exemplar din această categorie publicat până în prezent. O analiză exhaustivă
a pătrunderii şi circulaţiei monedei poloneze în regiunea Câmpulungului, anterior
reformei monetare a lui Ştefan Bathori, începută în 1578 şi finalizată în 1580
(Parchimowicz 2012 34), reprezintă o temă amplă care urmează să fie abordată în mod
independent.

Descoperirile monetare aferente perioadei delimitată de sfârşitul secolului al
XVII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, rămân, însă, cele mai însemnate din punct de
vedere cantitativ. Obiectivul principal al cercetării urmăreşte identificarea unor indicii
cu privire la moneda curentă măruntă utilizată de comunitatea locală arondată spiritual
bisericii Sf. Iacob (Bărăţia) şi, în măsura informaţiilor disponibile, analiza comparativă
11 Cele două exemplare publicate de Octavian Iliescu se găsesc în colecţiile muzeului severinean
în�ă nu se cunoaşte locaţia /contextul descoperirii acestora (Iliescu 1960 501).
12 In afară de cele două exemplare de la Severin şi cele de la Câmpulung, singurele alte două
cunoscute ca fiind publicate sunt cele din Colecţia Severeanu. Acestea se păstrează la Muzeul de
Istorie al Municipiului Bucureşti (Iliescu 1958 323, fig. 33-34; Iliescu 1960 503, fig. 3-4 citat şi
de Rosetti 1972 38).
13 Din perioada domniilor anterioare lui Vlad Dracul, în descoperirile locale s-au întâlnit în
exclusivitate ducaţi sau dinari munteni: Tezaurul de peste 100 de ducati si dinari Vladislav I si
Radu I, descoperit la Câmpulung, a se vedea Moisil 1917-1923 123-124. Descoperiri izolate: doi
ducaţi Vladislav Vlaicu la Cetăţenii din Vale (Ştirbu, Beda 1990 127 / nr. 10 şi 11b, Hurdubeţiu et
alii 1974 35; Rosetti 1962 79); doi ducaţi Mircea cel Bătrân descoperiţi la Curtea Domnească
(Cantacuzino 2011 115 / nr. 1, nr. 2); un ducat Laiotă Basarab la Lereşti (Mârtzu 1967 272 -273;
Iliescu 1975 149, pl. 1).
14 Umberto Dorini - Tommaso Bertele, IZ libro dei conti di Giacomo Badoer (Costantinopoli
1436-1440), Roma, 1956, 438, citat de O. Iliescu (Iliescu 1975 145-146; Iliescu 1986 271, 286 nota 141).
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cu alte centre de locuire15. Descoperirile arheologice, spre deosebire de tezaure - unde
monedele sunt filtrate de depozitar printr-un proces de selecţie calitativă - reprezintă
tocmai banii de buzunar de zi cu zi16• Aceste monede descoperite în siturile sigilate fie
că au fost pierdute, fie că au fost utilizate în ritualurile funerare, au ajuns să fie
depozitate fără intenţia de a fi recuperate de către proprietar. Atunci când tema de
cercetare vizează o istorie monetară şi economică a comunităţilor, a locuitorilor,
urmărindu-se inflexiuni culturale, cum este şi cazul temei de faţă, descoperirile
arheologice sunt de o importanţă mult mai mare decât în cazul studierii macro-spaţiale
a fluxurilor monetare.
Informaţiile cu privire la descoperirile monetare rezultate din diverse campanii
de săpături efectuate la bisericile din cartierele Schei şi Grui sunt extrem de puţine şi,
chiar şi acestea limitate, de cele mai multe ori, la utilizarea informaţiei numismatice
strict în scopul datării. Cu privire la campaniile de săpături desfăşurate la Complexul
arhitectural al Curţii domneşti - Mânăstirea Câmpulung (Negru Vodă) situaţia este,
însă, semnificativ diferită. Un catalog al descoperirilor monetare rezultate din
campaniile 1975-1977, 1981-1982, 1984 şi 2000-2005 a fost publicat în anul 2011
(Cantacuzino 2011 115-117, 234-237 - pl. 86-89). Acesta, chiar dacă nu ne oferă o
descriere numismatică completă şi planşe pentru toate cele 73 de monede incluse în
catalog (Marcu Istrate 2014 879), rămâne o resursă ştiinţifică importantă, o bază de
referinţă pentru demersuri de cercetare ulterioare. Analizând comparativ descoperirile
monetare de la Bărăţie, situate pe etajul cronologic delimitat de sfârşitul secolului al
XVII-lea (# 3. Dinar Leopold I) şi începutul secolului al XIX-lea (# 10. para Selim III),
cu cele de la Negru Vodă atribuite aceleiaşi perioade (Figura 1.), se constată o serie de
similitudini.
6

1

1

1

2

2

• Bărăţia

2
1

• Negru Vodă

Figura 1. Analiza comparativă a descoperirilor monetare din siturile Bărăţia şi Negru Vodă, situate
în etajul cronologic delimitat de sfârşitul secolului al XVII-Zea şi începutul secolului al XIX-Zea.

15 Cartierul saşilor se afla în zona centrală a oraşului, fiind grupat în jurul bisericii Sf. Iacob.
Acesta este înglobat între cele două nuclee principale de locuire românească: zona de sud,
focalizată spiritual înspre Mânăstirea Câmpulung (Dolgopol) şi bisericile Şubeşti, Sf. Gheorghe
(Olari) şi Fundeni şi zona de nord-vest (Grui - Schei), focalizată în jurul bisericilor Sf. Ilie, Sf.
Vineri, Bradu, Sf. Nicolae (Nicuţ), Valea, Marina şi Schei (Cantacuzino 2011 17-31).
16 P. J. Casey a publicat lucrări de referinţă în care argumentează şi exemplifică această teorie în
Understanding Ancient Coins: An Introduction for Archaeologists, Londra, 1986 sau P. J.
Casey, R. Reece, Coins and the Archaeologist, Londra, 1988.
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Se remarcă, aproape surpinzător, că în ambele situri s-au descoperit câte un
dinar şi câte un greschl, în ambele cazuri emisiuni ale împăratului Leopold I, din
ultimele două decenii ale secolului al XVII-lea. Dacă dinarul 1685 KB, din săpătura de
la Negru Vodă, este determinat în catalogul publicat anterior (Cantacuzino 2011 116 /
nr. 26), nu acelaşi lucru se poate spune şi despre greschl. Acesta este atribuit la modul
general, secolului al XVII-lea (Cantacuzino 2011 116 / nr. 35). Determinarea sumară
s-ar putea justifica însă, invocându-se starea avansată de uzură a monedei
(Cantacuzino 2011 235 / pl. 87, nr. 20). Moneda face parte din lotul de 34 de monede
din săpăturile de la Negru Vodă, care se păstrează în colecţiile Muzeului Municipal
Câmpulung. Acest lot a fost investigat în amănunţime de autor în anul 2015, cu ocazia
derulării unei alte teme de cercetare17, permiţând astfel efectuarea unor observaţii.
Aversul monedei este cea mai uzată dintre cele două suprafeţe, uzură indicând o lungă
durată de utilizare. S-au putut reconstitui contururile cifrelor care indică anul
emisiunii, respectiv 1695, dar nu şi simbolurile sau ornamentele aflate sub cele două
grupe de cifre (16-95) care ar trebui să indice monetăria emitentă. În privinţa
reversului, se poate identifica cu uşurinţă un indiciu important şi anume forma dreaptă
'·

a scutului silezian aflat pe pieptul acvilei bicefale:
. Pe baza catalogului Herinek
(Herinek 1972), cel mai elocvent instrument de referinţă, se pot sintetiza din punct de
vedere stilistic toate tipurile de greschl emise în cele 3 monetării sileziene (Oppeln,
Brieg şi Breslau), în 4 categorii principale (Figura 2.).

greschl 1 695 Oppeln
(Negru Vodă - Campania 1975)

Studiu de caz

greschl 1 694 Brieg
(Bărăţia - Campania 1963)

Figura 2 . Analiza stlistică şi tipologică a exemplarelor de greschl de Silezia descoperite în siturile de la
mânăstirea „Negru Vodă" şi biserica Sf Iacob (Bărăţia), raportată la variantele tipologice
publicate în catalogul „Herinek 1 657-1740".

A: Emisiuni de Oppeln în perioada: 1661, 1665 - 1694;
B: Emisiuni de Brieg în 1693;
C: Emisiuni de Oppeln în perioada: 1695 - 1705 şi de Breslau în 1705;
D: Emisiuni de Brieg în perioada 1694 - 1704;

17 Pregătirea lucrării Moneda europeană în comerţul local în lumina campaniilor arheologice
efectuate la Mănăstirea Negru - Vodă, lucrare susţinută la Sesiunea ştiinţifică „Muzeologia în
contemporaneitate - valenţe muscelene", ediţia a XXX- a Câmpulung Muscel, 03 - 04 decembrie
2015 (în curs de publicare).
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Plecând de la indiciul stilistic al scutului reprezentat pe reversul monedei de la
Negru Vodă (Figura 2, b), această monedă nu ar putea fi încadrată decât în categoria A
sau B. Continuând investigaţia, se constată că relieful mărcii de Brieg (M-B), chiar şi în
situaţia unei monede foarte uzate (Fig. 2 - greschl 1694 Brieg descoperit la Bărăţia)
lasă pe suprafaţa monedei o urmă detectabilă microscopic, cel puţin în cazul liniilor
drepte supuse unei deformări mecanice mai profunde. Astfel, se poate afirma că pe
suprafaţa aversului monedei de la Negru Vodă nu au fost amprentate iniţialele M-B.
Concluzionând, moneda investigată este emisă în monetăria Opole (Oppeln) în anul
1695 şi reprezintă o variantă tipologică18: avers - Herinek #1854 (tip consacrat
emisiunilor 1695 cu scut oval), revers - Herinek #1853 (tip consacrat emisiunilor 1694
cu scut drept). Analiza evoluţiei stilistice a ornamentului care înlocuieşte marca
monetăriei la emisiunile de Opole confirmă, de asemenea, concluziile investigaţiei.
Dacă matriţele timpurii de la Opole se caracterizau prin ornamente elaborate în detaliu
de către meşterii monetari, odată cu creşterea volumului tirajelor, spre finele secolului
al XVII-lea, se sesizează tendinţa de simplificare stilistică. Pentru a sublinia acest
aspect, în studiul de caz prezentat s-a utilizat o variantă de matriţă a aversului unde, în
1696, ornamentul era reprezentat aproape simbolic printr-o stea în 4 colţuri (Figura. 2,
a). În cazul unei uzuri foarte avansată şi îndelungată, o astfel de variată foarte stilizată a
ornamentului ar putea fi ştearsă cu desăvârşire de pe suprafaţa monedei, ca şi în cazul
exemplarului descoperit la Negru Vodă.

Odată finalizată investigaţia numismatică şi stabilită relevanţa siturilor în care
au fost descoperite cele două eşantioane monetare analizate, încep să se contureze
primele caracteristici ale circulaţiei monetare la începutul perioadei analizate. Se poate
astfel afirma că moneda măruntă aflată în circulaţie în Câmpulung la finele secolului al
XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea era alcătuită în mod semnificativ din dinari
şi monedă măruntă de tip austriac, alături de care începe să se remarce pătrunderea
submultiplilor noului guruş otoman19 (#5 para Ahmed III (1703-1730). Problematica
monedei otomane nu se limitează, însă, la interpretarea prezenţei acestui unic
exemplar. Cele tei exemplare de para neidentificate descoperite la Negru Vodă (Figura
1.), prin gradul extrem de avansat de uzură şi componenţa aliajului20 , ar putea, de
asemenea, indica o posibilă atribuire cronologică celei de-a doua jumătăţi a secolului al
XVII-lea. Aceste emisiuni de parale depreciate, având în vedere ( . ) criza de monedă
măruntă care se manifestă în Ţara Românească în secolul al XVII-Zea" (Vîlcu 2009
163), ar fi putut râmâne în structura masei monetare circulante cel puţin până la
începutul secolului al XVIII-lea21, când încep să se resimtă în structura circulaţiei locale
efectele maderizării sistemului monetar otoman (Catalog Bărăţia: #5).
„

.

.

18 Ulterior publicării catalogului s-au cunoscut în spaţiul public variante situate la tranziţia
tipologică 1694 - 1695, ca urmare a listărilor caselor de licitaţii.
19 Aurel Vâlcu analizează în detaliu şi argumentează pătrunderea monedelor otomane moderne
din timpul domniei lui Ahmed III (1703-1730) în Ţara Românească, ca urmare a reînfloririi
comerţului la sud de Dunăre (Vâlcu 2009 268-269).
20 La investigarea materialului numismatic (nota nr. 26), s-a remarcat aliajul preponderant de
Cu, specific emisiunilor depreciate de parale ale lui Mehmed IV sau chiar mangâri, anterioare
reformei din 1687 a lui Suleiman II (Pere 1968 169-171). Nu este exclusă însă nici ipoteza ca
aceste monede să fie falsuri monetare ale epocii (Vîlcu 2009 261-265) sau chiar mai timpurii
(Blasko, Nicolae 1993 209-213; Nicolae 1996 179 - 198).
21 A se vedea nota nr.29, de asemenea şi Vîlcu 2009 161-163.
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S-a remarcat anterior starea avansată de uzură a monedelor din lotul central european, cu predilecţie a celor doi greschl, uzură mult avansată comparativ cu cei doi
dinari, aproximativ contemporani. Aceste caracteristici ale monedelor sileziene indică
utilizarea lor într-un număr semnificativ mai mare de relaţii de schimb şi implicit
pentru un interval cronologic mult mai mare. Se pune, astfel, problema determinării
perioadei de circulaţie a acestor monede, de la data emiterii şi până la un reper
cronologic estimativ al îngropării lor (terminus post quem). Din cercetările arheologice
efectuate la Bărăţie, se constată atât că „în cursul ultimului război turco-austriac
Bărăţia a suferit un mare incendiu ale cărui urme mai sunt încă vizibile şi rămase
necurăţate în pavimentul navei." (Balş 1969 16), cât şi că „micşorarea bisericii s-a
făcut nu în 1737, după cum scrie în Marele Dicţionar Geografic, ci atunci după
incendiu şi după vizita lui Shultzer din 1779 care o vede încă foarte mare, dar care stă
să se prăbuşească" (Balş 1969 16). În Marele Dicţionar Geografic al Românei din 1899
se menţionează că trupele otomane au incendiat biserica în anul 1737, ca urmare a
represaliilor împotriva incursiunii militare a generalului Gillâny22• Aceasta ar fi rămas
ruinată, conform documentului, până în 1760, pentru aproape trei decenii:
„reparându-se se mai micşoră, rămânând numai altarul drept biserică" (Marele
Dicţionar Geografic al Românei II 1899 487). Astfel, conform cercetărilor arheologice,
s-ar confirma continuitatea funcţiei spirituale, culturale şi sociale a lăcaşului de cult,
până spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, chiar dacă întregul oraş a fost puternic afectat
de evenimentele politice şi militare ale perioadei 23. Există probabilitatea ca aceleaşi
evenimente succesive să fi determinat şi intrări semnificative de monedă austriacă,
alături de valul de migraţie dinspre Transilvania din cea de-a doua parte a secolului al
XVIII-lea (Răuţescu 1943 369-371; Trîmbaciu 1982 152-153). Începând cu anii '70 ai
secolului XVIII, încep să se formeze mahalalele de la limita de nord şi nord-est a
oraşului24, ca urmare a acordării noilor veniţi, de către moşneni, a dreptului de şedere
în moşia oraşului. Acesta este consemnat prin aşezământul din 14 ianuarie 1785,
document prin care li se stabilesc şi dările către obşte:
,,Adică eu Nicolae judeţul Cocoşoiu al oraşului Câmpulung, dinpreună cu
toţi orăşenii mei câmpulungeni (. . .) dat-am acest zapis al nostrum la
mâna Ungurenilor streini de slobozii ce sânt şezători cu casele lor pe
moşia din camp a oraşului (. ...) de a noastră bună voe am primit ca să ne
dea şi ei pentru claca caselor lor şi pentru dijma din bucatele ce fac pe
moşia oraşului şi pentru păşunea vitelor lor, pe an de casă bani
patruzeci, iar nu mai mult..." (Răuţescu 1943 370).
Documentul confirmă utilizarea monedei de cont banul în relaţiile dintre orăşenii
câmpulungeni şi noii veniţi, ungurenii având puternice rădăcini şi tradiţii culturale din
22 În cadrul campaniilor din timpul războiului ruso-austro-turc din 1735-1739, trupele austriece
au pătruns prin pasul Bran la ordinul contelui Franz Paul von Wallis, comandantul militar al
Transilvaniei, la 29 iulie 1737, ocupând Câmpulungul chiar în timpul zborului de Sf. Ilie şi
măcelărind negustorii turci aflaţi în oraş - în număr mare la data respectivă. Represaliile
trupelor otomane conduse de Murtaza paşa s-au îndreptat împotriva orăşenilor despre care au
crezut că au pactizat şi favorizat incursiunea austriecilor, soldându-se cu incendierea oraşului şi
vandalizarea mânăstririi Câmpulung (Negru Vodă). Fortificaţiile acesteia au şi fost dărâmate în
toamna aceluiaşi an, la ordinul lui Constantin Mavrocordat (Răuţescu 1943, pp. 29-30, 91-92). A
se vedea şi Neagoe 2001, pp. 181-183.
23 În perioada imediat următoare evenimentelor menţionate la nota nr. 32 şi revitalizarea vieţii
economice de după 1742, oraşul a fost puternic depopulat (Răuţescu 1943 30-31, 92).
24 Mahalalele: Vişoiu, Voineşti, Nămăieşti, Valea Mare, Valea Bărbuşa şi cele două Bughii (Meteş
1971 201-202).
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zona de provenienţă. Rămâne însă, în continuare, un semn de întrebare cu privire la
moneda curentă utilizată în plată în acelaşi timp. Taxele reduse şi privilegiile financiare
acordate vişoienilor de către orăşeni au început însă, la începutul secolului al XIX-lea,
să devină subiect al unui lung şir de litigii încheiate prin decizii alternative în favoarea
uneia sau alteia dintre părţi25. Într-unul dintre documentele aflate în acest amplu
dosar26, se găseşte o informaţie foarte utilă pentru investigaţia de faţă. Printre altele,
vişoienii argumentau în 184327 buna lor credinţă cu privire la faptul că şi-au plătit
contribuţiile faţă de obşte încă de la data asumării acestora: (...)Acum 50 - 60 de ani,
părinţii lor, la propunerea orăşenilor, s-au făgăduit să dea 30 de parale ca ajutor la
cheltuielile oraşului. (. . .) Aceasta a fost situaţia până la Regulamentul Organic"
(Novac 1982 115). Tot în acelaşi document din 1843, vişoienii precizau şi că „s-au învoit
prin zisul înscris moşii noştri să ajute pe orăşeni pe fiecare an câte un fel de dare,
hotârâtă în 45 de bani, care acum fac 15 parale." Se poate, astfel, afirma că
autorii documentului, vişoienii, atunci când se refereau la parale plătite acum 50-60 de
ani, contemporan semnării aşezământului din 1785 unde banul era monedă de cont, se
refereau la monedele efective utilizate în plata curentă. Cu atât mai mult, tot autorii
documentului îşi asumă faptul că aceasta a fost situaţia până la Regulamentul
Organic, iar cei 45 de bani de calcul fac acum (1843 n.a.) 15 parale, respectiv parale de
calcul28• Documentele menţionate pot fi considerate argumente rezonabile pentru a
constata că încă din ultimele două decenii ale secolului al XVIII-lea, aproape consecutiv
cu aşezarea lor pe moşia oraşului, nou veniţii utilizau în plată moneda măruntă
otomană. Explicaţia acestei adaptări rapide a migranţilor transilvăneni, oameni simpli
care se aşezau în mahalale, la mecanismul monetar de cultură otomană care caracteriza
schimburile comerciale de valoare mică din târgul câmpulungean, ne este oferită tot de
aşezământul din 14 ianuarie 1785: . . . când vin din jos cu oile dela vale primăvara . . . "
(Răuţescu 1943 370). În marea lor majoritate ungurenii erau crescători de vite, oieritul
fiind ocupaţia lor principală. Transhumanţa, migraţia sezonieră pentru a ierna în zona
de câmpie, facilita o circulaţie periodică a acestora către aşezările şi târgurile din sudul
ţării şi implicit o recirculare cu o rată mare de dispersie a numerarului mărunt pe care-l
aveau pentru cheltuielile zilnice. Nu în ultimul rând, fiind crescători de oi, ponderea
schimburilor comerciale cu negustorii turci sau cu intermediarii acestora din oraşul
Câmpulung prevala asupra altor raporturi comerciale. Prin migraţia masivă dinspre
Transilvania de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, ungurenii nu numai că nu au adus un
aport semnificativ de monedă măruntă de tip austriac, aşa cum rezultă şi din
descoperirile arheologice (Figura 1), ci mai degrabă au contribuit la o amplificare a
fluxurilor monetare legate de comerţul cu lumea otomană, facilitând pătrunderea pe
piaţa câmpulungeană a monedei mărunte otomane.
„

„

În concluzie, circulaţia monedei mărunte la Câmpulung, pe parcursul perioadei
delimitată de sfârşitul secolului al XVII-lea şi până la introducerea Regulamentului

25 Începând cu rezoluţia marelui logofăt din 8 iunie 1804 (Răuţescu 1943 92) şi încheindu-se cu
ordinul Mării Sale Gheoghe Bibescu nr. 309 /1848 (Novac 1982 116).
26 Dosarul (delea) nr. 1/ 1847-1848, Arhiva Naţională Argeş, Fond Primăria (Maghistrat) oraşul
Câmpulung. Datele din dosar sunt publicate inedit de Vasile Novac (Novac 1982 113-117).
27 Punctele de vedere ale vişoienilor şi orăşenilor sunt ataşate deciziei ocîrmuitorului judeţului
Muscel M. Creţulescu, vestită părţilor în aprilie 1843 (Novac 1982 115) .
28 Cursul de schimb la 1831, conform Regulamentului Organic: Un leu de calcul 40 parale de
calcul (Kiriţescu 1997 120).
=
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Organic, poate fi caracterizată prin două etape distincte din punct de vedere al al
structurii fluxurilor monetare locale:
I. Deceniul 9 al secolului al XVII29 - 17373°;
II. 174331 - 183132;
Primul etaj cronologic se situează între anii 'So ai secolului al XVII-lea, perioadă
marcată de dinarii provenind din emisiuni ale lui Leopold I, şi anul 1737. Reperul
cronologic al anului 1737 marchează o fractură semnificativă în volumul şi structura
circulaţiei monetare locale, fractură cauzată de incendierea oraşului urmată de
depopularea masivă pentru o perioadă de aproximativ 5 ani (Răuţescu 1943 30).
Fluxurile aferente acestei prime etape se caracterizează prin prevalenţa volumului de
monedă central europeană, ca urmare atât a unei inerţii economice sociale şi culturale a
masei monetare circulante specifică secolului al XVII-lea cât şi a deprecierii monedei
mărunte otomane. Dinarul continuă, la finele secolului al XVII-lea, să se remarce
semnificativ (50%) în structura monedei de provenienţă central-europeană, aducând
astfel o nuanţă specifică circulaţiei locale comparativ cu caracteristicile circulaţiei
dinarului la nivelul Ţării Româneşti unde: ( .. ) dispare din structura tezaurelor încă
din deceniul nouă al secolului al XVII-Zea" (Vîlcu 2002 346). Locul său este preluat
definitiv, începând cu ultimul deceniu al secolului la XVII-lea de moneda măruntă de
tip austriac, aşa cum o demonstrează descoperirile arheologice şi informaţiile
cunoscute ca fiind publicate la data studiului. Pe de altă parte, pătrunderea monedei
otomane moderne se face remarcată încă de la începutul secolului al XVIII-lea,
înscriindu-se în acest fel, în caracteristicile generale atribuite structurii circulaţiei
monedei otomane în Ţara Românească (Vîlcu 2009 268-269). Aceste noi emisiuni
încep să se alăture în fluxurile locale ale primelor decenii ale secolului al XVIII-lea,
monedelor de tip austriac, monede intrate probabil atât începând de la sfârşitul
secolului XVII, ca urmare a schimburilor comerciale reluate după ocupaţiile oraşului
din perioada 1688-1691,33 cât şi/sau ca urmare a evenimentelor militare şi politice din
171634.
Cercetările arheologice au demonstrat continuitatea de locuire şi implicit a vieţii
economice, peste evenimentele din 1737. Cu toate acestea, având în vedere lipsa
oricăror izvoare numismatice sau documentare care să confirme existenţa unei
circulaţii monetare semnificative până către sfârşitul anului 174235, reperul de început
„

.

29 Conform datării descoperirilor monetare (Catalog - nr. 3; Cantacuzino 2011 116, nr. 26) .
3° Arderea oraşului ca urmare a represaliilor trupelor otomane. A se vedea nota nr. 32.
31 Dată atestată documentar ca fiind începutul perioadei de revitalizare economică a oraşului :
Cartea lui Mihai Racoviţă din 15 ianuarie 1743 prin care se re-înoiesc vechile privilegii ale
orăşenilor câmpulungeni (Răuţescu 1943 30, 31-32).
32 Începe aplicarea reformei monetare reglementată prin Regulamentul Organic al Ţării
R�mâneşti (Kiriţescu 1997 116).
33 Intre toamna anului 1688 şi vara lui 1691, Câmpulungul avea să fie ocupat de trei ori de către
trupele austriece, în cadrul campaniilor aferente războiului austro-turc dintre anii 1683-1699
(Măndescu 2011 47) .
34 Oraşul s e afla î n 1716 sub ocupaţia austriacă a trupelor comandate de prinţul Eugen de Savoia.
Ocupaţie în timpul căreia austriecii au reorganizat oraşul din punct de vedere militar,
adminsitrativ şi fiscal, planificând anexarea sa teritoriile imperiale ca oraş de graniţă ( Răuţescu
1943, pp. 26-27).
35 „În 1742 oraşul se găsia aproape refăcut (. . .) prin cartea lui Mihai Racoviţă din 4 Febr. 1742
cei ce mergeau la vaduri, să încarce peşte, erau scutiţi de fumărit, iar prin cartea aceluiaş
Domn din 13 Iunie 1742, meseriaşii şi negustorii sunt scutiţi de cotărit" (Răuţescu 1943 30, nota
3 - citat din documentele 36 şi 37 aflate în Pânza oraşuluz).
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al celui de-al doilea etaj cronologic rămâne anul 1743. Relevanţa datei este susţinută de
atestarea revitalizării vieţii economice a orăşenilor câmpulungeni, prin reconfirmarea
vechilor lor privilegii şi adăugarea unora noi. Acest etaj cronologic în care moneda
otomană domină structura fluxurilor locale de monedă măruntă se încheie în 1831, dată
la care şi banul de calcul va fi înlocuit sistemic prin para36• O altă particularitate a
etapei constă în faptul că, în special în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea,
în structura fluxurilor monetare locale de monedă măruntă este posibil să se găsească
în continuare monedă de tip austriac din emisiuni atribuite etajului cronologic anterior,
însă foarte uzată.37 Nu în ultimul rând, emisiunile de bronz din ce de-a doua parte a
secolului al XVIII-lea, provenind din sistemul monetar rusesc, austriac sau chiar cele
emise la Sadagura38 - deşi neidentificate în structura inventarului săpăturilor
arheologice la cele două situri - au fost reprezentate, probabil, în structura circulaţiei
locale aferentă perioadei.
Aflat la zona de contact a două mari imperii, distrus de incursiunile militare, dar
avantajat de întretăierea drumurilor comerciale, Câmpulungul, ca şi Ţara Românească
de altfel, refuză să se prezinte ca victimă a expansiunii otomane, austriece sau ruseşti
aşa cum a făcut-o şi în secolele trecute, păstrând la fel de actuală relevanţa şi
aplicabilitatea aserţiunii:
„Şi în domeniul economic şi monetar, ca şi în plan politic, militar şi
spiritual, a ripostat eficient sau a promovat măsuri de adaptare la
noua situaţie, dovedind o mare vitalitate, confirmată de altfel de
evoluţia ulterioară" (Nicolae 2003 116).

36 Un leu de calcul = 40 parale de calcul (Kiriţescu 1997 120).
37 Valoarea intrinsecă a acestor emisiuni, chiar dacă diminuată de procentul foarte scăzut al
concentraţiei de argint, este posibil să fi determinat o preferinţă a populaţiei de a le utiliza în
schimburile comerciale, în detrimentul emisiunilor de tip austriac din bronz care apar masiv
după anii '60 ai secolului al XVIII-lea.
38 Monede puse în circulaţie în perioada 1772-1774, la ordinul comandamentului armatei ruse de
ocupaţie din timpul războiului ruso-turc din 1769-1774, atât în Moldova cât şi în Ţara
Românească (Kiriţescu 1997 114 - 115).
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Planşa 1 - Monede descoperite în timpul săpăturilor arheologice din anul 1963 de la
Biserica Sfântul Iacob (Bărăţia) din Câmpulung.
Plate 1 - Coinsfound during the arhchaeological researchesfrom the 1 963 campaign
at Saint Jacob Church (Bărăţia) in Câmpulung.
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JETOANELE FABRICII DE ZAHĂR DE LA MĂRĂŞEŞTI

Dorel Bălăiţă*

Abstract
Mărăşeşti sugar factory was founded în 1897 at the initiative of George
Ulysse Negroponte and benefited from the beginning of the advantages granted
by the Romanian sugar industry. On 6th of August 1917, as a consequence of
German bombing, the sugar factory from Mărăşeşti was destroyed and it was
never rebuilt. The tokens presented în the article were used în the factory's
canteen and were used to pay the food consumed by the company's employees.
Key words: sugar factory, Mărăşeşti, George Ulysse Negroponte, tokens,
canteen.

În România1 primele fabrici de zahăr s-au înfiinţat la Sascut (astăzi judeţul
Bacău2) în anul 18753 (Wollmann 2012 283) şi la Chitila Gudeţul Ilfov) în anul 1876
(Samoilă 2013 15). Primul zahăr românesc apare pe piaţă în 1876 (Samoilă 2013 15) şi
era produs la Sascut. Până la înfiinţarea acestor două fabrici zahărul se importa din
diverse ţări, dar mai ales din Austria. Pentru a încuraja construirea unor fabrici de
zahăr, în anul 1873, Guvernul României condus de Lascar Catargiu adoptă primele
măsuri protecţioniste pentru industria autohtonă. Astfel, la 29 martie/10 aprilie a fost
adoptată Legea pentru încurajarea industriei zahărului, prin care oricine dorea să
înfiinţeze o fabrică de zahăr era scutit de orice impozit şi taxe comunale pe 20 de ani,
beneficia de scutiri de taxe vamale pentru utilajele importate, dar şi scutiri de taxă de
timbru pe acţiunile emise de societăţile constituite în acest scop (Popescu 1936 114). În
baza acestei legi se înfiinţează cele două fabrici de zahăr mai sus amintite care nu vor
face faţă concurenţei zahărului de import şi vor ajunge curând în pragul falimentului.
Sunt salvate pentru scurt timp de o nouă lege specială adoptată în 1882 (Epoca 1898 1)
care le acordă noi avantaje: o primă de 16 bani/kg de zahăr produs în ţară4, precum şi
câte 250.000 lei pentru compensarea pagubelor suportate de cele două fabrici
autohtone.
În urma avantajelor acordate de statul român (inclusiv o taxă de 35 bani/kg de
zahăr importat) se înfiinţează noi fabrici de zahăr, la Mărăşeşti (România Economică
1905 14), la Roman în 1899 (Wollmann 2012 289), la Ripiceni5 Gudeţul Botoşani) în

* SC Chimcomplex SA Borzeşti, Oneşti.
E-mail: dorelb2003@yahoo.com
1Pe teritoriul Transilvaniei una dintre primele fabrici de zahăr a luat fiinţă la Sibiu în anul 1849
(Wollmann 2012 283).
2 În 1875 localitatea Sascut, ca şi Mărăşeşti, aparţinea de judeţul Putna.
3 La Luguleţu (jud. Dâmboviţa) este atestată în anul 1837 o fabrică care producea zahăr din sirop
de grâu (Wollmann 2012 283) .
4 În condiţiile în care preţul mediu de vânzare al kilogramului de zahăr în 1882 era de 1,20 lei,
(Axenciuc 2008 191)
5 După înfiinţarea fabricii de la Ripiceni producţia naţională de zahar a ajuns în 1900 la 1870 de
vagoane depăşind nevoiele consumului intern (Wollmann 2012 289).
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1900 (Wollmann 2012 289), la Herăstrău în 1901 (Wollmann 2012 293) sau la Brânceni
Gudeţul Teleorman), şi măresc capacităţile de producţie deja existente.
Fabrica şi rafinăria de zahăr de la Mărăşeşti s-a înfiinţat în anul 1897 de către
Societatea Română pentru fabricarea zahărului (Wollmann 2012 292), la iniţiativa lui
George Ulysse Negroponte, unul din cei mai importanţi proprietari de pământ din zonă
cu peste 40.000 ha teren (Anghel, Desliu 2000 208), Chrissoveloni6 şi H. Economu
(Argus 1928 337). Construcţia fabricii şi dotarea cu utilajele necesare a costat în jur de
2. 750.000 lei, suma imensă pentru acea vreme, şi oferea locuri de muncă pentru
aproximativ 500 de oameni din împrejurimi? în perioada de campanie. În primul an de
funcţionare fabrica de la Mărăşeşti a înregistrat o producţie de circa 5500 tone zahăr şi
îşi putea mări producţia, fără dificultăţi, la 7000 tone/an (România Economică 1899 6).
În 1906 fabrica îl avea ca administrator pe H. Economu (Dame 1907 597) şi
producea 7237 tone de zahăr (Dame 1907 596).

Fabrica de

3trhar

)tfarasesci

Foto 1. Fabrica de zahăr de la Mărăşeşti-19008

Deoarece bugetul ţării era îngreunat de sprijinul acordat producătorilor
autohtoni de zahăr, în 1901 se introduce o taxă de 16 bani/kg pentru zahărul exportat
(Bucureştii 1910 181), desfiinţându-se indirect prima acordată în 1882. În 1906 se
modifică taxele de export şi se dau garanţii fabricilor existente că nu se vor mai acorda
nici un fel de avantaje pentru înfiinţarea de noi fabrici de zahăr până în 1914. În 1910,
producţia autohtonă de zahăr întrecea nevoile pieţei interne iar România exporta circa
8 milioane de kg zahăr în Turcia şi Bulgaria.
La începutul secolului al XX-lea Nicolae Iorga, ajuns în Mărăşeşti, găsea fabrica
de zahăr de aici „gătită ca o vilă" (Iorga 1972 258). Cu toate aceste, datorită concurenţei
acerbe din industria zahărului în 1914 fabrica de la Mărăşeşti este închisă (Samoilă
2013 28).
6 Jean N. Chrissoveloni - bancher, născut în anul 1869 la Paris, a studiat dreptul la Oxford. A
fost director general al băncii Chrissoveloni.
7 http: //liniavinului.uv.ro/html/inceputuh.html (20.02.2016) .
8 Carte poştală scoasă la vânzare pe www.delcampe.net (17.02.2016).
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În data de 6 august 1917, în urma bombardamentelor inamice, fabrica de zahăr
de la Mărăşeşti este distrusă şi nu a mai fost refăcută niciodată. În urma ei au ramas
pentru o vreme ruinele, dar şi câteva jetoane (şi cărţi poştale) ce s-au pastrat în
colecţiile unor pasionaţi de astfel de mărturii istorice.
La 100 de ani de la distrugerea fabricii vă prezentăm cele cinci tipuri de jetoane
care au fost utilizate la cantina fabricii de zahăr de la Mărăşeşti. Jetoanele au acelaşi
avers: într-un cerc perlat exterior, un leu rampant, cu o coadă despicată şi cu o coroană
pe cap, care susţine un scut având următoarea inscripţie în interior dispusă pe trei
rânduri: C.F./DE/Z. (prescurtările de la „cantina fabricii de zahăr"). În partea de jos,
sub leu şi scut, arcuit în sus, în interiorul a două arce de cerc inscripţia: CANTINA
FABRICE! DE ZAHAR, dedesubt: DE LA, iar în partea de jos sub un arc de cerc
liniar arcuit concav: MĂRĂSESCI. În dreapta leului este trecut numele gravorului:
CARNIOL FIUL.
Zah r

dln M ră eşti

Foto 2. Fabrica de zahăr de la Mărăşeşti-19099

Pe revers, într-un cerc perlat exterior este inscripţionată central valoarea
nominală. Se cunosc cinci valori nominale: 5 (MAR-210), 10 (MAR-3), 20 (MAR-4), 30
(MAR-5) şi 100 (MAR-6). Jetoanele cu valorile nominale de 5, 10, 20 si 30 sunt din
cupru şi au urmatoarele diametre: 25mm; 24,6mm; 3omm şi 29,5mm. Jetonul cu
valoarea de 100 este din alamă şi are diametrul cel mai mic de 22mm. Considerăm ca
valorile nominale se referă la bani şi erau utilizate de către angajaţii fabricii pentru
plata alimentelor sau a unor obiecte de uz personal achiziţionate de la cantina fabricii.
În perioada de sfârşit de secol XIX început de secol XX cantinele erau mai degrabă un
fel de băcănii, sau prăvălii de unde angajaţii unei firme se puteau aproviziona cu cele
necesare traiului uneori la preţuri mai mici decît la alte magazine similare. Aceste
9 Carte poştală circulată scoasă la vânzare pe www.delcampe.net (17.02 .2016) .
10 Notaţia din catalogul Erwin Schăffer (Schăffer 2012 165)- România, jetoane, semne valorice şi
mărci, Guttenbrun-f.e. 2012 165 .
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jetoane erau primite de muncitori (de multe ori în avans) în contul unei părţi din
salariu.
Jetoane similare s-au utilizat şi la fabricile de zahăr din Sascut (Schăffer 2012
190) şi Roman (Schăffer 2012 186).

Foto 3. Jeton cu valoarea nominală de "s "11, MAR-2, 0 25 mm

Foto 4. Jeton cu valoarea nominală de „10"12, MAR-3, 0 24,6 mm

11 Piesa se află în colecţia Corneliu Creţulescu (Bucureşti), căruia îi mulţumim pentru
permisiunea de a face publică imaginea acestui jeton .
12 Piesele cu valoarea nominală de 10, 30 şi 100 se află în colecţia Erwin Schăffer (Germania),
căruia îi mulţumim pentru sprijinul acordat în documentare şi permisiunea de a publica aceste
imagini.
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Foto 5. Jeton cu valoarea nominală de „20"13, MAR-4, 0 30 mm

Foto 6. Jeton cu valoarea nominală de „30", MAR-5 , 0 29,5 mm

Foto 7. Jeton cu valoarea nominală de „100", MAR-6, 0 22 mm

13 Piesa se află în colecţia Alin Bocăeţi (Timişoara) căruia îi mulţumim pentru permisiunea de a
publica această imagine.
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Fabrica do Zahar.
MllrăşeştT.

Foto 8 . Carte poştală -Fabrica de zahăr de la Mărăşeşti14-vedere de ansamblu

Foto 9. Fabrica de zahăr de la Mărăşeşti după distrugerea din august 1917 15

14 Carte poştală scoasă la vânzare pe www.delcampe.net în 2014 (17.02.2016).
15 Carte poştală scoasă la vânzare pe www.delcampe.net în 2014 (10.oi.2016) .
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Foto 10. Reversul cărţii poştale cu imaginea fabricii de zahăr arzând16

16 Expeditorul cărţii poştale a scris următoarea notă: „Fabrica de zahăr Negroponte de la
Mărăşeşti (reg. Bacău) la câteva ore după ocuparea Reg.32 Mircea a ei din mâna Nemţilor la
august 1917. Aci se vede încă arzând. Aci s-au dat lupte mari, nemţii fiind retranşaţi în ea" (s-a
păstrat ortografia originală n.n.) .
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O MEDALIE - POVESTEA A DOUĂ TĂRI.
,
UCRAINA ŞI ROMÂNIA

Tudor Alexandru Martin*
Abstract
This article describes some aspects of the diplomatic relationship
between the Ukraine and Romania, built around the presentation of the
Defender of the Motherland medal, which was established în 1999. The article
contains some historical information about the territory that the current
Ukrainian state occupies, some data about the founding of the first state, after
World War I and its evolution up to present times (from the soviet republic up
to the proclamation of independence from 1991) and the contemporary tense
relations between the Ukraine and its eastern neighbour. A few words are also
said about the somewhat problematic bilateral relations between Romania and
the Ukraine (territorial disputes and the rights of ethnic minorities). The medal
has a short description în which different aspects of it are presented, form its
establishment în 1999 up to 2015 , when the ribbon was changed because of the
recent conflict with the pro-Russian separatists.
Key words: Defender ofthe Motherland medal, Ukraine, Romania.

Medalia Apărător al Patriei este o medalie comemorativă acordată de către
statul ucrainean. A fost instituită pe data de 8 octombrie 1999 prin decretul prezidenţial
numărul 1299/1999.
Medalia a fost acordată veteranilor de război ucrainieni, dar şi cetăţenilor altor
ţări care au participat la eliberarea Ucrainei de sub ocupaţia nazistă. Pe lângă cei care
au luat parte la eliberarea teritoriului ucrainean medalia poate fi acordată şi cetăţenilor
ucrainieni pentru curaj personal în apărarea interesului public şi pentru întărirea
securităţii ţării. Este acordată prin decret prezidenţial de către Preşedinte, de şefi ai
corpurilor executive central şi locale, de şefi ai unităţilor militare şi de către diplomaţi.
Este acordată şi postum, iar revocarea se face pentru fapte criminale grave de către
preşedintele statului (http://zakom.rada.gov.ua/laws/show/1299/9)9 . În continuare
vom parcurge un pic de istorie care ne va ajuta să percepem mai bine statul ucrainean
şi relaţiile sale cu vecinii.
Un pic de istorie

În Evul Mediu termenul de ukraina se referea la o zonă de frontieră, doar
treptat a ajuns să desemneze o anumită arie geografică locuită de un grup etnic şi
lingvistic distinct (Rady 2002 40). De-a lungul timpului, în mare măsură, teritoriul
ocupat astăzi de către statul ucrainean a fost stăpânit de o serie de state (Hanatul
Hoardei de Aur, Hanatul Crimeii, Marele Ducat al Lituaniei, Regatul Poloniei, Imperiul
Otoman, Imperiul Austriac şi Imperiul Rus) care şi-au disputat controlul asupra
ţinuturilor de la nordul Mării Negre.

* Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti.
E-mail: green yuri 13@yahoo.com
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Probabil că dintre toate populaţiile care au trăit în spaţiul ucrainean - vechii
ruşi kieveni - moştenitori ai legăturilor dintre varegii veniţi din nordul Europei şi
populaţia băştinaşă (sau nu, depinde de istorici), tătari, lituanieni, polonezi - cazacii,
care la începuturi erau mercenari tătari, dar care prin secolul al XV-lea s-au slavizat
(Rady 2002 41), au fost cei mai aprigi apărători ai teritoriului locuit de ei. Însă pe
măsură ce puterile înconjurătoare acaparau din ce în ce mai mult teritoriu şi se
extindeau şi în zonele locuite de aceştia, cazacii au trebuit să se adapteze şi fie au intrat
în serviciul noii puteri dominante, ca soldaţi sau colonişti, fie au ales să lupte pentru
modul lor de viaţă, fără să se supună vreunui rege străin. Totuşi puterea poloneză s -a
dovedit a fi prea mare şi în urma mai multor înfrângeri, suferite către sfârşitul secolului
al XVI-lea, majoritatea cazacilor care deciseseră să rămână independenţi au fost nevoiţi
să se mute în zona Niprului de Jos stabilindu-se în zona Zaporoje, aflată la nord de
peninsula Crimeea.
Către începutul secolului al XVII-lea conflictul dintre vecinii cazacilor (Polonia
şi statul moscovit) a dus şi la implicarea acestora, mai exact prin revolta condusă de
Bogdan Hmelniţki. La începutul conflictului partea poloneză a obţinut victorii care au
pus statul rus într-o situaţie grea, dar odată cu declanşarea revoltei conduse de
Hmelniţki, în anul 1648, (caruia i-au fost confiscate abuziv proprietăţile de către un
latifundiar polonez şi care nu reuşise să obţină despăgubiri din partea regelui) şi a
alianţei cu suveranul rus, au dus la răsturnarea situaţiei în favoarea moscoviţilor (Rady
2002 88). Succesul armatelor cazaco-ruseşti nu a durat prea mult deoarece profitând
de situaţia critică în care se afla statul polonez regele Carol al X-lea al Suediei a invadat.
Acest fapt a dus la formarea unei alianţe între foştii duşmani polonezi şi ruşi, care să se
opună invadatorilor suedezi. În anul 1657 hatmanul Hmelniţki moare ceea ce duce la
destrămarea întelegerii dintre cazaci, iar peste trei ani moare şi regele suedez Carol al
X-lea, fapt care face ca armata suedeză să se retragă (Rady 2002 91). Cele două state
care erau ba inamice, ba aliate semnează un armistiţiu în anul 1667 prin care teritoriul
ucrainean, care fusese în stăpânire poloneză până la acel moment, să fie împărţit între
ele pe linia Niprului - partea de vest rămânea în continuare la polonezi, iar partea de
est revenea ruşilor.
Următoarea manifestare a spiritului independent al cazacilor a fost revolta
condusă de hatmanul Ivan Mazeppa, care în calitate de vasal al ţarului, condusese
partea estică a Ucrainei începând cu anul 1687 (Rady 2002 127). La începutul secolului
al XVIII-lea hatmanul îl trădează pe ţarul Petru cel Mare şi îi acordă ajutor regelui
Suediei Carol al XII-lea, dar în anul 1709 armata rusă distruge capitala cazacilor (oraşul
Baturin) şi înfrânge oastea reunită cazaco-suedeză lângă oraşul Poltava, ceea ce îi
obligă pe cei doi aliaţi să se refugieze în Imperiul Otoman. Mazeppa moare în acelaşi an
în pribegie, iar regele suedez reuşeşte să se întoarcă în ţara sa abia în anul 1714. După
înfrângerea suferită în anul 1709 funcţia de hatman a fost desfiinţată definitiv de către
ţarina Ecaterina cea Mare în anul 1764 (Rady 2002 140), însă lovitura de graţie dată
independenţei statului cazacesc/ucrainean vine odată cu cea de-a doua împărţire a
Poloniei (1793). Atunci cea mai mare parte a teritoriului ucrainean de vest este anexat
de către Imperiul Rus, o mică parte din acel spaţiu fiind deja anexată de către Imperiul
Austriac încă din timpul primei împărţiri a Poloniei din anul 1773.
Abia în secolul al XIX-lea sub influenţa curentului de renaştere naţională se va
manifesta din nou spiritul independenţei în rândul ucrainienilor, atât în Imperiul Rus,
dar mai ales în cel Austriac, unde oameni de cultură de origine ucraineană vor folosi
memoria hatmanilor cazaci Hmelniţki şi Mazeppa în lupta lor pentru idealurile
naţionale.
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Mai spre prezent

Ca în majoritatea cazurilor statelor europene, idealul naţional al ucrainienilor
s-a realizat după încheierea Primului Război Mondial, când au apărut o serie de entităţi
politico-teritoriale care luptau pentru formarea unui stat ucrainean în fostele teritorii
ale imperiilor Austro-Ungar şi Rus.
Dintre toate statele apărute între anii 1917/1918-1922 a rezistat numai
Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, care va fi una dintre membrele fondatoare a
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste. Ucraina sovietică s-a bucurat de toate
„beneficiile" aduse de aprtenenţa la „măreaţa" Uniune printre care s-a numărat şi
foametea care ca a domnit între anii 1920 şi 1930. Ca şi întindere republica sovietică
interbelică avea cam aceeaşi suprafaţă ca statul contemporan, fără partea de vest
(Galiţia) care a fost cucerită de către Polonia în urma războiului Polono -Ucrainean
(noiembrie 1918-iulie 1919), fără peninsula Crimeea care urma să fie adăugată
republicii abia în anul 1954 şi bine înţeles fără Basarabia şi Bucovina care făceau parte
din România.
Scurta perioadă de linişte dintre cele două războaie mondiale nu a durat prea
mult, iar izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial a produs noi modificări
teritoriale la nivel european şi nu numai. Dar chiar înainte de începutul războiului
autorităţiile sovietice au încercat să destabilizeze „România Mare" prin crearea în anul
1924 a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, într-o zonă locuită de o
populaţie românească numeroasă care se învecina cu Basarabia. Prin acestă republică
aşa-zisă autonomă se încerca destabilizarea statului român, prin existenţa unei
alternative la statul decadent „burghezo-imperialist" român. Efemeritatea R.A.S.S.
Moldoveneşti a fost demonstrată imediat după ocuparea Basarabiei şi Bucovinei de
Nord, în urma ultimatului din data de 26 iunie 1940, când aceasta a fost dizolvată la fel
de uşor pe cât a fost creată, prin prisma faptului că numai era nevoie de o zonă
parazitară. După încheierea războiului statul ucrainean a beneficiat de mărirea
teritoriului atât în partea apuseană, unde Polonia a fost „mutată" mai spre vest, cât şi în
sud unde Rutenia cehoslovacă, Bucovina de Nord şi Bugeacul i-au fost alipite, iar în
anul 1954 a primit şi peninsula Crimeea.
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Creşterea teritorială a statului ucrainean1
1 Hartă disponibilă la adresa - https: //commons.wikimedia.org/wiki/File: Ukraine-growth.png
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În anul 1991 Parlamentul ucrainean a adoptat Declaraţia de Independenţă şi
astfel Ucraina devenea un stat semi-democrat, ca de altfel majoritatea ţărilor care şi-au
proclamat suveranitatea după destrămarea Uniunii Sovietice.
Relaţii contemporane

Ajungând mai spre zilele noastre putem constata că Ucraina democrată nu a
gravitat foarte mult faţă de politica practicată de Kremlin. Într-o ţară măcinată de
corupţie, în care baronii locali sau mai bine zis oligarhii deţineau şi încă deţin puterea,
inevitabilul s-a produs mai întâi în anul 2004 prin aşa-zisa „Revoluţie Portocalie" şi
mai apoi prin evenimentele „Euromaidan-ului" din 2014 (ambele mai mult sau mai
puţin influenţate de puteri externe poporului ucrainean) şi astfel Ucraina a ajuns statul
puternic destabilizat pe care îl vedem astăzi. La situaţia în care se află statul ucrainean
a contribuit din plin şi fostul centru de putere, Federaţia Rusă. Profitând de
instabilitatea internă creată în anul 2014 a decis să intervină atât prin intermediul
„omuleţilor verzi" în peninsula Crimeea, cât şi prin sprijinirea aşa-zişilor rebeli pro-ruşi
din estul Ucrainei, bineînţeles negând tot timpul implicarea în conflict. Şi astfel statul
rus a recuperat după 70 de ani peninsula crimeeană, iar în regiunile Doneţk şi Luhansk
a creat ceea ce ştie mai bine - zone de conflict care pot fi activate la momentul oportun.
În momentul de faţă Ucraina este o ţară care speră ca salvarea să vină din Vest
(S.U.A., N.A.T.0. şi Uniunea Europeană) şi care încearcă astfel să reziste pe cât posibil
acţiunilor destabilizatoare ale Federaţiei Ruse.

„Omuleţii verzi" ai Federaţiei Ruse păzind intrarea unei baze militare ucrainene din
peninsula Crimeea2

2 Imagine disponibilă la adresa https: //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/2014-03-09 Perevalne military base - 0203.JPG
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România şi Ucraina - vecini buni sau posibili inamici

Cu toate că nici situaţia internă şi nici cea externă nu sunt cele mai favorabile
pentru statul vecin de la nord, Ucraina nu a făcut nici cel mai mic gest pentru a -şi
îmbunătăţii relaţiile cu ţările mai paşnice care o înconjoară. După cu am arătat mai sus,
în anul 1940 Basarabia şi Bucovina de Nord au fost anexate de către Uniunea Sovietică,
apoi au fost eliberate de către armatele română şi germană, iar la finalul războiului au
reintrat în posesia U.R.S.S. unde au rămas până la dezmembrarea acesteia. Basarabia a
fost fragmentată în două părţi, cea mai mare devenind Republica Sovietică Socialistă
Moldovenească (actuala Republică Moldova) şi ce a rămas, adică partea de sud care se
învecinează cu Marea Neagră - Bugeacul (aproximativ teritoriul ocupat de judeţele
interbelice Ismail şi Cetatea Albă) - a fost alipit, împreună cu Bucovina de Nord, R.S.S.
Ucrainiene. Ambele teritorii cedate statului ucrainean aveau o populaţie diversă
alcătuită din slavi (ruteni/ucrainieni, ruşi, bulgari/găgăuzi), germani, evrei, dar şi
dintr-un număr important de români. Cu timpul majoritatea locuitorilor germani şi
evrei au dispărut, prin diferite metode mai mult sau mai puţin paşnice, rămânând o
populaţie majoritară slavă şi o minoritate destul de importantă românească, de care
autorităţiile sovietice au încercat în fel şi chip să scape (rusificare, deportări,
încarcerări, asasinate etc.), dar nu au reuşit. Pe lângă cele două teritorii locuite Uniunea
Sovietică a ocupat şi Insula Şerpilor din Marea Neagră care era nelocuită, alipind-o şi
pe aceasta statului ucrainean. Atât din punct de vedere territorial, cât şi din punct de
vedere etnic situaţia a rămas la fel şi după prăbuşirea U.R.S.S. şi apariţia Ucrainei
democratice.

Eth no- I i ng u ist ic
m'lp of Vkr'l i ne

Ethnic Ukrainians

- Mostly Ukrainian-speaking
CJ Predominantly Ukrainian-speaking
CJ Mostly Russian-speaking
CJ Predominantly Russian-speaking
� Rusyns (Carpathian Ukrainians)
Ethnic Russians

Harta etno-lingvistică a Ucrainei actuale3

3 Imagine disponibilă la adresa - http: //www.outsidethebeltway.com/the-ukraine-crisis-in
three-maps/
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Relaţiile dintre cele două ţări au fost în ultimii 25 de ani relativ neutre, fiind
semnate o serie de acorduri de cooperare, dar existând şi destule situaţii care au dus la
răcirea înţelegerii dintre state, toate cauzate de către partea ucraineană (delimitarea
platoului continental - unde România a avut câştig de cauză, deşi nu în totalitate;
Canalul Bâstroe - care s-a dovedit a fi un dezastru ecologic şi un pericol pentru
interesele economice ale României; golful Musura - unde graniţa maritimă este
disputată de ambele părţi; diferendele teritorile moştenite de la U.R.S.S. - rezolvate în
mare măsură prin Tratatul privind relaţiile de cooperare şi bună vecinătate dintre
România şi Ucraina semnat în anul 1997). Prin acest Tratat statul român a renunţat,
de bună voie, la orice posibilitate de a revendica teritoriile istorice care îi aparţineau de
drept şi care fuseseră răpite mai întâi în anul 1940 şi mai apoi după încheierea celui de
al Doilea Război Mondial (http://www. dri.gov.ro/lege-nr-129199z-pentru-ratificarea
tratatului-cu-privire-la-relatiile-de-buna-vecinatate-si-cooperare-dintre-romania-si
ucraina-semnat-la-constanta-la-2-iunie-1997/) . Şi pentru ce acest gest de trădare din
partea politicienilor români - pentru primirea mai rapidă a României în cadrul
Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau N.A.T.0., care în realitate nu a fost
nicidecum atât de rapidă (România fiind acceptată abia în anul 2004) şi care oricum
s-ar fi întâmplat având în vedere nevoia „Vest"-ului de a bloca Federaţia Rusă în
Europa. Nici la capitolul respectarea drepturilor minorităţilor etnice statul vecin nu
stătea prea bine, dintre toate minorităţiile cea care se bucura de cele mai multe drepturi
era cea tătară care este grupată în marea ei majoritate în peninsula Crimeea, unde
exista o republică autonomă (din 2014 republica autonomă se află în componenţa
statului rus). În ceea ce priveşte celelalte minorităţi (români/moldoveni, polonezi,
maghiari etc.) situaţia nu este chiar cea mai bună, drepturile pe care le au sunt periodic
încălcate şi restrânse, mai ales după evenimentele din anul 2014 când ucrainienii au
început să vadă în diferitele etnii posibile noi surse de conflict.
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Diferitele stadii ale evoluţiei graniţei româno-sovietice şi ulterior româno-ucrainiene din
Delta Dunării şi Marea Neagră4

De la începutul crizei, care macină şi astăzi statul ucrainean, printre cei mai
vocali în apărarea drepturilor lor au fost etnicii români şi moldoveni care nu au văzut

4

Imagine disponibilă la adresa - https ://ro.wikipedia.org/wiki/Ostrovul Limba
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războiul dintre Ucraina şi rebelii pro-ruşi ca pe un conflict care să-i privească personal
şi pentru care să merite să-şi piardă viaţa. Situaţia a atins punctul critic în anul 2015
când au început să se întoarcă acasă în coşciuge primii soldaţi de etnie română care
luptaseră în estul Ucrainei. Imaginile cu luptele din estul ţării care prezentau slaba
pregătire şi dotare a trupelor ucrainiene (soldaţii erau nevoiţi să-şi improvizeze armuri
corporale, dar şi pentru vehiculele de luptă), dar şi sosirea ordinelor de recrutare a
tinerilor (efectuarea stagiului militar în ţara vecină este obligatoriu) şi de rechemare a
rezerviştilor în zonele cu populaţie predominant românească, au făcut ca localităţi
întregi, mai ales din oblastul Gudeţul) Cernăuţi, să se opună chemării la arme5. O altă
dovadă a „griji" pe care statul ucrainean o manifestă faţă de minorităţile etnice este şi
noua lege a educaţiei care prevede eliminarea treptată a învăţământului în limba
maternă, ajungând ca în anul 2020 educaţia în limbile minorităţilor să fie făcută doar la
gradiniţă şi în primele patru clase, urmând ca de la clasa a V-a materiile şcolare să fie
predate numai în limba ucraineană6•
Dar de drepturile minorităţilor etnice nu trebuie să se preocupe doar asociaţii
locale ci şi statele unde ele sunt majoritare. Ce a facut statul român pentru protejarea
etnicilor români aflaţi în ţara vecină de la nord - mai nimic! - câteva programe
culturale şi atât. De fapt acest lucru nu s-a întâmplat doar în cazul românilor din
Ucraina, ci în al tuturor minorităţilor de români aflate în Serbia, Ungaria, Bulgaria şi
Grecia (aromâni). Acest dezinteres aproape total faţă de soarta etnicilor români aflaţi în
statele vecine manifestat de politicienii care au condus România în ultimii 27 de ani
poate fi tradus printr-un singur termen şi acela este TRADARE - tradare a interesului
actual al ţării cât şi tradare a faptelor realizate de înnaintaşi care au reuşit să facă şi să
păstreze o Românie Mare atât pe calea armelor şi jertfelor, cât şi pe calea negocierilor
diplomatice.
Urmărind evenimentele recente care se petrec în statul ucrainean (izbucnirea de
noi lupte în estul ţării) putem trage concluzia că relaţiile diplomatice dintre cele două
state nu se vor îmbunătăţii prea curând, acelaşi lucru fiind previzibil şi pentru soarta
românilor din Bucovina de Nord şi Bugeac - nu numai din cauza ucrainienilor ci şi din
cauza lipsei de implicare a autorităţilor române.

5 Informaţii extrase din presa recentă http: //adevarul.ro/locale/suceava/Ingroziti-razboi
romanii-ucraina-fug-inrolare-oficiali-ucraineni-acuza-romania-gazduieste-recrutii-disparuti1 54cc94fo448e03cofd234s63/index.html
6 Informaţii extrase din presa recentă - http://adevarul.ro/international/europa/noua-lege
educatiei -ucraina-inflameaza-spiritele-regiune-ungaria-anunta-opune-aderarii -tarii-vecine-ue
liviu -pop-afla-kiev-1 59cb872f5ab655ocb8951fla/index.html
-
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Să ne întoarcem la medalie

După cum am arătat mai sus medalia Apărător al Patriei a fost instituită în
anul 1999 şi este realizată din metal comun aurit. Are diametrul de aproximativ 32 cm,
panglica avea pe margine culorile galben şi albastru (culorile drapelului Ucrainean), iar
în centru erau dungi portocalii şi negre (panglica ordinului militar rusesc Sfântul
Gheorghe) şi era fixată pe o plăcuţă metalică după model ruso-sovietic. Pe avers, în
centru, este reprezentat un scut în interiorul căruia se află conturul hărţii Ucrainei pe
care este scris numele ţării, iar din spatele acestuia răsar raze de soare. De sub scut ies
ramuri de laur şi stejar, dar şi o spadă amplasată pe diagonală. Tot pe avers în partea
stângă sus apare şi denumirea medaliei 3axucHuKy Bim'-LU3HU - Apărător al Patriei.
Reversul este mult mai simplu, în centru fiind o singură ramură de laur sub care apare
marca monetăriei Băncii Naţionale a Ucrainei.

Marca monetăriei Băncii Naţionale a Ucrainei?

7

Imagine disponibilă la adresa - http://www.ciscoins.net/cis/enmints.htm

128

https://biblioteca-digitala.ro

O medalie - povestea a două ţări. Ucraina şi România

Din anul 2015 panglica medaliei a fost schimbată atât ca formă, devenind
dreptunghiulară, cât şi la nivelul culorilor de unde au dispărut cele ale ordinului rusesc
rămânând doar cele care aduc aminte de steagul naţional. Aceste schimbări au survenit
din dorinţa de a elimina influenţele ruseşti chiar şi de la nivelul distincţiilor acordate de
statul ucrainean, lucru nerealizat având în vedere că cea mai înaltă decoraţie acordată,
în continuare, este titlul de Erou al Ucrainei, care îşi găseşte inspiraţia în decoraţia
sovietică - Erou al Uniunii Sovietice.

Noul model de panglică a medaliei acordate începând cu anul 20158

Câteva cuvinte pentru final

După cum am menţionat mai sus pe aversul medaliei apare reprezentarea
Ucrainei actuale şi, mai ştim, că a fost acordată în principal veteranilor de război care
au participat la eliberarea Ucrainei de sub ocupaţia nazistă. Totul este foarte bine şi clar
explicat până la acest punct, însă problema este că statul democrat şi independent din
zilele noastre mulţumeşte pentru eliberarea ţării, doar că unele părţi ale teritoriului nu
au fost niciodată sub control ucrainean ca să poată fie eliberate - Bucovina de Nord şi
Bugeacul - cele două teritorii fiind integrate republicii sovietice ucrainiene abia după
sfârşitul războiului.

8 Imagine disponibilă la adresele - https: //www.istpravda.com.ua/blogs/201s/02/23/147522/
şi https://en.wikipedia.org/wiki/Defender of the Motherland Medal
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Medalia a fost instituită în anul 1999, la doi ani după semnarea Tratatului legat
de relaţiile de cooperare şi bună vecinătate dintre cele două state. La nivel diplomatic,
realizarea acestei medalii de către Ucraina, cu această încărcătură simbolică deosebită,
poate fi văzută ca un act sfidător. Lipsa de atenţie pentru detaliile de istorie recentă şi a
evoluţiei teritoriale a Ucrainei ar fi putut fi criticate de către oficialităţile române. Cu
toate acestea, nu a fost luată nicio poziţie cu privire la gestul statului vecin, fapt care
ilustrează, pe de altă parte, scăzuta importanţă acordată decoraţiilor, obiecte care
secole la rând au fost oferite în semn de apreciere pentru serviciile deosebite aduse
ţării.
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Explicaţia planşelor:

Planşa 1 - Articol din ziarul The New York Times din luna februarie 1918 în care este
prezentată Republica Populară Ucraineană înainte de ocuparea teritoriilor austro
ungare (Galiţia).
Plate 1 - February 1 918 article from The New York Times showing a map of the
Ukrainian People 's Republic before the annexation of the Austro-Hungarian lands
(Galicia).
Planşa 2 - Statul ucrainean în anul 1919.
Plate 2 - The Ukrainian state in 1 91 9.
Planşa 3 - Harta Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti în anul 1929.
Plate 3 - The map of the Moldovan Autonomous Soviet Socialist Republic in 1 929.
Planşa 4 - Poziţionarea R.A.S.S. Moldoveneşti faţă de România.
Plate 4 - Romania and the Moldovan ASSR.
Planşa 5 - Judeţul Cernăuţi din Ucraina actuală.
Plate 5 - Map of current Chernivtsi county.
Planşa 6 - Zone locuite de populaţie majoritar românească (verde închis-români şi
verde deschis moldoveni) - conform recensământului populaţiei din anul 2001.
Plate 6 - Areas with a romanian ethnic majority population (dark green - Romanians
and light green - Moldovans) according to the 2001 population census.
Planşa 7 - Bugeac-ul din Ucraina actuală.
Plate 7 - The Budjak territory in Ukraine.
Planşa 8 - Repartiţia etnică în regiunea Bugeac-ului (mov-români/moldoveni) conform recensământului populaţiei din anul 2001.
Plate 8 - The ethnic division of the Budjak (purple - Romanians/Moldovans) according to the 2001 population census.
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Cercetări numismatice, XIX-XX, Bucureşti, 2013-2014, p. 141-163

MEDIEVAL AND MODERN COINS FROM
A PRIVATE COLLECTION

Cristiana Tătaru*

Abstract
This paper seeks to outline the medieval and modem coins from a private
collection, which was kept for some decades at the National History Museum of
Romania. The coins have an important numismatic and monetary value, some of
them being extremely rare, while some of them seem to be part of larger hoards.
Due to the fact that the access to this collection will be restricted, the main
purpose of the article îs to present and în this way preserve all the possible
information about these specific coins.
Key words: private collection, Oltenia, byzantine coins, Tsardom of Vidin,
Moldavian coins, Wallachia, Mircea the Elder, Hungarian coins, Transylvanian
coins, Venice, Ottoman Empire.

The process of collecting precious objects with historical value is the reflection
of two main conditions: the selection made by the collector according to his budget and
his historical interests and the available objects on the antiquities market. Therefore,
while some collectors are continuously seeking specific objects for their well-defined
collections, some of them are purchasing items insomuch as they are emerging on the
market. Due to the diversity of the pieces, the coin collection fragment that I will
present in this article seems to fit in the second category. This collection, which I will
name the R collection, in order to keep private the name of the collector, is kept at this
moment in the collection of the Coin Room from the National History Museum of
Romania1• Soon however, the entire collection will be returned to the inheriting family,
a fact which unfortunately will potentially place these remarkable coins in a cone of
shadow. Therefore, due to the fact that I find these pieces very important for the
numismatic research, I decided to present them with all their data and illustrations.
It is very important to mention that the collection was gathered mainly in the
first half of the 2oth century, a very wealthy period in the history of private collections
from Romania, when many educated and rich people were passionate about assembling
remarkable antiquities collections. Beyond their financial value, these collections
should be seen as history keepers, many coin hoards found at the beginning of the
century being saved by the intervention of the collectors, who acquired fragments of
some of the most important treasures, which allow us to write the monetary history of
Romania. In the second half of the 2oth century the politica} context and therefore the
legislation weren't very friendly with the collectors, hence most of them have decided to

* National History Museum of Romania, Bucharest.
E-mail: cristiana.tataru@mnir.ro

1 Another two fragments of the collection are kept at the Oltenia Museum from Craiova and at
the Coin Room of the Romanian Academy Library

https://biblioteca-digitala.ro

Cristiana Tătaru

donate the collections, while some of them decided to sell their goods following a very
restrictive law2•
In the beginning of this article I assumed that the largest part of the R
collection3 should be seen as a group of coins gathered according to the objects
provided by the market. I make this statement supporting my idea on the fact that for a
long time the collector owned some land at Olari, Olt County, locality found in the
vicinity of Romula, an ancient city which was a Roman settlement. Over the decades,
the archaeological researches from Romula led to the finding of large amounts of coins,
a fact which proves the intense economic activity from this area during the Antiquity
and the Middle Ages. Therefore, I suppose that most of the antique and medieval coins
were found in the proximity of the site and then acquired by the collector, this habit
being common among the 2oth century collectors4.
The fragment of the collection that I will present consists of 64 pieces that I will
divide in seven groups pursuant to the issuing states or regions : Byzantine Empire,
Wallachia and Moldavia, the Tsardom of Vidin, Transylvania, Hungary, Central
Europe, Venice and the Ottoman Empire. The paper is completed with the results of the
X-Ray Fluorescence investigations that were undertaken on the silver coins5. The
metallographic composition of the silver coins is presented as an appendix, at the end
of the paper, in order to facilitate the reading.

The Byzantine Empire

In the collection there are preserved a number of 15 bronze coins, issued mainly
by members of the Justinian dynasty, a different group of coins (four) being
anonymous issues, classes A and B. The possible finding of these coins in the Oltenia
region would not be a surprise, similar findings being documented over time. The most
complete research on the numismatic material provided by this area (Oltenia), during
the 5th-6th centuries, contains a quite large variety of early monetary issues of the
Byzantine Empire. Therefore, in Oltenia there were found coins minted in the name of
Anastasius (21 coins), Justinus I (29 coins), Justinianus I (69 coins), Justinus II (113
coins), Tiberius II Constantinus (9 coins), Mauricius II Tiberius (51 coins) (Oberlănder
Târnoveanu 2003 23-54; Oberlănder-Târnoveanu 2002a 123-137; Oberlănder
Târnoveanu 2002b 155-164)6 • However, the presence of the anonymous folles in the
north of the Danube is reported in quite few findings.

2 According to the article number 7 from the decree 210 issued 14th of June 1960, the coin
collectors were forced to declare their collections and to request from the National Bank of
Romania a possession approval for this type of goods. In some cases, the requests weren't
approved, therefore the collectors were urged to sell their collections.
3 In the R collection there îs present also a small group of contemporary Romanian coins, which
are în fact forgeries issued between 1872 and 1938.
4 One of the largest coin collections kept în the National History Museum, îs the Pericle
Papahagi collection, which contains thousands of coins found în the area of Silistra, town where
he was the high school manager, at the beginning of the 2oth century.
5 The analyses were performed în the Investigations Departement of the National History
Museum of Romania, under the supoervision of Dr. Migdonia Georgescu, to whom I would like
to offer my thanks.
6 It îs important to know that the numbers of the coins mentioned în the quoted studies îs în
reality larger. Many of the coins found during the archaeological researches and the stray finds
are not yet completly published.
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1. Anastasius I (491-518), Follis, - first issue, Constantinople, issuing years - 498-507.
AE; 7.31 g; ! ; 23.90 x 24. 75 mm
Ob. [ . . . ]SIVSPPAVC
The profile bust of the emperor, partially visible.
Rv. M surmounted by a cross. In the exergue area, partially visible - CON.
MIB 221 I Fig. 1.
2. Anastasius I (491-518), Follis - second issue, Constantinople, Officina B, issuing
years - 512-517.
AE; 16-48 g; I ; 29.90 x 30-40 mm
Ob. DNANA [ . . . ]SIVSPPAV
Profile bust of the emperor facing right.
Rv. M surmounted by a greek cross and flanked by two stars C*); bellow the letter B; in
the exergue area - CON.
MIB 28a j Fig. 2.
3. Anastasius I (491-518), 112 Follis - second issue, Constantinople, Officina E, issuing
years - 512-517.
AE; 8.34 g; ! ; 26 x 26.05 mm
Ob. DNAN[ . . . ] SIVS[ . . . ]
The profile bust of the emperor, partially visible.
Rv. The letter K with a cross in the left side and the officina's letter (E) in the right side.
MIB 33 I Fig. 3.
4. Justin I (518-527), Follis, Constantinople, Officina A, issuing year - 518-522.
AE; 10.22 g; I ; 30.80 x 32.65 mm
Ob. DNIVST[ . . . ]
The profile bust of the emperor, partially visible.
Rv. M surmounted by a greek cross and flanked by two stars C *); bellow the letter A; in
the exergue area - CON.
MIB 11 I Fig. 4.
5. Justinianus I (527-538), Follis, Constantinople, Officina A, issuing years - 522-537.
AE; 15. 77 g; I ; 28.55 x 30.20 mm
Ob. DNIVS[ . . . ]ANVSPPAV
Profile bust of the emperor facing right.
Rv. M surmounted by a cross with a star C*) in the left side and a cross on the right
side; bellow the officina's letter A; in the exergue area - CON.
MIB 84 I Fig. 5.
6. Justinianus I (527-565), Follis, Constantinople, issuing years - 522-532.
AE; 17.65 g; I ; 29.50 x 3i.85 mm
Ob. DNIVSTINI ANVSPPAV
The draped and diademed bust of the emperor, to the right.
Rv. Large M surmounted by a cross with a six-rays star in the left and in the right sides;
in the exergue area - CON.
MIB 86 I Fig. 6.
7. Justinianus I (527-565), 112 follis, Constantinople, Officina �. issuing years - 527532.
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AE; 6.93 g; ! ; 22.75 x 24.40 mm
Ob. [ . . . ] TINI [ . . . ]
Profile bust of the emperor facing right.
Rv. Large K with a cross in the left side and the officina's letter CM in the right side. One
star under K.
MIB 90 I Fig. 7.
8. Justinianus I (527-565), Follis, Constantinople, Officina A, issuing year - 547/548.
AE; 20-47 g; I ; 30.85 x 32.95 mm
Ob. DNIV[ . . . ]ANVSPPA

Frontal bust of the emperor.
Rv. Large M surmounted by a cross with A/N/N/O in the left side and H/ 4/ 4 1 on the
right side; bellow the officina's letter A; in the exergue area - CON.
MIB 95a I Fig. 8.
9. Justinus II (565-578), Follis, Nicomedia, Officina A, issuing year - 567/568.
AE; 12.91 g; I ; 26.10 x 29.05 mm
Ob. [ . . . ]TI NVSPPAV
Justinus (left) and Sophia (right) sitting on double throne.
Rv. Large M surmounted by a cross with A/N/N/O in the left side and I 1/1 on the right
side; bellow the officina's letter A; in the exergue area - NIKO.
MIB 46a J. 3 I Fig. 9.
10. Mauricius Tiberius (582-602), 112 follis, Constantinople, Officina A, issuing year 585/586.
AE; 5.14 g; I ; 20.10 x 22.85 mm
Ob. D[ . . . ]
Frontal bust of the emperor.
Rv. Large K with A/N/N/O in the left side and I 1/1 I in the right side; officina's letter
(A) under K.
MIB 70 J. 4 I Fig. 10.
11. Mauricius Tiberius, 582-602, 112 follis, Constantinople, Officina � or A, issuing year
- 589-590.
AE; 5.65 g; ! ; 23.10 x 24.35 mm
Ob. DNffi[ . . . ] TlbRPPAVI
Frontal bust of the emperor.
Rv. Large K with partially visible A/N/N/O in the left side and Gil in the right side;
officina's letter (� or A) under K.
MIB 70 J I Fig. 11.
12. Anonymous Follis Class A2, Basil II and Constantinus VIII, 976-1025.
Constantinople.
AE; 8.54 g; ! ; 26.10 x 28.80 mm
Ob. IC / XC
Religious representation of Christ Pantocrator.
Rv. +IhS4S / XRIST4S / [ . . .]ASILE4 / bASILE
Four line legend.
DOC A2-41 I Fig. 12.

144

https://biblioteca-digitala.ro

Medieval and Modern Coinsfrom a Private Collection
13. Anonymous Follis Class Al, John I, 969-976. Constantinople
AE; 7.57 g; ! ; 21. 75 x 23.30 mm
Ob. [ . . . ]

Religious representation of Christ Pantocrator.
Rv. [ . . . ] l hS4[ . . . ] / [ . . . ]RIST4[ . . . ] / [ . . . ]ASILE[ . . . ] / [ . . . ]AS I [ . . . ]
Four line legend.
DOC Al I Fig. 13.
14. Anonym Follis Class B, Romanus III or Michael IV, 1028-1041, Constantinople.
AE; 7.56 g; \ ; 26.70 x 30-40 mm

Ob. [ . . . ]
Religious representation of Christ Pantocrator.
Rv. Cross on a three steps podium with globule at each extremity and in the four fields:
IC I xs I [ . . .J S-ILE I BAS-ILE
DOC B 1-64./ Fig. 14.
15. Anonym Follis Class B, Romanus III or Michael IV, 1028-1041, Constantinople.
AE; 12.92 g; ! ; 27-45 x 31.95 mm
Ob. [ . . . ]
Religious representation of Christ Pantocrator.
Rv. Double strike. Cross on a three steps podium with globule at each extremity and in
the four fields: IC / XS / [ . . .]AS-ILE / ILE -ILE
DOC B 1-64./ Fig. 15.

Wallachia and Moldavia

This group consists of five coins: four Wallachian ducats issued by Mircea the
Elder and one Moldavian groat issued by Bogdan III. Regarding the pieces from Mircea
the Elder, three of them were struck before the monetary reform from 1402/5, while
the fourth coin was struck after the monetary reform. Only one piece of the pre
reformed coins has Slavonic legend, bearing the .e./P marks. Together with the K/K
marked coins, the pieces bearing .e./ P marks are the earliest issues of Mircea the Elder,
these monetary pieces being issued almost until the 1402/ 5 reform. On the other hand,
the striking of the Latin legend ducats starts some years after the ascension of Mircea
the Elder on the Wallachian throne. The coin bearing the marks W/J presents a special
interest due to the fact that the obverse mark (W) is represented in the first field of the
shield, instead of the second field, as the majority of the ducats issued by Radu I, Dan I
and Mircea the Elder.
The reformed ducat is of Type I, the first monetary issue of Mircea the Elder
after the monetary reform. From the analysis of the first quarter of the 15th century
hoards, this type was struck between 1402/5 and 1410. The presence of the coat on the
shoulders of the Prince is a distinct sign, which indicates the issuing mint, which in this
case is Târgovişte (Oberlănder-Târnoveanu 2011 (2015) 71-72).
Regarding the groat this was struck in the name of the Moldavian voivode
Bogdan III (1504-1517). The possible provenance of this coin from the Eastern area of
Wallachia would not be a surprise, some stray finds, extremely few in fact, of Moldavian
coins being confirmed (Stîngă 2004 88-93, Stîngă 2008 155-156). However, in this
particular case it is hard to believe that this coin comes from the south-western area of
the Romania, due to the fact that the coins of the Moldavian prince Bogdan III are quite
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a rare presence in the structure of hoards as well as stray finds, in the main area of the
circulation of the Moldavian coins.
16. Mircea the Elder, Ducat issued before reform (1386-1402/5).
AR; 0.29 g; ' ; 12.55 x 13.65 mm
ob. +1wan:n[ . . . J
Quartered shield, with the first field barry of eight, while the second field is empty.
Rv. +IWA[ . . .Ja
Crest surmounted by an eagle with the head turned to right.
MBR 98; Oberlănder 2012 (2015) VIII. 1 / Fig. 16.
17. Mircea the Elder, Ducat issued before reform (1386-1402/5)
AR; 0.26 g; +- ; 13.30 x 14.90 mm
Ob. +I [ . . . ]ffi
Quartered shield. In the first field is represented the letter W and the second field barry
of eight.
Rv. [ . . . J n sm1nv
Crest surmounted by an eagle with the head turned to right. In the right field the letter
J.

MBR 153 var.; Oberlănder 2012 (2015) VIII.24 / Fig. 17.
18. Mircea the Elder, Ducat issued before reform (1386-1402/5).
AR; 0.27 g; � ; 13.15 x 13.60 mm
Ob. +IWMPa':IA.[ . . . ]
Quartered shield, with the first field barry of eight, while in the second field is
represented the letter ..e..
Legend:
Rv. +IWMPa A.[ . . . ]
Crest surmounted by an eagle with the head turned to right. In the field the letter P
MBR 176-178; Oberlănder 2012 (2015) VIII.37 / Fig. 18.
19. Mircea the Elder, reformed ducat Type I (1402/5- cca. 1410).
AR; 0.50 g; \ ; 15.35 x 16.10 mm
Ob. IC XC
Christ Pantocrator with three stars in the fields.
Rv. IWM avA.BO
The standing figure of the Prince, dressed with occidental clothes, wearing on his
shoulders a coat lined with hermine fur. In the right hand he is holding a sword, while
in the left hand the globus cruciger.
MBR 191; Oberlănder 2012 (2015) VIII. 46. / Fig. 19
20. Bogdan III (1504-1517), Groschen.
AR; 0,89 g; \. ; 18,95 x 19.75 mm
Ob. +IWOOfAA.HOOeOOAA.[ . . . ]M
Aurochs head, with a star between the horns, a rosette in the left field and a crescent
moon in the right field.
Rv. +IIOAA.[ . . . ] I
I n a linear circle a shield with a double-cross inside.
MBR Type I 743-752 I Fig. 20.
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The Tsardom of Vidin

The coins issued by Ivan Stratsimir had an important role in the Wallachian
monetary circulation, and there are many known finds that contain similar coins7. The
sign disposed under the throne, a rosette, on the reverse is a chronological index, that
places the striking on this coin between the years 1385-1396, Group III variant C
according to the classification made by Ernest Oberlănder-Târnoveanu (Oberlănder
Târnoveanu 2003 132-133) and second chronological period variant C, according to the
classification made by Konstantine Dochev (Dochev 2009 231-232).
21. Ivan Stratsimir, 1370-1385, Groschen.
AR; 0.63 g; \ ; 17.50 x 17.35 mm
Ob. +IW[.„]IHMHP[ . ]
In a pearled circle, the figure of Christ Pantocrator, blessing with his right hand and
holding the Gospel in his left hand. The letters XC in the right field.
Rv. [.„]HMHP 4P[.„]
In a pearled circle the figure of the tsar with a halo around his head, sitting on a throne.
In the right hand he is holding the scepter and in the left hand the anexikakia. Under
the throne a rosette.
Dochev 2009 4830 / Fig. 21.
.

.

Transylvania

The batch of Transylvanian coins consists of eight pieces issued between 1593
and 1663. Undoubtedly the most special pieces from this group are the thalerklippe
issued by Gabriel Bethlen in 1627 and the hexagonal shaped thaler issued by Michael
Apafi in 1663 8 , which are numismatic rarities. Also, a special attention must be paid to
the group of four groschen issued by Gabriel Bethlen, which are all marked with the
year 1626 and all have a similar state of preservation. These facts suggest that these
coins are probably part of a larger hoard.
22. Sigismund Bathory, 1593, Thaler.
AR; 28-44 g; t ; 39.25 x 39-40 mm
Ob. SIGISMVNDVS BATHORil'll
In a pearl circle, the bust of Sigismund Bathory, represented from a tree quarter profile,
orientated to the right side. The prince is dressed with a armor decorated with an
arabesque pattern. In the right hand he is holding the scepter, while in the left hand is
holding the handle of the sword. A greek cross in the left field.
Rv. *PRINCEPS*TRANSSYLVANLLE*15 93*
In a linear circle, the coat of arms of the Bathory family: a shield with three horizontal
teeth. The shield is surmounted by a crown, while it is flanked by two angels who are
holding the shield.
MBR 482 I Fig. 22.
7 Şuşiţa hoard (Mehedinţi County), Păsărani hoard (Mehedinţi County) Balş hoard (Olt County),
Balta Sărată hoard (Teleorman County), Scrioştea hoard (Teleorman County), Brebeni hoard
(Olt County) etc. (Oberlănder-Tâmoveanu 2003 132-136)
8 For an extended study on the distinguished coins issued by Michael Apafi see Nudelman 2013 2014 159-173.
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23. Gabriel Bathory, 1612, Groschen.
AR; 1.20 g; t ; 20.35 x 20.65 mm
Ob. GAB BATHO/•D:G•PRIN•/•TRAN
Crown flanked by the issuing year of the coin 16 1z. Legend arranged on three lines.
Rv. GROSSVS•REGNI•TRANSYL:
In a pearl circle, an eagle with the Bathory coat of arms on the chest. The eagle is
flanked in the lower area by the letters N - B, monetary marks of the mint from Baia
Mare (Nagy Bânya).
MBR 1015 I Fig. 23.
24. Gabriel Bethlen, 1626, Groschen.
AR; 2.03 g; ! ; 25 x 24.90 mm
Ob. 0GAB0D"G0SA"ROIM0ET"TRAN°PRIN°
Crowned shield with the first field with eight bars and in the second field a double cross
rising from a crown. In the centre of the shield is represented the Bethlen's family coat
of arms. The shield is flanked by the letters N - B, monetary marks of the mint from
Baia Mare (Nagy Bânya).
Rv. PAR•REG0HVN°DOSIC•COOPRDVX•1626
The crowned Virgin Mary holding Jesus as child in her arms. Baby Jesus is holding a
scepter in his hands. The image is surrounded by a row of rays.
MBR1626a j Fig. 24.
25. Gabriel Bethlen, 1626, Groschen.
AR; 2-43 g; +- ; 24.80 x 24. 75 mm
Ob. 0GAB0D"G0SA"ROIM0ET"TRAN°PRIN°
Crowned shield with the first field with eight bars and in the second field a double cross
rising from a crown. In the centre of the shield is represented the Bethlen's family coat
of arms. The shield is flanked by the letters N - B, monetary marks of the mint from
Baia Mare (Nagy Bânya).
Rv. PAR• REG"HVN"DO"SIC•CO:OP• R• DVX•1626
The crowned Virgin Mary holding Jesus as child in her arms. Baby Jesus is holding a
scepter in his hands. The image is surrounded by a row of rays.
MBR1626a j Fig. 25.
26. Gabriel Bethlen, 1626, Groschen.
AR; 2.13 g; -+ ; 24.45 x 24.55 mm
Ob. "GABR"DG"SR"IMP (schield)nfTRANS"PRINC"
Crowned shield with the first field with eight bars and in the second field a double cross
rising from a crown. In the centre of the shield is represented the Bethlen's family coat
of arms. The shield is flanked by the letters C - C, monetary marks of the mint from
Kosice (Camera Cassoviensis).
Rv. PAR•R0HVNGDNS0SIC•COOP•RAT•DVX•16:26
The crowned Virgin Mary holding Jesus as child in her arms. Baby Jesus is holding a
scepter in his hands. The image is surrounded by a row of rays.
MBR1626 I Fig. 26.
27. Gabriel Bethlen, 1626, Groschen.
AR; 2.35 g; -+ ; 24.80 x 24.95 mm
Ob. "GABR"D"G"S"R"IMP (schield)nfTRANS"PRINC"
Crowned shield with the first field with eight bars and in the second field a double cross
rising from a crown. In the centre of the shield is represented the Bethlen's family coat
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of arms. The shield is flanked by the letters C - C, monetary marks of the mint from
Kosice (Camera Cassoviensis).
Rv. "PAR• R"HVNG"DNS"SI"C•OP• RATDVX•16•26°
The crowned Virgin Mary holding Jesus as child in her arms. Baby Jesus is holding a
scepter in his hands. The image is surrounded by a row of rays.
MBR 1626 I Fig. 27.
28. Gabriel Bethlen, 1627, 2 Thalerklippe.
AR; 57.36 g; t ; 43.50 x 44.05 mm
Ob. l'llGABR"D:G•S•"R•IMP•ET• (scut) •TRANS•PRINCEPSl'll
In a twisted circle, the bust of Gabriel Bethlen, represented from a tree quarter profile,
orientated to the right side. The prince is dressed with a armour decorated with an
arabesque pattern. In the right hand he is holding the sceptre.
Rv. +PAR•RE•HVN•DNS•SI•CO"OP•RATI•DUX•16•27
In a twist circle, the crowned coat of arms of Transylvania, having in the centre the coat
of arms of the Bethlen family. The shield is flanked by the letters M - C, monetary
marks of the mint from Kosice (Moneta Cassoviensis).
MBR 1743 I Fig. 28.
29. Michael Apafi, 1663, Thaler (hexagonal shape) .
AR; 26.87 g; t ; 5i.05 x 44.90 mm
Ob. tMICHA•APAFI+ "Î" D+G+PR+TR+
In a twisted circle, the bust of Michael Apafi, represented from a tree quarter profile,
orientated to the right side. The prince is dressed with armour decorated with a lion
head pattern. On the head he is wearing a fur hat decorated with a broch with feathers.
In the right hand he is holding the sceptre, while in the left hand is holding the handle
of the sword.
Rv. tPAR+REG+HVN+D+ (the coat of arms of the city of Sibiu) +E+SICV+C0 +1663t
The crowned Transylvanian coat of arms, having in the centre the coat of arms of the
Apafi family. The shield is flanked by two fantastic animals.
MBR 2313 var. / Fig. 29.
Hungary
The largest group of coins consists of 24 Hungarian monetary pieces. It is quite
visible that the coins gathered in this collection are parts of some hoards, whose
structure is impossible at this moment to be restored. Therefore, a compact batch of
coins contains eleven denarius struck in the name of Ludovicus of Anjou. All the coins
belong to the same type, with Sarazinus head, having also a similar patina. A second
group of coins is comprised of four denarius struck during the reign of Sigismund of
Luxemburg. Given that the new chronology of Queen Mary monetary emissions places
the coins Huszar 5 5 6/ Pohl 1 1 2 at the end of her reign, thi s type of coins being present
in the hoards that contain al so pieces issued by Sigi smund I of Luxemburg (T6th 2002
7-12: Toma 2012 413-456), it i s possibl e that the coin of Mary to be part of a larger
monetary complex alongside the four denarius of Sigismund.

30. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, Buda.
AR; 0.64 g; +- ; 12.85 x 12.75 mm
ob. +monaTAL[ . . . J
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. [ . . . ]GIS[ . . .]
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Doublecross with points at the end of the cross arms, rising from a crown.
Huszâr 548; Pohl 90 / Fig. 30.
31. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, Buda.
AR; 0.52 g; \. ; 12. 15 x 13.75 mm
Ob. [.„JnEIT'A.L[.„]
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. [ . . . J+REIGl [ . . . ]Rta
Doublecross with points at the end of the cross arms, rising from a crown.
Huszâr 548; Pohl 90 / Fig. 31.
32. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, Pecs.
AR; 0.58 g; -+ ; 14.10 x 14.35 mm
Ob. +monaT'A.LODOVIat
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. +REIGl [ . . . ]G'A.Rta
Doublecross with points at the end of the cross arms.
Huszâr 547; Pohl 89/1 / Fig. 32.
33. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, Pecs.
AR; 0-41 g; +- ; 13.90 x 12.50 mm
Ob. +[ . . .]ErT'A.LODOVIat
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. +REIGIShVnG'A.Rta
Doublecross with points at the end of the cross arms.
Huszâr 547; Pohl 89/1 / Fig. 33.
34. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, Pecs.
AR; 0.52 g; ! ; 14.45 x 14.30 mm
Ob. +oonaT'A.LODOVICI
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. +REIGIShVnG'A.Rta
Doublecross with points at the end of the cross arms.
Huszâr 547; Pohl 89/1 / Fig. 34.
35. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, unidentified mint - two leaves in the lower area of
the cross.
AR; 0-47 g; ! ; 14.15 x 14-45 mm
Ob. +monaT'A.LODOVIat
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. +REIGIShVnG'A. [ . . . ]
Doublecross with points at the end of the cross arms.
Huszâr 547; Pohl 89/11 / Fig. 35.
36. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, Pecs.
AR; o. 79 g; -+ ; 13.40 x 13.35 mm
ob. +monaT'A.L[ . . .Jat
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. [ . . . J IShVnG'A.Rta
Doublecross with points at the end of the cross arms.
Huszâr 547; Pohl 89/1 / Fig. 36.
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37. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, unidentified mint - two leaves in the lower area of
the cross.
AR; 0-47 g; ./ ; 13.75 x 12.60 mm
Ob. +monaT'A.LODOVIat
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. [ . . . JEIGIShVnG'A.Rta
Doublecross with points at the end of the cross arms.
Huszâr 547; Pohl 89/11 / Fig. 37.
38. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, illegible mint signs.
AR; 0.36 g; +- ; 14.05 x 14.35 mm
ob. +[ . . .JonarA[ . . .Jvtm
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. [ . . . ] ta
Doublecross with points at the end of the cross arms.
Huszâr 547; Pohl 89 / Fig. 38.
39. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, Nagy Bânya (Baia Mare).
AR; 0.54 g; I ; 13.50 x 13. 70 mm
Ob. +m[ . . . ]at
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. +REIGIShV[ . . . Ja
Doublecross with points at the end of the cross arms.
Huszâr 547; Pohl 89/4 I Fig. 39.
40. Ludovic I, 1373-1382, Denarius, Pozsony (Bratislava); Mint Master: Petrus Chimle
AR; 0.85 g; ,,,. ; 14.05 x 14.15 mm
Ob. +monaT'A.LODOVIat
Sarazin head to left represented from profile.
Rv. +REIGIShVnGARl [ . . . J
Doublecross.
Huszâr 547 var.; Pohl 89/8 / Fig. 40.
41. Mary, 1386-1395, Denarius, Buda?
AR; 0-42 g; +- ; 15 x 14.55 mm
ob. +monarAmARta
In a pearled circle, the monogram m with a crown above.
Rv. +RaGtnavnGARta
In a pearled circle a double cross.
H uszâr 556/ Pohl 112 / Fig. 41.
42. Sigismund of Luxemburg, 1390-1427, Denarius.
AR; 0.53 g; +- ; 14.55 x 13.65 mm
ob. monstG 12mvno1
Double cross.
Rv. +[ . . .JGARIEI"ErTa
Quartered shield, with three bars in the first and in the fourth fields and with an eagle
in the second and third fields. The mint mark above the shield - J.. .
Huszâr 576/ Pohl 117 / Fig. 42.
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43. Sigismund of Luxemburg, 1390-1427, Denarius.
AR; 0.54 g; � ; 14.45 x 14.15 mm
ob. mon·s1G--1smvno1
Double cross.
Rv. +RaGISVnGARta arc
Quartered shield, with three bars in the first and in the fourth fields and with an eagle
in the second and third fields. The mint mark above the shield - J.. .
Huszâr 576/ Pohl 117 / Fig. 43.
44. Sigismund of Luxemburg, 1390-1427, Denarius.
AR; 0-49 g; t ; 13.85 x 13.80 mm
ob. mon·s1G- [ . . . J no1
Double cross.
Rv. +RaGISVnGARta arc
Quartered shield, with three bars in the first and in the fourth fields and with an eagle
in the second and third fields. The mint mark above the shield - • •.
Huszâr 576/ Pohl 117 / Fig. 44.
45. Sigismund of Luxemburg, 1390-1427, Denarius.
AR; 0-42 g; t ; 15.70 x 14.80 mm
Ob. ffi[ . . . ]SIG[ . . . ] DI
Double cross.
Rv. +RaGIS[ . . . ]
Quartered shield, with three bars in the first and in the fourth fields and with an eagle
in the second and third fields.
Huszâr 576/ Pohl 117 / Fig. 45.
46. Mathias Corvinus, 1479-1485, Denarius, Kremnitz (K
V/'J>..) ; Mint master:
Mi.ihlstein-Langsfelder.
AR; 0-45 g; -+ ; 15.50 x 16.50 mm
Ob. +m·mArhta•R• hVnGARta
Quartered shield with three bars in the first field, double cross in the second field, two
leopard heads in the third field and the bohemian lion in the fourth field. In the center
the raven with a ring in his beak.
Rv. •PArRon--vnGA [ . . . J
Virgin Mary holding Christ as child in her arms.
Huszâr 719/ Pohl 221-4 / Fig. 46.
-

47. Wladislaw II, 1500-1502, Denarius, Kremnitz (K - h); Mint master: Hans Thurz6.
AR; 0.60 g; t ; 16.65 mm x 16.70 mm
Ob. •ffi• WLADISLAI •R. vnGARI.
Quartered shield with four bars in the first field, double cross in the second field, two
leopard heads in the third field and the bohemian lion in the fourth field. In the center
an eagle.
Rv. PArROnA--VnGARta
Crowned Virgin Mary holding Christ as child in her arms.
Huszâr 807/ Pohl 242-1 / Fig. 47.
48. Wladislaw II, 1500-1502, Denarius, Kremnitz (K - H); Mint master: Hans Thurz6.
AR; 0.55 g; ! ; 15.90 mm x 15 mm
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Ob. ffi•WLADISLAl•R•VNGAR
Quartered shield with four bars in the first field, double cross in the second field, two
leopard heads in the third field and the bohemian lion in the fourth field. In the center
an eagle.
Rv. PAT[ ] --VNGARI
Crowned Virgin Mary holding Christ as child in her arms.
Huszâr 806/ Pohl 241-2 / Fig. 48.
...

49. Ludovic II, 1526, Denarius, Kremnitz (K - A); Mint master: Alexius Thurz6.
AR; 0.64 g; /' ; 15.30 mm x 15.45 mm
Ob. 15z6*LVDOVICVS*R*VNGAR*
Quartered shield with four bars in the first field, double cross in the second field, two
leopard heads in the third field and the bohemian lion in the fourth field. In the center
an eagle.
Rv. PATRONA* *VNGARIE
Crowned Virgin Mary holding Christ as child in her arms.
Huszâr 841/ Pohl 255-18 / Fig. 49.
50. Ferdinand I, 1528, Denarius, Kremnitz (K - B).
AR; 0.50 g; -+ ; 14.85 mm x 15.05 mm
Ob. 15z8IDFERDINAND•D•G•R•VNGID
Quartered shield with four bars in the first field, double cross in the second field, two
leopard heads in the third field and the bohemian lion in the fourth field. In the center
a party per fess shield.
Rv. PATRONAID -- IDVNGARIE
Crowned Virgin Mary holding Christ as child in her arms.
Huszâr 934 / Fig. 50.
51. Rudolf, 1587, Thaler, Kremnitz (K - B).
AR; 27.98 g; t , 39.95 mm x 40.10 mm
Ob. +RVDOL•II--D•G•RO•IM•S•AV•GER•HVN--BO•REX
Profile bust of the ruler facing right. The legend is interrupted by the image of the
Virgin Mary with Christ in the right side and by the Hungarian shield in the left side.
Rv. IDARCHI•DVX•AVS•DUX•BURG•MAR•MORA•1578
Two headed eagle with haloes around his heads and a crown above. In the right talon it
is holding a scepter, while in the left talon it is holding a sword. In the chest area is
represented a coat of arms with a cross above.
Huszâr 1030 / Fig. 51.
52. Ferdinand II, 1631, Thaler, Kremnitz (K - B).
AR; 28.17 g; ! ; 45.95 mm x 45. 15 mm
Ob. FERDINAND--D•G•RO•I•S•AVG•GER•HV.BOH REX•
Profile bust of the emperor facing right. He is wearing on his head laurel wreath.
Rv. ARCHIDUX:AVS•DVX•BVR•MAR•MOR•CO•TYR•163i.
Two headed eagle with haloes around his heads and a crown above. In the right talon it
is holding a scepter, while in the left talon it is holding a sword. In the chest area is
represented a crowned coat of arms.
Davenport 3129/ Huszâr 1179 / Fig. 52.
53. Ferdinand III, 1655, Thaler, Kremnitz (K - B).
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AR; 28.17 g; ! ; 45.95 mm x 45. 15 mm
Ob. FERDINAND-III•D:G•RO•I•S•AVG•GER•HV•BOH•REX•
Profile bust of the emperor facing right. He is wearing on his head laurel wreath.
Rv. ARCHIDVX•AVS•DVX•BVR•MAR•MOR•CO•TY• 1655
Two headed eagle with haloes around his heads and a crown above. In the right talon is
holding a scepter, while in the left talon is holding a sword. In the chest area is
represented a crowned coat of arms.
Davenport 3198/ Huszâr 1242 / Fig. 53.

Central Europe

The coins gathered in this group are all thalers, issued in different mints from
Central Europe: Dresden, Kuttenberg, Hall. Similar coins were found in Wallachia,
Transilvania and Moldavia, being pieces used in the local monetary circulation. Many
hoards accumulated at the end of the 16th century and at the begging of the 17th century
containing this type of coins minted in the central European are known.
54. Saxony, Augustus, 1570, Thaler, Dresden.
AR; 30.54 g; t ; 4i.15 mm x 4i.05 mm
Ob. +AVGUSTUS• D: G•cVX[ ... ]AXON[. . . ]A• RO•MA• IM
Profile bust of the ruler facing right. He is wearing armor, holding in his hands a sword.
Rv. [ . . . ] • ARCHIMAR[ ... ] -CHAL[ ... ]IEC
Elaborated coat of arms of Saxony, with heraldic symbols of the Albertine family.
Davenport 9798 I Fig. 54.
55. Holy Roman Empire, Rudolf II, 1589, Thaler, Kuttenberg.
AR; 28.83 g; -+ ; 45.35 mm x 45.90 mm
Ob. RVDOLPHVS•II•D•G•RO•IM•S•AG•HBRX
Profile bust of the ruler facing right.
Rv. ARCHIDUX•AVSTRI-DVX•BVR•MA•M•1589
Two headed eagle with haloes around his heads and a crown above. In the right talon it
is holding a scepter, while in the left talon it is holding a sword. In the chest area is
represented a coat of arms with a cross above.
Davenport 8079 / Fig.55.
56. Holy Roman Empire, Francisc II, 1797, Kronenthaler, Gunzburg (H) .
AR; 29.29 g; ! ; 40-45 mm x 39.85 mm
Ob. FRANC•II•D•G•R•I•S•A•GL•R•HIE•HVN•BOH•REX•
Profile bust of the emperor facing right, wearing on his head laurel wreath.
Rv. ARCH•AVST•DVX•BVRG•LOTH•BRAB•COM•FLAN• 1797
Two crossed branches, with three crowns in the cross fields and the order of the Golden
Fleece in the lower field.
On the edge of the coin the text LEGE ET FIDE with vegetal decoration.
World Coins 1701 - 1800, 2002, KM# 62. 1/73 / Fig. 56.
57. Austria, Ferdinand (1564-1595), Thaler, Hall.
AR; 28.54 g; t ; 39.35 x 39.33 mm
Ob. FERDINAND:D:G:ARCHID:AVSTRilE
Profile bust of the emperor, facing right, wearing crown and armor. In the right hand
holds the scepter, while in the left hand holds a closed phylactery.
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Rv. DVX::BVRGVNDIE COMES•TIROLIS
Quartered shield with a closed crown above and the collar of the order of the Golden
Fleece around the shield.
Davenport 8097 / Fig. 57.
58. Austria, Ferdinand (1564-1595), Thaler, Hall.
AR; 27.79 g; t ; 38.80 x 39.30 mm
Ob. • FERDINAND:D:G:ARCHIDVX •AVSTRIAE •
Profile bust of the emperor, facing right, wearing crown and armor. In the right hand
he holds the scepter, while in the left hand he holds a closed phylactery.
Rv. • DVX::BVRGVNDIJE COMES•TIROLIS•
Quartered shield with a closed crown above and the collar of the order of the Golden
Fleece around the shield.
Davenport 8097 / Fig. 58.
Venice
In this collection there were preserved two venetian grosso issued by the doge
Lorenzo Tiepolo. Both coins have the edges cut. They also present the same type of
deterioration, two areas on the observe and on the reverse being extremely corroded.
59. Lorenzo Tiepolo (1268-1275), grosso matapan.
AR; i.82 g; ! ; 19.35 x 20.35 mm
Ob. IC XC
The representation of Christ Pantocrator.
Rv. D l I V I I X / •SM•VENETI [ . . . J EVPL•
In the right side is represented Saint Marcus giving the banner to the Doge of Venetia.
CNI VII 4 / Fig. 59.
60. Lorenzo Tiepolo (1268-1275), grosso matapan.
AR; 2.03 g; ! ; 20.80 x 19.95 mm
Ob. IC XC
The representation of Christ Pantocrator.
Rv. D l I V I I X / S•N[ ... ]NETI LA•TEVPL•
In the right side is represented Saint Marcus giving the banner to the Doge of Venetia.
CNI VII 4 / Fig. 60.
The Ottoman Empire

The last group of coins presented in this study consists of four ottoman pieces:
three akc;es and a fragmentary mangir. The silver coins were issued in the name of the
sultan Mehmed II. Due to the fact that the bronze coin is fragmentary it was impossible
to identify the name of the sultan during whose reign it was minted. Nevertheless,
considering the visible decoration of this coin, I suppose that the piece was issued
between the end of the 15th century and the 16th century.
61. Mehmed II (1451-1481), Akc;e, Serez, issuing years 865-875 AH (1460-1470 AD).
AR; 0.89 g; 10.05 x 12 mm
Ob. Mehmed [ . ] 865
Double strike. Circular legend. Star with six rays in the middle of the coin.
Rv. Hullide [ . ] Serez
-

.

.

.

.
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Double strike. Circular legend.
Sreckovic II ob. D / rv. III, Nuri Pere 86/ Fig. 61.
62. Mehmed II (1451-1481), Akc;e, issuing years 865-875 AH (1460-1470 AD).
AR; 0.91 g; 10.95 x 13.15 mm
Ob. Mehmed bin Murad han azze nasri.ihi.i 865
Circular legend. Star with six rays in the middle of the coin.
Rv. Hullide mi.ilki.ihi.i duribe [ . . . ]
Circular legend. Star with six rays in the middle of the coin.
Sreckovic II ob. D / rv. III, Nuri Pere 86/ Fig. 62.
-

63. Mehmed II (1451-1481), Akc;e, Edirne, issuing years 855-865 AH (1450-1460 AD).
AR; 1.01 g; 10.15 x 11.75 mm
Ob. Mehmed bin Murad han azze nasri.ihi.i 855
The name of the sultan in the central area. Circular legend segmented.
Rv. Hullide mi.ilki.ihi.i [ . . . Edirne] .
Sreckovic II ob. B / rv. II / Fig. 62.
-

64. Mangir, 15th_16th centuries
AE; i.15 g; 1i.30 x 11.05 mm
Rv. Geometrica} elements that form a star.
Fig. 64.
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APPENDIX
The metallographic composition of the silver coins9

No .
16.
17.
1S.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2S.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
3S.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
4S.
49.
50.

Fe
0.001
0.001
0.22
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.06
0-4
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
o.os
0.11
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.06
0.001

Ni
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.04
0.001
0.06
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.04
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.04
0.001

Cu
47.14
7S.65
23.23
2.14
73.19
4.5S
3
56.72
42-44
4S.9
3S.96
53-45
4.S9
4.43
17.55
31.24
14. S
6.77
26.19
14.02
15.19
33.S1
43.11
15.4
12.72
S.35
11.39
11.6
13-41
11.4
6.74
2S-47
20.52
29.92
34.63

Zn
0.23
0.15
0.24
-

0.16
0.07
-

0.19
0.25
0.19
0.2
0.21
-

-

0.12
0.21
0.11
0.07
O.lS
0.11
0.14
0.19
O.lS
0.13
0.14
o.os
0.09
0.1
0.1
0.1
0.07
0.2
0.13
O.lS
0.19

Element (%)
A�
Sn
50.9S
o.61
19.3S
74.6S
96.19
25.7S 0.33
94.30
96- 47
42.16
56. 55
50 .37
60.23
45. 90
94.oS
94.5S
7S.S7
66.21
So.S1
91.77
71.66
S4.49
S2.62
63.S9
54.93
S2.76
S5.4S
90.oS
S6.6o
S6.2S
S4.S3
S6.93
92-40
71.12
7S.S7
6S.So
63.02
-

Sb
-

0.19

-

-

-

-

0.33

-

-

-

-

-

0.31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o.3S

Au
O.lS
0.09
0.21
0.35
0.001
0-44
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.17
0.3
0.36
0.25
0.27
0.22
0.06
0.2
0.11
0.53
o.3S
0-4
0.22
0.25
0.21
0.16
0.26
0.001
0.001
0.001
0.001
0-45

Ph
1.27
o.SS
0.95
o.S2
0-46
0.35
0-4S
0.63
0.7
0-49
o.6
o.3S
0.97
0.34
3
i.9S
3.77
0.99
i.6 4
1.22
1.51
i.7S
1.24
1.12
1.15
1.1
i.5S
1.7
1.34
1.23
0.54
0.21
0-4S
o.S5
1.25

Bi
0.2
0.05
0-46
0-49
0.09
0.24
0.04
0.001
0.05
0.001
0.001
0.001
0.001
0.09
0.16
0.001
0.25
0.13
0.11
0.09
0.26
0.11
0.001
0.21
0.12
0.17
0.06
0.11
0.17
0.09
0.23
0.001
0.001
0.15
o.os

The spectrometric mvestigations (X-Ray Fluorescence) were perfomed în the Physico
Chemical and Biologica! Investigations Deparment ofthe National History Museum of Romania,
by Dr. Migdonia Georgescu .
9
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Plates 1-5 - Medieval and modern coins from the R. collection.
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Cercetări numismatice, XIX-XX, Bucureşti, 2013-2014, p. 167-229

DESCOPERIRI MONETARE ANTICE DIN ROMÂNIA (V-VI)

Delia Moisil*

Abstract
This numismatic chronical îs including the complete publication or just
the recording of various ancient coins found recently în southern Roumania - at
Brăneşti (Călăraşi county), Crivăţ (Corneşti, Dâmboviţa county), Dascălu (Ilfov
county), Gruiu - Lipia (Ilfov county) and Moara Vlăsiei (Ilfov county), as well as
coins found probably în the area of Romula, în Little Wallachia (Reşca,
Dobrosloveni, Olt county) before 1962.
Key words: coin hoard, roman coins, immitation, Romania, Brăneşti, Crivăţ,
Dascălu, Gruiu, Romula, XRF investigations.

Brăneşti, jud. Călăraşi
Patru monede argintate, imitaţii de tip Adâncata-Mânăstirea şi Vârteju-Bucureşti, au
fost găsite în urmă cu nişte ani. Ele ar fi făcut parte dintr-un tezaur găsit într-un vas,
tezaur despre a cărui componenţă nu se cunosc detalii - majoritatea celorlalte piese s
ar fi risipit.

Crivăţ, corn. Corneşti, jud. Dâmboviţa, probabil parte a tezaurului din 1980
Cele două monede romane au fost găsite în urmă cu circa 40 de ani. Ele au făcut parte,
probabil, dintr-un tezaur de monede găsit într-un vas, tezaur care a fost, în prima fază,
împrăştiat printre săteni.
Literatura de specialitate menţionează un tezaur roman important găsit la Crivăţ în
data de 11 iunie 1980. Din acest tezaur s-au recuperat 480 de denari (129 republicani,
restul imperiali, inclusiv 12 piese de la Vitellius), cu cea mai recentă piesă de la
Antoninus Pius (pentru Marcus Aurelius caesar, tip BMC 874, datată în 155-156 d. Hr.)
- Moisil, Depeyrot 2003 221/nr. 285, cu bibliografia aferentă.

1. Republica Romană
L. Rubrius Dossenus
Denarius
Av. : Bustul Minervei cu coif corintian, spre dr.; legenda DOS în spate, scrisă de sus în
jos.
Rv. : Quadriga triumfală spre dr., Victoria deasupra. În exergă, dar ilizibil aici, L.
RVBRI.
Crawford 348/3, Roma, a. 87 î.Hr.
* Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti.
E-mail: delia.moisil@gmail.com
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AR, av./rv. : 4, 3.52 g; contramarca A pe avers, aplicată de două ori. MNIR
3132/ 1/ 21.09.2017.

2. Imperiul Roman
Vitellius
Denarius
Av. : [A VITE] LLIVS GERM IMP AVG TR P, capul împăratului, laureat, spre dr.
Rv. : PONT MAXIM, Vesta cu văl, aşezată spre dr., pe tron, ţinând patera în dr. şi
sceptru în st.
RIC 12 107, Roma, sfârşitul lui aprilie - 20 decembrie 69 d. Hr.
AR, av./rv. : 6, 3.45 g. MNIR 3132/2/21.09.2017.

Dascălu, jud. Ilfov
3 imitaţii de tip Inoteşti-Răcoasa ar fi fost găsite disparat, cu un detector de metale, în
pădurea Runcu de lângă Dascălu, conform descoperitorului (MM). Locul descoperirii a
rămas neidentificat şi necercetat arheologic.
Toate piesele fac parte din aceeaşi serie de emisiuni, atât pentru avers, cât şi pentru
revers. Aversul este unul particular în cazul tipului Inoteşti-Răcoasa, fără floare, rozetă
sau roată, foarte apropiat de cel de tip Vârteju. Reversul este unul în care calul are trei
linii paralele pe gât, cu monograma M deasupra lui; N sub picioarele calului apare drept
doar în cazul piesei cu nr. 3 şi răsturnat cu 90° spre st. (Z) în cazul pieselor 1 şi 2.

Compoziţia metalului din care au fost bătute piesele este asemănătoare (ea fiind pusă în
evidenţă pe suprafaţa monedelor prin analizele efectuate cu fluorescenţă de raze X).
Acestă asemănare sugerează utilizarea aceleiaşi surse de metal (ale cărei caracteristici
sunt date de valorile elementelor Ni, Au, Pb, Bi, Sn), ceea ce concordă cu observaţiile
asupra utilizării aceleiaşi ştanţe monetare pentru reversul pieselor 1 şi 2 (diferenţele
aparente fiind generate de aplicarea ei pe o suprafaţă care nu este plană).
Raportul la suprafaţă între componentele principale ale bronzului argintat din care
sunt bătute aceste piese, cupru şi argint, variază şi în funcţie de gradul de uzură şi
corodare al piesei şi de procedeul de producere a monedei în sine; fierul şi zincul pot
proveni şi din sol (monedele nu erau curăţate).
Intervalele de variaţie ale elementelor grele, determinate prin XRF (exprimate în %), ale seriei ce include
monede Inoteşti-Răcoasa de tip Preda p. 533, pi. XLIX, 11-12, 13-14?; p. 538, pi. LIV, 3 sunt: Fe:
0 .07-0AO %, Ni: 0.04-0.08 %, Cu: 45.08-60.00 %, Zn: 0.11-0.21 %, Au: 0.16-0.23 %, Pb: 0 .62-i.46 %, Bi:
0 .06-0.15 %, Ag: 28.74-46.11 %, Sn: 7.37-13.03 %.

1.
Imitaţie de tip Inoteşti-Răcoasa
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Di drahmă
Preda p. 538, pl. LIV, 3 (av.); p. 533, pl. XLIX, 11-12 (rv.) - cu monograma M sau M
deasupra calului; N de sub picioarele calului este răsturnat spre st. (Z).
Aversul piesei a fost bătut cu o ştanţă monetară foarte apropiată de cea utilizată pentru
piesa nr. 3. Reversul piesei a fost bătut cu aceeaşi ştanţă monetară ca şi piesa nr. 2 diferenţele foarte mici se pot datora aplicării aceleiaşi ştanţe pe o suprafaţă care nu este
plană.
AE+AR, av./rv. : 10, 5.94 g. MNIR of. 2998/1a/30.10.2014 (MM).
Tabel 1 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF1 .
Element (%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Pb

Bi

Ag

Sn

2998/ia av.

o.os

0 .07

48.36

0.21

0.22

0.62

0.07

43.02

7.37

2998/ia rv.

0 .10

0.06

45.08

0.13

0.23

0.62

0.06

46.11

7.60

2.
Imitaţie de tip Inoteşti-Răcoasa
Di drahmă
Preda p. 538, pl. LIV, 3 (av.); p. 533, pl. XLIX, 12 (rv.) - cu monograma M deasupra
calului; N de sub picioarele calului este răsturnat spre st. (Z).
Reversul piesei a fost bătut cu aceeaşi ştanţă monetară ca şi piesa nr. 1; diferenţele
foarte mici se pot datora aplicării aceleiaşi ştanţe pe o suprafaţă care nu este plană.
AE+AR, av./rv. : 11, 5.68 g. MNIR of. 2998/1b/30. 10.2014 (MM).
Tabel 2 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF.
Element (%)
Descriere
2998/1b av. - cu depuneri de
oxizi de culoare verde şi pământ
2998/1b rv. - cu depuneri de
oxizi de culoare verde şi pământ

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Pb

Bi

Ag

Sn

0.14

0.05

54.83

0.18

0 .19

0.82

0 .07

36.06

7.66

0.07

0.04

52.30

0.11

0 .18

0.81

0 .07

38.00

8.41

1 Analizele compoziţionale XRF (X Ray Fluorescence - fluorescenţă de raze X) ale întregii
suprafeţe a monedei (cca. 2 cm2), pe ambele feţe (avers şi revers), au fost efectuate cu ajutorul
unui spectrometru portabil InnovX Systems Alpha Series, cu anticatod de wolfram. Parametri
de lucru: tensiune 35 kV, intensitate 30 microA, timp de achiziţie 120 s (timpul de achiziţie a
fost de 3os pentru piesele ale căror analize au fost efectuate în 2013, marcate în text cu *) .
Elementul chimic este exprimat în procente (%); pentru a evidenţia intervalele de variaţie ale
fiecărui element în parte şi gradul de omogenitate/neomogenitate al metalului, am optat pentru
etalarea valorilor pentru fiecare faţă a monedei (şi nu pentru media lor). 0.001 = elemente în
urmă, sub limita de detecţie a spectrometrului, care sunt evidenţiate numai în spectru; Ti = din
pământ.
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3.
Imitaţie de tip Inoteşti-Răcoasa
Didrahmă
Preda p. 538, pl. LIV, 3 (av.) ; p. 533, pl. XLIX, 13-14? (rv.) - cu monograma M> sau M
deasupra calului şi cu N drept, sub picioarele calului.
Aversul piesei este foarte apropiat de cel al piesei nr. 1. Ştanţa monetară utilizată pentru
revers este din aceeaşi serie cu aceea utilizată pentru piesele 1 şi 2.
AE+AR, av./rv. : 12, 5.66 g. MNIR of. 2998/1c/30.10.2014 (MM).
Tabel 3

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF.
Element (%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Pb

Bi

Ag

Sn

2998/1c av. cu pământ

0.09

o.os

60 .00

0 .17

0.16

0.76

0 .07

28.74

9.93

2998/1c rv. cu pământ

0-40

0 .06

47.04

0.15

0.23

1.46

0 .15

37-48

13.03

-

-

(D. Moisil, M. Georgescu)

Gruiu / Lipia, corn. Gruiu, jud. Ilfov
Găsită în apropierea satului Lipia, în pădure, între râul Ialomiţa şi şoseaua ce duce spre
Balta Neagră. (CD)

1.
Imperiul Roman
Faustina I (emisiune postumă)
(limes) denarius
Av. DIVA - FAVSTINA, bustul împărătesei spre dr.
Rv. CON- [SECR] -ATIO, Ceres cu torţă în st., având dr. ridicată.
RIC 382b, Roma, a. 148-161.
AE (+AR?) - piesa pare foarte vag argintată; av./rv. : 7, i.96 g; perforată. DJCIF
396/28.03.2016 (CD).

Moara Vlăsiei, corn. Moara Vlăsiei, jud. Ilfov
Nu avem date despre locul exact în care au fost găsite aceste două monede romane din
secolul al IV-lea.
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1.
Imperiul Roman
Centenionalis
Av. CONSTANTINOPO[LI?], bust st. cu coif.
Rv. Victoria pe proră, spre st.
. SM[H]A[.?]
LRBC 923?, Heraclea, a. 330-335.
AE, av./rv. : 5/6, i.55 g; cântărită înainte de curăţare. DJCIF 421/30.03.2016 (CD).
2.
Imperiul Roman
sec. IV(?)
AE3
Piesa nu este lizibilă deocamdată, având o cantitate mare de oxizi şi pământ pe
suprafaţă.
AE, av./rv. : ?, i.36 g; cântărită înainte de curăţare. DJCIF 421/30.03.2016 (CD).

Oltenia (zona Romula ?
1962

-

Reşca, corn. Dobrosloveni, jud. Olt) , înainte de

Aceste piese antice provin din colecţia CNBAR, fiind achiziţionate în 1962 de la
domnul Marin Şerbănescu din Craiova (Registrul Inventar al Cabinetului Numismatic
al Bibliotecii Academiei Romane din 1962, nr. 1737) şi transferate la MNIR în anii '70 ai
secolului trecut2• Colecţia s-a axat în principal pe monede din aur, din perioada
modernă şi contemporană; monedele antice si medievale au avut un rol periferic.
Nu ne-au parvenit date din anul 1962 asupra acestei colecţii antice, cu excepţia
unei liste foarte sumare cu numele împăraţilor emitenţi. Conform moştenitoarei,
familia ar fi avut, în vremea în care s-a constituit colecţia, o proprietate în zona
Romulei. E posibil ca piese(le) antice din această colecţie să provină din zona
respectivă.
Structura lor cronologică şi urmele de pe suprafaţa lor (cele de ardere
îndeosebi) oferă indicii clare că unele dintre ele provin din acelaşi grup. Datele aflate la
dispoziţie în acest moment nu permit identificarea sau reconstituirea tezaurelor, dar ele
pot fi, cu puţină şansă, completate în viitor.
Cel puţin trei grupuri distincte au putut fi identificate.
Mai întâi, un (mic) grup de denari imperiali care poartă o amprentă
caracteristică: piesele au fost aurite, pentru a fi probabil transformate ulterior în
bijuterii; nici una dintre ele nu este perforată. Analizele XRF au pus în evidenţă
prezenţa pe suprafaţa lor a aurului cu valori situate între 7 şi 9-10 %. Cele patru piese
sunt foarte apropiate cronologic şi foarte bine păstrate, fiind, cel mai probabil, detaşate
din acelaşi tezaur monetar: MNIR 187654 (Iulia Mamaea), MNIR 187650 (Severus
Alexander), MNIR 187649 (Iulia Maesa), MNIR 187639 (Elagabal).
Apoi, un grup important numeric de piese care poartă pe suprafaţa lor urme de ardere,
unele destul de accentuate (la prelucrarea fotografiilor, pentru a face reprezentările
2

Între timp, piesele au fost retrocedate moştenitoarei colecţionarului.
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iconografice şi legenda cât mai lizibile, aceste urme de ardere au devenit mai puţin
vizibile - ceea ce nu înseamnă că ele au dispărut de pe piese):
• pe două drahme de tip Dyrrhachium (MNIR 187569 şi MNIR 187568);
• pe 23 dintre denarii republicani (aproape toţi cei prezenţi în colecţie), inclusiv
imitaţiile de acest tip (MNIR 187602, MNIR 187596, MNIR 187598, MNIR
187604, MNIR 187592, MNIR 187600, MNIR 187582, MNIR 187603, MNIR
187597, MNIR 187585, MNIR 187590, MNIR 187583, MNIR 187605, MNIR
187588, MNIR 187593, MNIR 187595, MNIR 187584, MNIR 187601, MNIR
187594, MNIR 187586, MNIR 187587, MNIR 187591, MNIR 187335).
• pe 29 dintre monedele de argint romane imperiale: 1 AR Nero (MNIR 187608); 2
AR Vespasianus (MNIR 187609, MNIR 187610); 1 AR Vespasianus, pentru Titus
(MNIR 187611); 1 AR Titus (MNIR 187612); 1 AR Domitianus (MNIR 187613); 4
AR Hadrianus (MNIR 187617, MNIR 187620, MNIR 187624, MNIR 187627); 1
AR Hadrianus pentru Antoninus Pius (MNIR 187630); 2 AR Antoninus Pius
(MNIR 187628, MNIR 187631); 1 AR Antoninus Pius, pentru Diva Faustina I
(MNIR 187633); 1 AR Antoninus Pius pentru Faustina II (MNIR 187636); 2 AR
Marcus Aurelius (MNIR 187629, MNIR 187626); 1 AR Geta (MNIR 187645); 1 AR
Iulia Domna (MNIR 187646); 1 AR Caracalla (MNIR 187640); 1 AR Elagabalus
(MNIR 187643); 2 AR Severus Alexander (MNIR 187652, MNIR 187653); 1 AR
Severus Alexander pentru Iulia Mamaea (MNIR 187655); 1 denarius Gordianus
III (MNIR 187656), 3 antoninieni Gordianus III (MNIR 187661, 187662, 187663);
1 antoninian Filip Arabul (MNIR 187667) .
Numărul denarilor ş i antoninienilor cu urme de ardere este prea mare pentru a
fi accidental şi fără vreo legătură între ei.
Imitaţii după denari republicani sau drahmele de tip Dyrrhachium apar în
tezaure din România constituite în principal din denari romani republicani. Teoretic,
este posibil ca aceste piese să aibă ca sursă acelaşi tezaur de monede republicane.
Ţinând cont de structura cronologică a grupului de denari imperiali şi de
antoninieni şi de urmele de ardere păstrate pe suprafaţa lor, cel puţin un tezaur (sau
părţi ale lui), de la jumătatea secolului al III-lea (încheiat la Gordianus III - Filip
Arabul?) trebuie să fi fost inclus în această colecţie. Regiunea Olteniei a furnizat un
număr important de tezaure de la jumătatea secolului al III-lea (30 după Petac 1997
27), asociate, cel puţin cronologic, unde avem suficiente date cu privire la descoperire,
cu niveluri de distrugere ale siturilor3. Pe de altă parte, din păcate, zona Olteniei
abundă în mari tezaure care s-au risipit în mare măsură (cel de la Amărăştii de Jos
(Depeyrot, Moisil 2008b 10, nr. 1 şi 112-114, nr. 55) este un bun exemplu, mai bine de o
mie de piese nu sunt cunoscute); e posibil ca piese0e) publicate aici să provină dintr-un
astfel de tezaur, înregistrat sau nu în literatura de specialitate.
Nu putem exclude complet nici varianta ca tezaurul de provenienţă să fie unul
de tipul celui de la Crivăţ, care include un număr mare de denari republicani, alături de
cei din perioada imperială.
În cadrul unor monede romane de bronz, prezenţa niobiului în cantităţi
detectabile, poate indica provenienţa metalului dintr-o sursă având această
caracteristică [Nb cu valori între 0.03-0.06], sursă din care se aprovizionează sigur
monetării balcanice şi din zona foarte apropiată din Asia Mică: MNIR 187625, 187623
3 Tezaurul de la Dobridor, corn. Moţăţei, încheiat cu o piesă de la Gordianus III, este un astfel de
caz: a fost găsit într-un vas aflat pe un nivel incendiat (Depeyrot, Moisil 2008b 24-25 / nr. 11, cu
bibliografia aferentă) .
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care sunt em1smni ale lui Hadrianus, bătute probabil la Roma, dar şi cele de la
Philippopolis, respectiv Nicomedia din vremea lui Commodus - MNIR 187578, 187581
sau de la Marcianopolis, pentru Macrinus si Diadumenianus - MNIR 187580.
Cele patru silicve emise în perioada 342/343 - 361/363 în atelierele
Thessalonica, Constantinopolis şi Sirmium, dar şi Treveri se încadrează în modelul
cronologic şi geografic al monetăriilor cunoscute în zona Olteniei pentru acest nominal
(Moisil 2009 245-247, 251). Nu avem suficiente elemente pentru a preciza tipul de
descoperire (izolată sau tezaur) din care fac parte. Emisiunea de la Thessalonica în
numele lui Constantius II (silicva) prezentată aici nu este înregistrată în RIC.
Piesele de bronz din secolele al IV-lea şi al V-lea urmează, din punct de vedere
cronologic şi al atelierelor monetare, caracteristicile numerarului din zona Olteniei, de
pe limesul dunărean (Moisil 2009 268 tabelul 2, 270 tabelul 3).
Un denarius cu numele lui Iulius Caesar (MNIR 187595 : Crawford 443/1,
monetărie itinerantă, a. 49-48 î. Hr.), prezintă urme ale înlăturării metalului cu o daltă
în partea centrală a aversului. Pe aversul distrus în acest fel erau reprezentate
emblemele lui pontifex maximus: culullus, aspergillum, topor şi apex. Operaţiunea
poate fi, cel mai simplu, interpretată ca o verificare a calităţii metalului, cândva în
perioada mai largă de utilizare a monedei sau o deteriorare accidentală a acesteia. Nu
este însă exclus să fie vorba despre o ştergerea deliberată a aversului piesei, pe care
sunt reprezentate atributele funcţiei religioase deţinute de Caesar în acel moment, în
contextul războiului civil de la Roma.
Sunt prezente, de asemenea, trei imitaţii după denari romani republicani. Una
dintre ele este turnată (MNIR 187598) şi, cel puţin la suprafaţa piesei, are o compoziţie
în care argintul depaşeşte 99% - dar acest lucru se poate datora procedeului de turnare,
care favorizeză dispunerea argintului la suprafaţa piesei. Celelalte două, produse prin
batere (MNIR 187591 şi 187335), au o compoziţie elementală apropiată, ceea ce
sugerează că ar avea aceeaşi sursă de metal. Ambele au greşeli importante în
interpretarea originalelor:
• în
primul caz, galera este decorată cu ramuri, vâslaşii ei devin semne
neinteligibile - dovadă a neînţelegerii semnificaţiei galerei; legenda din exergă,
ROMA, devine neinteligibilă;
• în
cel de-al doilea, legenda de avers RVLLI este transformată şi devine
neinteligibilă (VArrr - o răsturnare relativ în oglindă a celei originale), iar
legenda de revers este şi ea reinterpretată - P.SERVEILI.M.F. devine SE.RVILIW,
scris de la dr. la st., în oglindă. În unele cazuri, literele sunt inversate cu 180° :
LL= ff, M=W. Greşelile de acest tip sugerează că gravorul respectiv nu cunoştea
scrierea şi limba latină şi că litere greceşti (fr) par să îi fie mai la îndemână.
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1.
Histria
Drahmă
Av. : Două capete umane inversate. Anepigraf.
Rv. : n:TPIH, vultur cu delfin în gheare, spre stânga; � între coada vulturului şi cea a
delfinului, monograma j( sub delfin. XAIP?, Xmp(eac;)?, asociat cu tipul Apollon Talmaţchi 2011 126-127.
AMNG 432, 5. SNG Copenhaga 196. SNG Stancomb 146 (sec. IV î.Hr.).
AR, 5.88 g, MNIR 187565.
Tabel 4 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

187565 av - cu depuneri
de oxizi de culoare verde
şi pământ
0-44
187565 rv - cu depuneri
de oxizi de culoare verde
şi pământ
0-40

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Bi

Ag

Sn

0.001

13.09

0.07

0.24

0-42

0.18

85.23

0.34

0.001

14.96

0.10

0.28

0.36

0.13

83.34

0-43

2.
Dyrrhachium
Afrodisios/Parmeniskou
Drahmă
Av. : �yp / ITAP/MENI/ [�:XOY?], pătrat cu model dublu stelat.
Rv. : A<I>Pn�nros, vacă spre dr., cu viţel care suge, spre st.
Ceka 107.
AR, 2.63 g. Turnată? Perforată în două locuri - e posibil să fi fost utilizată în alte
scopuri decât cele monetare; una dintre perforaţii este ruptă; cu urme de ardere pe
ambele feţe. MNIR 187569.
Tabel 5 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187569 av

0.001

0.001

2 .54

0.3

i .38

0.001

95.77

187569 rv

0.001

0.001

1.95

0.24

1.03

0.001

96.79
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3.
Dyrrhachium
Meniskos/Kallenos sau Kallonos
Drahmă
Av. : �yp/KA[AAHNOS sau AAilNOS] , pătrat cu model dublu stelat.
Rv. : MENISKoS, vacă spre dr., cu viţel care suge, spre st.
Ceka 321 sau 322.
AR, av./rv. : 2 , 2.17 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187568.
Tabel 6

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

Sn

187568 av

0.59

0.001

2 .36

0-45

0.54

0-4

95.68

0.93

187568 rv

0-44

0.001

2 .62

0-46

0.5

0.39

94.67

0.2

4.
Republica Romană
L. Caecilius Metellus Diadematus
Denarius
Av. : Capul Romei spre dr., cu coif; * în spate; totul în cerc perlat.
Rv. : Pax (?) în bigă spre dr. ; dedesubt un cap de elefant cu clopoţel la gât; ROMA în
exergă; totul în cerc cu linie continuă.
Crawford 262/1, Roma, 128 î. Hr.
AR, av./rv. : 8, 3.87 g. MNIR 187602.
Tabel 7

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

187602 av

0.001

0.001

0.001

0.18

0.57

0.16

99.1

rv

0.001

0.001

0.001

0.16

0.53

0.14

99.17

187602

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

5.
Republica Romană
C. Cassius
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Denarius
Av. : Capul Romei spre dr., cu coif; în spate urnă de vot şi * .
Rv. : Libertas în quadrigă spre dr., ţinând frâiele şi vindicta în mâna st. şi pileus în dr.;
dedesubt, C.CASSI; în exergă, ROMA.
Crawford 266/1, Roma, 126 î. Hr.
AR, av./rv. : 8, 3.81 g. MNIR 187596.
Tabel 8

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187596 av

0.001

0.001

0.001

0.57

0.14

0.12

99.17

187596 rv

0-41

0.001

0.001

o.6

98.71

6.
Republica Romană
Man. Aemilius Lepidus
Denarius
Av. : Bust feminin laureat (Roma?) spre dr., drapat şi diademat; în faţă, ROMA (cu MA
în ligatură) scris de jos în sus; * în spate; cerc perlat.
Rv. : Statuie ecvestra (călăreţul poartă cuirasă şi cunună şi ţine lance în mâna dr.) pe
trei arce; între arce, L E P, de jur împrejur, MN AEMILIO. Cerc perlat.
Crawford 291/1, Roma, a. 114 sau 113 î. Hr.
AR, av./rv. : 6, 3.74 g; cu urme de ardere, îndeosebi pe revers. MNIR 187604.
Tabel 9

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187604 av

0.001

0.001

0.001

0.001

0-4

0.001

99.6

187604 rv

0.001

0.001

0.24

0.001

0-4

0.001

99.36

7.
Republica Romană
Mn. Fonteius
Denarius
Av. : Capetele alăturate ale Dioscurilor spre dr.; sub bărbii * .
Rv. : Galeră spre dr., cu doliolum pe corpul navei; deasupra MN.FONTEI; dedesubt
marca de control L.
Crawford 307/1a, Roma, 108-107 î. Hr.
AR, av./rv. : 8, 3.60 g; cu uşoare urme de ardere pe revers. MNIR 187592.
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Tabel 10

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.

-

Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Ph

Bi

Ag

187592 av

0.19

0.001

0.001

0.36

0.001

99-46

187592 rv

0.32

0.001

0.001

0.33

0.001

99.36

8.
Republica Romană
Q. Minucius Thermus M.f., Q. Minucius M. f. Ter.
Denarius
Av. : Capul lui Marte cu coif, spre st.
Rv. : Soldat roman luptând cu un soldat barbar, pentru a-şi proteja camaradul căzut. În
exergă, Q.THERM.MF.
Crawford 319/1, Roma, 103 î. Hr.
AR, av./rv. : 10, 3.85 g; cu uşoare urme de ardere. MNIR 187600.
Tabel 11

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187600 av

0.001

0.001

0.34

0.51

0.27

0.12

98.76

187600 rv

0.001

0.001

0.27

0.53

0.23

0.09

98.87

9.
Republica Romană
L. Iulius
Denarius serratus
Av. : Capul Romei, cu coif, spre dr.; spic în spate.
Rv. : Victoria în bigă spre dr.; dedesubt, L.IVLI.
Crawford 323/1, Roma, 101 î. Hr.
AR, av./rv. : 6, 3.96 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187582.
Tabel 12

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187582 av

0.2

0.001

0.001

0.18

0.58

0.001

99.04

187582 rv

0.23

0.001

0.001

0.19

0.56

0.13

98.9
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10.
Republica Romană
L. Titurius L. f. Sabinus
Denarius
Av. : Capul regelui Tatius, cu barbă, spre dr., SABIN în spate, monograma TA în faţă.
Cerc perlat.
Rv. : Doi soldaţi răpind fiecare câte o Sabină; L.TITVRI în exergă.
Crawford 344/1a, Roma, 89 î. Hr.
AR, av./rv. : 3, 3.92 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187589.
Tabel 13

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187589 av

0.001

0.001

0.001

1.22

0.32

0.14

98.32

187589 rv

0.001

0.001

0.23

1.24

0-41

0.13

97.99

11.
Republica Romană
L. Iulius Bursio
Denarius
Av. : Cap spre dr. (personaj cu atributele lui Apollo, Mercur şi Neptun); în spate, marcă
de control - trident şi bucranium. Cerc perlat.
Rv. : Victoria în quadrigă spre dr., ţinând frâiele în mâna st. şi cunună în mâna dr.;
dedesubt, marca de control DV; în exergă, L.IVLI.BVRSI[O] . Cerc perlat.
Crawford 352/1c, Roma, 85 î. Hr.
AR, av./rv. : 5, 3.75 g; cu urme de ardere pe ambele feţe - pe revers îndeosebi. MNIR
187603.
Tabel 14

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

187603 av

0.001

0.001

1.05

0.23

0.79

0.001

97.94

rv

0.001

0.001

o.66

0.3

0.62

0.11

98.31

187603

12.
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Republica Romană
Mn. Fonteius C.f.
Denarius
Av. : Capul laureat al lui Apollo spre dr., fulger dedesubt; în spate, MN.FONTEI[.C.F] ;
în faţă, monograma />.. .
Rv. : Cupidon pe ţap, spre dr.; deasupra, pilei; în exergă, thyrsus; totul în cunună de
lauri.
Crawford 353/1a, Roma, 85 î. Hr.
AR, av./rv. : 8, 4.09 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187597.
Tabel 15

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

187597 av

0.001

0.001

0.83

0.21

0.73

0.001

98.22

187597 rv

0.001

0.001

0.87

0.21

0.69

0.001

98.23

Ag

13.
Republica Romană
P. Crepusius, C. Limetanus, L. Censorinus
Denarius
Av. : Bustul lui Venus spre dr., drapat şi purtând diademă şi văl; în spate, L.CENSORIN
scris de sus în jos. Cerc perlat.
Rv. : Venus în bigă spre dr., ţinând frâiele în mâna dr. şi frâiele şi biciul în mâna st. ;
deasupra, marca de control CVI[ ... ] ; dedesubt, C.LIMETA, în exergă, P.CREPVS. Cerc
perlat.
Crawford 360/1b, Roma, 82 î. Hr.
AR, av./rv. : 11, 3.90 g; cu urme puternice de ardere pe ambele feţe. MNIR 187585.
Tabel 16

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187585 av

0.001

0.001

0.33

0.001

0.65

0.001

99.03

187585 rv

0.001

0.001

0.33

0.17

0.59

0.001

98.91

14.
Republica Romană
C. Mamilius Limetanus
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Denarius serratus
Av. : Bustul lui Mercur spre dr., drapat, purtând caduceus pe umăr; în spate, marca de
control A. Cerc perlat.
Rv. : Ulysses păşind spre dr., ţinând toiagul în mâna st., întinzându-şi mâna dr. către
câinele său Argos. În st., de sus în jos, legenda C.MAMIL; în dr., LIMETAN, de jos în
sus.
Crawford 362/1, Roma, 82 î. Hr.
AR, av./rv. : 8, 3.96 g; cu urme de ardere pe revers. MNIR 187590.
Tabel 17

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187590 av

0.001

0.001

0-42

0.18

o.8

0.001

98.6

187590 rv

0.2

0.001

0.29

0.18

0.69

0.11

98.53

15.
Republica Romană
L. Sulla, L. Manlius Torquatus
Denarius
Av. : Capul Romei cu coif, spre dr.; în faţă, L. MANLI �. de jos în sus; în spate, de sus în
jos, PRO Q. Cerc perlat.
Rv. : Sulla conducând o quadriga triumfală spre dr., ţinând frâiele în mâna st. şi
caduceus în mâna dr., încoronat de o Victorie zburând spre st. ; în exergă,
[L.SVLLA.IMP?] . Cerc perlat.
Crawford 367/3, monetărie în mişcare cu Sulla, 82 î. Hr.
AR, av./rv. : 9, 3.73 g; cu urme puternice de ardere pe ambele feţe. MNIR 187583.
Tabel 18

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187583 av

0.001

0.001

1.1

0-44

0.92

0.19

97.36

187583 rv

0.001

0.001

0.76

0-45

0.79

0.15

97.85

16.
Republica Romană
L. Rutilius Flaccus
Denarius
Av. : Capul Romei cu coif, spre dr.; în spate, FLAC, de sus în jos. Cerc perlat.
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Rv. : Victorie în biga spre dr., ţinând frâiele în mâna st. şi cunună în mâna dr. ; în exergă,
L.RVTILI. Cerc perlat.
Crawford 387/1, Roma, 77 î. Hr.
AR, av./rv. : 6, 3.75 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187605.
Tabel 19

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187605 av

0.001

0.001

0.77

0.001

1.53

0.001

97.7

187605 rv

0.001

0.001

0.64

0.15

1.3 7

0.001

97.84

17.
Republica Romană
P. Satrienus
Denarius
Av. : Capul Romei cu coif, spre dr.; în spate, VII, de sus în jos. Cerc perlat.
Rv. : Lupoaica spre st.; deasupra, ROMA; în exergă, pe două linii, P.SATRIE/NVS. Cerc
perlat.
Crawford 388/1b, Roma, 77 î. Hr.
AR, av./rv. : 11, 3.38 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187588.
Tabel 20

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

187588 av

0.001

0.001

3 .26

0-48

0.51

187588 rv

0.15

0.001

2 .33

0.53

0-4

Bi

Ag

0.001

96.58

95.75

18.
Republica Romană
Lucius Axius L.f. Naso
Denarius
Av. : Capul lui Marte cu coif, spre dr. ; în faţă, S[C] ; în spate, marca de control III.
Rv. : Diana în bigă cu cerbi, ţinînd frâiele în mâna dr. şi lance în mâna st.; în spate, doi
câini; dedesubt, un alt câine; în spate, marca de control III; în exergă, L.AXSIVS.L.[F?] .
Crawford 400/1a, Roma, 71 î. Hr.
AR, av./rv. : 8, 3.68 g; cu urme de ardere pe revers. MNIR 187593.
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Tabel 21 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187593 av

0.001

0.001

1.2

0.2

1.1

0.001

97.51

rv

0.001

0.001

0.79

0.22

0.9

0.001

98.08

187593

19.
Republica Romană
C. Hosidius C.f. Geta
Denarius
Av. : Bustul Dianei spre dr., drapat, cu arc şi tolbă cu săgeţi pe umăr; în faţă, GETA scris
de sus în jos; în spate, III VIR de sus în jos. Cerc perlat.
Rv. : Mistreţul din Calydon spre dr., rănit de o lance şi atacat de ogar. În exergă,
C.HOSIDI.C.F. Cerc perlat.
Crawford 407/2, Roma, 68 î. Hr.
AR, av./rv. : 4, 3.77 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187599.
Tabel 22 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187599 av

0.001

0.001

0.79

0-43

0.71

0.001

98.08

187599 rv

0.001

0.001

0.67

0-48

0.69

0.001

98.16

20.
Republica Romană
Iulius Caesar
Denarius
Av. : Emblemele pontificale: culullus, aspergillum, topor şi apex. Cerc perlat.
Rv. : Elefant spre dr., călcând peste un dragon; în exergă, CAESAR.
Crawford 443/1, monetărie itinerantă (cu Caesar), 49-48 î. Hr.
AR, av./rv. : 6, 3.84 g; piesa prezintă urme de înlăturare a metalului cu o daltă în centrul
aversului (verificare a calităţii metalului, deteriorare accidentală sau înlăturarea unor
însemne ale autorităţii de pe monedă - cele aparţinând lui pontifex maximus Iulius
Caesar); cu urme puternice de ardere pe revers. MNIR 187595.
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Tabel 23

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

0.001

98.33

0.001

98.2

187595 av

0.001

0.001

0.83

0.25

0.5 9

187595 rv

0.001

0.001

0.98

0.22

o.6

21.
Republica Romană
Q. Caecilius Metellus Pius Scipio
Denarius
Av. : Capul laureat al lui Iupiter spre dr. ; în faţă, [Q.MET] EL de sus in jos; dedesubt,
PIVS.
Rv. : Elefant spre dr. ; deasupra, SCIPIO, dedesubt, în exergă, IMP.
Crawford 459/1, Roma, c. 47-46 î. Hr.
AR, av./rv. : 1, 3.69 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187584.
Tabel 24

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187584 av

0.001

0.001

2.36

0.27

0.9 4

0.001

96-44

187584 rv

0.17

0.001

2-41

0.32

1.04

0.001

96.07

22.
Republica Romană
Mn. Cordius Rufus
Denarius (serratus)
Av. : Bustul diademat al lui Venus spre dr.; în spate, RVFVS.S.C. de sus în jos. Cerc
perlat.
Rv. : Cupidon pe delfin spre dr. ; în exergă, MN.COR[DIVS] .
Crawford 463/3, Roma, 46 î. Hr.
AR, av./rv. : 10, 4.05 g; cu urme uşoare de ardere pe ambele feţe. MNIR 187601.
Tabel 25

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187601 av

0.001

0.001

1.5

0.39

1.42

0.001

96.68

187601 rv

0.001

0.001

i.69

0-4

1.17

0.001

96.74
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23.
Republica Romană
P. Accoleius Lariscolus
Denarius
Av. : Bustul Dianei Nemorensis spre dr., drapată; în spate, P. ACCOLEIVS de jos în sus;
în faţă, LARISCOLVS de sus în jos. Cerc perlat.
Rv. : Statuile cultului triplu al Dianei Nemorensis (Diana, Hecate, Selena), văzute din
faţă; în spate, cipri. Cerc perlat.
Crawford 486/1, Roma, 43 î. Hr.
AR, av./rv. : 10, 4.11 g. MNIR 187594.
Tabel 26

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.

-

Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187594 av

0.001

0.001

1.16

0.31

1.09

0.001

97-44

187594 rv

0.001

0.001

1.66

0.29

1.33

0.001

96.72

24.
Republica Romană
P. Clodius M.f. Turrinus
Denarius
Av. : Capul laureat al lui Apollo spre dr.; în spate, liră. Cerc perlat.
Rv. : Diana Lucifera în picioare, vazută din faţă, cu arc şi tolbă cu săgeţi pe umăr, ţinând
torţă aprinsă în fiecare mână; în partea dr., P.CLODIVS de sus în jos; în partea st., M.F.
de sus în jos.
Crawford 494/23, Roma, 42 î. Hr.
AR, av./rv. : 11, 3.79 g. MNIR 187586.
Tabel 27

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187586 av

0.001

0.001

1.08

0-4

1.23

0.001

97.28

187586 rv

0.16

0.001

0.76

0.39

o.8

0.001

97.88

25.
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Republica Romană
M. Iunius Brutus
Denarius
Av. : Capul laureat al lui Apollo spre dr. ; în faţă, COSTA, de sus în jos; în spate, LEG de
jos în sus. Cerc perlat.
Rv. : Trofeu cu scut în formă de 8 şi două lănci; în dr., BRVfVS de sus în jos; în st., IMP
de jos în sus. Cerc perlat.
Crawford 506/2, monetărie în mişcare cu Brutus, 43-42 î. Hr.
AR, av./rv. : 11, 3.73 g. MNIR 187587.
Tabel 28

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Ag

187587 av

0.001

0.001

1.53

0-4

0.94

97.13

187587 rv

0.001

0.001

i.38

0-45

0.84

97.32

26.
Imitaţie turnată după un denar republican emis pentru Cn. Domitius
Ahenobarbus, Q. Curtius, M. Iunius Silanus
Denarius
Av. : Capul Romei spre dr., cu coif; în spate, Q.CVRT scris de jos în sus. Cerc perlat.
Rv. : Jupiter în quadrigă spre dr., ţinând sceptru în mâna st. şi aruncând un fulger cu
mâna dr. ; deasupra, lituus; dedesubt, M.SILA (LA în ligatură); în exergă, ROMA. Cerc
cu linie continuă.
Imitaţie turnată după tipul Crawford 285/2, atelier neprecizat, post 116 sau 115 î. Hr.
AR, av./rv. : 8, 3.72 g; porozitate accentuată a suprafeţelor, rezultată la turnare. MNIR
187598.
Tabel 29

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Ph

Bi

Ag

187598 av - depuneri albe

0.001

0.001

0.001

0.35

0.001

99.65

187598 rv - depuneri albe

0.001

0.001

0.001

0-42

0.001

99.58

27.
Imitaţie a unui denarius emis de Republica Romană cu numele lui C.
Fonteius (în 114-113 î. Hr.)
Denarius
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Av. : Capul ianiform al Dioscurilor, cu cunună de lauri; în dr., * . Cerc perlat.
Rv. : (Re)interpretarea unei galere de război ornamentate, navigând spre st. (partea din
faţă a galerei este reprezentată ca o ramură de palmier sau de brad), cu trei vâslaşi şi un
cârmaci (desenaţi astfel: A'1 '1 '1 r) . C.FONT deasupra; în exergă, urme ale legendei latine
ROMA: IM.A Cerc perlat.
Imitaţie după tipul Crawford 290/1 (pentru ambele feţe ale monedei), atelier
neprecizat, post 114-113 î. Hr.
AR, av./rv. : 9, 3.86 g. MNIR 187591.
Tabel 30 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187591 av

0.001

0.001

1.65

0.34

0.37

0.001

97.64

187591 rv

0.15

0.001

2.13

0.35

0-44

0.001

96.93

28.
Imitaţie a unui denarius emis de Republica Romană cu numele lui P.
Servillius Rullus în anul 100 î. Hr.
Av. : Capul Romei cu coif cu panaş (desenat ca o ramură de brad), spre dr. Legenda
VArrr, în câmp st., ascendent.
Rv. : În exergă, legenda SE.RVILIW, în oglindă. Victoria spre st., în bigă (cei doi cai au
cinci picioare în spate), cu ramură de palmier.
Piesa nu a fost produsă prin simpla imprimare a imaginilor de pe moneda originală; ea
este o imitaţie în oglindă, reinterpretată şi redesenată, pentru ambele feţe ale monedei,
a tipului Crawford 328/1 (=bustul Minerva spre dr., cu coif corintic şi aegis; în spate,
ascendent, legenda RVLLI. Victoria în bigă spre dr., ţinând ramură de palmier în mâna
st. şi hăţurile în mâna dr.; dedesubt, P; în exergă, P.SERVEILI.M.F.); atelier neprecizat,
post 100 î. Hr.
AR, av./rv. : 2, 3.37 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187335.
Tabel 31 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187335 av

0.001

0.001

1.14

0-44

0.33

0.001

98.09

187335 rv

0.001

0.001

1.3 7

0-41

0.3

0.001

97.9 2

29.
Imperiul Roman
Octavian Augustus
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Denarius
Av. : Capul gol al lui Augustus, spre dr. Cerc cu linie continuă.
Rv. : Vedere din faţă a unui templu (al lui Divus Iulius?) cu patru coloane şi uşă în faţă;
în arhitravă, legenda IMP.CAESAR (aproape ilizibilă aici). Victoria pe glob pe apex-ul
pavimentului, războinici cu parazonium sau topor şi lance în colţuri.
Robertson, 1, monetărie răsăriteană, 263 (pl. 8, 263), a. 29-27 î. Hr. RIC 35.
AR, av./rv. : 3, 3.51 g. MNIR 187606.
Tabel 32

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187606 av

0.001

0.001

0. 24

0-43

0.12

0.001

187606 rv

0.001

0.001

0. 2 1

0-43

0.15

0.001

99. 2
99.22

30.
Imperiul Roman
Nero
Denarius
Av. : IMP NERO CAESAR - AVG PP, capul împăratului Nero, laureat, cu barbă, spre dr.
Rv. : IVPPITER - CVSTOS, Iupiter aşezat spre st. pe tron, ţinând un fulger şi un sceptru
lung.
Robertson 1, 29, Roma, cca. 65-68 (pl. 20, 29). RIC 46.
AR, av./rv. : 5, 3.22 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187608.
Tabel 33

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

187608 av
187608 rv

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

0.001 0.001

8.31

0-44

0.82

0.001

90-43

0.001 0.001

9.07

0-44

o.8

0.001

89.69

31
Imperiul Roman
Nero
Denarius
Av. : NERO CAESAR - AVGVSTVS, capul împăratului Nero, laureat, cu barbă, spre dr.
Rv. : Salus pe un tron ornamentat, ţinând patera în mâna dr. şi sprijinindu-şi braţul st.
pe braţul tronului, SALVS în exergă.
Robertson 1, 32, Roma, nedatată - cca 65-68 (pl. 20, 32). RIC 52.
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AR, av./rv. : 7, 3.09 g. Un vechi număr de inventar este scris cu tuş negru pe revers :
„314". Această piesă provine probabil din altă parte decât celelalte monede antice
publicate aici. MNIR 187607.
Tabel 34

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187607 av

0.001

0.001

2.04

0.72

1

0.001

96.24

187607 rv

0-4

0.001

1.56

o.8

0.73

0.001

96.5 1

32.
Imperiul Roman
Vespasianus
Denarius
Av. : IMP CAES VE[SP AVG PM?] COS IIII, bust drapat şi laureat al împăratului
Vespasianus, spre dr.
Rv. : Legenda aproape ilizibilă [VES-TA] . Vesta, cu văl, în picioare spre st., ţinând
simpulum şi sceptru.
Robertson 1, 29, Roma, a. 71. RIC 50.
AR, av./rv. : 6, 3.15 g; cu urme uşoare de ardere pe ambele feţe. MNIR 187610.
Tabel 35

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187610 av

0.001

0.001

4.17

0-41

0-4

0.001

95.01

187610 rv

0.001

0.001

5.18

0-43

0-42

0.001

93.97

33.
Imperiul Roman
Vespasianus
Denarius
Av. : [I]MP CAESAR VESPASIANVS [AVG?] , retrogradă; capul laureat al împăratului
Vespasianus, spre dr.
Rv. : PON[MAX TRP?]COS VI, Pax aşezată spre st., ţinând ramură de măslin în mâna
dr., iar st. sprijinită de braţul tronului.
Robertson 1, 51, Roma, a. 75 (pl. 33, 51). RIC 90.
AR, av./rv. : 6, 3.17 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187609.
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Tabel 36

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

187609 av
187609 rv

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

0.001

0.001

2.35

0.39

0.59

0.001

96.67

0.21

0.001

1.57

0-47

0.52

0.001

97.24

34.
Imperiul Roman
Vespasianus, pentru Titus
Denarius
Av. : T CAESAR - VESPASIANVS, capul laureat, cu barbă, al împăratului Titus, spre dr.
Rv. : IMP XIII în exergă. Scroafă spre st., cu trei godaci.
Robertson, 1, 23, Roma, a. 78. Tip RIC 220, dar IMP XIII pe revers.
AR, av./rv. : 6, 2.90 g; cu urme puternice de ardere pe ambele feţe. MNIR 187611.
Tabel 37

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187611 av

0.001

0.001

2 .94

0-47

0.85

0.001

95.74

187611 rv

0.001

0.001

3 .11

0.51

o.66

0.001

95.72

35.
Imperiul Roman
Titus
Denarius
Av. : IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG PM, retrogradă; capul laureat, cu barbă, al
împăratului Titus, spre dr.
Rv. : Capricorn spre st, pe glob; legenda nu este lizibilă.
Robertson, 1, 3 sau 11? (pl. 44, 3 sau 11), Roma, a. 79. RIC 13 sau 16a?.
AR, av./rv. : 5, 2.86 g; cu urme de ardere pe ambele feţe; cu multe zgârieturi. MNIR
187612.
Tabel 38

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

187612 av

0.001

0.001

8.14

0.5

8.19

187612 rv

0.001

0.001

4.52

0.56

0.38
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As
0.12

Bi
0.001

Ag

Sn

78.72

4-44

94-42
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36.

Imperiul Roman
Domitianus
Denarius
Av. : IMP CAES DOMIT AVG GERM PM TRP [ . . . ] ; capul laureat, cu barbă, al
împăratului Domitianus, spre dr.
Rv. : IMP XXI COS XV CENS PPP, Minerva cu coif, în picioare spre st., ţinând lance
verticală.
Robertson, 1, 67, Roma, a. 90. RIC 150.
AR, av./rv. : 5, 3.07 g, cu urme de ardere pe revers. MNIR 187613.
Tabel 39

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

As

Bi

Ag

187613 av

0.001

0.001

4.18

0-43

0.31

0.1

0.001

94.99

187613 rv

0.001

0.001

13.94

0-43

0.32

0.07

0.001

85.23

37.

Imperiul Roman
Nerva
Denarius
Av. : IMP NERVA CAES AVC PM TRP COS III PP, capul laureat al împăratului Nerva,
spre dr.
Rv. : FORTVNA AVGVST, Fortuna în picioare spre st., ţinând cârmă şi cornucopiae.
Robertson, 1, 19, Roma, a. 97 (prima emisiune). RIC 16.
AR, av./rv. : 6, 2.87 g; cu urme de ardere pe avers. MNIR 187615.
Tabel 40

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element (%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Pb

Bi

Ag

187615 av

0.001

0.001

2.06

0.25

o.61

0.001

97.08

187615 rv

3.8

0.001

i .83

0.24

0.63

0.001

93.5

38.

Imperiul Roman
Nerva
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Denarius
Av. : IMP NERVA CAES AVG PM TRP COS III PP, capul laureat al împăratului Nerva,
spre dr.
Rv. : LIBERTAS - PVBLICA, Libertas în picioare spre st., ţinând pileus şi sceptru scurt.
Robertson, 1, 22, Roma, a. 97 (prima emisiune). RIC 19.
AR, av./rv. : 7, 3.01 g; cu urme de ardere pe revers. MNIR 187614.
Tabel 41

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

187614 av

0.001

0.001

1.47

187614 rv

0.001

0.001

1.37

Ph

Bi

0.64

0.53

0.001

97.36

0.69

0.62

0.001

97.33

Au

Ag

39.
Imperiul Roman
Traianus
Denarius
Av. : IMP TRAIANO AVG [GER] DAC PM TR P COS VI P [P] , bustul laureat şi drapat al
împăratului Traianus, spre dr.
Rv. : SPQR OPTI-MO PRINCIPI, columna lui Traianus.
MIR 425v; pl. 86, 425v (1-2), Roma, a. 113-vara lui 114. RIC 292. Strack 197. Robertson
151.
AR, av./rv. : 6, 2.57 g; reversul prezintă mai multe fisuri, aversul, doar una - pe margine.
MNIR 187622.
Tabel 42

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187622 av

0.001

0.001

4.8 9

0.21

0.72

0.16

94.02

187622 rv

0.001

0.001

4.1

0.3

0.56

0.14

94.91

40.
Imperiul Roman
Traianus
Denarius
Av. : IMP CAES NER TRAIAN OPTIM AV[ . . . ], bustul laureat, în paludamentum al
împăratului Traianus, văzut din lateral, spre dr.
Rv. : [ . . .] PM TRP COS VI SPQR, FORT RED în exergă. Fortuna cu văl, aşezată spre st.,
cu piciorul pe proră, ţinând cârmă şi cornucopiae.
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MIR 526v, pl. 106-107, 526v; Roma, a. 114 (iarna) - 116 (începutul lui).
Robertson 2, 187, Roma, 112-117; pl. 6, 187. RIC 318. Strack 235.
AR, av./rv. : 7, 2.34 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187616.
Tabel 43

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187616 av

0.001

0.001

i .98

0.001

0.92

0.001

97.1

187616 rv

0-42

0.001

2.13

0.001

0.73

0.001

96.72

41.
Imperiul Roman
Traianus
Denarius
Av. : IMP CAES NER TRAIANO [O] PTIM AVG GER DAC PARTHICO, bustul laureat şi
drapat al împăratului Traianus, spre dr.
Rv. : PM TRP CO-S VI P P SPQR, Virtus în picioare spre dr., ţinând lance şi
parazonium.
MIR 524 v, pl. 106, 524v1, Roma, a. 114 (iarna) - 116 (începutul lui). RIC 355. Strack
233.
AR, av./rv. : 7, 3.16 g. MNIR 187619.
Tabel 44

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187619 av

0.001

0.001

5.6

0.001

o.88

0.001

93.52

187619 rv

0.001

0.001

4.85

0.001

o.8

0.001

94.35

42.
Imperiul Roman
Hadrianus
Denarius
Av. : [IMP CA]ESAR TRAIAN HADRIANVS [AVG?] , bustul laureat şi drapat al
împăratului Hadrianus, spre dr.
Rv. : PM TRP - CO-S II, AET-AVG în câmp, Aeternitas drapată, în picioare spre st.,
ţinând în mâini capul radiat al lui Sol şi cel al Lunii, cu corn de lună.
Robertson, 2, 21, Roma, a. 118. RIC 38.
AR, av./rv. : 6, 3.40 g. MNIR 187618.
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Tabel 45

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Ph

Bi

Ag

187618 av

0.001

0.001

5.25

1.08

0.17

93.5

187618 rv

0.001

0.001

5-41

1.16

0.2

93.23

43.
Imperiul Roman
Hadrianus
Denarius
Av. : IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS [AVG], bustul laureat spre dr. al lui
Hadrianus, cu drapaj pe umărul st.
Rv. : PM TRP - COS II, IVSTITIA în exergă. Iustitia aşezată spre st., ţinând patera şi
sceptru lung.
RIC 42, Roma, a. 118.
AR, av./rv. : 8, 3.01 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187620.
Tabel 46

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.

-

Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187620 av

0.3 4

0.001

2.09

0.26

0.93

0.001

96.37

187620 rv

0.001

0.001

1.97

0.2

0.98

0.001

96.84

44.
Imperiul Roman
Hadrianus
Denarius
Av. : IMP CAESAR HADRIANVS AVG, bustul laureat spre dr. al lui Hadrianus, cu
drapaj uşor pe umărul st.
Rv. : PM-TR-P-COS-III, FELIC-AVG în câmp. Felicitas în picioare spre st., ţinând
cornucopiae în mâna st. şi caduceus în mâna dr.
RIC 121, Roma, a. 119-122.
AR, av./rv. : 7, 2.91 g. MNIR 187621.
Tabel 47

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187621 av

0.001

0.001

4-48

0.001

0.67

0.001

94.85

187621 rv

0.001

0.001

4.62

0.001

0.65

0.1

94.62
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45.
Imperiul Roman
Hadrianus
Denarius
Av. : IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, bustul laureat şi drapat al lui
Hadrianus, spre dr.
Rv. : PM TRP - COS III, LIB PVB în exergă. Libertas cu ramură de măslin şi sceptru
lung, aşezată pe tron, cu picioarele pe proră.
Robertson, 2, 106-107 (fără pauze în legenda de avers), Roma, a. 119-128. RIC 127 a-b.
AR, av./rv. : 8, 3.06 g; cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187617.
Tabel 48

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187617 av

0.001

0.001

3 .57

0.001

0.76

0.12

95.54

187617 rv

0.001

0.13

3 .58

0.001

0.78

0.001

95.52

46.
Imperiul Roman
Hadrianus
Denarius
Av. : HADRIANVS - AVGVSTVS, capul laureat al lui Hadrianus, spre dr., cu drapaj pe
umărul st.
Rv. : COS - III, Genius în picioare spre st., ţinând patera deasupra unui altar aprins şi
împodobit cu ghirlande, şi cornucopiae.
Robertson 128, Roma, a. 119-128. RIC 173c. BMC 400.
AR, av./rv. : 5, 3.16 g; cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187624.
Tabel 49

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

187624 av
187624 rv

Ni

Cu

Ph

Bi

Ag

0.001

0.001

6.54

1

0.001

92-46

0.001

0.001

4.66

0.95

0.12

94.28

47.
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Imperiul Roman
Hadrianus
Denarius
Av. : HADRIANVS -AVGVSTVS, capul laureat al lui Hadrianus, spre dr.
Rv. : FELICI - TAS AVG, COS III PP în exergă; Felicitas pe tron, spre st., ţinând
caduceus şi cornucopiae.
RIC 208 (dar COS III PP în exergă), Roma, a. 132-134.
AR, av./rv. : 6, 3.42 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187627.
Tabel 50

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.

-

Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Ph

Bi

Ag

187627 av

0.001

0.001

4.5 6

1.07

0.001

94.37

187627 rv

0.33

0.001

4.19

0.87

0.001

94.61

48.

Imperiul Roman
Hadrianus, pentru Antoninus Pius
Denarius
Av. : IMP T AEL CAES - ANTONINVS, capul gol al caesarului, spre dr.
Rv. : TRIB POT - COS, Concordia în picioare spre st., ţinând patera şi dublu
cornucopiae.
RIC 449, Roma, a. 138.
AR, av./rv. : 6, 3.25 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187630.
Tabel 51

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

187630 av
187630 rv

Ni

Cu

Au

Ph

0.001

0.001

5.57

0.001

0.65

0.001

0.001

5.33

0.001

0.64

As
0.001

Bi

Ag

0.15

93.63

0.19

93.84

49.

Imperiul Roman
Hadrianus
Dupondius
Av. : HADRIANVS - [ AVG COS III(?) PP] , cap laureat spre dr.
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Rv. : Tip CONCORDIA . . . ?, S-C în câmp. Personaj ţinând patera, măr sau cunună în dr.
şi arc, cornucopiae sau ramură în st.
RIC ?, Roma, a. 117-138.
AE, av./rv. : 6, 8.57 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187625.
Tabel 52 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere
187625 av - cu depuneri de oxizi
de culoare verde
187625 rv - cu depuneri de oxizi
de culoare verde

Fe

Ni

Cu

Zn

Ph

Nb

0.21

0.001

91.56

7.93

0.27

0.03

0.2

0.001

91.21

8.28

0.28

0.04

50.
Imperiul Roman
Hadrianus
Sestertius
Av. : IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, bust drapat, cuirasat şi laureat, spre dr.
Rv. : Legenda circulară, ilizibilă (PM TRP COS III?). Virtus în picioare spre st., ţinând
parazonium şi lance. În câmp, VIRT-AVG, respectiv S-C, dedesubt.
Robertson 385?, Roma, a. 119-138, pl. 31. RIC 614a?.
AE, av./rv. : 6, 24-49 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187623.
Tabel 53 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Ph

Nb

Sn

187623 av

0.22

0.07

81.23

16.61

1.06

0.06

0.75

187623 rv

0.22

0.001

81.23

16.6

1.18

0.04

0.72

51.
Imperiul Roman
Antoninus Pius
Denarius
Av. : ANTONINVS AVG - [PIVS] PP IMP II, cap laureat spre dr.
Rv. : TR POT XXI - COS IIII, Roma cu coif, aşezată spre st., ţinând o Victorie şi
parazonium.

https://biblioteca-digitala.ro

Descoperiri monetare antice din România (V-VI)

RIC 273, Roma, a. 157-158.
AR, av./rv. : 12, 3.11 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187631.
Tabel 54

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element chimic {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

As

Bi

Ag

187631 av

0.001

0.001

10.02

0.001

0.57

0.001

0.31

89.09

187631 rv

0.001

0.001

9.52

0.14

0-49

0.3

89.55

52.

Imperiul Roman
Antoninus Pius
Denarius
Av. : ANTONINVS AVG PIVS PP IMP II, cap laureat spre dr.
Rv. : TRP POT XXI - COS IIII, Annona în picioare spre st., ţinând spice şi cârmă pe
proră; la picioare, modius.
RIC 274, Roma, a. 157- 158.
AR, av./rv. : 1, 3.65 g; cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187628.
Tabel 55

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

187628 av

0.001

0.001

11.59

0.001

1.51

187628 rv

0.001

0.001

11.42

0.001

1.76

As
0.001

Bi

Ag

0.33

86.56

0.32

86.5

53.

Imperiul Roman
Antoninus Pius, pentru (Diva) Faustina I
Denarius
Av. : DIVA - FAVSTINA, bust drapat al împărătesei, spre dr.
Rv. : AVGVS-TA, Vesta cu văl, aşezată spre st. pe tron, ţinând patera şi sceptru.
RIC 371, Roma, după anul 161.
AR, av./rv. : 6, 3.16 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187633.
Tabel 56

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element chimic {%)

Descriere

Fe

187633 av
187633 rv

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

0 .81

0.001

2 -49

0.16

1.14

0-44

94.97

0 -43

0.001

2 .64

0.001

1.17

0-46

95.3
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54.
Imperiul Roman
Antoninus Pius, pentru Faustina II
Denarius
Av. : [FAVSTINA AVGVSTA], bust drapat al împărătesei spre dr., cu capul gol.
Rv. : [ A]VGVSTI PII FI[L], Spes în picioare spre st., ţinând floare şi ridicînd faldul
rochiei.
RIC 497, Roma.
AR, av./rv. : 6, 2-42 g; cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187636.
Tabel 57 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element chimic {%)
Descriere

Fe

187636 av
187636 rv

Ni

Cu

Au

Ph

As

Bi

Ag

0.001

0.001

2 .78

0.001

1.19

0.08

0.001

95.53

0.23

0.001

2 .57

0.001

1.4

0.001

0-49

95.32

55.
Imperiul Roman
Antoninus Pius
Dupondius
Av. : ANTONINVS AVG - [PIVS PP]TRP COS IIII, cap laureat spre dr.
Rv. : SECVRITA-S-[PVBLICA] , S-C în câmp; Securitas în picioare spre st., capul spre
dr., ţinând un sceptru şi odihnindu-şi braţul st. pe o coloană.
RIC 786, Roma, a. 145-161.
AE, av./rv. : 12, 1i.52 g. MNIR 187632.
Tabel 58 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere
187632 av - cu depuneri
de oxizi de culoare verde
187632 rv - cu depuneri de
oxizi de culoare verde

56.
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Fe

Ni

Cu

Zn

Ph

Ag

Sn

0.001

0.07

98.89

0.36

0.57

0.001

0.12

0.06

0.001

98-49

0.31

1.13

0.001
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Imperiul Roman
Marcus Aurelius
Denarius
Av. : M ANTONINVS AVG TR P XXIII, cap laureat spre dr.
Rv. : FORT RED - COS III, Fortuna aşezată spre st., ţinînd cârmă şi cornucopiae.
RIC 204, Roma, a. 168-169.
AR, av./rv. : 12, 3.48 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187626.
Tabel 59

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187626 av

0.001

0.001

5.95

0.31

0.97

0.11

92.66

187626 rv

0.001

0.001

5.19

0.24

1.07

0.001

93.5

57.

Imperiul Roman
Marcus Aurelius
Denarius
Av. : M ANTONINVS AVG TR P XXIII, cap laureat spre dr.
Rv. : VICT AVG COS III, Victoria păşind spre st., ţinînd o cunună şi un trofeu în mâini.
RIC 225, Roma, a. 169- 170.
AR, av./rv. : 1, 3.57 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187629.
Tabel 60

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

As

Bi

Ag

187629 av

0.001

0.001

4.6

0.19

0.53

0.06

0.001

94.72

187629 rv

0.001

0.001

5.0 2

0.23

0.81

0.001

93.93

58.

Imperiul Roman
Lucius Verus
Denarius
Av. : IMP L AVREL VERVS AVG, cap gol spre dr.
Rv. : PROV DEOR - TR P II COS II, Providentia în picioare spre st., ţinînd glob şi dublu
cornucopiae.
RIC 482, Roma, a. 162-163.
AR, av./rv. : 12, 3.22 g; cu urme de ardere pe avers. MNIR 187635.
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Tabel 61

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187635 av

0.001

0.001

5.51

0.001

0.98

0.16

93.36

187635 rv

0.001

0.001

6-46

0.001

0.89

0.15

92.5

59.
Imperiul Roman
Commodus
Philippopolis
Av. : AY KAI M AVP [KO]MO[DOC. . . ], bust laureat şi drapat al împăratului, spre dr.
Rv. : HfE KAI SEP[OY] FIAIITO[ITOAEITilN. . . ], Apollo în picioare spre st., ţinînd
ramură şi liră pe tripod.
SNG Cop:-; BMC:-; Varbanov:-; Moushmov: -;
AE, av./rv. : 12, 13. 17 g. MNIR 187578.
Tabel 62

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

187578 av

0.001

0.06

187578 rv

0.001

0.001

Nb

As

Bi

Ag

0.16

0.03

0.07

0.001

0.001

0.21

0.03

0.1

0.001

0.001

Zn

Ph

89.36

10.32

90.35

9.3

Cu

60.
Imperiul Roman
Commodus
Nicomedia
Av. : [ ... M] AVP[ ... ], bust laureat şi drapat al împăratului, spre dr.
Rv. : MHTPO[?] NEilK[OMH�I?], acvilă spre dr., cu aripile deschise, atacând un şarpe;
contramarcă rotundă ilizibilă în câmp st. sus.
BMC 36, a. 180-192.
AE, av./rv. : 7, 6.83 g. MNIR 187581.
Tabel 63

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Ph

Nb

As

Bi

Ag

187581 av

0.07

0.08

89.2

10.5

0.07

0.04

0.03

0.001

0.001

187581 rv

0.001

0.001

92.14

7.75

0.06

0.05

0.001

0.001
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61.

Imperiul Roman
Septimius Severus
Denarius
Av. : L.SEPT SEV[ . . .] , bustul laureat al împăratului, spre dr.
Rv. : HERCVLI DEFENS, Hercule în picioare spre dr., ţinînd măciucă în dr. şi arc şi
pielea leului din Nemea în st.
RIC 97, Roma, a. 197.
AR, av./rv. : 12, 3.06 g. MNIR 187634.
Tabel 64

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

187634 av

0.17

0.001

31.23

0.22

0-45

0.69

rv

0.14

0.001

29.66

0.19

0-48

0.72

187634

Bi

Ag
67.25

0.001

68.8

62.

Imperiul Roman
Septimius Severus
Denarius
Av. : L SEPT SEV PERT - AVG IMP X, bustul laureat al împăratului, spre dr.
Rv. : VICT AVGG - COS II P P, Victoria păşind spre dr., ţinînd o cunună şi o ramură de
palmier în mâini.
RIC 120 c, Roma, a. 197-198.
AR, av./rv. : 6, 2-47 g. MNIR 187638.
Tabel 65

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Ag

Sn

187638 av - putin alb

0.001

0.001

39.68

0.23

0.33

0.84

58.55

0.38

187638 rv

0.001

0.001

44.2

0.22

0.27

o.8

54.1

0-42

63.

Imperiul Roman
Septimius Severus
Denarius
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Av. : L SEPT SEV[ .. .IMP. ?] , bustul laureat al împăratului, spre dr.
Rv. : [ . . . ] - COS II [?] PP, Victoria păşind spre st., ţinînd o cunună în mâna dr.
RIC p. 94-108 (29A, 38, 58, 63A, 64, 76, 86, 14 1.A ?), Roma, a. 194-200.
AR, av./rv. : 12, 2-45 g; cu urme uşoare de ardere pe ambele feţe. MNIR 187637.
Tabel 66

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

As

Ag

Sn

187637 av

0.001

0.001

31.7

0.26

0.39

1.32

0.22

65.15

0.96

187637 rv

0.001

0.001

32.76

0.28

0.37

1.45

0.001

64.29

0.84

64.
Imperiul Roman
Iulia Domna
Denarius
Av. : IVLIA - AVGVSTA, bustul drapat al împărătesei, spre dr.
Rv. : [ . . . ] ITAS, Hilaritas în picioare, ţinînd o ramură de palmier lungă şi cornucopiae;
lîngă ea, de o parte şi de alta, câte un copil.
RIC 557, Roma, a. 196-211.
AR, av./rv. : 6, 2.73 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187647.
Tabel 67

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Ag

Sn

187647 av

0.001

0.001

33.35

0.25

0.35

i .38

63.66

1.01

187647 rv

0.001

0.001

28.27

0.21

0-47

1.59

68.89

0.56

65.
Imperiul Roman
Iulia Domna
Denarius
Av. : IVLIA - AVGVSTA, bustul drapat al împărătesei, spre dr.
Rv. : PIETAS - PVBLICA, Pietas în picioare spre st., ridicînd mâinile în faţa unui altar
aflat în câmp st.
RIC 574, Roma, a. 203.
AR, av./rv. : 12, 3.25 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187646.
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Tabel 68

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187646 av

0.21

0.001

4.5

0.57

0.73

0.11

93.87

187646 rv

0.001

0.001

3.36

0-47

0.82

0.001

95.35

66.
Imperiul Roman
Tomis
Iulia Domna
Av. : IOYA �O-MNA AYr CE, bustul drapat al împărătesei spre dr.
Rv. : MHTPOITITO [NTOY] TOME[ilC], Cybele aşezată spre st. pe tron, ţinând patera în
mâna dr. şi st. pe o tobă (tymbalon).
Tip AMNG 2823; tip Varbanov 4883, dar cu legenda de avers scurtă: IOYA �0MNA[ . . . ]
AE, av./rv. : 12, 3.70 g. MNIR 187579.
Tabel 69

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF.
Element {%)
Zn
Ph
As

Descriere

Fe

Ni

187579 av

0.51

0.001

89.7

7.89

1.2

0.1

0.001

0.001

0.69

187579 rv

0.7 9

0.06

88.76

6.75

3.04

0.001

0.001

0.001

0.5 9

Cu

Bi

Ag

Sn

67.
Imperiul Roman
Geta
Denarius
Av. : P SEPT GETA - CAES PONT, bustul drapat al lui Geta copil, spre dr.
Rv. : SECVRIT- IMPERII, Securitas aşezată spre st., ţinând glob în mâna dr.
RIC 20, Roma, a. cca 200-202. BMC 240.
AR, av./rv. : 5, 3.06 g; cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187645.
Tabel 70

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Bi

Ag

187645 av

0.14

0.001

14.12

0.18

0.52

1.25

0.16

83.64

187645 rv

0.14

0.001

15.87

0.2

0.52

1.2

0.16

81.91
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68.
Imperiul Roman
Caracalla
Denarius
Av. : M AVR ANTONINVS CAES, bust drapat şi cuirasat al împăratului, spre dr.
Rv. : SPEI PERPETVAE, Spes păşind spre st., ţinând o floare în mâna dr.
RIC 5, Roma, nedatat (196?) . BMC 90.
AR, av./rv. : 12, 3.12 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei . MNIR 187640.
Tabel 71 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187640 av

0.28

0.001

3.79

0.56

0.82

0.001

94.55

187640 rv

0.15

0.001

3-42

o.6

0.84

0.001

94.99

69.
Imperiul Roman
Caracalla
(Limes) denarius
Av. : ANTONINVS PIVS AVG GERM, bust laureat şi drapat al împăratului, spre dr.
Rv. : PM TRP XVII COS IIII PP, Iupiter ţinând fulger în mâna dr., sceptru în st.; vultur
la picioare, în câmp st.
Tip RIC 240, Roma, 214.
AE, av./rv. : 6, 2.57 g; turnată?. Piesa nu conţine argint deloc. MNIR 187644.
Tabel 72 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Ph

Sn

187644 av

0.27

0.001

58-45

2.54

20.92

17.81

187644 rv

0.28

0.001

60.65

2.75

19.25

17.09

70.
Imperiul Roman
Caracalla
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Antoninianus
Av. : . . .VS PIVS AVG... , bust radiat şi drapat, spre dr.
Rv. : [ . . . ]ATORI, Iupiter ţinând fulger în mâna dr., sceptru în st. ; vultur la picioare, în
câmp st.
RIC 301(?), Roma, a. 213-217.
AR+AE, av./rv. : 6, 4.00 g; uşor argintată pe revers. MNIR 187669.
Tabel 73 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Cu

Zn

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

187669 av - cu depuneri
de oxizi de culoare verde

0.3 4

86.34

0.35

0.001

1.09

0.09

0.001

9.21

2.57

187669 rv - cu depuneri
de oxizi de culoare verde

0.31

97.82

0.59

0.001

1.35

0.11

0.001

7.51

2.32

71.

Imperiul Roman
El agabal
Denarius
Av. : IMP ANTONINVS AVG, bust laureat şi drapat al împăratului, spre dr.
Rv. : [FIDES?] MI - LITVM, Fides în picioare, ţinînd un stindard şi un vexilium.
RIC 73, Roma, nedatată.
AR, av./rv. : 10, 3.17 g. MNIR 187642.
Tabel 74 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

As

Ag

Sn

187642 av

0.001

0.11

41.32

0.23

0.3 4

0.83

0.13

56-43

o.61

187642 rv

0.001

0.1

34.23

0.19

0.36

0.9

0.09

63.59

0.55

72.

Imperiul Roman
Elagabalus
Denarius
Av. : IMP ANTONINVS PIVS AVG, bust laureat şi drapat al împăratului, spre dr.
Rv. : LIBERT-AS AVG, Libertas ţinînd pileus şi, transversal, sceptru; stea în câmp dr.
RIC 107, Roma, nedatată.
AR, av./rv. : 12, 2-43 g. MNIR 187641.
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Tabel 75

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

As

Ag

Sn

187641 av

0-4

0.001

23.85

0.22

0-44

1.26

0.08

72.11

i .64

187641 rv

0-47

0.001

20.73

0.18

0-4

1.17

0.15

75-49

1.41

73.
Imperiul Roman
Elagabalus
Denarius
Av. : IMP ANTONINVS AVG, bust laureat şi drapat al împăratului, spre dr.
Rv. : TEMPORVM FELICITAS, Felicitas în picioare spre st., tinând cornucopiae şi
caduceus lung.
RIC 15ob, Roma, nedatată.
AR, av./rv. : 6, 2.34 g, cu urme de ardere pe suprafaţă. MNIR 187643.
Tabel 76

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Ag

Sn

0.3

0-42

0.98

75.63

o .66

0.2

0.27

0.78

59.63

0.22

187643 av

0.001

0.001

22.01

187643 rv

0.001

0.001

38-41

74.
Imperiul Roman
Elagabalus
Denarius
Av. : ANTONINVS PIVS FEL AVG, bust laureat şi drapat al împăratului, spre dr.
Rv. : CON - COR - DIA - MILIT, două stindarde între două vexilla.
RIC 187, Antiochia, nedatată.
AR, av./rv. : 6, 3.04 g; suprafaţa piesei a fost aurită (probabil pentru a fi utilizată ca
bijuterie); analizele XRF au pus în evidenţă prezenţa a cca 7.5 % Au pe suprafaţa
monedei. MNIR 187639.
Tabel 77

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Ag

Sn

187639 av

0.001

0.001

16.62

7.59

0.69

73.32

1.77

187639 rv

0.001

0.001

11.27

7.63

0.7

78-48

1.91
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75.
Imperiul Roman
Elagabalus, pentru Iulia Soemias
Denarius
Av. : IVLIA SOAEMIAS AVG, bust drapat al împărătesei, spre dr.
Rv. : VENVS CAELESTIS, Venus aşezată spre st., ţinând sceptru în mâna st., întinzând
braţul dr., cu un măr spre Cupidon aflat în faţa ei.
RIC 243.
AR, av./rv. : 1, 3.31 g. MNIR 187648.
Tabel 78

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Ag

Sn

187648 av

0.001

0.001

54.19

0.26

0.28

0-42

43.73

1.12

187648 rv

0.001

0.001

3 1.92

0.18

0-42

0.59

65.22

1.67

76.
Imperiul Roman
Elagabalus, pentru Iulia Maesa
Denarius
Av. : IVLIA MAESA AVG, bust drapat al împărătesei, spre dr.
Rv. : PVDICITIA, Pudicitia aşezată spre st., ridicînd vălul şi ţinând un sceptru.
RIC 268.
AR+AV, av./rv. : 8, 2.68 g; suprafaţa piesei a fost aurită (probabil pentru a fi utilizată ca
bijuterie în perioada modernă) ; analizele XRF au pus în evidenţă prezenţa a 7.85-9.9%
Au pe suprafaţa monedei. MNIR 187649.
Tabel 79 Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
-

Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Ag

Sn

187649 av

0.001

0.001

23-49

9.99

o.68

64.75

1.12

187649 rv

0.001

0.001

18.3

7.85

o.61

71.95

1.29

77.
Imperiul Roman
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Severus Alexander
Denarius
Av. : IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, bust drapat şi cuirasat al împăratului.
Rv. : P M TR P COS P P, Mars în picioare spre st., ţinînd o ramură de măslin şi o lance.
RIC 7, Roma, a. 222.
AR, av./rv. : 6, 2-44 g; cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187653.
Tabel So

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.

-

Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

187653 av

0.13

0.001

38.31

0.2

0.23

0.37

0.04

0.001

59.54

1.18

0.001

0.001

37-49

0.19

0.2

0.34

0.04

0.001

60.6

1.15

187653

rv

78.

Imperiul Roman
Severus Alexander
Denarius
Av. : [IMP C ]M AVR SEV ALEXAND AVG, bustul laureat al împăratului, spre dr.
Rv. : Tip PM TRP[VI]COS II PP, Pax păşind spre st., ţinând o ramură de măslin şi un
sceptru.
RIC 67, Roma, a. 227.
AR, av./rv. : 12, 2.33 g, cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187652.
Tabel 81

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

187652 av
187652

rv

0.001

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

Sn

0.001

7.27

0.19

2 .22

0.16

88.52

i .64

0.001

22 .77

0.21

1.65

0.001

73.97

1.4

79.

Imperiul Roman
Severus Alexander
Denarius
Av. : IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, bustul laureat şi drapat al împăratului, spre
dr.
Rv. : [PAX] - AVG, Pax păşind spre st., ţinând o ramură de măslin şi un sceptru.
RIC 168, Roma, nedatată.
AR, av./rv. : 5, 2-46 g. MNIR 187651.
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Tabel 82

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187651 av

0.54

0.001

9.17

0-47

2.06

0.001

87.75

187651 rv

1.05

0.001

13.98

0-46

i .98

0.001

82.52

So.

Imperiul Roman
Severus Alexander
Denarius
Av. : IMP C M AVR SEV ALEXAND AVG, bustul laureat şi drapat al împăratului, spre
dr.
Rv. : SALVS PVBLICA, Salus aşezată spre st. pe tron, hrănind un şarpe încolăcit în jurul
unui altar rotund.
RIC 178, Roma, nedatată.
AR, av./rv. : 12, 2.73 g; suprafaţa piesei a fost aurită (probabil pentru a fi utilizată ca
bijuterie în perioada modernă); analizele XRF au pus în evidenţă prezenţa a peste 11%
Au pe suprafaţa monedei. MNIR 187650.
Tabel 83

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

187650 av

0.001

0.001

187650 rv

0.001

0.001

Au

Ph

Ag

Sn

33.17

11.72

0.84

53-48

0.7 9

2 1.28

11.47

1.02

65.2

1.02

81.
Imperiul Roman
Severus Alexander pentru Iulia Mamaea
Denarius
Av. : IVLIA MAMAEA AVG, bust drapat spre dr.
Rv. : IVNO CONSERVATRIX, Iunona cu diademă şi văl, în picioare spre st., ţinînd
patera şi sceptru; păun la picioare.
RIC 343, Roma, emisiune postumă.
AR, av./rv. : 8, 3.35 g; suprafaţa piesei a fost aurită (probabil pentru a fi utilizată ca
bijuterie în perioada modernă) ; analizele XRF au pus în evidenţă prezenţa a cca 7-8%
Au pe suprafaţa monedei . MNIR 187654.
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Tabel 84 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

Sn

187654 av

0.001

0.001

10-4

8.35

0.82

0.001

79.11

1.33

187654 rv

0.001

0.001

10.9

7.55

0.51

0.001

79.82

1.22

82.
Imperiul Roman
Severus Alexander, pentru Iulia Mamaea
Denarius
Av. : IVLIA MAMAEA AVG, bust drapat spre dr.
Rv. : IVNO CONSERVATRIX, Iunona cu diademă şi văl, în picioare spre st., ţinînd
patera şi sceptru; păun la picioare.
RIC 343, Roma, emisiune postumă.
AE+AR, av./rv. : 12, 2-42 g; cu urme de ardere pe suprafaţa monedei . MNIR 187655.
Tabel 85 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

187655 av

0.001

0.001

41.98

0.25

0.16

0.64

0.09

0.001

55-46

1.42

187655 rv

0.001

0.001

41.87

0.19

0.16

0.69

0.1

0.001

55.83

1.23

83.
Imperiul Roman
Gordianus III
Antoninianus
Av. : IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : LIBERALITAS AVG II, Liberalitas în picioare, vazută din faţă, capul spre st.,
ţinând abacus şi cornucopiae dublu.
RIC 36, Roma, a. 240.
AR, av./rv. : 12, 4 . 0 1 g; cu urme de ardere. MNIR 187663.
Tabel 86 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere
187663 av - cu depuneri
de oxizi de culoare verde
187663 rv - cu depuneri
de oxizi de culoare verde

Ni

Cu

Au

Ph

As

Bi

Ag

0.16

0.001

17-4

0-4

0-43

0.08

0.001

81.52

0.001

0.001

21.51

0.37

0.39

0.09

0.001

77.65

Fe
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84.
Imperiul Roman
Gordianus III
Antoninianus
Av. : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : PM TRP II COS PP, Gordianus în togă şi cu văl, în picioare, vazut din faţă, cu capul
spre st., aducînd sacrificii cu o patera deasupra unui altar; toiag (baston) în mâna st.
RIC 68, Roma, a. 240.
AR, av./rv. : 12, 4.57 g; cu urme de ardere. MNIR 187662.
Tabel 87

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Ag

187662 av

0.001

0.001

35.36

0.35

0.35

63.93

187662 rv

0.001

0.001

36.2

0.35

0-49

62.96

85.
Imperiul Roman
Gordianus III
Antoninianus
Av. : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : PM TRP IIII COS II PP, Apollo aşezat spre st., ţinînd ramură în dr. şi sprijinindu-şi
braţul st. pe o liră.
RIC 88, Roma, a. 241-243.
AR, av./rv. : 12, 4.24 g; cu urme de ardere. MNIR 187661.
Tabel 88

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

Sn

187661 av

0.001

0.001

64-48

0.001

0.72

0.001

33.52

1.28

187661 rv

0.001

0.001

64.73

0.001

0.58

0.001

33.23

i .46

86.
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Imperiul Roman
Gordianus III
Antoninianus
Av. : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : PM TRP IIII COS II PP, Apollo aşezat spre st., ţinînd ramură în dr. şi sprijinindu-şi
braţul st. pe o liră.
RIC 88, Roma, a. 241-243.
AR, av./rv. : 6, 4.59 g. MNIR 187660.
Tabel 89 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere
187660 av - cu
depuneri de oxizi de
culoare verde
187660 rv - cu
depuneri de oxizi de
culoare verde

Fe

Ni

0.13

0.001

Bi

Zn

Au

0.001 42.66

0.24

0.27 0-43 0.07 0.001 55.32

0.89

0.001 43.19

0.23

0.27 0-4

0.63

Cu

Ph

As

Ag

0.08 0.001 55.2

Sn

87.

Imperiul Roman
Gordianus III
Antoninianus
Av. : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, bust drapat, cuirasat şi radiat spre dr.
Rv. : VIRTVTI AVGVSTI, Hercules nud, în picioare spre dr., ţinând mîna dr. în şold şi
st. pe o măciucă; pielea leului din Nemeea lângă măciucă.
RIC 95, Roma, a. 241-243.
AR, av./rv. : 8, 5.20 g. MNIR 187657.
Tabel 90 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere
187657 av - cu
depuneri de oxizi de
culoare verde
187657 rv - cu
depuneri de oxizi de
culoare verde

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

0.12

0.001

55.61

0.001

1.17

0.11

0.001

40.24

2 .75

0.14

0.001

56-46

0.001

0.97

0.09

0.001

39.73

2 .6

88.
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Imperiul Roman
Gordianus III
Denarius
Av. : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, bust drapat şi laureat spre dr.
Rv. : IMP TRP III COS II PP, Apollo aşezat spre st., ţinînd ramură în dr. şi sprijinindu-şi
braţul st. pe o liră.
RIC 114, Roma, a. 241-243.
AR, av./rv. : 6, 3.22 g; cu urme de ardere pe suprafaţa monedei. MNIR 187656.
Tabel 91 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Bi

Ag

Sn

187656 av - cu depuneri
oxizi de culoare verde

0.001 0.001

39.97

0.2

0.24

0.39

0.001

58-44

0.76

187656 rv - cu depuneri
de oxizi de culoare verde

0.001 0.001

46.86

0.18

0.27

0.36

0.001

51.71

0.62

89.
Imperiul Roman
Gordianus III
Antoninianus
Av. : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : FELICITAS TEMPORVM, Felicitas în picioare spre st., ţinând caduceus lung şi
cornucopiae.
RIC 142, Roma, a. 243-244.
AR, av./rv. : 2, 3.54 g. MNIR 187658.
Tabel 92 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere
187658 av - cu depuneri
de oxizi de culoare verde
187658 rv - cu depuneri
de oxizi de culoare verde

Ni

Ag

Sn

0.001 0.81

0.001

49.76

1.22

0.21

0.001

47.51

1.29

Zn

Au

0.001 0.001

48.02

0.2

0.001 0.001

50.16

0.21

90.

Imperiul Roman
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Gordianus III
Antoninianus
Av. : IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, bust drapat, cuirasat şi radiat spre dr.
Rv. : FORTVNA REDVX, Fortuna aşezat spre st., ţinînd cârmă şi cornucopiae; roată sub
scaun.
RIC 144, Roma, a. 243-244.
AR+AE, av./rv. : 8, 4.00 g. MNIR 187659.
Tabel 93

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

187659 av

0.001

187659 rv

0.14

Cu

Zn

Au

Ph

As

Ag

Sn

0.001

53.83

0.26

0.001

0.54

0.07

44.68

o.61

0.001

40.93

0.34

0.28

0-42

0.08

57.29

0.53

91.
Imperiul Roman
Philip I
Antoninianus
Av. : IMP PHILIPPVS AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : SAECVLARES AVGG, cippus inscripţionat COS/ III.
RIC 24c, Roma, a. 248.
AR+AE, av./rv. : 6, 3.31 g. MNIR 187664.
Tabel 94

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Ag

Sn

187664 av

0.001

0.001

57.13

-

0.001

0.98

38.73

3 .17

187664 rv

0.001

0.001

57.55

0.24

0.001

0.92

38.37

2 .93

92.
Imperiul Roman
Philip I
Antoninianus
Av. : IMP M IVL PHILIPPVS AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : ANNONA AVG, Annona în picioare spre st., ţinând spice deasupra unui modius şi
cornucopiae.
2 14
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RIC 28c, Roma, a. 244-247.
AR+AE, av./rv. : 6, 3 . 38 g. MNIR 187665.
Tabel 95

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.

-

Element {%)
Descriere
187665 av - depuneri

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

0.001

0.001

48-47

0.21

0.53

0.001

0.001

49.95

0.84

0.001

0.001

38.38

0.25

0.58

0.001

0.001

59.94

0.85

cuprit
187665 rv - depuneri
cuprit

93.

Imperiul Roman
Philip I
Antoninianus
Av. : IMP M IVL PHILIPPVS AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : ANNONA AVG, Annona în picioare spre st., ţinând spice deasupra unui modius şi
cornucopiae.
RIC 28c, Roma, a. 244-247.
AR+AE, av./rv. : 12, 4.42 g. MNIR 187670.
Tabel 96

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

187670 av

0.001

0.001

61.7

187670 rv

0.001

0.001

59.13

Zn
0.25

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

0.24

1.42

0.12

0.001

34.54

i .98

0.3

1.21

0.11

0.001

37.07

1.94

94.

Imperiul Roman
Philip I
Antoninianus
Av. : IMP PHILIPPVS AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : ROMA AETERNAE, Roma aşezată spre st. pe scut, ţinând o Victorie şi un sceptru;
altar în st.
RIC 45, Roma, a. 244-247.
AR+AE, av./rv. : 12, 4 . 56 g; cu urme de ardere - pe avers îndeosebi. MNIR 187667.
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Tabel 97

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

187667 av

0.001

0.001

40.76

187667 rv

0.001

0.001

36.1

Zn
0.22

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

0.26

0.67

0.09

0.001

57-41

0.81

0.31

0.85

0.11

0.001

61.43

0.99

95.

Imperiul Roman
Philip I
Antoninianus
Av. : IMP [C M IVL] PHILIPPVS [P F AVG PM] , bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : SPES FELICITATIS ORBIS, Spes păşind spre st., ţinând o floare şi ridicînd poalele
vestmîntului.
RIC 70, Antiochia, nedatată.
AR+AE, av./rv. : 6, 4.32 g. MNIR 187668 .
Tabel 98

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

187668 av - depuneri
de culoare ocru (oranj)
187668 rv - depuneri
de culoare ocru (orani)

Fe

Ni

Cu

Zn

0.001

0.001

50.74

0.38 0.19 1.21

0.001

0.001

33

0.38 0.2

Au

Ph

1.5 4

As

Bi

0.11

Ag

Sn

46.72 0.65

0.1 �.001 64

0.78

96 .
Imperiul Roman
Philip I, pentru Otacilla Severa
Antoninianus
Av. : M OTACIL [SEVERA AVG], bust drapat, diademat al împărătesei, pe un corn de
lună.
Rv. : IVNO CONSERVAT, Junona cu văl, în picioare spre st., ţinând patera şi sceptru.
RIC 127, Roma, a. 246-248.
AR+AE, av./rv. : 12, 4.64 g. MNIR 187672.
Tabel 99

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

187672 av

0.001

0.001

48.16

0.001

0.2

0.54

0.08

0.001

50.36

o.66

187672 rv

0.001

0.001

42.04

0.19

0.27

o.66

0.07

0.001

56.21

0.55
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97.

Imperiul Roman
Philip II
Antoninianus
Av. : M IVL PHILIPPVS CAES, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : PRINCIPI IVVENT, împărat în echipament militar, în picioare spre dr., ţinând
glob şi sceptru transversal.
RIC 216c, Roma, a. 244-246.
AR+AE, av./rv. : 11, 4-45 g. MNIR 187666.
Tabel 100

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Ni

Cu

187666 av - depuneri de 0.001
oxizi de culoare verde

0.001

59-47

187666 rv - depuneri de 0.001
oxizi de culoare verde

0.001

65.39

Fe

Zn

0.2

Au

Ph

Bi

Ag

Sn

0.001

1.43

0.001

37.24

1.86

0.001

1.43

0.001

3 1.58

1.39

98.

Imperiul Roman
Trebonianus Gallus
Antoninianus
Av. : IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : FELICITAS PVBLICA, Felicitas în picioare spre st., ţinând caduceus şi
cornucopiae.
RIC 33, Roma, a. 251-253.
AR+AE, av./rv. : 11, 3.74 g. MNIR 187673.
Tabel 101

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Ti

Fe

187673 av - corozium
0.001
activă, depuneri de
oxizi de culoare verdE
187673 rv
0.35 0.001

Ni

Cu

0.001

0.001

Zn

Ag

0.57 0.06

0.001

42.95 1.43

0.7

0.001

52.37 1.37

Ph

54.75 0.25

0.001

44.59 0.28

0.27
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99.
Imperiul Roman
Trebonianus Gallus
Antoninianus
Av. : IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG, bust drapat şi radiat spre dr.
Rv. : FELICITAS PVBLICA, Felicitas în picioare spre st., ţinând caduceus şi
cornucopiae.
RIC 33, Roma, a. 251-253.
AR+AE, av./rv. : 12, 3.14 g. MNIR 187674.
Tabel 102

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

187674 av

0.001

0.001

46.71

0.22

0.21

0-41

0.05

0.001

51.03

1.37

187674 rv

0.001

0.001

43.74

0.22

0.29

0.59

0.07

0.001

53-43

1.67

100.
Imperiul Roman
Trebonianus Gallus
Sestertius(?)
Av. : [IMP CAES C VIBIVS TREBONIANVS GALLVS AVG?] , bust drapat, laureat spre
dr.
Rv. : [LIBERTAS AVGG], Libertas (?) în picioare, ţinând pileus şi sceptru (?); S-C în
câmp.
Tip RIC 114a(?), Roma, nedatată.
AE, av./rv. : 6, 13.91 g. MNIR 187671.
Tabel 103

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Ph

Ag

Sn

187671 av

0.21

0.001

36.95

0.2

48.07

0.001

14.58

187671 rv

0.14

0.001

37.77

0.19

49.68

0.001

12.21
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101.
Marcianopolis
Macrinus si Diadumenianus
5 assaria
Av. : Busturile împăraţilor, afrontate. AV K OITEA CEVH MAKREIN[ . . . ] ,
ANTilNEI/NOC pe două linii, sub cele două busturi.
Rv. : [ . . . MAR]KIANOITOAEITilN[ . . . ], E în câmp dr. Concordia în picioare, ţinând
cornucopiae în mâna st., sacrificând cu patera deasupra altarului.
Tip AMNG 767; SNG Copenhagen -.
AE, av./rv. : 7, 13.92 g. MNIR 187580.
Tabel 104

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Ph

187580 av - verde

0.16

0.17

90.96

8.63

0.03

187580 rv - verde

0.09

0.22

87.9

11.69

0.03

Nb
0.04

As

Bi

Ag

0.06

0.001

0.001

0.03

0.001

0.001

102.
Imperiul Roman
Aurelianus, pentru Severina
Av. : SEV[ERI -N]A AVG, bustul împărătesei spre dr., diademat şi drapat, pe corn de
lună.
Rv. : CONCORDIA AVGG, Severina în picioare spre dr., strângându-şi mâinile cu
Aurelian, în picioare spre st. [ . . . R?] în exergă.
RIC 5/1, 3, Roma, a. 270-275, a treia perioadă.
AE (+AR), av./rv. : 6, 4.20 g; foarte oxidată pe revers; MNIR 187675.
Tabel 105

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Ph

Bi

Ag

Sn

187675 av

0.001

0.001

83.79

7.55

0.001

6.81

1.85

187675 rv

12.52

0.001

66.11

15

0.001

5.06

1.32
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103.

Imperiul Roman
Diocletianus
Av. : IMP DIOCLETIANVS AVG, bust radiat spre dr.
Rv. : GENIO CONSERVAT AVGG, Genius în picioare spre dr., cu atribute neclare.
KV[ZA]
RIC , Cyzicus, înainte de anul 294 .
AR+AE, av./rv. : 12, 2.24 g. MNIR 187676.
Tabel 106 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Bi

Ag

Sn

0.11

0.07

86.29

0.31

0.001

3.81

0.001

3.23

6.18

0.1

0.001 87.33

0.001

0.001

3.37

0.001

3.36

5.85

187676 av - albicios
187676

rv

- albicios

104.

Imperiul Roman
Galerius Maximianus
Nummus
Cyzicus
Av. : GAL VAL MAXIMIANVS NOB CAES, bust laureat spre dr.
Rv. : GENIO AVGG ET CAESARVM NN, Genius în picioare spre dr., ţinînd glob şi
cornucopiae.
[K?]A
RIC 11b, Cyzicus, a. 295-296.
AE, av./rv. : 6, 9.42 g. MNIR 187677.
Tabel 107 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Cu

Ph

Bi

Ag

Sn

187677 av - puţin verde

0.26

75.62

ll.76

0.001

6.1

6.26

187677 rv - puţin verde

0.54

79.83

9.76

4.86

5.01
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105.

Imperiul Roman
Constantius I
Nummus
Av. : CONSTANTIVS NOB CAES
Rv. : GENIO POPVLI ROMANI
AQr în exergă.
RIC 26 a, Aquilea, a. 297-298.
AE, av./rv. : 6, 9.75 g. MNIR 187688.
Tabel 108

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

187688 av - puţin verde

0.19

0.001

187688 rv - puţin verde

0.39

0.001

As

Ag

Sn

8-43

0.001

6.56

1.67

9.23

0.001

7.95

i .98

Au

Ph

83.15

0.001

80-45

0.001

106.

Imperiul Roman
Maximianus Herculius
Nummus
Av. : IMP C MA MAXIMIANVS PF AVG, bust laureat spre dr.
Rv. : HERCVLI VICTOR!, Hercules în picioare, cu capul spre dr., ţinînd măciucă în
mâna dr.
s p
A
ALE
RIC 38, Alexandria, a. 304-305.
AE, av./rv. : 12, 8.64 g. MNIR 187678.
Tabel 109

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Ph

Bi

Ag

Sn

187678 av

0.09

0.08

90.95

2 .12

0.001

4.73

2 .03

rv

0.09

0.001

90 .77

1.76

0.001

5-4

i .98

187678
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107.
Imperiul Roman
Constantinus I
Nummus
Av. : IMP CONSTAN-TINVS MAX AVG, bust laureat spre dr.
Rv. : VICTORIAE LAETAE PRINC PERP, două Victorii ţinând un scut cu inscripţia VOT
I PR.
P[ARL?]
RIC 193, Arelate (?), a. 319.
AE, av./rv. : 6, 3.16 g. MNIR 187679.
Tabel 110 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere
187679 av putin albicios
187679 rv putin albicios

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

0-41

0.001

60.02

0.26

0.001

15.79

1.31

0.001

56.58

0.001

13.98

Bi

0.001

Ag

Sn

12.96

10.56

16.96

11.16

108.
Imperiul Roman
Constantinus I
Nummus
Av. : CO[N]STANTINVS AVG, bust laureat spre dr.
Rv. : PROVIDENTIAE CAESS, poartă de cetate cu două turnuri.
rsrsY
LRBC 737, Siscia, a. 324-330.
AE, av./rv. : 6, 2.54 g. MNIR 187683.
Tabel 111 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

As

Ag

Sn

187683 av

0.22

0.12

94.39

0.001

1.43

0.07

2 .3

i .46

187683 rv

0.2

0.11

94-46

0.001

1.2

0.17

2 .35

1.5 1

109.
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Imperiul Roman
Constantinus I
Nummus
Av. : CONSTANTINVS AVG, bust laureat spre dr.
Rv. : PROVIDENTIAE AVGG, poartă de cetate cu două turnuri.
fSISv
LRBC 737, Siscia, a. 324-330.
AE, av./rv. : 6, 2.88 g. MNIR 187680.
Tabel 112

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

As

Bi

Ag

187680 av - puţin verde

0.2

0.08

92.95

0.001

1.77

0.17

0.001

2.9 9 i .84

187680 rv - puţin verde

0.24

0.001

91.87

0.001

2.19

0.27

0.001

3.27 2.08

110.
Imperiul Roman
Constantinus I
Nummus
Av. : CONSTANTINVS MAX AVG, bust cu diademă de lauri şi rozete spre dr.
Rv. : CONSTANTINI-ANA DAFNE.
�
CONS
LRBC 989, Constantinopolis, a. 326-330.
AE, av./rv. : 12, 2.78 g. MNIR 187682.
Tabel 113

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

As

Bi

Ag

Sn

187682 av

0.14

0.09

92.65

0.001

1.81

0.13

0.001

3

2.19

187682 rv

0.11

0.11

92.3

0.001

2 -49

0.15

0.001

2.73

2.11

••

111.
Imperiul Roman
Constantinus II
Nummus
Av. : CONSTANTINVS IVN NOB C, bust spre st., cu capul gol.
Rv. : PROVIDENTIAE CAESS, poartă de cetate cu două turnuri.
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SMNf
LRBC 1112, Nicomedia, a. 324-330.
AE, av./rv. : 12, 3.23 g. MNIR 187684.
Tabel 114

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Ph

Ag

Sn

187684 av

o.86

0.001

87.91

6.03

3 -48

1.72

187684 rv

0.84

0.07

88.35

5.67

3 .3

1.77

112.
Imperiul Roman
Constantinus I
Nummus
Av. : CONSTANTINVS AVG, bust laureat spre dr.
Rv. : PROVIDENTIAE AVGG, poartă de cetate cu două turnuri.
SMK8
LRBC 1158, Cyzicus, a. 324-330.
AE, av./rv. : 12, 3.05 g; dublă frapă pe revers. MNIR 187681.
Tabel 115

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Ti

187681 av - depuneri de pământ
187681 rv - depuneri de pământ

0.33

Fe

Ni

Cu

Ph

Ag

Sn

4.96

0.001

76-41

11.28

4.78

2 .57

7.61

0.001

75.52

9.65

4.11

2 .78

113.
Imperiul Roman
Constans
Silicva
Av. : L IVL CONS-TANS PF AVG, bust dr., cu diademă cu dublu cerc perlat şi gemă
centrală; drapat, cu paludamentum.
Rv. : VICTORIA - DD NN AVGG, Victorie păşind spre st. ţinând ramură de palmier şi
cunună.
TR[?] în exergă.
RIC 176, Treveri, a. 342-34 3, 347.
AR, av./rv. : 6, 2.85 g; cu urme de ardere pe ambele feţe. MNIR 187685.
Cantitatea de aur prezentă este mai mare pentru piesa de argint produsă la Treveri.
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Tabel 116

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Zn

Au

Ph

Bi

Ag

187685 av

0.001

0.001

1.78

0.2

0.95

0-49

0.001

96.57

187685 rv

0.001

0.001

1.82

0.001

0.99

0.39

0.001

96.8

(scara 2:1)

114.
Imperiul Roman
Constantius II
Silicva
Av. : CONSTAN - TIVS PF AVG, bust D3.
Rv. : VICTORIA - D N AVG, Victoria cu cunună în mâna dr. şi trofeu în st., păşind spre
st., având la picioare un prizonier.
• TES•
RIC - (tip RIC 162, Thessalonica, a. 350-355, dar Victoria cu trofeu în mâna st., nu cu
ramură de palmier). Trofeul apare în seria anterioară de emisiuni, cu marca de
monetărie TES, din anii 340-350, când legenda este VICTORIA DD NN AVGG (înainte
de moartea lui Constans). Emisiunea trebuie datată post 18 ianuarie 350, după
dispariţia lui Constans, intercalată între emisiunile de silicve RIC 93-98 şi RIC 162.
AR, av./rv. : 5, 3.22 g. MNIR 187687.
Tabel 117

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187687 av

0.001

0.39

0.26

0.31

0.11

98.93

187687 rv

0.001

0-48

0.27

o.61

0.001

98.64

115.
Imperiul Roman
Constantius II
Silicva
Av. : DN CONSTANTIVS PP AVG, bust D3.
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Rv. : VOTIS / XXX / MVLTIS / XXXX: în cunună.
C· I sau r în exergă.
RIC 133, Constantinopolis, a. 355-361.
AR, av./rv. : 6, 2.83 g; cu urme puternice de ardere. MNIR 187686.
Tabel 118

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF.
Element {%)

Descriere

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

187686 av

0.001

0.001

0.15

0.11

0.15

99.6

187686 rv

0.001

0.001

0.001

0.18

0.19

99.63

Ag

116.
Imperiul Roman
Iulianus
Silicva
Av. : FL CL IVLIA-NVS PP AVG, bust drapat, diademă cu dublu cerc perlat, spre dr.
Rv. : VOTIS / V / MVLTIS / X în cunună.
SIRM
RIC 102, Sirmium, a. 361-363.
AR, av./rv. : 12, 2.11 g; fisurată; MNIR 187689.
Tabel 119

-

Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)

Descriere

Fe

Ni

Cu

Au

Ph

Bi

Ag

187689 av

0.001

0.001

5.2

0.59

0.63

0.001

93.59

187689 rv

0.001

0.001

4.24

0.55

0.63

0.001

94.58

117.
Imperiul Roman
Arcadius
AE4
Av. : DN ARCADIVS PF AVG, bust dr., drapat, cu paludamentum, cu diademă cu dublu
cerc perlat şi gemă centrală.
Rv. : SALVS REI-PVBLICAE, Victoria târând un prizonier, +P în câmp st.
SMK[A]
LRBC 2579, Cyzicus, a. 393-395.
AE, av./rv. : 12, i.25 g. MNIR 187690.
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Tabel 120 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Ph

As

Bi

Ag

Sn

187690 av

0.23

0.09

97.69

1.62

0.001

0.001

0.001

0.37

187690 rv

0.25

0.08

98.02

1.3

0.001

0.001

0.001

0.35

118.
Imperiul Roman
Leon
AE2
Av. : DN LEO P-RPET AG
Rv. : SALVS R-PVRLICA
[CON]
RIC 660, Constantinopolis?, a. 457-474.
AE (cu aproape 30% Pb în compoziţie), av./rv. : 7, 3.94 g. MNIR 187691.
Tabel 121 - Compoziţia metalului determinată pe suprafaţa monedei prin metoda XRF*.
Element {%)
Descriere

Fe

Ni

Cu

Ph

Ag

Sn

187691 av

0.54

0.11

69.56

26.2

0.001

3.59

187691 rv

0.13

0.07

67.11

29.06

0.001

2.62

(D. Moisil, M. Georgescu)

***
Multumirile noastre tuturor celor care ne-au pus la dispoziţie detalii privind locul descoperirii
monedelor. Iniţialele numelor lor apar în cazul descoperirilor izolate, în text, după cum
urmează: CD - Cristian Dragomir, MM - Marian Marchene.
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NOI DESCOPERIRI MONETARE INTRATE ÎN PATRIMONIUL
MUZEULUI NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI (III)
Tudor Alexandru Martin*

Abstract
The purpose of this article îs to present a few of the objects uncovered
across the country, which entered the collection of the National History Museum
of Romania between October 2014 and July 2015. The material îs organised by
type and by the place of discovery. Most of the finds were discovered using metal
detectors în forests, near existing or dryed out water streams and close to old,
untravelled roads.
Key words : Coin, token, medal, jewelry, weapons, coin hoard.

Acest articol îşi propune să introducă în circuitul ştiinţific o serie de descoperiri
numismatice şi arheologice1 intrate în colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României
între octombrie 2014 şi iulie 2015. Organizarea materialului provenit din descoperiri s-a
făcut pe tipuri de obiecte şi după locul descoperirii. Majoritatea descoperirilor au fost
realizate cu ajutorul detectoarelor de metale, în păduri, pe lângă cursuri de apă actuale sau
secate şi în apropierea drumurilor nefolosite sau foarte rar străbătute astăzi.

Descoperiri izolate
I. Monede
Pădurea Căldăruşani, sat Balta Neagră, comuna Nuci, judeţul Ilfov

1. Polonia
Fals de epocă după o monedă de 3 Groşi bătută în timpul domniei regelui Sigismund al
III-lea (1587-1632). Piesa cântăreşte o.61 g, este perforată şi prezintă lipsă de material.
A fost donată la începutul lunii februarie 2015.

* Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti.
E-mail: green yuri 13@yahoo.com
1 Aş dori să le mulţumesc doamnei Elena Popescu şi domnilor Marian Bîcîin, Cristian Dragomir,
Antonio Frunzoi, Marian Gârbaciu, Cătălin Iliescu, Bogdan Lupaş, Marian Marchene şi Daniel
Turcu pentru faptul că au donat, predat şi oferit spre achiziţionare piesele Muzeului Naţional de
Istorie a României.
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2. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.51 g, 16.6 x 16.66 mm, monetăria Constantinopol. Piesa a fost bătută în timpul
domniei sultanului Mahmud I (1730-1754). A fost donată la către sfârşitul lunii ianuarie
2015.

3. România
10 Bani, 1867, AR, 9.09 g, 30.03 mm. Are starea de conservare proastă fiind foarte tocită pe
ambele feţe. A fost donată la jumătatea lunii martie.

Pădurea Bărbătescu, sat Groasa, comuna Axintele, judeţul Ialomiţa

4. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.26 g, 14.44 mm, bătută între anii 1774 şi 1789, în timpul domniei sultanului
Abdulhamid I. Este deformată, tocită şi perforată. A fost donată la începutul lunii
decembrie.

5. Imperiul Austriac
Tot la începutul lunii decembrie au fost donate şi două monede cu valoarea de 1 Crăiţar,
ambele emise în anul 1816. Una este bătută la Viena şi are starea de conservare bună, iar a
doua este bătută la Smolnik şi este tocită intens pe ambele feţe. Ele au următoarele greutăţi
şi dimensiuni: 8.58 g şi 26.05 x 26.23 mm - Viena şi 8.21 g şi 24.86 x 25.62 mm Smolnik.

6. România
Împreună cu piesele prezentate mai sus au fost aduse la muzeu şi două monede moderne
româneşti. Este vorba despre monede cu valoarea de 2 Bani emise în ani diferiţi, 1867 şi
1879.
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Drumul Poienii, împrejurimi Braşov

7. Wurttemberg-Oels
3 Pfennig, 1696, AR, 0.5 g, 15.69 x 16 mm. Moneda a fost donată la începutul lunii
octombrie 2014.

8. Imperiul Austriac
3 Crăiţari, 1702, AR, i.07 g. Din monedă lipseşte o bucată, în rest aceasta are starea de
conservare bună. A fost donată la jumătatea lunii aprilie 2015.

Sat Botoşaniţa Mare, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava

9. Moldova
AE, 0,65 g, 16.38 x 16.59. Moneda a fost bătută ori în timpul domniei lui Alexandru I (cel

Bun) ori în cele ale lui Iliaş I, oricum în prima jumătate a secolului al XV-lea. A fost donată
la începutul lunii ianuarie 2015.

10. Suedia/Riga
Solidus (Şiling), 1624, AR, 0.59 g, 16.53 x 16.66 mm. Este oxidată pe revers, prezintă o mică
lipsă de material şi o tăietură foarte mică. A fost donată muzeului împreună cu monede
prezentate mai sus.

11. Imperiul Austriac
20 Crăiţari, 1772, AR, 6.18 g, 27.57 x 27.66 mm, monetăria Kremnitz. Moneda are starea de
conservare bună, dar este tocită atât pe avers cât şi pe revers. A fost donată muzeului la
începutul anului 2015.
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12. România
5 Bani, 1867, AE, 4.83 g, 25.2 mm. Are starea de conservare foarte bună, fiind doar foarte
uşor tocită pe avers în dreptul stemei. A fost donată împreună cu restul de monede
descoperite în localitatea suceveană.

Pădurea Buda, comuna Buda, judeţul Buzău

13. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.38 g, 13.99 x 14.03 mm, monetăria Constantinopol. Piesa a fost emisă în
secolul al XVIII-lea şi prezintă o perforaţie. A fost donată la jumătatea lunii mai.

Pădurea Scroviştea, sat Buriaş, comuna Periş, judeţul Ilfov

2:1

14. Valahia
Ducat, AR, 0.57 g, 14.12 x 14.57 mm. Moneda a fost emisă în timpul domniei voievodului
Mircea cel Bătrân. A fost donată la mijlocul lunii aprilie 2015.

15. Moldova şi Valahia
3 Denghi, 1771, AE, 10.69 g, 29.05 mm. Are stare de conservare bună fiind uşor tocită pe
ambele feţe. A fost donată împreună cu cea prezentată mai sus.
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Pădurea Călăreţilor, sat Călăreţi, comuna Tămădău Mare, judeţul Călăraşi

16. Ungaria
Dinar, 1576, AR, 0.27 g, 13.21 x 15.88
începutul lunii februarie 2015.

mm,

monetăria Kremnitz. Piesa a fost donată la

17. Ungaria
Printre monedele descoperite în pădurea de lângă localitatea călărăşeană se regăseşte şi
acest fals de epocă după o Poltura emisă în anul 1703 la monetăria din Baia Mare. Are
greutatea de i.27 g, 19.43 x 19.73 mm şi a fost donată tot la începutul lunii februarie.

18. România
2 Bani, 1900, AE, i.76 g, 20.15 mm. Piesa este puternic corodată pe ambele de feţe din

cauza depozitării în sol. A fost donată împreună cu monedele prezentate mai sus.

Pădurea Făget, împrejurimi Cluj-Napoca

19. Imperiul Austriac

La jumătatea lunii februarie 2015 au fost predate cinci monede (din care trei sunt austriece,
una este otomană şi una este românească), o medalie/decoraţie şi un inel din bronz cu
piatră din sticlă. Prima dintre monedele austriece are valoarea de 112 Crăiţar şi a fost bătută
în anul 1760. Este din bronz, are 4.9 g şi 2i.42 x 2i.88 mm.

20. Imperiul Austriac
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12 Crăiţar, 1795, AR, 4.22 g, 25.44

x

25.67 mm, monetăria Kremnitz. Are starea de

conservare bună, prezentând doar zgârieturi pe ambele feţe din cauza depozitării în sol şi o
mică pierdere de material.

21. Imperiul Austriac
1 Crăiţar, 1800, AE, 3.5 g, 24.15 x 24.58 mm. Acest tip de monede au fost emise între anii
1800 şi 1809, dar toate au trecut pe revers anul 1800. Piesa are starea de conservare

proastă, fiind corodată din cauza depozitării în sol.

22. Imperiul Otoman
10 Parale, AR, i.03 g, 20.24

x 20.56 mm. Piesa a fost emisa m monetăria de la
Constantinopol în timpul domniei sultanului Mahmud al II-lea, între anii 1808-1839.

23. România

Ultima moneda adusă la muzeu este una românească, cu valoarea de 10 Bani, din anul
1867. Are 9.27 g, 29.95 mm şi este tocită pe ambele feţe.

Pădurea Popeasca, sat Creţu, comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa

24. Imperiul Austriac
10 Crăiţari, 1755, AR, 2.76 g. Este îndoită şi prezintă lipsuri de material. A fost donată către

sfârşitul lunii aprilie.
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25. Imperiul Austriac
10 Crăiţari, 1788, AR, 3.22 g, 24.89
sfârşitul lunii aprilie 2015.

x

24.98 mm, monetăria Kremnitz. A fost donată la

26. Imperiul Otoman
Akcea, AR, o. 7 g, 10.95 mm, monetăria Constantinopol. Piesa a fost bătută în timpul
domniei sultanului Mahmud al II-lea (1808-1839). A fost donată împreună cu monedele
prezentate mai sus.

Pădurea Frumuşani, comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi

27. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 1.02 g, 9.88

x 10. 78 mm, bătută în timpul domniei sultanului Mahomed al
II-lea. Piesa a fost donată la jumătatea lunii aprilie 2015.

28. Polonia/Lituania
112 Gros, 155 [ ] , AR, 0.59 g, 17.61

x 18.55 mm. Piesa este tocită pe ambele feţe şi
prezintă o perforaţie realizată cu un obiect cu lamă, probabil cuţit. Moneda a fost
donată împreună cu cele prezentate mai sus.
...

29. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.3 g, 15.56 x 15.96 mm, emisă în timpul domniei sultanului Mustafa al III
lea (1757-1774). A fost donată tot la jumătatea lunii aprilie.
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30. Moldova şi Valahia
Para/3 Denghi, 1772, AE, 10.53 g, 29.03 x 29.3 mm, monetăria Sadagura. A fost donată
muzeului la începutul lunii februarie 2015.

31. Imperiul Rus
20 Copeici, 1863, AR, 4 g, 22.08 mm. Are starea de conservare bună şi a fost donată la
jumătatea lunii aprilie 2015.

32. România
5 Lei, 1881, AR, 24-44 g, 37.1 mm. Piesa are starea de conservare bună, dar este tocită din
cauza circulaţiei şi prezintă zgârieturi multiple pe ambele feţe. A fost predată la jumătatea
lunii martie.

Pădurea Snagov, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov

33. Polonia
112 Gros, 1511, AR, 0.28 g, 17.97 x 18.36 mm. Prezintă lipsă de material, o perforaţie şi este
fisurată. A fost donată la sfârşitul lunii iunie 2015.
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34. Polonia/Lituania
112 Gros, 1559, AR, 0.73 g, 18.76 x 19.61 mm. Moneda a fost predată muzeului în luna
octombrie 2014.

35. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 0.32 g şi 8.87 x 9.3 mm, cel mai probabil bătută în secolul al XVI-lea. A fost
predată la începutul lunii octombrie 2014.

36. Imperiul Austriac ?

Tot la începutul lunii octombrie a mai fost predat şi un fals după un Taler austriac emis
probabil în secolele XVI-XVII. Este confecţionat din metal comun, are 15.89 g şi 40.37
x 4i.97 mm. Moneda este foarte deteriorată şi prezintă o perforaţie mare realizată,
probabil, pentru folosirea acesteia ca medalion.

37. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.23 g, 15.2 x15.3 mm, bătută în timpul domniei sultanului Mustafa al III-lea
(1757-1774). Moneda este tocită pe ambele feţe şi este ruptă în două fragmente, ruptura
fiind produsă la descoperire. A fost predată muzeului la jumătatea lunii octombrie.

38. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.16 g, 14.67 mm, monetăria Constantinopol. A fost emisă în timpul domniei
sultanului Abdulhamid I, adică între anii 1774 şi 1789. Este tocită pe ambele feţe şi a

fost perforată, cel mai probabil pentru a fi pusă într-o salbă. A fost donată la sfârşitul
lunii iunie.

Jilava, judeţul Ilfov
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39. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.39 g, 15.71 mm, emisă în timpul domniei sultanului Mahmud I (1730-1754).

Piesa este uşor tocită. A fost donată muzeului jumătatea lunii aprilie.

40. Imperiul Rus

Poluska (1/4 Copeică), 1731, AE, i.92 g, 20.22
jumătatea lunii aprilie.

x

20.29 mm. Moneda a fost donată la

Pădurea Căldăruşani, sat Lipia, comuna Gruiu, judeţul Ilfov

41. Imperiul Austriac
1 Crăiţar, 1816, AE, 7.5 g, 26.33

x 26.57 mm, cel mai probabil monetăria Viena. Piesa
are starea de conservare mediocră, aversul fiind foarte tocit. A fost donată la începutul
lunii decembrie 2014.

Pădurea Dadilov-Ceagiu, comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu

42. Imperiul Otoman
Mangâr, AE, i.07 g, 18.97

x 19.34 mm, emisă în timpul sultanului Soliman al II-lea, la
monetăria din Constantinopol. Este perforată şi tocită pe ambele feţe. A fost donată la
începutul lunii aprilie.

43. Imperiul Otoman
Para, AR, o.66 g, 15.69 x 16.18 mm, emisă în timpul domniei sultanului Ahmed al III-lea
(1703-1730), la Constantinopol. A fost donată tot la începutul lunii aprilie.
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44. Imperiul Otoman
Para, AR, 0-47 g, 16-45 x 16.51 mm, bătută în timpul domniei sultanului Mahmud I (17301754), în monetăria de la Constantinopol. A fost donată muzeului la începutul lunii aprilie.

45. Imperiul Austriac
1 Crăiţar, 1816, AE, 8-46 g, 26.17

x 26.51 mm, monetăria Viena. Piesa are starea de
conservare proastă, aversul fiind foarte tocit. A fost donată împreună cu monedele
prezentate mai sus.

Pădurea Podu Pitarului, sat Podu Pitarului, comuna Plătăreşti, judeţul
Călăraşi

46. Polonia

112 Gros, AR, 0.55 g, 17.17 x 17.5 mm, emisă în secolul al XVI-lea. Are starea de
conservare proastă fiind tocită, perforată şi având lipsă de material. A fost donată la
jumătatea lunii noiembrie.

47. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.57 g, 16.32

x 16-47 mm, bătută în timpul domniei sultanului Mahmud I la
monetăria din Constantinopol. Moneda a fost predată muzeului la jumătatea lunii
noiembrie 2014.

48. Moldova şi Valahia
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2 Parale/3 Copeici, 1773, AE, 19.64 g, 35.56 x 35.68 mm, monetăria Sadagura. Ea este
tocită pe avers şi prezintă o tentativă de perforare. A fost descoperită şi adusă la muzeu
la jumătatea lunii noiembrie.

Pădurea Prunaru, sat Prunaru, comuna Bujoreni, judeţul Teleorman

49. Polonia/Lituania
112 Gros, AR, o.8 g, 18.6 x 19.16 mm, emis între sfârşitul secolului al XV-lea şi începutul
secolului al XVI-lea. A fost predată către sfârşitul lunii octombrie.

50. Polonia/Lituania
112 Gros, 1550, AR, 0.73 g, 19.13 x 19-4 mm. Moneda are stare de conservare buna
nefiind tocită, dar are un fragment lipsă şi este perforată. A fost adusă la muzeu
împreună cu cea de mai sus, în luna octombrie.
Pădurea Snagov, judeţul Ilfov

51. Imperiul Bizantin
Follis, AE, 9.13 g, 27.,6 x 29.5 mm, monetăria Constantinopol. Piesa a fost predată la
jumătatea lunii decembrie.

52. Ungaria
Dinar, AR, 0.35 g, 15.23 x 15.48 mm, emis între anii 1458-1490, în timpul domniei regelui
Matei Corvin. A fost predată muzeului la începutul lunii decembrie.

53. Ungaria
Dinar, AR, 0.53 g, 14.71 x 15.82 mm, bătut în timpul domniei regelui Matei Corvin. A fost
oferită împreună cu moneda de mai sus.
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54. Polonia
112 Gros, AR, 0.74 g, 18.12 x18.14 mm. Moneda a fost emisă la sfârşitul secolului al XV-lea,
în timpul domniei regelui Ioan Albert, între anii 1492 şi 1501. A fost predată la sfârşitul

lunii februarie.

55. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 0.59 g, 11.5 x 11. 77 mm. Piesa a fost emisă în timpul domniei sultanului Soliman
I, între anii 1520-1566, la monetăria de la Edirne. A fost predată împreună cu moneda de
mai sus.

56. Silezia-Liegnitz-Brieg
Gros, 1544, AR, i.27 g, 20.67 x 21.97 mm. Pe avers se regăseşte efigia ducelui Friedrich al

II-lea, iar pe revers este reprezentat vulturul silezian. Piesa a fost predată muzeului în luna
februarie 2015.

57. Ungaria
Dinar, 1550, AR, 0.34 g, 13.83 x 14.15 mm, monetăria Kremnitz. Piesa a fost donată la

sfârşitul lunii iulie.

58. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 0.64 g, 10.84 x 12.64 mm, emisă în timpul domniei sultanului Murad al III-lea
(1574-1595). Este perforată, descentrată şi tocită pe ambele feţe. A fost adusă la muzeu în
luna decembrie.

59. Ungaria
Dinar, AR, 0-43 g, 14-55 x 15-5 mm, emis între anii 1576-1608. Prezintă o perforaţie şi este

tocită pe ambele feţe. A fost predată la începutul lunii decembrie.
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60. Ungaria
Dinar, 1582, AR, 0-4 g, 15.3

x

15.53 mm. Piesa a fost descoperită şi adusă la muzeu către

sfârşitul lunii februarie.

61. Ungaria
Dinar, AR, 0.34 g, 13.6 x 14.4 mm, emis în secolul al XVI-lea. Moneda este tocită şi
prezintă lipsă de material. A fost predată muzeului la jumătatea lunii noiembrie 2014.

62. Imperiul Otoman
Para, AR, 0-48 g, 14. 13 x 14.2 mm. Este bătută între anii 1703 şi 1730 la monetăria de la

Constantinopol. Este tocită pe atât pe avers cât şi pe revers şi prezintă o mică lipsă de
material. A fost donată la jumătatea lunii decembrie.

63. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.35 g, 15-42

x 15.62 mm, monetăria Constantinopol. A fost emisă în timpul
domniei sultanului Mahmud I, adică între anii 1730-1754. Are starea de conservare
proastă fiind îndoită şi perforată. A fost predată muzeului la jumătatea lunii decembrie.

64. Imperiul Otoman
Para, AR, 0.37 g, 15.3

x 16.34 mm, bătută în timpul domniei sultanului menţionat mai
sus. A fost donată în luna aprilie 2015.

65. Imperiul Otoman
Para,AR, 0.36 g, 15.6

x

15.74 mm, bătută între anii 1754 şi 1757, în timpul domniei

sultanului Osman al III-lea. A fost predată în luna noiembrie.
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66. Imperiul Otoman
Para, AR, 0-42 g, 14.9 x 15.26 mm, bătută la monetăria din Istanbul. A fost emisă în
timpul domniei sultanului Mustafa al III-lea, între anii 1757 şi 1774. Are starea de
conservare foarte bună şi prezintă o perforaţie. A fost predată muzeului la începutul
lunii decembrie.

67. Imperiul Rus
20 Copeici, 1770, AR, 4.27 g, 24.17 x 24.3 mm, monetăria Sankt Petersburg. Piesa are
starea de conservare foarte bună, fiind tocită doar pe revers în dreptul valorii. A fost
donată la începutul lunii decembrie 2014.

68. Moldova şi Valahia
2 Parale/3 Copeici, 1773, AE, 20-4 g, 34.98 mm, monetăria Sadagura. Piesa a fost
predată la jumătatea lunii decembrie.

69. Imperiul Austriac
20 Crăiţari, 1791, AR, 6-46 g, 28.1 x 28.52 mm, monetăria Kremnitz. Moneda a fost
oferită împreună cu cele de mai sus în luna noiembrie.
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70. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 0.15 g, 12.6 mm, monetăria Constantinopol. Moneda a fost bătută în timpul
domniei sultanului Mahmud al II-lea, între anii 1808 şi 1839. A fost donată la începutul
lunii decembrie.

71. Imperiul Austriac
1 Crăiţar, 1816, AE, 8.28 g, 26.16

x

26-4 mm, monetăria Kremnitz. Piesa are starea de

conservare foarte bună, dar este uşor tocită pe avers. A fost donată la jumătatea lunii
martie.

72. Imperiul Austriac
6 Crăiţari, 1849, AR, i.63 g, 19.81

x 19.85 mm, monetăria Viena. Are starea de
conservare bună, dar este tocită pe ambele feţe. A fost donată muzeului în luna aprilie.

73. România

La începutul lunii martie au fost donate patru monede moderne româneşti. Acestea
sunt următoarele: 2 Bani 1867, AE; 2 Bani 1900, AE; 5 Bani 1882, AE; 10 Bani 1906,
Cu-Ni. Dintre toate, moneda de 5 Bani se păstrează cel mai bine, ea nefiind tocită şi nici
afectată de coroziune.

https://biblioteca-digitala.ro

Noi descoperiri intrate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a României (III)

Pădurea Boldu-Creţuleasca, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov

74. Polonia
3 Groşi, 1594, AR, 2.38 g, 20.26 x 20.38 mm. Are starea de conservare bună, dar a fost
perforată. Piesa a fost predată muzeului la sfârşitul lunii octombrie 2014.

75. Imperiul Austriac
20 Crăiţari, 1842, AR, 6-48 g, 26.3 x 26-4 mm, monetăria Kremnitz. Piesa este tocită în
centru atât pe avers cât şi pe revers. A fost predată împreună cu cea de mai sus, în luna
octombrie.

Comuna Vişina, judeţul Olt

76. Polonia
3 Groşi, 1586, AR, 19.6 g, 2i.51

x 2i.56 mm. Are starea de conservare bună deşi este
tocită pe avers în partea centrală, pe revers în partea superioară şi prezintă o mică
crestătură. A fost descoperită în grădina unei case în vara anului 2014, undeva prin
lunile iunie-iulie şi oferită spre achiziţionare muzeului către sfârşitul lunii octombrie.

Pădurea Zboiu, sat Zboiu, comuna Greaca, judeţul Giurgiu

77. Moldova şi Valahia
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2 Parale/3 Copeici, 1773, AE, 17.61 g, 34.96 x 35.15 mm, monetăria Sadagura. A fost
descoperită şi donată muzeului la începutul lunii iulie.

II. Jetoane
Pădurea Snagov, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov

78. Nuremberg
Jeton emis între anii 1570 şi1613 de către Egidius Krauwinckel. Pe avers sunt reprezentate
trei coroane, trei flori de crin şi un trandafir în centru, iar pe revers central un glob cruciger.
Este din bronz, are i.14 g, 25.09 x 26.29 mm şi este perforat şi uşor deformat. A fost predat
în luna octombrie 2014.

Pădurea Snagov, judeţul Ilfov

79. Nuremberg
Jeton din bronz emis în secolul al XVIII-lea, mai exact între anii 1732-1783, de către
Iohann Albrecht Dorn. Pe avers sunt reprezentate luna, soarele şi câteva stele, iar pe revers
se regăseşte o corabie. Jetoane de acest tip au mai fost descoperite în anul 2013, unul în
pădurea de lângă localitatea Dascălu, judeţul Ilfov şi unul în pădurea de lângă localitatea
Potigrafu, judeţul Prahova. Are 0-46 g, 17.3 x 17.97 mm, este perforat şi foarte tocit pe
ambele feţe. A fost donat la începutul lunii decembrie.

So. Nuremberg
Jeton din bronz emis în secolul al XIX-lea de către I. W. Huber. Pe avers, în centru, sunt
reprezentate soarele, câteva stele şi luna, iar pe revers este reprezentată o corabie. Are
greutatea de 0-4 g, 14.94 x 16.24 mm şi a fost donat la mijlocul lunii mai 2015.
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III. Medalii/decoraţii
Pădurea Făget, împrejurimi Cluj-Napoca

81. Imperiul Austro-Ungar
Pe lângă monedele aduse la jumătatea lunii februarie a fost predată şi o medalie. Este
vorba de Crucea Mobilizării pentru Războaiele Balcanice dintre anii 1912-1913. Are
greutatea de 1i.56 g, 34.25 mm şi este confecţionată din bronz.

IV. Obiecte de podoabă
Sat Botoşaniţa Mare, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava

82. Atelier local?
Cel mai probabil acest fragment a făcut parte dintr-un cercel de perioadă medievală.
Are greutatea de 3.18 g. Un fragment asemănător a fost descoperit în împrejurimile
satului Tarasova, raionul Rezina, Republica Moldova (Reabţeva 2014 166-167, 205 şi
306 poziţia 14).
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Pădurea Popeasca, sat Creţu, comuna Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa

83. Atelier local?
Nasture din bronz decorat cu email de diferite culori. Cântăreşte 4.2 g şi are
dimensiunea de 24.6 mm.

Pădurea Frumuşani, comuna Frumuşani, judeţul Călăraşi
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84. Atelier local?
În luna februarie a fost adus la muzeu un cercel poliedric de secol al XV-lea/al XVI-lea,
care are forma unei semiluni. Este realizat din argint aurit, cântăreşte 4-48 g şi este
incomplet deoarece îi lipseşte toarta de prindere. Cercei asemănători au fost
descoperiţi la Schela Cladovei, judeţul Mehedinţi, în 1983 şi la Sihleanu, judeţul Brăila,
în 1957 (Reabţeva 2014 174 şi 290 poziţia 15 şi 24).

85. Atelier local?

Fragment de aplică sau fibulă, din bronz, realizat în formă de cap uman. Are 11. 79 g şi a
fost donată împreună cu cercelul prezentat mai sus.

Pădurea Podu Pitarului, sat Podu Pitarului, comuna Plătăreşti, judeţul
Călăraşi

86 Atelier local?

Medalion din bronz pe care încă se mai observă urmele de aurire. Acesta are forma unei
frunze şi are greutatea de i.74 g. A fost descoperit şi donat la sfârşitul lunii noiembrie.
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Pădurea Snagov, judeţul Ilfov

87. Atelier local?
La începutul lunii decembrie a fost predat acest cercel de secol al XV-lea/ al-XVI-lea.
Piesa este uşor deformată, are toarta desprinsă, este incompletă şi cântăreşte 6 .01 g.
Cercei asemănători au fost găsiţi în localităţile Cândeşti, comuna Dumbrăveni, judeţul
Vrancea (Paragină 2002 134 şi planşa XLV) şi Sihleanu, judeţul Brăila (Reabţeva 2014
174 şi 290 poziţia 12 şi 22).
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Pădurea Boldu-Creţuleasca, comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov

88. Atelier local?
Către sfârşitul lunii octombrie 2014 au fost predate muzeului două monede de argint,
prezentate mai sus, un capăt de cataramă din bronz şi un fragment de cercel, probabil
medievale. Fragmentul de cercel are greutatea de i.94 g şi are fixat în centru o piatra
din sticlă albastră.
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Pădurea Bolintin, comuna Crevedia Mare, judeţul Giurgiu

89. Atelier local?
La sfârşitul lunii iunie pe lângă trei inele din bronz a fost a donat şi acest vârf de
săgeată din fier. Ca datare, acest tip de vârf de săgeată, se încadrează în perioada
cuprinsă între secolele al XIII-lea şi al XIV-lea. Vârfuri asemănătoare au fost
descoperite la Buzău şi în comuna Bilieşti din judeţul Vrancea (Paragină 2002 76 şi
planşele XLIX, LI). Greutatea acestuia este de 33.02 g şi lungimea totală este de 15.3
cm.
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Tezaure/Depozite monetare
Pădurea Buda, comuna Buda, judeţul Buzău
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1. Polonia

Acest mic depozit monetar a fost donat la jumătatea lunii mai 2015 şi este alcătuit din cinci
monede din argint, cu valoarea de 3 Groşi, emise în ani diferiţi. Acestea au următoarele
greutăţi şi dimensiuni: 3 Groşi 1591 - 2.28 g şi 21 x 2i.26 mm; 3 Groşi 1593 - 2.22 g şi
19.18 x 19.86 mm; 3 Groşi 1595 - 2.37 g şi 20.97 x 21.02 mm; 3 Groşi 1596 - 2-47 g şi 21.5 x
22 mm; 3 Groşi 1598 - 19.97 x 20.33 mm. Conform spuselor descoperitorului, monedele
au fost găsite în apropierea unui drum forestier, fiind împrăştiate pe o rază de 1.5 x 2 m.
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2. Polonia/Lituania şi Ungaria
La jumătatea lunii aprilie 2015 a fost predat un tezaur alcătuit din 60 de monede, din
argint, poloneze şi ungureşti. Dintre ele 24 sunt jumătăţi de Gros poloneze şi 36 sunt Dinari
ungureşti. Cea mai veche monedă este o jumătate de Gros din anul 1510, iar cea mai târzie
este un Dinar din anul 1605. Monedele sunt următoarele: 112 Gros 1510; 112 Gros 1517; 2 x
112 Gros 1518; 112 Gros 1520; 112 Gros 1546; 112 Gros 1548, 112 Gros 1556; 3 x 112 Gros 1559; 112
Gros 1560; 112 Gros 1562; 112 Gros 1563; 112 Gros 1564; 4 x 112 Gros sec. 15-16; 112 Gros sec.
16; 4 x 112 Gros sec. 16-17; Dinar 1538; Dinar 1548; 2 x Dinar 1549; 2 x Dinar 1550; Dinar
1552; Dinar 1553; Dinar 1554; Dinar 1555; Dinar 1558; Dinar 1562; Dinar 1563; Dinar 1569;
Dinar 1570; Dinar 1575; Dinar 1576; Dinar 1579; 2 x Dinar 1580; Dinar 1583; Dinar 1584;
Dinar 1588; Dinar 1591; Dinar 15[ ]; Dinar 1605; 3 x Dinar sec. 16; 6 x Dinar sec. 16-17 şi
fals după Dinar sec. 16-17. Un tezaur cu compoziţie asemănătoare, dar mai mic ca număr, a
fost descoperit în pădurea Snagov şi adus la muzeu în luna septembrie 2014.
...
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