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cel căruia numismatica perioadei romana-bizantine
din Oltenia şi Banat îi datorează atât de mult. . .

Î n anul 2002 a m publicat primul studiu d i n această serie, dedicat analizei
circulaţiei monetare din zona Porţilor de Fier ale Dunării în perioada 5 65-74 1 1 • Cu
acel prilej m-am oprit asupra fenomenului disoluţiei gradate, dar ireversibile a
unuia dintre elementele definitori i ale sistemului socio-economic a lumii antice circulaţia monetară. La o analiză atentă vom constata că procesele care s-au derulat
în cea de-a doua jumătate a secolului al VI-lea şi în secolul al VII-lea de-a lungul
frontierei dunărene bizantine, cuprinse între vărsarea Oltului şi a Tisei, nu
constituiau o experienţă istorică pe de-a întregul nouă în spaţiul capetelor de pod
romana-bizantine din această zonă, ca şi în teritoriile adiacente. Î n fapt, între anii
565-74 1 nu avem de a face decât cu faza finală a unui fenomen mai vechi , care se
declanşase în urmă cu circa două secole, odată cu invazia hunilor. Cu toate acestea.
procesul de dispariţie a circulaţiei monetare şi odată cu el şi cel al dezintegrării
structurilor politice, economice, sociale şi administrati ve care erau în legătură cu ea
(viaţa urbană, prezenţa armatei şi administraţiei permanente, schimbul cotidian de
mărfuri şi servicii mediate de moneda măruntă, plata impozitelor, soldelor şi
salariilor în bani) pe frontiera romana-bizantină din zona Porţilor de Fier ale
Dunării nu s-a desfăşurat în mod liniar. El a avut o sincopă de circa un secol, între
450-565. În această perioadă Imperiul Romana-Bizantin a mai dispus încă de
resurse nu numai pentru restabilirea controlului politica-militar asupra acestui
important segment al frontierei, dar şi pentru restaurarea elementelor definitorii ale
civilizaţiei sale la marginea lumii "barbare". Nu acelaşi lucru se va petrece după
565, când bazele economice, sociale şi demografice ale Imperiului bizantin din
Balcani vor fi treptat erodate, fapt ce va duce la pierderea treptată a controlului
asupra teritoriilor dintre B alcani şi Dunăre, fap t ce va însemna şi dispariţia
structurilor care au susţinut civilizaţia romană târzie în aceste regiuni.
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Ca şi în precedentul nostru studiu, analiza va viza atât realităţile monetare
din aşezările fortificate din Oltenia şi Banat, cât şi descoperirile din teritoriile
învecinate acestora, în care, până în prezent, lipsesc dovezile clare privitoare la
exercitarea controlului administrativ imperial direct. Şi de această dată am privit ca
u n tot unitar întreaga zonă cuprinsă între vărsarea Oltului şi Tisei, Carpaţi şi Mureşul
Inferior, chiar dacă, în mod formal , enclavele imperiale nord-dunărene erau supuse
jurisdicţiei administrative a două provincii - Dacia Ripensis şi Moesia 1. Decizia
noastră de a studia unitar fenomenul legat de prima mare sincopă în circulaţia
monetară şi apoi a restabilirii ei se bazează pe existenţa factorului politica-militar
imperial şi a fondului de civilizaţie comun de natură romană provincială, rezultante
al controlului direct exercitat în secolele IV-VI de către autorităţile romana-bizantine
asupra unor capete de pod nord-dunărene. Enclavele romana-bizantine erau grupate
în jurul unor fortificaţii, plasate în poziţii strategice cheie pentru apărarea frontierelor
şi sistemului de comunicaţii. Cele mai bine cunoscute sunt cele de la Sucidava (corn.
suburbană Celeiu, oraş Corabia, jud. Olt), Ostrovu Mare (corn. Gogoşu, jud.
Mehedinţi), Hinova (corn. Hinova, jud. Mehedinţi), Drobeta, Dierna (Orşova, jud.
Mehedinţi), Pojejena (corn. Pojejena, jud. Caraş-Severin), Sapaja (Banatska
Palanka), Kovin (Cuvin) şi Pancevo (Serbia, Muntenegru). Aceste zone erau complet
integrate în sistemul economic, social, religios, politic şi administrativ imperial.
Civilizaţia materi ală scoasă la lumină de cercetările arheologice din aceste arii este
2
una tipic romana-bizantină provincială • Capetele de pod nord-dunărene ale
Imperiului erau părţi componente ale provinciilor Dacia Ripensis şi Moesia Prima,
aparţinând Diocezei Daciilor a Prefecturii Illyricum-lui. În afara lor se aflau şi alte
teritorii nord-dunărene care gravitau în sfera de influenţă politica-militară şi
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economică romana-bizantină. Controlu l imperial asupra acestora se realiza indirect.
prin intennediul unor structuri organizatorice ale populaţiei locale sau a celor ale
unor populaţii străine stabilite, mai mult sau mai puţin vremelnic. în aceste zone.
După cum vom vedea în continuare, cercetarea descoperirilor nurnismatice din
secolele IV-VI vine să confirme şi ea faptul că Banatul şi Oltenia prezintă multe
trăsături comune, în contrast cu alte regiuni nord-dunărene învecinate, cum ar fi
Muntenia, Transilvania sau Moldova.
S tudiul nostru s-a bazat atât pe utilizarea unui important material inedit, cât
şi pe reanalizarea celui deja publicat parţial, ori defectuos. Datele mai vechi au fost
reinterpretate în lumina instrumentelor cele mai recente ale numismaticii romane
târzii şi bizantine3 . Pentru a putea înţelege fenomenele nord-dunărene în contextul
lor istoric şi geografic real, am recurs la cercetarea sistematică a descoperirilor din
zonele învecinate Porţilor de Fier. situate pe teritoriile actuale ale Bulgariei de
Nord-Vest şi ale Serbiei de Nord-Est, integrate în epocă în cuprinsul provinciilor
Dacia Ripensis şi Moesia 1. O astfel de abordare ne-a fost impusă, nu numai de
evoluţia comună a teritoriilor de pe ambele maluri ale Dunării din regiunea Porţilor
de Fier. dar şi de faptul că în timpul Antichităţii târzii şi în Evul Mediu timpuriu
zona alcătuia o unitate economică, determinată de complementaritatea resurselor
naturale şi structura convergentă a axelor principale ale reţelei de comunicaţii
4
militare şi civile .
Alegerea unui reper cronologic sigur pentru plasarea începutului
fenomenului de dezintegrare a circulaţiei monetare romana-bizantine nu este o
sarcină uşoară. Din punct de vedere numismatic un asemenea punct nodal lipseşte.
Tranziţia de la sistemul monetar specific Imperiului Roman târziu la cel bizantin s-a
făcut în mod gradual, timp de aproape două sute de ani, în intervalul de timp scurs
între reformele lui Diocletianus (294-296) şi cea a reformei monetare a lui
Anastasius I (498). Î n plus, tranziţia de la sistemul monetar roman târziu la cel
bizantin a afectat numai nominalurile de bilion şi bronz, lăsând nemodificate
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nominalurile de aur şi argint, după crearea solidusului şi milliarensiei sub
Constantinus 1.
În cele din urmă, alegerea datei i niţiale a ceea ce se va chema declinul
civilizaţiei romana-bizantine şi începutul celei medievale ne-a fost sugerată de
consecinţele unui eveniment politica-militar major, care a reprezentat un moment
de turnură în evoluţia Europei de Sud-Est şi Centrale. Este vorba de marea invazie
hunică din anul 375 . Apariţia hunilor la Dunărea de Jos va declanşa o serie de
procese care vor duce la modificarea structurii etnice şi a echilibrului politic în
5
Balcani • Printr-un proces sinuos, desfăşurat de-a lungul a aproape trei secole
lumea frontierei romana-bizantine din zona Porţilor de Fier va dispare în istorie,
lăsând locul unor noi structuri economice, sociale şi politice de tip medieval
timpuriu. Apariţia relativ recentă a unor sinteze i mportante, dedicate direct, sau
abordând destul de amănunţit evoluţia istorică a teritorii lor romano-bizantine din
zona adiacentă Porţilor de Fier, cum ar fi cele ale lui Al. M adgearu, M. Sâmpetru,
F. Curta şi Gh. Popilian ne scutesc de o prezentare detailată a evoluţiei raporturilor
dintre Imperiu şi enclavele sale nord-dunărene, în perioada cuprinsă între sfârşitul
secolului al IV-lea şi prima jumătate a secolului al secolul al VI-lea.
Descoperirile monetare care ne-au fost accesibile studiului pun destul de
clar în evidenţă consecinţele agitaţiilor politice declanşate după atacul hunic din
375 în toată zona învecinată Porţilor de Fier, chiar dacă pentru început nu putem
preciza dacă acestea au făcut obiectul unei încercări sistematice ale unor grupuri de
goţi, sau ale altor populaţii aliate, de a se instala, în forţă, imediat după atacul
hunic, sau au fost, doar, străbătute de cetele răsculate, venite din B alcani, după
declanşarea confruntării cu autorităţile romane. Cu toate acestea, este evident faptul
că aşezările din sudul Olteniei şi Banat au fost puternic afectate de evenimentele
din ani i 375-383. Mai multe tezaure de siliquae au fost ascunse în zona Sucidava
Celeiu (oraşul Corabia, jud. Olt), la Redea (corn. Redea, j ud. Olt), Sprâncenata
(corn. Spâncenata, j ud. Olt) şi la Drănic (corn. Drănic, j ud. Dolj). Tot acestei
perioade pare să-i aparţină tezaurul de monede de bronz de la Drobeta-Turnu
Severin şi cel de la B asarabi (corn. suburbană a oraşului Calafat, jud. Dolj). Şi în
Banat se cunosc câteva tezaure a căror ascundere pare să fie dovada unei grave
crize, care a afectat regiunea în ulti mele decenii ale secolului al IV-lea sau la
începutul celu i următor. Două au fost descoperite la Orşova şi unul mai la nord, la
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6
Tibiscum (corn. suburb. Jupa, Caransebeş) . Toate se încheie cu monede datate
între anii 3 88-392. Cele două tezaure de la Orşova întăresc ipoteza că fortificaţia şi
aşezarea ei civilă au căzut pradă u nu i atac hunic, care a avut loc în ultimul deceniu
al secolului al IV-lea sau în primii ani ai celui următor.
Din păcate, până în prezent, studierea dinamicii circulaţiei monedelor de
bronz romane din anii 375-49 1 la nord de Dunăre se bazează aproape exclusiv pe
datele mai consistente provenite din studiul loturilor descoperite în două aşezări
fortificate - Sucidava şi Hinova, la care am putea adăuga informaţiile rezultate din
cercetările de la Pojejena şi Orşova, precum şi de pe seama analizei tezaurelor de la
Drobeta, Basarabi, Orşova şi Tibiscum. Î n mod paradoxal, lotul cuprinzând
monede izolate de bronz de la Valenti nianus al Il-lea, Theodosius I şi Arcadius
provenind de la Drobeta este suspect de modest. După părerea noastră el reflectă
mai degrabă lipsa unei identificări corecte a materialului uzat şi mai puţin realitatea
circulatorie locală. Î n ciuda acestor carenţe de informare, putem să apreciem că
circulaţia monetară s-a menţi nut în forme tipic provinciale în toată perioada de
după 375, cu dominarea numerarului de bronz, inclusiv a pieselor mărunte din
categoria A E 3 şi AE 4, în toată zona sudică a Olteniei, în sudul Banatului
dunărean şi parţial şi în teritoriile centrale şi nordice ale Olteniei.
Î n acelaşi timp, eşantioanele accesibile unei cercetări detailate indică
existenţa unor particularităţi destul de marcate de la o aşezare la altă aşezare.
Astfel, la Sucidava, coeficienţii monedă/an din ani i 378-395 sunt aparent mari, dar
în termeni reali , având în vedere rata inflaţiei, este evidentă o cădere pronunţată
faţă de anii 3 64-378. Şi la Hinova numărul de piese din anii 378-395 este încă
important, dar şi aici cifrele trebuiesc judecate în lumina observaţiei de mai sus,
datorită prezenţei masive a pieselor de tip AE 4, care erau emisiuni devalorizate,
având numai 1 12 din greutatea monedelor cu nominalul AE 3 7 . Este de notat faptul
că la Hinova afluxul de monede se întrerupe în perioada 395-402, când fortificaţia
a fot distrusă de huni. După o ultimă etapă, între anii 378-393, de circulaţie foarte
firavă, circulaţia monetară va înceta în aşezările de la Dierna, Tibiscum şi Pojejena,
odată cu distrugerea acestor aşezări de către un raid hunic. Unii cercetători au
plasat acest atac între anii 392 şi 402, dar este posibilă şi o datare ceva mai târzie,
având în vedere faptul că deja avusese loc o reducere a afluxului de monede
proaspete la nord de D unăre după 378 şi în unele aşezări populaţia a continuat să
utilizeze doar vechiul numerar. Probabil că în acelaşi context politico-militar a fost
ascuns şi tezaurul de l a Tibiscum, precum şi alt tezaur, alcătuit din 27 monede de
6

E. Chirilă, N. Gudea şi 1. Stratan, Trei tezaure monetare din Banat, Lugoj, 1 974, p. 17 şi Doina
Benea, Dacia sud-vestică în secolele 111-/V, "Timişoara" , 1996, pp. 1 35 - 1 36.
7 Asupra politicii monetare romane târzii şi bizantine şi asupra inflatiei monedei de bronz în raport cu
cea de aur, în cursul secolelor IV-VI, cf. Cecile Morisson şi J.-P. Sodini, The Sixth-Century
Economy, în The Economic History qf Byzantiwn From the Seve1lfh through the Fifteenth Centuty ,
ed. Angeliki E. Laiou, Ch. Bouras, Cecile Morrisson, N. Oikonomides şi C. Pitsakis, Dumbarton
Oaks, 2002, pp. 2 1 2-2 19 (mai departe abreviat Ec.History.).
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bronz şi bilion emise începând cu domnia lui Probus şi încheindu-se în vremea lui
Arcadius, provenit din împrej urimile municipiului Rm. Vâlcea. Ultimele monede
din aceste descoperiri datează din ani i 395-402. Un mic lot de monede din secolul
al IV -lea recuperat dintr-un tezaur descoperit la Târgu Jiu Uud. Gorj ) se încheie şi
8
el cu trei piese din anii 395-40 1 .
Chiar şi acolo unde lipsesc tezaurele sau semnele violenţei în secvenţele
arheologice cercetate, pe ansamblul teritoriului se remarcă o scădere drastică a nivelul
9
volumului numerarului nou sosit, chiar dacă afluxul monetar nu încetează total •
Dincolo de teritoriul situat în vecinătatea imediată a fortificaţiilor din Oltenia şi Banat
sunt semnalate foarte puţine descoperiri izolate din anii 383-408. Între acestea se pot
aminti : Stoicăneşti (corn. Slivileşti, jud. Olt) - un AE 4 de la Valentinianus al II-lea,
Cioroiu Nou (corn. Cioroiaşi, jud. Dolj) - un AE 4 de la Arcadius, Măceşu de Jos (corn.
Măceşu de Jos, jud. Dolj) - bronz de la acelaşi împărat, Stolniceni (corn. suburbană a
mun. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea) - un AE 4 de la Honorius, Răcari (corn. Brădeşti, jud.
Dolj) - AE 3 de la Honorius, precum şi în cetăţile romane de la Sucidava (corn.
suburbană Celeiu, oraşul Corabia, jud. Olt), Orlea (corn. Orlea, jud. Olt), Drobeta 10
Tumu Severin, Hinova (corn. Hinova, jud. Mehedinţi) .
De mare importanţă este materialul numismatic, constând numai din piese de
bronz, datate între 378-402, proveni t din săpăturile arheologice de la Orşova Uud.
Mehedinţi). El conţine: două exemplare de la Gratianus, patru de la Valentinianus al
II-lea, şase, de la Theodosius 1 şi trei, de la Arcadius. Ele se adaugă unei descoperiri
mai vechi, cum ar fi, de exemplu o monedă de la Arcadius, menţionată, într-o
publicaţie de la începutul secolului nostru. Cele mai recente piese de la Orşova
datează din anii 392-40i 1 • Un lot important de monede de la Valentinianus al II-lea,
8

Drobeta: D. Protase, Problema., p. 1 82, nr. 149; C. Preda, în SCIVA, 26, 1 975, 4, p. 483; O.
Toropu, romanitatea., pp. 3 1 -34 şi 2 1 0; B. Mitrea, în BSNR, 70-74, 1976- 1 980, 1 24-1 28, p. 585,
nr. 179, M. Davidescu, Drobeta în secolele 1-VII, Craiova, 1980, p. 220 (mai departe abreviat
Drobeta.) şi 1. Stîngă, op.cit., p. 1 52, nr. 2 1 0-2 1 4. pp. 1 80- 1 82, nr. 544-563; Sucidava: Gh. Poenaru
Bordea, în SCN, 12, 1 998, p. 75; Pentru Orşova şi Jupa: Maria Chiţescu şi Gh. Poenaru Bordea,
op.cit., p. 1 98 şi Doina Benea, op. cit., p. 79 şi 86; Tezaurul din zona Râmnicu-Vâlcea a fost doar
menţionat sumar de către B. Mitrea, în "Dacia", N. S., 29, 1 985, 1 -2, p. 172, nr. 17; Delia Moisil,
Un tezaur roman târziu de bronz. descoperit /a Târgu-Jiu, în CN, 8, 2002, pp. 1 17- 1 20.
9 R. Ocheşeanu, în BSNR, 77-79. 1983- 1985, 1 3 1 - 1 33, pp. 1 59- 167; Cain Hoards, 5, Londra, 1979, p. 60,
nr. 1 92 (mai departe abreviat CH); O. Toropu, Romlmitatea., pp. 3 1 -32, precum şi Delia Moisil, Tezaurul
de monede romane târzii de bronz descoperit /a Basarabi, jud. Dolj, în CN, 8, 2002, pp. 1 1 1 - 1 16.
10
Gh. Vidu, în RM, 7, 1 970, 4, pp. 374-375 afirmă că moneda era o emisiune de la Valentinianus al
III-lea. Informaţie preluată şi de B. Mitrea, în "Dacia", N. S. 16, 1 972, p. 37 1 , nr. 83; D. Tudor, OR,
4, p. 23 1 ; C. Preda, în SCIVA, 26, 1 975, 4, p. 48 1 ; O. Toropu, Romanitatea., p. 2 1 6 şi V. B utnariu,
ArhMold., 14, 1 99 1 , p. 89, nr. 44; Monedă descoperită în cursul cercetărilor arheologice din castrul
roman, cf. E. Nicolae, Descoperiri de monede antice şi bizantine, în BSNR, 88-89, 1 994- 1 995, p.
273, nr. 33. Piesa a fost sumar menţionată anterior şi de către Gh. Poenaru Bordea şi B. Mitrea, în
Dacia, N. S., 34, 1 990, p. 306, nr. 1 0 1 ; V. Butnariu. în "Arh, Mo1d " ., 14, 1 99 1 , p. 89, nr. 44, p. 87,
nr. 1 3 , p. 88, nr. 24, p. 89, nr. 34, p. 89. nr. 36, p. 90, nr. 56, p. 90, 57, p. 88, nr. 20 şi p. 88, nr. 30.
11
Maria Chiţescu şi Gh. Poenaru Bordea. op.cit., p. 72 şi l. Berkeszi, Delmagyarorszag eremleletei,
în TRE, S. N., 23, 1 907, 1 -2, p. 30.
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Theodosius 1 şi Arcadius (27 exemplare) provine din săpăturile din quatriburgium-ul
de la Gomea (corn. Sicheviţa, jud. Caraş-Severin), care făcea parte din sistemul
defensiv al provinciei Moesia Prima. U ltimele monede pot fi datate între 392-40i 2 .
Monedele izolate de bronz de la Valentinianus al II-lea au fost descoperite la Kovin
şi Banatska Palanka, în Banatul iugoslav. La Banatska Palanka şi Vrsac este
menţionată descoperirea unei monede de bronz de la Theodosius 1. Monede de bronz
de la Arcadius provin de la Socol (fost Socolovăţ, corn. Socol, jud. Caraş-Severin) şi
Banatska Palanka. Un AE 4 de la Arcadius a fost găsit într-o localitate neprecizată
din Banatul iugoslav 1 3 • Din păcate, nu dispunem de date suplimentare privind
nominalul, atelierul şi cronologia lor.
Un solidus emis de Honorius la Ravenna a fost descoperit în zona Olari
(corn. Pârşcopveni , jud. Olt). Moneda se păstrează azi în colecţia Muzeului
Olteniei din Craiova. De pe teritoriul Olteniei provin o serie de descoperiri de
monede de aur. Î ntre acestea amintim u n solidus de la Theodosius I şi unul de la
14
Honorius găsite în localităţi neprecizate din această provincie • Mult mai multe
monede de aur emise de împăraţii din dinastia theodosiană sunt menţionate pe
teritoriul Banatului. Din sectorul iugoslav al provinciei provine un solidus de la
Valentinianus al II-lea, găsi t la Potporanj-Crkvine. La Timişoara a fost găsit un
tremissis de la Theodosius 1 . Solidi de la acest împărat au fost descoperiţi la
Săcălaz (corn. Săcălaz, j ud. Timiş), la Uzdin {Ozora), precum şi Vrsac-At, în
Banatul i ugoslav. Solidi de la Honorius au fost găsiţi la Aliburnar şi la Zagajnica
Rimski sancevi. Câte un solidus de la Valentinianus al III-lea provine de la Moroda
5
(corn. Seleuş, jud. Arad) şi de la Lokve - lzlaz, în Banatul i ugoslav 1 •
Tot din această epocă datează şi acumularea majorităţii pieselor din
tezaurul, descoperit în 1 875, la Denta (corn. Denta, jud. Timiş). Tezaurul de la
Denta, foarte probabil o ofrandă funerară princiară, conţinea circa 20 de monede de
aur de la Jovianus, Valentinianus 1, Valens, Gratianus, Honorius şi Valentinianus al
III-lea. Dintre acestea un număr de şapte monede se mai conservă şi în prezent, în
12

N. Gudea, Gomea., p. 87, nr. 55-79.
I. Berkeszi, op.cit., pp. 25, 32. 39 şi 47: 6. Gohl, Eremleletek, în NKăzlăny, 14, 1 9 13, 1, p. 18,
identificare i ncertă, precum şi Liljana Bakic. 20 vekove novca u jugostocnom Banatu, Vrsac. 1 994.
p. 30, nr. 1 02.
14 Moneda se păstrează în colecţia CN-BAR. înr. 1 675: o monedă inedită din colecţia Muzeului
Olteniei din Craiova, nr. inv. I 8398/8575 (mai departe abreviat MOC) şi o altă monedă inedită,
aflată într-o colecţie particulară din Craiova.
1 5 Liljana Bakic, op.cit., p. 30, nr. 100; Monedă inedită, păstrată în colecţia CN-BAR, inv. 24733; I .
Berkeszi, op. cit., p. 3 7 : V. Butnariu, î n "Arh. Mold" .. 1 4, 1 99 1 , p. 89, nr. 37 consideră c ă este vorba
de un solidus de la Theodosius al II-lea. Moneda se păstrează în colecţia MBT, nr. inv. 1 32. R/C,
IX, 50, CON, anii 388-395; F. M i lleker, Delmagyarorszag regisegleletei a lwnfoglalas elăti
idăkbol, voi. II, Timişoara, 1 898, p. 1 72 ; Liljana B akic, op.cit., p. 30, nr. 1 0 1 ; I. Berkeszi, op.cit., p.
8; Liljana Bakic, op.cit., p. 30, nr. 1 03; E. Chirilă, S. Dumitraşcu şi Dana Bălănescu, în Apulum, 9,
1 97 1 , p. 1 7 1 , nr. 4; C. Preda, în SCIVA, 26, 1 975, 4, p. 474 şi V. B utnariu, în "Arh. Mold. " , 14,
1 99 1 , p. 88. nr. 28. O emisiune de la Roma, tip Cohen. VIII. 1 9 şi Liljana Bakic. op.cit., p. 30, nr.
1 04. Moneda a fost emisă la Roma.
13
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colecţiile Muzeului B anatului din Ti mişoara. Lotul păstrat are următoarea
compoziţie: Valentinianus 1
patru solidi, Yalens - un solidus, Honorius - un
solidus şi Valentinianus al III - un tremissis 1 6• Frecvenţa pieselor de aur în
descoperirile din Banat indică creşterea plăţilor în metal galben nu numai către
trupele staţionate la nord de Dunăre. dar şi către triburile germanice şi sarrnatice
federate, care ocupau o parte a ţinutului. Pe de altă parte, incidenţa mărită a
descoperirilor de monede de aur reprezintă şi simptomul unei stări de nesiguranţă şi
conflicte în cadrul triburilor învecinate frontierei romane, tulburări care au dus la
ascunderea tezaurelor sau a pierderii unor astfel de piese.
În ciuda marelui număr de descoperiri de monede din timpul dinastiei
theodosiene emise între anii 3 83-423 în aşezările de la sud de Dunăre, pe teritoriile
Daciei Ripensis şi Moesiei Prima, au fost publicate doar monedele izolate de bronz
provenite de la Smoma sau Smyma (Boljetin), fortificaţie care făcea parte din
sistemul defensiv al Moesiei Prima, precum şi a celor de la Horreum Margi. De
asemenea, a fost publicat şi un tezaur găsit în cursul cercetărilor arheologice dintr-o
ba<>ilică de la Remesiana. Toate descoperirile menţionate indică o clară prăbuşire a
parametrilor afluxului monetar în anii 378-383, comparativ cu perioada 364-378,
urmată de o aparentă revenire a fluxului de monede în perioada 383-393/395. Pri vite
însă într-un context economic şi monetar mai larg, cifrele acestei "restabiliri"
reprezintă decât o iluzie statistică, pentru că cea mai mare parte a numerarului folosit
în anii 383-395 constă în monede de tipul AE 4, cu greutatea teoretică de 1 , 1 0 g, ceea
ce reprezintă circa jumătate din greutatea pieselor AE 3 în circulaţie anterior. În
termeni absoluţi, căderea reală a fost de peste 50 %. Criza circulaţiei numerarului
mărunt în ultimul sfert al secolului al IV-lea şi prima jumătate a secolului al V-lea, în
teritoriile învecinate limesului dunărean din sectorul Porţilor de Fier este extrem de
elocvent ilustrată de conţinutul unei puşculiţe, descoperită într-un mormânt de la
Veliko Pincum-GradiSte. Mormântul datează din j urul anului 450. Proprietarul
puşculiţei a strâns 4 1 1 monede, începând cu două piese de argint, un denar roman
republican, datat în anul 1 87 î.e.n. şi un denar din epoca severilor, din 1 97 e.n.,
urmate de piese de bronz sau bilion din secolele III-V. Ultimele exemplare sunt AE 4
de la Theodosius al II-lea, emise între anii 425-450. Deşi depozitul a fost încredinţat
pământului spre mijlocul secolului al V-lea, numărul monedelor post 375 este de
numai 3 1 , dintre care, numai patru sunt emisiuni din secolul al V -lea. Grosul pieselor
datează din anii 3 1 3-375, cu acumulări mai importante între anii 330-36 1 şi 364-375.
Descoperirea constituie un indiciu foarte clar al rămânerii în uz a vechiului numerar
în cursul întregului secol al IV-lea şi al V-lea, fapt ce trebuie să dea de gândit nu
numai arheologilor, ci şi numismaţilor 1 7.
-

1. Berkeszi, op.cit., p. 1 5 . Lotul păstrat constă din: MBT, nr. inv. 1 1 , 9, 59 şi 60. R/C, IX, 17 a,
Treveri, anii 364-375; MBT, nr. inv. 1 3 1 . RIC, IX, l e, Antiochia, anii 364-367; MBT, nr. inv. 10.
Cohen, 44, Roma şi MBT, nr. inv. 62. Cohen, 49, Constantinopol.
1 7 L. Zotovic, în Starinar, 33-34, 1 982- 1983. pp. 2 1 1-225; M. Vasic, Nalaz Il rimskog bronzanog
novca I V i V veka iz Municipjuma Horreum Margi (Cuprija), în "Numizmati�ar", 1 1 , 1988, pp. 6316
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Datorită publicaţiei lui M. Vasic, cunoaştem azi destul de multe despre
descoperirile de monede de aur din ultimul sfert al secolului al IV-lea şi începutul
secolului al V-lea, din zona dunăreană a provinciilor Moesia 1 şi Dacia Ripensis.
Cele mai multe au fost pierdute cu ocazia raidurilor goţilor răsculaţi contra
autorităţilor imperiale sau în timpul primelor atacuri hunice. Între acestea se pot
cita: Remesiana-Bela Palanka - un solidus de la Theodosius 1, Kostolac
Viminacium, solidus de la Arcadius, Cezava-Novae - un tremissis barbarizat de la
Honorius, Maia Jasikova - un tremissis de la Aelia Eudocia şi Paracin - Horreum
Margi - un tremissis de la Pulcheria1 8 • Au fost publicate şi câteva monede de aur de
la Arcadius şi Honorius descoperite în nord-vestul Bulgariei, la limita dintre
provinciile Moesia II şi Dacia Ripensis. Astfel, doi solidi de la Arcadius provin de
la Novacene (distr. Plevna), iar un solidus de la Honorius a fost descoperit la
Storgozija (distr. Plevna) 1 9 • Ca şi în Banat, presiunea politico-militară acută din
ultimul sfert al secolului al IV -lea au obligat autorităţile romane să alimenteze
intens cu numerar de aur trupele de pe limesul cuprins între râurile Morava şi
Timok. În acelaşi timp, creşterea ritmului pierderilor de monede de aur constituie
un indiciu suplimentar al tulburărilor politica-militare care au afectat provinciile
din acest sector al frontierei dunărene.
Evoluţiile de după anii 375-378 nu au fost liniare, deşi direcţia în care
mergeau evenimentele era inexorabilă. Între 402-408 asistăm la o reluare timidă a
pătrunderii monedelor în fortificaţia de la Hinova, în apropiere de Drobeta, după care
aceasta pare să fi fost abandonată definitiv, tot ca urmare a acţiunilor militare ale
hunilor. Până în prezent, nu cunoaştem descoperiri monetare de la Drobeta databile
după domnia lui Arcadius. Cu toate acestea credem că este dificil de făcut o
conexiune între presupusa absenţă a monedelor de după 408, un nivelul de distrugere
atribuit secolului al V-lea surprins de arheologi şi o eventuală scoatere din funcţiune
a fortificaţiei, ca urmare a unui ipotetic atac hunic, datat în jurul anilor 408-409, atâta
vreme cât materialul numismatic din această aşezare este încă insuficient studiat20.
La Sucidava situaţia este mult mai clară. Aici avem destule dovezi ale declinului
pătrunderii monedei în anii 402-408, pentru ca apoi să intervină un moment
dramatic, marcat de ascunderea unor tezaure. În cazul Sucidavei împărtăşim şi noi

,

1 1 8 şi ldem Nalazi rimskog bronzanog novca IV i V veka iz municipijuma Horreum Margi,
Belgrad, 1990, passim ; Svetlana Miljanic, Skupni na/az rimskog bronzanog novca IV veka iz
Remezijane, în Numizmaticar, 1 8 - 1 9, 1 996, pp. 1 05- 1 22 şi M. P. Vasic, Kasa s bronzanim novcem
IV i V b. iz Velikog Gradista (Pincum), în "Numizmaticar", 3, 1 980, pp. 75- 1 20.
1 8 M. Vasic, Les decouvertes de momwies d 'or dans la Diocese de Dacie du IV au VI" siecle, în L 'or
momzaye, III, Trouvailles de monnaies d'or dans / 'Occident romain, Paris, 1 992, p. 301 , nr. 45 (mai
departe abreviat L 'or m01maye, III.). Este vorba de o emisiune de la Sirmium, tip RIC, IX, 12 a sau
b; p. 302, nr. 58; p. 287; p. 303, nr. 73. Emisiune de l a CON. tip Sabatier, I. 3 şi p. 303, nr. 7 1 .
Emisiune d e l a CON, tip Sabatier, I. 9.
1 9 Teodora Kovaceva, Rimski i rannovizallfijski zlami moneti ot fonda na IM
Pleven, în
"Numizmatika", 24, 1990, 4, pp. 12- 14.
"
20 M. Davidescu, "Drobeta , pp. 202 şi 220, precum şi O. Toropu. Romanitatea., p. 34.
-
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ipoteza mai veche a lui Gh. Poenaru Bordea şi V. Barbu, după care fortifica�a a
căzut pradă atacul bunic din anul 409, condus de Uldis. Tot acum poate fi plasată şi
ascunderea tezaurului de la B istreţ (corn. Bistreţ, jud. Dolj)21• Atacul hunic asupra
nord-vestului Moesiei II şi Daciei Ripensis este mai bine documentat de o serie de
tezaure provenite din Bulgaria de Nord-Vest, cum sunt cele de la: Samovodene
(distr. Veliko Tărnovo), Sadovec (distr. Plevna) şi Plevna. Aria tezaurelor cunoscute
constituie o dovadă a faptului că lovitura bunică a vizat nu numai Castra Martis, cum
menţionau unele izvoare contemporane, ci şi fortificaţiile romane din vestul Moesiei
II şi din Dacia Ripensis, situate pe ambele maluri ale Dunării, pătrunzând adânc în
interiorul Balcanilor22 •
În Banat, după şocul puternic produs de atacul bunic din anii 392-402,
monedele de bronz mai ajung doar în mod excepţional până pe la 408 . Pentru
moment nu mai avem nici o informaţie privind pătrunderea numerarului de bronz
proaspăt emis dincolo de Dunăre în sectorul cuprins între Cema şi Tisa. După 408, în
zona amintită se cunosc numai descoperiri de monede de aur, care au ajuns aici ca
urmare a rezultatului plăţilor politice efectuate de Imperiul Roman de Răsărit şi de
Vest, pentru a-şi asigura barem o protecţie relativă a zonei de o importanţă strategică
vitală, în condiţiile în care recursul la forţa militară nu mai era posibil sau eficient.
Cu toată sporirea plăţilor politice, Imperiul se îndrepta spre pierderea controlului
asupra teritoriilor de la nord de Porţile de Fier, datorită modificării dramatice a
raportului de forţe între triburile germanice şi sarmatice sta�onate în Pannonia şi
huni, care se vor instala aici la începutul anilor '20 ai secolului al V-lea.
Deşi Sucidava a fost refăcută după atacul din 409, vieţuirea din fortificaţie
ca şi dimensiunile circulaţiei monetare se vor reduce puternic. Acest declin nu
reprezintă decât preambulul unei încetări de lungă durată a circulaţiei monetare în
zonă. De data aceasta nu se mai constată o absenţă de câţiva ani a descoperirilor
monetare, ci o întrerupere de mai multe decenii. Fenomenul a fost consecinţa unui
devastator atac bunic, produs în jurul anilor 424-427 . Ca şi în cazul atacului din
anul 409, incursiunea bunică a vi zat o regiune mult mai întinsă. Judecând după aria
marcată de tezaurele de monede de bronz de la Belene (distr. Veliko Tămovo),
Gabrovo-Hissarlăk şi Kajlăka (distr. Plevna), conţinând AE 4, tipul "cruce în cunu
nă", au fost afectate cel puţin o parte din teritoriile Moesiei II şi Dacia Ripensis23.
Din timpul domniei lui Theodosius al II-lea sunt menţionate patru
descoperiri de monede de aur pe teritoriul Olteniei. Una, datată în anii 430-440,
provine de la Hinova. Un solidus al aceluiaşi împărat a fost găsit în aria marelui
21

Poenaru Bordea şi V. Barbu, op.cir., p. 236 şi O. Toropu, op.cit., p. 205.
Docka V ladimirova-Aladzova, Varvarskite nasesrvija v provincija Doina Mizija prez V vek, în
Numizmatika i Sfragistika, 4, 1 995- 1 997, p. 85, nr. XX-XXI; T. Kovaceva, Kăsnoanticni monetni
nahodki ot Pleven, în IMSZB, 19, 1 992, pp. 93- 107 ; D. Tudor, în /st. României, p. 660. Vezi, în
acest sens, tezaurele de la: Kjustendil/1 975, cf. CH, 6, 1 98 1 , p. 39, nr. 195, Hissar, CH, 4, 1 978, p.
43, nr. 1 7 şi Bosnek (Pemik)/ 1 974. CH, 6. 198 1 . p. 39, nr. 1 96.
23
O. Toropu, Romanitatea., p. 238 şi Docka Vladimirova-Aladzova, op.cit., pp. 84-85, nr. II şi VIII.

22

Gh.
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centru roman de la Romula (Reşca, corn. Dobrosloveni, jud. Olt). Moneda a fost
emisă în anii 420-422. Alte piese au fost descoperite la Govora Uud. Vâlcea) şi
într-o localitate neprecizată din Oltenia24 . În contrast cu cele anterioare anului 408,
descoperirile de monede de aur de la Theodosius al II-lea din Banat nu sunt cu mult
mai numeroase. Astfel, un solidus de la acest suveran a fost descoperit la Orşova
Uud. Mehedinţi), iar câte un solidus de la Theodosius al II-lea provine de la
Banatski Karlovac şi Vrsac, din Banatul iugoslav25• Solidi lui Theodosius al II-lea
din Oltenia şi Banat se înscriu în numărul mare de solidi de la acest împărat
menţionate pe teritoriul Diocezei Daciilor. La Sud de Dunăre, în zona riverană
Porţilor de Fier, descoperirile de solidi de la Theodosius al II-lea sunt foarte
comune. Tezaure conţinând solidi ai acestui suveran au fost descoperite la Negotin
şi la Pontes26, fortificaţia situată chiar în faţa Drobetei. Ultimul tezaur, despre care
avem mai multe informaţii, a fost ascuns în anul 443, cu ocazia devastatorului atac
hunic, care a distrus definitiv nu numai fortificaţia de la Pontes, dar şi maj_?ritatea
elementelor care alcătuiau sistemul defensiv al limesului Porţilor de Fier. In zona
dintre Morava şi Timok se cunosc, de asemenea, numeroase descoperiri de solidi
de la Theodosius al II-lea, multe dintre acestea reprezentând, foarte probabil, părţi
ale unor tezaure dispersate. O i mportantă concentrare de asemenea monede se
întâlneşte pe cursul inferior al Timokului, cum ar fi cele de la Malajnica (distr.
Negotin), Tanda (distr. Negotin) şi Knjazevac (distr. Negotin). Alte piese provin de
la Cezava-Novae şi de la Kostolac-Viminacium. De la Majilovac, din sectorul
Porţilor de Fier provine o imitaţie barbarizată după un solidus de la Theodosius al
II-lea27. Un solidus de la Theodosius al II-lea face parte dintr-un tezaur mai târziu,
îngropat în timpul lui Anastasius I, descoperit la Montana-Mihajlovgrad, în
Bulgaria de Nord-Vest, la vremea aceea, parte a provinciei Dacia Ripensis. Un alt
solidus al acestui împărat provine de la Pisarevo (distr. Plevna), în Bulgaria de
Nord-Vest, la graniţa dintre provinciile Moesia II şi Dacia Ripensis28 •

24 Monedă inedită din colecţia Muzeului Regiunii Porţilor de Fier din Drobeta-Turnu Severin, nr. inv.
aur 2 1 . Datează din anii 430-440; Gh. Popilian, Şt. Chiţu şi M. Vasilescu, Vi/la suburbană de la
Romula, jud. Olt, în MCA, Ploieşti, 1 995, pp. 23 1 -234; O. Toropu şi O. Stoica, în Drobeta, 2, 1 976,
p. 1 14, dar atribuită, în mod eronat, lui Theodosius al III-lea; Monedă inedită, păstrată într-o
colecţie particulară din Craiova.
25 Maria Chiţescu şi Gh. Poenaru Bordea, op.cit., p. 198; Monede inedite, păstrate în colecţia MBT,
nr. de inv. 65 şi 68. Ele au fost menţionate de către l. Berkeszi , op.cit., pp. 23 şi 46. Moneda de l a
Theodosius a l II-lea, provenită dintr-o localitate neprecizată d i n Banat menţionată d e V. Butnariu,
în "Arh. Mold", 1 4, 1 8 8 1 , p. 90 este una din aceste piese.
26 M. Yasic, op.cit., p. 289; ldem, Nalaz solida Teodosija 1/ u
kastrumu Pontes, în "Numizmaticar" , 6,
1 983, pp. 99- 1 12.
2 7 ldem, L 'or monnaye., III, p. 303, nr. 65. Piesă emisă la THE, din tipul Ratto, nr. 1 50 Ibidem., p.
303, nr. 69, nr. 62, nr. 68 şi nr. 66.
28 G. Aleksandrov, Rezultati ot raskopite 11a krepost Montana ( 1971- 1982) în Montana, Sofia, 1 987,
p. 80, nr. 6. Tezaurul cuprinde 12 aurei şi solidi de la Diocletianus, Theodosius al II-lea, Leon 1,
Zenon şi Anastasius I şi Teodora Kovaceva, op.cit., pp. 15- 1 6, nr. 1 5 . Tipul Sabatier, 1, 1 55, nr. 5.
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Descoperirile de solidi de la Theodosius al II-lea din zona Porţilor de Fier
nu pot fi considerate ca dovezi peremptorii ale controlului confederaţiei hunice şi
gepidice asupra Olteniei în deceniile trei-şase ale secolului ale V-lea, aşa cum s-a
afirmat uneori 29 . La o cercetare mai atentă, apare evident faptul că cele mai multe
descoperiri de monede de aur datează anterior atacurilor din 443 şi 447 . Este clar
că solidi au ajuns în zona limesului Porţilor de Fier ca urmare a plăţilor efectuate
de către administraţia imperială în favoarea trupelor de limitanei. chiar dacă între
aceştia se găseau şi numeroşi barbari trecuţi în serviciul autorităţilor de la
Constantinopol, cum era cazul garnizoanei de la Pontes, care era compusă şi din
goţi30. Chiar numărul de cinci piese al tezaurului de la Pontes, recuperat în condiţii
de cercetare arheologică, este tipic pentru sumele de cinci solidi plătite ca donativa
de către autorităţile imperiale tuturor soldaţilor. De altfel, comparativ cu numărul
de piese de acest fel descoperite în Pannonia, Dacia intracarpatică şi cea
extracarpatică, apariţiile de solidi din prima jumătate a secolului al V-lea din
Oltenia sunt incomparabil mai rare3 1 • Raritatea descoperirilor de monede de aur de
la Theodosius al II-lea în Oltenia şi Banat este destul de greu de explicat în cazul în
care teritoriul ar fi făcut parte din confederaţia hunică. Având în vedere apropierea
geografică de provinciile romane din Balcani, presupusa participare la raiduri a
unor contingente ridicate din zonele menţionate ar fi trebuit să fi fost importantă şi
partea de monede luate ca pradă sau provenite din redistribuirea tributurilor ar fi
fost mult mai consistente.
Raritatea numerarului de aur în spaţiile dintre Olt şi Tisa pare să se menţină
în cadrul aceloraşi parametri şi după 454, data destrămării confederaţiei hunice. De
altfel, credem că monedele de aur din cea de-a doua jumătate a secolului al V-lea
descoperite în Oltenia să fi reprezentat resturi din sumele expediate de la
Constantinopol garnizoanelor şi autorităţilor rămase la nord de fluviu şi mai puţin
rezultatul tributurilor plătite gepizilor pentru a asigura pacea la frontiera
dunăreană32 . În cazul piesei de la Theodosius al li-lea din zona salinelor din nordul
Olteniei, ea ar putea reprezenta dovada comerţului cu sare dintre această arie şi
provinciile balcanice ale Imperiului Roman, lipsite de această resursă vitală.
În ciuda evenimentelor care au dus la devastarea şi abandonarea Sucidavei,
ca şi a invaziilor hunice repetate în Balcani, trebuie să fim prudenţi în a extinde
Pentru o presupusă stăpânirea hunică asupra Olteniei cf. D. Tudor, în Istoria României, voi. 1, pp.
659-661 ; O. Toropu, Romanitatea., p. 1 1 7 şi Suzana Dolinescu-Ferche, op.cit., p. 95.
30 M. Vasic, L'or monnaye., III, pp. 29 1 -292.
31 Vezi în acest sens l ista descoperirilor recenzate de Gh. Poenaru Bordea şi R. Ocheşeanu, în BSNR,
86-87, 1 992- 1 993, 1 40- 1 4 1 pp. 3 1 5-3 1 8.
32 M. Vasic, L'or monnaye., III, p. 292 considera că majoritatea monedelor de aur din anii 450-535,
descoperite în nordul Serbiei reprezentau părţi din tributurile plătite de autorităţile de la
Constantinopol către foederaţi i barbarii din zonă, pentru a menţine pacea şi a prot�ja un sector de
frontieră lipsit de fortificaţii şi trupe, după devastările hunice teribile din anul 443. In Oltenia nu se
cunosc descoperiri gepidice anterioare sau posterioare anului 568, cf. O. Toropu, Romanitatea., p.
1 1 8.
29

,
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situaţia din aşezarea de la vărsarea Oltului la nivelul tuturor fortificaţiilor din zona
capului de pod romana-bizantin din Oltenia. Cercetările din ultimii ani încep să
ofere unele dovezi, e drept timide, după care alte aşezări nord-dunărene nu au fost
părăsite, s-au refăcut mai repede. În acest caz am putea invoca unele descoperiri de
la Drobeta, care par să indice faptul că locuirea de aici nu a fost eradicată de atacul
din anii 424-427, dar şi nici după cele, mult mai distrugătoare, din anii 443 şi 447 .
Afirmaţia noastră se bazează pe câteva descoperiri de monede de bronz (AE 4) de
la Theodosius al II-lea, Marcianus şi Leon I. Un alt minimus de la Zenon este
menţionat la Reşca (corn. Dobrosloveni, jud. Olt)33. Apariţia unor astfel de
descoperiri la nord de Dunăre nu este atât de stranie pe cât ar putea părea la prima
vedere, căci monede de acest fel se regăsesc şi la sud de Dunăre la Gamzigrad,
vechea Romuliana şi în câteva tezaure din Bulgaria de nord-vese4•
Reluarea folosirii monedelor mărunte de bronz pe ambele maluri ale
Dunării , în zona Porţilor de Fier, deja spre mijlocul secolului al V -lea este un
argument important al restabilirii rapide a controlului imperial, încă din primii ani
după dezintegrarea confederaţiei hunice. Grupurile de huni menţionate la sud de
Dunăre după 454 se aflau acolo în calitate de refugiaţi, acceptaţi de romani ca
foederati şi nu de stăpâni autonomi, cum s-a crezut anterior35.
Cu excepţia câtorva descoperiri de monede de bronz din anii 450-474 de la
Drobeta şi Reşca, menţionate deja, datele de care dispunem în prezent ne împiedică
să urmărim, cu suficientă acurateţe evoluţia pătrunderii monedelor romane târzii
spre capetele de pod de la nord de Dunăre, în decursul celei de a doua jumătăţi a
secolului al V -lea şi, deci implicit, şi asupra cronologiei restabilirii administraţiei
imperiale asupra acestora. Până în prezent, în Oltenia, se cunosc puţine descoperiri
de monede de aur din anii 450-49 1 . Un solidus de la Zenon (475-49 1 ) a fost
descoperit în zona Olari (corn. Pârşcoveni, jud. Olt). Moneda face parte din colecţia
Muzeului Olteniee6.
33 Drobeta: Piese inedite din colectia Institutului de Tracologie - Filiala Craiova, ele ne-au fost puse la
dispozitie de către prof. dr. Gh. Popilian, căruia îi multumim şi pe această cale. Moneda de la
Theodosius al II-lea face parte din tipul "cruce în cunună", iar cea de la Marcianus, din tipul
CONCORDIA sau VICTORIA A VGG. O. Toropu, Romanitatea., pp. 33-34, considera că Drobeta
a fost refăcută numai în vremea lui Justinianus 1. M. Davidescu, Drobeta., p. 220 afirma că în
această importantă aşezare lipsesc descoperirile din toată perioada cuprinsă între domnia lui
Arcadius şi cea a lui Anastasius 1; Reşca: Al. Odobescu, în AARMSI, 1 0, 1 882, p. 262, C.
Schuchard, în AEM, 9, 1 895, p. 230. D. Protase, Problema., p. 82, nr. 146, 8. Mitrea, în SCIV, 1 4,
1 963, 1 . p. 1 47, O. Toropu, Romanitatea., p. 268; C. Preda, în SCIV, 26, 1 975, 4, p. 478 şi V.
Butnariu, în "Arh. Mold", p. 89, nr. 36.
34 D. Jankovic, Le tresar de minimi de Gramzigrad, în "Numizmaticar", 1 7, 1 984, pp. 2- 1 1 . Tezaurul
se încheie cu mini mi de la Anastasius 1. Autorul crede că el a fost ascuns cu prilejul atacului bulgar
din anul 499, dar acest raid a afectat mai ales Dioceza Thraciei. Numai atacul din anul 502 a vizat şi
Illyricum-ul; Docka Vladimirova-Aiadzova, op.cit. p. 87, nr. XVIII. Tezaurul de la Nikjup (distr.
Veliko Tămovo)se încheie cu monede de bronz de la Zenon.
35 D. Tudor, lst. României, voi. I, p. 66 1 .
36 MOC lnv. I 8394/8579.
.
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Sunt publicaţi doi solidi şi un tremissis de la Zenon proveniţi de pe
teritori ul Banatului. Câte un solidus de la acest împărat provine de la Honorici
(corn. Victor Vlad de la Marina, jud. Timiş) şi de la Bela Crkva (Biserica Albă, în
Banatul iugoslav). Alături de aceştia se mai păstrează în colecţia Muzeului
Banatului din Timişoara un tremissis, provenit dintr-o localitate neprecizată, din
această provincie. Seriei de descoperiri bănăţene îi adăugăm o monedă de aur din
secolul al V-lea, aparţinând unui suveran neprecizat, a fost descoperită la Petroman
(corn. Ciacova, jud. Timiş)37•
Restabilirea deplină a sistemului economic şi social tipic roman,
caracterizat, printre altele şi de folosirea pe scară largă a numerarului de bronz în
teritoriile învecinate limesului Porţilor de Fier, ca şi reluarea legăturilor cu centrul
sunt ilustrate de tezaurul de la Gamzigrad. La sud de Dunăre se întâlnesc mai multe
descoperiri de monede de aur din anii 450-49 1 . La Vrazogrnac (distr. Negotin)
provine un solidus de la Marcianus (450-457). Solidi de la Zenon (474-49 1 ) au fost
descoperiţi la Negotin şi Hajducka Vodenica38 • Din Bulgaria de Nord, de la
Pirgovo (distr. Ruse) provine un tezaur de 14 solidi de la Arcadius, Honori us,
Theodosius al II-lea şi Leon I. Un solidus de la Leon 1 şi doi de la Zenon fac parte
dintr-un tezaur de 1 2 solidi descoperit la Montana-Mihaj lovgrad, în Bulgaria de
Nord-Vest, a cărui îngropare s-a petrecut în timpul domniei lui Anastasius 139. Câte
un solidus de la aceiaşi suverani se întâlnesc şi în componenţa unui alt tezaur, de 29
solidi şi un tremissis, îngropat în anii 544-545, descoperit la Hajducka Vodenica40.
În ambele cazuri structura tezaurelor indică o remarcabilă rată de supravieţuire a
numerarului de aur emis în cea de-a doua jumătate a secolului al V -lea. Numărul
mare de monede de la Zenon poate fi pus în legătură şi cu luptele purtate pe
teritoriile Moesiei II, Daciei Ripensis şi Moesiei 1, în anii 480, 486 şi mai ales din
488, contra ostrogoţilor răsculaţi, în ultimul caz aliaţi şi cu gepizii. Războiul cu
ostrogoţii a necesitat plăţi considerabile din partea autorităţilor centrale către
trupele de limitanei locale şi pentru mercenarii străini, în primul rând către bulgari,
al căror sprijin a fost decisiv în victoria câştigată de către bizantini4 1 •
Seria descoperirilor monetare s e v a relua p e scară, mai mult sau mai puţin
largă, după reforma lui Anastasius 1, fără, ca acest lucru să însemne, în mod
necesar şi data de început a restabilirii modului şi · instituţiilor clasice romana37

Monede inedite: MBT, nr. inv. 8, 1 33 şi 52/19. Monede1e de la Honorici şi Bela Crkva au fost
menţionate de 1. Berkeszi, op.cit., pp. 1 9 şi 2 1 ; D. Protase, Problema., p. 1 76, nr. 1 10, C. Preda, în
SCIVA, 26, 1 975, 4, p. 476 şi V. B utnariu. în "Arh. Mold", 14, 1 99 1 , pp. 89. nr. 3 1 .
38 M . Vasic, L 'or monnaye, III, p. 304, nr. 76 ş i nr. 8 1 -82.
39 Do�ka Vladimirova-Aladzova, op.cit., p. 88, nr. XIX şi G. Aleksandrov, op.cit., p. 80, nr. 7-9.
40 V. Kondic, Le tresar de monnaies d'or de Hajducka Vodenica (limes danubien), în N. Duval, M .
Jeremic, J. Guyon, G. Cardi, V . Kondic, C. Metzger, VI. Popovic, J. Werner, Caricin Grad /, Les
basiliques B et J de CariCin Grad, quatre objets remarquables de Caricin Grad, Le tresor de
Hajducka Vodenica, ed. N. Duval şi VI. Popovic, Belgrad-Roma, 1 984, p. 1 85, nr. 1 -2 .
4 1 Asupra acestui eveniment cf. V . Gjuzelev, Prabălgarite do zaselva11eto im na Balkaskija poluostrov,
în /storija na Bălgarija, voi. II, Părva bălgarska dărf.ava, Sofia, 1 98 1 , p. 62.
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bizantine de civilizaţie, cum se crede adesea42 • Descoperirile frecvente de monede
romane din secolele 1-IV în straturile şi complexele romana-bizantine constituie
dovada utilizării vechiului numerar de către populaţia locală. Mai mult decât atât,
greutatea vechilor sesterţi, dupondii şi aşi, ca şi a nummiilor din perioada
Constantiniană se integrau destul de bine în sistemul metrologic instituit prin
reforma anastasiană, mai ales pentru nominalurile emise după 50743. Fără a
minimaliza importanţa măsurilor luate de acest suveran pentru întărirea sistemului
defensiv dunărean, inclusiv în nord-vestul Daciei Ripensis, Ia Ratiaria44,
considerăm că ele erau doar o parte dintr-un proces mai îndelungat, care a început
în vremea lui Marcianus şi a continuat şi sub Justinianus 1 şi urmaşii săi. Ponderea
foarte inegală a monedelor lui Anastasius 1 în cadrul descoperirilor din cele mai
importante fortificaţii nord-dunărene ale Imperi ului Bizantin - Drobeta şi Sucidava
- poate să aibă o semnificaţie de istorie locală reală. Cu toate acestea, noi credem
că aceste discrepanţe se datorează şi gradul diferit de documentare de care
dispunem asupra materialului numismatic din cele două centre. De exemplu,
prezenţa nummiilor la sud de Dunăre ne face să credem că astfel de piese se vor
descoperi şi la nord de fluviu, în măsura în care materialul păstrat în diverse
colectii va fi reluat de cercetători mai adânc specializaţi în numismatica epocii
roma� e târzii şi a celei bizantine timpurii. În timp ce am putut cerceta întreg
materialul inedit de la Drobeta, în cazul Sucidavei, am avut la dispoziţie doar
materialul publicat până la începutul anilor '80 şi sistematizat de către V.
Butnariu45 • Cu toate acestea, ştim că un număr important de monede bizantine
descoperite în cursul cercetărilor arheologice din perioada post-belică de la
Sucidava rămâne încă inedit.
Cele 21 monede de la Anastasius 1 descoperite în Oltenia, oferă un ordin de
mărime perfect comparabil cu cele rezultate din tezaurele din secolul al VI-lea
provenite din Dioceza Daciilor sau cu cele din Moesia 1 146 . Distribuţia cronologică
a materialului numismatic din cele două eşantioane este ilustrată în fig. nr. 147:
D. Tudor, î n lst. României, voi. 1, p . 661 şi O. Toropu, Romanitatea., p. J O I
Pentru reutilizarea vechiului numerar roman î n contexte romano-bizantine vezi: V. Popovic, Les
monnaies romaines de Tsarichin Grad, în Numizmaticar, 3, 1 980, pp. 1 2 1 - 1 28; K. Butcher. The
Coins, în A. Poulter, Nicopolis ad /strum: A Roman, Late Roman and Early Byzantine City,
Excavations 1 985- 1 992, Londra, 1995, pp. 269-3 1 4 şi E. Oberlănder-Târnoveanu, în "Histoire et
Mesure", 17, 2002. 3-4, pp. 1 64- 1 65.
44 Vezi 1. Bamea, în EBPB, 3, pp. 47-48 şi V. Vclkov, Natpis na car Anastasije (491-518) ot
Ratiarija, în "Arheologija" , 1984, 1 -2, pp. 92-94.
45 V. Butnariu, în BSNR, 77-79, 1983- 1985, 1 3 1 - 1 33, pp. 220 şi 226-227
46 lvana Popovic, Index nummorum, în "Numizmaticar" , 7, 1984, pp. 9 1 -92. Autoarea a sintetizat
datele privind emisiunile monetare cuprinse în 20 tezaure din secolul al VI-lea descoperite în
cupri nsul Diocezei Daciilor, cele mai multe, chiar în zona învecinată Porţilor de Fier (Boljetin,
Bosman, Caricin Grad A-G, Dobra, Malo Golubinje, Klinovac, Nis, Veliko Orasije, Pincum-Veliko
Gradiste, Pirot, Slatinska Reka, Suva Reka, Ta! iata-Veliki Gradac şi Tekija.
47 Cronologia tuturor monedelor din perioada 498-720 pe care le-am studiat se bazează pe cea
stabilită de W. Hahn, în MJB. 1-III.

42
43

53

ERNEST OBERLĂNDER-TÂRNOVEANU
Dina m ica afluxu l u i monetar
la nord de Dunăre (Oltenia) - 498-51 8

2�------�

1 ,5 �----�
1 Y---�----�

498-507

507-51 2

512-51 7

51 7-518

1O OLTENIA O mia O DIOCEZA DACII LOR
Fig.

nr.

• mia

1

1

Cele mai vechi monede reformate de la Anastasius 1 descoperite în Oltenia
romană provin de la Drobeta. Este vorba de doi folles emişi între anii 507-5 1 2.
Comparativ cu zona învecinată din sud, unde noile monede ajung în număr redus,
încă în perioada iniţială a reformei, procesul de pătrundere al monedelor reformate
în zonele de dincolo de fluviu pare să fi fost relativ întârziat. Până la obţinerea unor
dovezi clare, este dificil de făcut o legătură între apariţia târzie a monedelor
reformate la nord de Dunăre şi atacurile bulgare din anii 493, 499 şi 50248, chiar
dacă ultima invazie a vizat direct şi Prefectura lllyricum-ului. Apariţia câtorva
monede reformate în cadrul descoperirilor, deşi foarte semnificativă ca fapt istoric,
pare să reprezinte, mai degrabă, un fenomen izolat, căci marea majoritate a
emisiunilor acestui împărat cunoscute în Oltenia datează de la sfârşitul domniei
sale. Descoperirile de monede de la Anastasius 1 în Oltenia pun în evidenţă faptul
că reforma monetară şi-a făcut simţită efectul numai după anul 5 1 2, chiar dacă
primele piese noi începuseră să apară deja între 507-5 1 2. Situaţia din Oltenia se
înscrie în modelul general întâlnit Ia nordul Dunării de Jos, pe care-I regăsim şi în
B anat, Muntenia şi Moldova. Şi acolo domină numerarul emis în ultimii cinci ani
de domnie. Fenomenul nu reprezintă altceva decât o reflectare a consolidării
politice şi economice a Imperiului, după lichidarea ultimului mare conflict politic
48

V. Gjuzelev, în lstorija na Bălgarija. voi. Il, p. 62.
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de la Dunărea de Jos, reprezentat de răscoala condusă de către Vitalianus, agravat
de imixtiunea externă a bulgarilor şi slavilor49 • Descoperirile datate din anii 5 1 25 1 7 dovedesc un aflux destul de important al monedelor bizantine spre capetele de
pod nord-dunărene, mai ales la Drobeta. Din această etapă, aici, se cunosc şase
folles, din care unul pare să fie o imitaţie barbarizată50 • Follis-ul în discuţie este
primul exemplar de acest tip cunoscut în cadrul descoperirilor nord-dunărene.
Situaţia aceasta nu este caracteristică numai enclavei bizantine de la Drobeta.
Datele rezultate din analiza descoperirilor din Dioceza Daciilor indică o dinamică
similară. Din aria Sucidavei provin două piese de la Anastasius, dintre care un
exemplar a fost descoperit în cursul cercetărilor arheologice din fortificaţia de la
Sucidava-Celeiu, iar celălalt a fost găsit la Orlea (grindul Grădiştea). Prima piesă
provine dintr-un context arheologic mai târziu, datat după domnia lui Justinianus 1.
După părerea noastră, acest fapt nu îi alterează valoarea documentară, căci moneda
pare să provină, mai degrabă din stocul local, decât din monede sosite ulterior din
Balcani, având în vedere faptul că reformele monetare succesive, întreprinse de
Justinianus 1 au scos din uz folles-ii emişi anterior anului 538. Piesele mai vechi,
care au supravieţuit, au putut fi utilizate la valoarea lor nominală, numai după 5 52,
când greutatea noilor monede de un folles a fost restabilită la cea avută înainte de
538. Alte monede de la Anastasius I emise între 5 1 2-5 1 7 provin de la Popoviceni
(actualmente parte a satului Goicea, corn. Goicea, jud. Dolj), de la Terpeziţa (corn.
Lazu, jud. Dolj) şi din zona Râmnicu Vâlcea. Şase folles din anii 5 1 2-5 1 7 provin
din localităţi neprecizate din Oltenia. Probabil, cei mai mulţi au fost găsiţi în zona
de sud a provinciei, poate chiar în aria Sucidavei. Din Oltenia se cunoaşte, până în
prezent numai o singură descoperire de monede de aur de la Anastasius l. Este
vorba despre un solidus, provenit din zona Craiovei . Descrierea foarte sumară a
piesei împiedică datarea ei înainte sau după reforma din anul 4985 1 •
49

Ibidem şi P. Petrov, Slavjanskite plemena do sredata 11a VII v., în lstorija na Bălgarija, voi. II, p.p
30-3 1 .
50 MPF, nr. inv. 52 1 6. Asupra originii ş i răspândiri i imitaţiilor barbarizate după monedele bizantine de
bronz şi aur cf. Dobrila Gaj-Popovic, The Appearance of the Barbarized Folises in the 6'1' Century
in the Balkan Peninsula, în Balcanoslavica, 2, 1 973, p. 99 sqq. şi J. Jurukova, Varvarski
podraienija na vizantijski bronzovi moneti ot VI v., în Arheologija, 7, 1965. 1 , pp. 2 1 -23. Cele doua
autoare consideră că monedele de acest tip reprezintă rezultatul activităţii unor ateliere locale,
controlate de populaţia romanică. După părerea noastră, ipoteza este dezminţită de prezenţa într-o
proporţie importantă a pieselor barbarizate în tezaurele din secolul al VI-lea din Siria şi Palestina.
Aceste monede au fost bătute de ateliere orientale, în cursul ocupaţiilor sasanide, pentru a suplini
necesarul de numerar în momentele de criză. Monedele barbarizate au pătruns în Balcani în
perioadele de restabilire a controlului imperial asupra provinciilor orientale. lmitaţiile după
monedele romana-bizantine de aur din /r lna învecinată Dunării Mijlocii au fost produse de
atelierele gepidice, în primul rând de cel de la Sirmium, cf. L Meixner, Kovnica Sirmijum u vreme
seobe naroda, în Numizmaticke Vijesti, 10, 1963, 20, p. 9. Vezi de asemenea A. Kiss, numizmatikai
adatok az italiai keletigât kiralysag (489/493-552) kifeljedesehez, în Nkozlony, 82-83, 1 983- 1 984,
pp. 1 9-2 1 , privind zonele de dincolo de Drava.
5 1 Piese inedite, tip MIB. 1, nr. 24 şi 25, păstrate în colecţia Muzeului Regional al Porţilor de Fier din
Drobeta-Turnu Severin (mai departe abreviat MPF). nr. inv. 5213 şi 5397. Datorită lipsei unor
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Descoperiri de monede de la Anastasius 1 se cunosc şi în alt cap de pod
Nord-dunărean al Imperiului bizantin, cel de la Sapaja (Banatska Palanka), situat la
Nord de Viminacium, în zona de vărsare a Caraşului şi Nerei în Dunăre. Aici au
fost descoperite în cursul cercetărilor arheologice opt monede bizantine de bronz
de la Anastasius, până la Mauricius. O piesă de jumătate de follis emisă la
Constantinopol în anii 5 1 2-5 1 8 a fost descoperită la Dorobanţi (corn. suburbană a
oraşului Curtici, jud. Arad), într-un mormânt gepidic de inhumaţie. Un follis al
acestui împărat provine de la Ostrovo, în Banatul iugoslav. El se păstrează în
colecţia Muzeului Banatului din Timişoara, alături de alţi trei folles şi de o piesă de
jumătate de folles, care au fost descoperiţi în aşezări neprecizate din Banat. Tot
dintr-o localitate neprecizată din Banat provine un solidus de la Anastasius 1 5 2. Pe
lângă emisiunile atelierelor imperiale din secolul al VI-lea, în Oltenia şi Banat au
pătruns şi imitaţii ale monedei bizantine de aur emise de regatele germanice. În
colecţiile Muzeului Banatului din Timişoara se păstrează un tremissis ostrogotic
emis în numele lui Anastasius 1, în timpul lui Theodoricus, la Roma, în anii 4925 1 853 . Probabil că moneda a ajuns în zonă ca urmare a contactelor cu Sirmium,
care făcea parte din Regatul ostrogotic în primele decenii ale secolului al VI-lea,
înainte de a fi ocupat de gepizi. Nu se poate, însă, exclude nici ipoteza ca moneda
ostrogotică să fi ajuns în Banat mai târziu. ca pradă sau soldă a unui participant
local la războaiele bizantino-ostrogotice din vremea lui Justinianus I. În acest sens
există câteva descoperiri sud-dunărene care conţin monede de aur ostrogote sau
descoperiri de monede imperiale bătute în Dalmatia sau în Italia, în Oltenia.
trimiteri la nr. de inv. este imposibil de precizat care sunt monedele de la Anastasius 1, ca şi ale
urmaşilor săi, descoperite Ia Drobeta, la care face frecvent aluzie O. Toropu, op.cit., p. 1 0 1 , urmat şi
de către C. Preda, în SCIV, 23, 1 972, 3, p. 4 1 0. În mod paradoxal M. Davidescu, Drobeta., p. 220
nu menţionează existenţa unor descoperiri de monede de la Anastasius 1 Ia Drobeta.; 1. Stîngă,
op.cit., pp. 152- 153, nr. 2 17-220. Emisiuni de tip M/8, I, nr. 27, păstrate în colecţia MPF, nr. de inv.
5 2 1 6, 5220, 5246, 5270, 538 1 şi 5409. În ceea ce priveşte identificarea unora dintre aceste monede,
cu cele menţionate anterior de O. Toropu şi C. Preda vezi remarca de la nota nr. 42.; O. Toropu şi
O. Stoica, op.cit., p. 1 64; C. Preda, op.cit. , p. 398 şi V. Butnariu, op.cit., p. 222, nr. 89 şi 228, nr. 1 ;
Gh. Poenaru Bordea, în SCN, 6, 1975, p. 79 ş i V . Butnariu, op.cit., 1 3 1 - 1 33, p . 224, nr. 1 . ; Gh.
Poenaru Bordea şi C. Voicu, în SCIV A, 26, 1976, 1, p. 1 54, nr. 8 şi V. B utnariu, op.cit., p. 222, nr.
1 19; Piesă inedită aflată în colecţia MOC, nr. de inv. I 9 1 83; Piesă inedită aflată în colecţia
Muzeului Judeţean de Istorie Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea (mai departe abreviat MJIVL), nr. de inv.
970; Piesele inedite sunt păstrate în colecţia MOC, nr. inv. I 1 34 1 0, 1 4059/1-3, 1 4073 şi 27026.
Monedele provin din vechea colecţie a Muzeului Olteniei, care reunea descoperiri ante şi postbelice
a căror evidenţă, din păcate, nu a fost riguros ţinută, sau a fost pierdută în cursul anilor '50- '60. O
altă piesă, tipul Ml8, 1 23 a, CON, a. 507-5 1 2 face parte dintr-o colecţie particulară din Craiova.; B.
Mitrea, în SCIV, 17, 1966, 2, p. 425 şi V. Butnariu, op.cit. , p. 2 18, nr. 39.
52 Liljana Bakic, op.cit., p. 1 3 ; B. Mitrea, în Dacia, N. S., 6, 1964, p. 54 1 , nr. 48; C. Preda, op.cit., p.
400 şi V. Butnariu, op.cit., p. 2 1 9, nr. 44; Moneda de la Ostrovo a fost menţionată de 1. Berkeszi,
op.cit., p. 38. Monede inedite păstrate în colecţia MBT, nr. de inv. 1 1 şi 80 (trei exemplare). Patru
piese sunt folles de tip Ml8, 1, 27, emişi la CON între anii 5 1 2-5 17. Un alt follis este de tipul M/8,
1, 28 a, bătut în atelierele metropolitană în anii 5 17-5 1 8; Piesă inedită, păstrată în colecţia MBT, nr.
de inv. 1 34, de tip M/8, 1, 7, emisă la CON între ani i 507-5 18.
53 Monedă inedită, MBT, nr . de inv. 5. Piesa face parte din tipul Ml8, 1, 1 1 , ROMA, a. 492-5 18.
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Laturile monetare din anii 49 1 -5 1 8 provenite din enclavele bizantine de la
nord de Dunăre şi din zonele adiacente lor prezintă deja în mod clar un element ce
va caracteriza întreaga penetraţie şi circulaţie monetară din acest areal până în
secolul al VII-lea. Este vorba de difuzarea numerarului mai ales pe căi politice,
prin plata soldelor, a donativelor, a unor stipendii şi tributuri şi mai puţin prin
canalele economice normale, adică prin comerţul inter-regional sau la mare
distanţă. Acest lucru este valabil nu numai pentru moneda de aur sau de argint, cum
sunt înclinaţi să accepte majoritatea istoricilor şi arheologilor, dar şi pentru cea de
bronz, chiar dacă folosirea ei era legată, în ultimă instanţă, de asigurarea traiului
cotidian al posesorilor. Doar o mică parte din numerarul găsit în acest spaţiu a fost
difuzat prin deplasarea persoanelor, călători sau misionari54 . Cel puţin în această
fază a cercetărilor, nu avem suficiente dovezi ale participării pe scară largă a
teritoriilor din capetele de pod bizantine la comerţul cu popoarele din Barbaricum
ul "apropiat" sau mai "îndepărtat", chiar dacă o parte importantă a principalelor căi
de acces dinspre Balcani spre "Gepidia" sau "Avaria" treceau prin Oltenia şi Banat.
Nu sunt documentate arheologic existenţa unor "antrepozite" de-o parte şi de alta a
defileelor care străbat Carpaţii şi nici nu se semnalează mari concentrări de monede
de aur sau de produse de lux în aceste arii sau în zona vadurilor dunărene.
Monedele de la Anastasius 1 descoperite în Oltenia şi Banat se integrează
în mod unitar în masa de descoperiri de monede de la Anastasius 1 menţionate în
aşezările de pe limesul Daciei Ripensi s. Cele şase exemplare de la Anastasius 1 de
la Drobeta reprezintă un ordin de mărime întru totul comparabil cu cel al
monedelor similare cunoscute în zona Viminacium, cel mai important centru
strategic bizantin din zona dintre vărsarea Moravei şi Timokului în Dunăre. Din
aria acestui centru romana-bizantin au fost publicate şase monede de bronz de la
Anastasius 1 - trei folles, trei jumătate de folles, precum şi o imitaţie gepidică (?)
după un tremissis al acestui împărat. În cursul săpăturilor arheologice de la
Justiniana Prima-Caricin Grad au fost descoperiţi doi folles de la Anastasius 1,
bătuţi între anii 5 1 2-5 1 7. Şapte minimi emişi de Anastasius 1 fac parte dintr-un
tezaur de 4 1 de piese de bronz cuprinzând şi exemplare de la Theodosius al II-lea,
Marcianus, Leon 1 şi Zenon, alături de imitaţii locale din plumb, descoperit la
Gamzigrad (Romuliana). Această descoperire este una dintre cele mai importante
izvoare pentru cunoaşterea circulaţiei monetare din secolul al V -lea, din zona
învecinată Dunării de Jos. Tezaurul indică în mod clar continuarea pătrunderii şi
utilizării numerarului de bronz romana-bizantin spre teritoriile nordice ale Diocezei
Daciilor şi în cursul celei de a doua jumătăţi a secolului al V -lea, o perioadă foarte
dificilă, după putemicele atacuri hunice din anii 443-447. Mulţi istorici şi arheologi
au considerat că invazia din anul 443 a pus capăt pentru mai bine de 50 de ani
54

Asupra mecanismelor care au reglementat circulaţia monedei bizantine cf. Cecile Morrisson. La
diffusion de la monnaie de Constantinople, în Consrwuinople and its Himerland, ed. C. Mango şi
G. Dagron, Aldershot, 1 995, pp. 77-89 şi Eadem. Byzanline Money: Ils Production and Circulation,
în Ee. Hystory, pp. 909-966.
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funcţionării limesului romana-bizantin din regiunea Porţi lor de Fier. După unele
opinii, sistemul de apărare local a fost refăcut numai spre 530-535 55 • În realitate,
refacerea vieţii romane în aşezările din zona de la sud de Dunăre au început deja în
timpul lui Marcianus (450-457). Tot din această epocă se reia şi pătrunderea
monedei mărunte de bronz, chi ar dacă, pentru moment, procesul este documentat
destul de lacunar. Tot la Romuliana sunt menţionate şi descoperiri de monede
reformate - folles şi jumătate de folles. O monedă de la Anastasius I provine de la
Mala Vrbica (distr. Negotin, Serbia). Un tremissis al acestui împărat a fost
descoperit la Kaliste, aşezare situată la sud de Viminacium56 . În vremea lui
Anastasius 1 a avut loc ascunderea tezaurului de la Montana, în Bulgaria de Nord
Vest. Din cele 1 2 monede de aur ale tezaurului şapte sunt solidi de la Anastasius 1
emişi între anii 507-5 1 8 57.
Monede de la Anastasius 1 fac parte şi din structura câtorva tezaure mai
târzii, descoperite în Serbia de Nord, în sectorul cuprins între râurile Morava şi
Timok. Şapte monede ale acestui împărat, cu toţii folles emişi la Constantinopol,
între anii 5 1 2-5 1 7, constituie o parte din tezaurul de 20 de piese de bronz de la Dobra
- "Manastir", o fortificaţie situată în zona Porţilor de Fier. Monedele au fost ascunse
în anul 544-545, cu prilejul atacului extrem de puternic al kutrigurilor îndreptat
împotriva teritoriilor bizantine din Diocezele Thracia şi Dacia. Tot de acelaşi context
politica-militar ţine şi tezaurul de la Prahovo, care conţine 1 57 monede de la
Anastasius I, dintr-un total recuperat de 579 piese. Alte piese fac parte din tezaurul
de la Veliko GradiSte, datat pe la 5 80-58 1 . Monedele lui Anastasius sunt în număr de
patru, dintr-un total de 1 7 piese. Între emisiunile acestui împărat din tezaurul de la
Veliko Gradiste trebuie să atragem atenţia asupra unei piese de cinci nummia,
singurul exemplar din acest nominal, cunoscut până în prezent în zona Porţilor de
Fier. Cealaltă descoperire este cea de la Veliki Gradac, îngropată la sfârşitul secolului
al VI-lea, în anii 594-595. Monedele acestui împărat sunt reprezentate prin şase
piese, dintr-un total de 1 07 exemplare. Toate monedele sunt emisiuni de la
Constantinopol, bătute în anii 5 1 2-5 1 8 5 8 . Tezaurele amintite, dintre care unele
ascunse spre mijlocul sau sfârşitul secolului al VI-lea indică o rată de supravieţuire
55 M. Vasie, L 'or monnaye, III, p. 292 .
56 V. lvanisevie, Vizantijski novac (491- 1092) iz zbirke Narodnog Muzeja u Pof.arevacu, în
Numizmaticar, I l , 1988, p. 90, nr. 1 -7. De remarcat faptul că în zona Singidunum (Belgrad), până
în prezent, nu se cunosc monede de la Anastasius 1. Cele mai timpurii descoperiri datează din
vremea lui Justinus 1 , cf. ldem, Vizantijski IWvac ca Beogradske tvrdave, în "Numizmaticar" , 10,
1 987, pp. 97-98, nr. 1 -2; VI. Popovie în Caricin Grad, voi. 1 , p. 90, nr . 1 -2 şi p. 1 30, nr. 3; D.
Jankovie, loc.cit.; Monedă inedită, tip M/8, 1, nr. 27 se păstrează în colecţia MPF, nr. de inv. 5396;
M. Vasie, L 'or monnaye, III., p. 305, nr. 86.
57 G. Aleksandrov, în Montana, Sofia , 1987, p. 80, nr. 1 0- 1 6.
58 Dusica Minie, Le tresar de monnaies en bronze protobyzantin de Dobra, în "Numizmaticar" , 7,
1 984, pp. 12-17; VI. Popovie, Petits tresors et tresors demembres de monnaies de bronze
protobyzantins de Serbie, în Numizmaticar. 7, 1984, p. 58 şi pp. 75-76, nr. 1 -4; Dusica Minie, Le
tresar de monnaies de bronze de laforteresse protobyzantine de Veliki Gradac. în "Numizmaticar" ,
7, 1 984, p. 40, nr. 1 -6.
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remarcabilă a monedelor lui Anastasius 1, supravieţuire favorizată de aprovizionarea
insuficientă cu monede noi a zonei în anii celei de a doua jumătăţi a secolului. Acest
fapt a determinat repunerea vechilor emisiuni în circulaţie sau chiar tezaurizarea lor
preferenţială, datorită greutăţii lor mai mari decât cea a monedelor contemporane.
Doi solidi de la Anastasius 1 fac parte din tezaurul de la Hajducka Yodenica, ascuns
în timpul domniei lui Justinianus J, probabil cu ocazia atacului kutriguric din anii
544-545. Demn de menţionat este şi faptul că una din monede a fost emisă de
atelierul de la Thessalonica, mult mai rar reprezentat în cadrul descoperirilor, datorită
volumului mai redus al emisiunilor sale5 9 .
Descoperirile din Oltenia pe care le-am putut cerceta, arată, în mod clar,
faptul că şi sub Justinus 1 (5 1 8-527) au continuat în parametri destul de apropiaţi
tendinţele apărute la sfârşitul domniei lui Anastasius I. Procesul pare să se fi
dezvoltat simultan cu cel care se derula în restul regiunii nordice a Diocezei
Daciilor60• Afirmaţia de mai sus este întărită de simpla comparare a datelor oferite
de cele două loturi monetare etalon, provenite din stânga şi dreapta Dunării. Cele
două eşantioane, primul de 28 monede provenite din Oltenia şi cel de al doilea, de
33 piese de la acest împărat, descoperite în Dioceza Daciilor, au următoarea
structura, ilustrată în fig. nr. II
Dinam ica afluxu l u i monetar
la nord de Du năre (Olten ia ) - 51 8-527
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V. Kondic, în Caricin Grad, 1 , p. 1 85, nr. 3-4.
Am folosit datele sintetizate de Ivana Popovic, în "Numizmaticar", 7, 1 984, pp. 92-93.

59

ERNEST OBERLĂNDER-TÂRNOVEANU

Dinamica descoperirilor monetare din vremea lui Justinus I din Oltenia
indică un curs ascendent constant, apropiat ca intensitate de nivelul atins de fluxul
de numerar Ia sfârşitul domniei lui Anastasius 1. Mai mult chiar, se remarcă
păstrarea acestui ritm înalt de-a lungul întregii perioade cuprinsă între anii 522-527.
După părerea noastră, fenomenul pe care îl pune în evidenţă lotul monetar din
Oltenia reprezintă o dovadă a racordării economice şi financiare depline a
teritoriilor nord-dunărene din Oltenia la evoluţiile care se constată în restul
Imperiului, altfel spus existenţa unei circulaţii monetare locale destul de
funcţionale. Numai în cazul existenţei unui proces circulator normal descoperirile
locale pot să reflecte modificările raportului dintre aur şi bronz, care s-a produs în
Imperiu după 5 1 2. Cu prilejul reformei din acel an, solidus-ul a primit o nouă
valoare legală. Moneda de aur era schimbată pentru 2 1 6 folles, faţă de 1 80 de
folles, cum se întâmpla anterior. În fapt, a fost vorba de o măsură inflaţionistă de
devalorizare cu 20 % a monedei de bronz6 1 • În mod firesc, noua situaţie a atras
după sine şi o sporire a volumului emisiunilor de bronz, lucru care se remarcă atât
în B alcani, cât şi în enclava bizantină de la nord de Dunăre. Intensificarea afluxului
monetar s-a produs în condiţiile în care aceste teritorii erau tot mai strâns integrate
în sistemul economic şi social al Imperiului.
Structura pe nominaluri a descoperirilor indică un proces rapid de
maturizare a circulaţiei monetare din enclava bizantină situată la nord de Dunăre,
care se apropie tot mai mult de parametri remarcaţi în restul Diocezei Daciilor.
Fenomenul era consecinţa efectelor măsurilor economice şi politice de consolidare
a Imperiului întreprinse de Anastasius 1 şi noul împărat, care îşi arătau roadele şi în
îndepărtatele regiuni frontaliere dunărene. Nu există indicii, după care circulaţia
monetară din zona capetelor de pod din Oltenia să fi fost afectată de raidul slav din
anul 5 19, sau de alte tulburări produse de alţi vecini ai Imperiului bizantin62 • Saltul
produs sub Justinus I este pus în mod elocvent în evidenţă şi de numărul şi
structura descoperirilor locale. De la Drobeta provin şapte monede de la Justinus I,
dintre care patru piese datate în perioada 5 1 8-522, iar restul între anii 522-527.
Creşterea este şi mai i mportantă în zona Sucidava, unde se cunosc şase piese. O
monedă provine din aşezarea de Ia Orlea, grindul Grădiştea, iar restul din
fortificaţia de la Celeiu. Dintre acestea, două sunt databile între anii 5 1 8-522. Un
fol lis emis de Justinus I Ia Constantinopol, între anii 5 1 8-522, provine de Ia
Alimăneşti (corn. Izvoarele, jud. Olt). Din zonele centrale şi de nord ale Olteniei
provin doi folles. Ei au fost descoperiţi la Ghindeni (corn. Malu Mare, jud. Dolj).
Surprinzător de numeroase sunt monedele de la Justinus 1 au fost descoperite în
aşezarea romana-bizantină de la Răcarii de Jos (corn. Brădeşti, jud. Dolj). Este
vorba despre câte o piesă de un follis, o jumătate de follis şi o optime de follis.
Primele două piese datează din anii 522-527. Descoperirile de la Răcari sunt
61
62

W. Hahn, M/8, I, p. 26 şi Cecile Morisson şi J.-P. Sodini, op.cit. . pp. 2 1 4-2 15.
Asupra acestei invazii slave cf. Maria Comşa, în RBAPMPOTR, p. 1 7 1 şi P. Petrov, lstorija na
Bălgarija, voi. Il, p. 3 1 .
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extrem de importante, pentru că ele provin din aria unui fost castru roman din
secolele II-III, în jurul căruia s-a dezvoltat o aşezare civilă în cursul secolelor IV
VI. După toate aparenţele, populaţia care trăia aici se afla în legătură cu
administraţia imperială. Din nordul Olteniei sunt publicate alte două descoperiri,
cea de la Ţânţăreni (corn. Ţânţăreni, jud. Gorj) şi cea din zona Râmnicu Vâlcea.
Toate monedele datează din anii 5 1 8-522. Trei piese au fost găsite în localităţi
neprecizate din Oltenia. Este vorba despre un follis timpuriu, din anii 5 1 8-522,
precum şi de un follis şi o piesă de jumătate de follis din anii 522-527. La
Vădăstriţa (corn. Vădăstriţa, jud. Olt) a fost descoperit un solidus de la Justinus 1.
Din zona Olari (corn. Pârşcoveni, jud. Olt) ne-a parvenit un solidus emis la
Constantinopolis, între anii 522-527. Un tremissis de la acelaşi împărat provine
dintr-o localitate neprecizată din Oltenia63 • Tot domniei lui Justinus 1 îi aparţin şi
două piese rare, de jumătate de follis, emise în timpul domniei asociate cu
Justinianus 1 (4 aprilie-8 august 527). Una dintre ele a fost descoperită la Ghindeni
(jud. Dolj), iar celelalte, provin dintr-o localitate necunoscută din Oltenia64• Acest
gen de emisiuni este extrem de rar întâlnit nu numai la nord de Dunăre, dar chiar şi
în cadrul descoperirilor din Balcani. Prezenţa unor astfel de monede în Oltenia
constituie dovada faptului că în zona capetelor de pod bizantine circulaţia monetară
era suficient de dinamică în deceniul al treilea al secolului al VI-lea, pentru a
recepţiona cele mai fine evoluţii ale politicii monetare imperiale ale vremii.
Din timpu l lui Justinus 1 datează şi cea mai veche monedă bizantină
cunoscută în quadriburgium-ul de la Pojejena (corn. Pojejena, jud. Caraş
Severin). O altă monedă de bronz de la Justinus 1, un follis costantinopolitan emis
între anii 5 1 8-522, provine de la Banatska Palanka-Sapaja. Un follis emis în
atelierele din capitală în anii 5 1 8-522 şi o monedă de jumătate de follis emis la
Constantinopol între anii 522-527 au fost descoperite în localităţi neprecizate din
63

Vezi şi I. Stîngă, op.cit., p. 1 53, nr. 22 1 şi 1 82. nr. 564 şi colecţia MPF, nr. de inv. 521 7-52 1 8,
5263, 5266 (anii 5 1 8-522), 5385, 5403, 5 2 1 4 (anii 522-527). În ceea ce priveşte identificarea unora
dintre acestea cu piesele de la Justinus 1 menţionate de O. Toropu şi apoi de către C. Preda, vezi
observaţiile noastre de la nota nr. 42; V. Butnariu, op.cit., p. 220, nr. 90 şi 224, nr. 2-6, care citează
şi abundenta literatură mai veche privind aceste descoperiri; B. Mitrea, în SCIV, 19, 1968, 1 , p.
1 8 1 , nr. 57, C. Preda, op.cit. p. 394 şi V. Butnariu. op.cit. . p. 2 1 6, nr. 2; Gh. Poenaru B ordea şi C.
Voicu, op.cit., p. 1 53, nr. 1 şi V. Butnariu, op.cit. , p. 2 1 9, nr. 5 1 ; D. Tudor, în Apulum, 5, 1974, p.
253, urmat de D. Protase, Problema., p. 1 8 1 ; C. Preda, op.cit., p. 407 şi V. Butnariu, op.cit., p. 222,
nr. 123- 1 25; Ibidem., p. 223, nr. 1 57. Moneda a fost cercetată şi de noi. Ea se află în colecţia
MJIGJ, nr. de inv. 14768 şi este din tipul M/8, 1, nr. I l , CON, a. 5 1 8-522; Piesă inedită, păstrată în
colecţia MJIVL, nr. de inv. 969; Piesă inedită, păstrată în colecţia MOC, nr. de inv. 1 1 4060/ 1 ;
Piesele sunt păstrate în colecţia MOC, nr. d e inv. 1 27029 ş i nr. 42507. Această d i n urmă monedă
provine din colecţia Lupulescu. Este posibil, ca ea să fie identică cu exemplarul publicat de O.
Toropu şi O. Stoica, op.cit., p. 1 63, nr. 17. După cei doi autori citaţi, moneda ar fi fost găsită la
Cioroiaşi (corn. Cioroiaşi, jud. Dolj), deşi greutatea monedei de la MOC este de 4,80 g; O. Toropu
şi O. Stoica, op.cit., p. 1 59 şi V. Butnariu, op.cit., p. 224, nr. 1 7 1 ; Monedă inedită păstrată în
colecţia MOC, nr. inv. 1 8392/8578.; Monedă inedită, păstrată într-o colecţie particulară.
64 Gh. Poenaru Bordea şi C. Voicu. op.cit., p. 1 53, nr. 2 şi V. Butnariu, op.cit., p. 2 1 9, nr. 59; Piesă
inedită, păstrată în colecţia MOC, nr. inv. l 27033.
.
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Banat. Tot dintr-o localitate bănăţeană neprecizată provine şi un follis emis în
numele lui Justinus 1 şi al lui Justinianus 1 65 .
La sud de Dunăre sunt menţionate doar două descoperiri izolate de monede
de bronz de la Justinus 1. Una provine din fortificaţia de la Diana-KarataS. Alte opt
monede au fost descoperite la Viminacium. În acest caz, este mai mult decât
evident faptul că datele de care dispunem nu reflectă nici pe departe realitatea. Fără
îndoială că numărul de descoperiri trebuie să fie mult mai mare, dar avem de-a face
cu o lacună de informare, datorită lipsei publicării sistematice a bogatului material
rezultat din săpăturile arheologice şi a colecţiilor muzeale şi private. Din aceiaşi
zonă provin trei descoperiri de monede de aur. Un solidus de la Justinus 1 a fost
descoperit la Kalna. La Viminacium este menţionată descoperirea unui tremissis.
Un solidus şi un tremissis ai acestui împărat provin şi de la Remesiana-Bela
Palanka66•
Un număr de monede emise în timpul domniei lui Justinus 1 se întâlnesc şi
în compoziţia unor tezaure mai târzii . Aşa este cazul celor şase folles din tezaurul
de la Dobra, totalizând 20 de monede, ascunse în anii 544-545 . Trei piese provin
din monetăria de la Constantinopol, una de la Nicomedia şi două de la Antiochia.
Patru exemplare, din cele cinci bine datate au fost emise între anii 522-527.
Emisiuni ale lui Justinus 1 se află şi în compoziţia tezaurului de la Prahova, ale
cărui ultime monede datează din anii 537-538. În acest tezaur se găsesc 206 piese
din anii 5 1 8-527, dintr-un total de 599 monede studiate. Tezaurul cuprinde numai
folles de la Justinus 1, dintre care 1 2 1 emişi între 5 1 8-522. Un follis de la Justinus 1
face parte din micul tezaur de 24 monede ascunse în anii 578-579, provenit din
fortificaţia de la Transdiema-Tekija. Şi în compoziţia tezaurului de la Veliko
Gradiste, datat în anii 5 80-5 8 1 , se întâlnesc cinci monede de la Justinus 1, dintre
care una emisă la Nicomedia. Pe lângă folles - trei exemplare şi un 1h follis, în
această descoperire se găseşte şi un pentanoummion. Monede de la acest împărat
fac parte şi din tezaurul de la Veliki Gradac. Este vorba de şapte exemplare, dintr
un total de 1 20 de piese, îngropate pe la 594-595. Cinci monede au fost bătute la
Constantinopol, iar restul la Nicomedia. Între monedele lui Justinus 1 de la Veliki
Gradac se găsesc şi trei piese de jumătate de follis67 • O situaţie asemănătoare se
65 N. Gudea, Descoperiri monetare antice şi bizantine Îll Banat, în Banatica, 1, 1 97 1 , p. 142, nr. 9 şi
V. Butnariu, op.cit., p. 223, nr. 1 17. Moneda este o piesă de 1A follis, emis la CON, între anii 522527, un nominal rar întâlnit la nord de Dunăre înainte de domnia împăratului Justinianus 1; Liljana
Bakic, op.cit., p. 30, nr. 1 05 . ; Monede inedite, păstrate în colecţia MBT. Follis-ul este de tipul MIB,
1, 13, iar piesa de 1h follis face parte din tipul MIB, 1, 1 9; Monedă inedită, păstrată în colecţia MBT.
Piesa face parte din tipul MIB, 1, 4, CON, a. 527
66
VI. Popovic, Un nouveau demi-follis de Justin l, în "Numizmaticar" , 10, 1 987, pp. 85-87. Moneda a
fust emisă la KYZ în anii 5 12-5 17 şi V. l vanisevic, în "Numizmaticar", 1 1, 1988, p. 9 1 , nr. 9-17.
Şapte exemplare sunt folles, dintre care şase au fost emişi la CON şi unul la NIC. Ultima piesă este
o 'Iz follis, emis la KYZ; M. Vasic, L 'or momzaye., III, p. 305, nr. 95; V. lvani5evic, în
"Numizmaticar", 1 1 , 1 988, p. 9 1 , nr. 1 ; M. Vasic, loc.cit.. nr. 89 şi 93.
67 Du�ica Minie, op.cit., p. 1 3, nr. 8 - 1 2; VI. Popovic, în "Numizmaticar", 7, 1984, p. 58, p. 72, nr. 1 ,
p . 76, nr. 7- 1 1 ; Dusica Minie, op.cit., pp. 40-4 1 . nr. 7-13.
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regăseşte şi în cazul emisiunilor de aur. Tezaurul de la Hajducka Vodenica, ascuns
pe la 544-545, conţine şi trei solidi ai acestui suveran68 .
Domnia lui Justinianus 1 (527-565) reprezintă un moment foarte important
în evoluţia circulaţiei monetare din zona controlată de Imperiul bizantin în sudul
Olteniei şi B anatului, ca şi din întreaga zonă delimitată de Tisa, Mureş, Olt, Carpaţi
şi Dunăre. Aparent, numărul pieselor de Ia acest împărat este considerabil, ca şi
gama nominalurilor şi atelierelor de unde provin piesele. Cu toate acestea, indicii
monetari, calculaţi pe perioadele dintre reforme sunt, în general, considerabil mai
reduşi, decât cei măsuraţi în timpul domniei predecesorului său. Repartiţia
cronologică a celor 69 de la Justinianus 1, descoperite în Oltenia este foarte
elocventă asupra ritmului pătrunderii monedelor la nord de Dunăre, în perioada
527-565 şi, foarte probabil, are şi legătură cu situaţia politico-militară a zonei în
această perioadă. Ca şi în cazul domniilor anterioare, situaţia de la nord de Dunăre
va fi comparată cu cea din cuprinsul Diocezei Daciilor69 . Cele două loturi se
repartizează din punct de vedere cronologic, după cum cu se poate vedea în fig. nr.
III, IV şi V :
Dinamica afluxului monetar
la nord de Dunăre (Oltenia şi Banat) - 527-538
4-.r----_,.
....,--,.,.".

3 �·------��--�!

2�------it·--'--;
1

o�'�����--�--��
527532

ffl OLTENIA
D BANAT

532537

527538

537538

D m/a
• m/a

• DIOCEZA DACII LOR D m/a

Fig. nr. III

68 V. Kondic, op.cit., pp. 1 85- 1 86. nr. 6-8.
Am folosit datele sintetizate de lvana Popovic, în "Numizmaticar", 7, 1 984,
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la n ord de Du năre (O ltenia şi Ba nat) - 5 52-565

7 �����--���-�-�-- "-�---�
6 �-��-�-----� �--=-�-4
5 �-------�--� �----�-4
4��������--��--- ����-4
3 ���-�-� rit-���----��- r����
2 -l-------i
1 �....---.
..
�
.
........".
..
...-1
.,

0 �������+-��
552554556558560562564553
555
557
559
561
563
565

IIEI OLTENIA D mia D BANAT • mia • DIOCEZA DACII LOR [i] mia 1
Fig. nr. V
64

TRANZIŢIA DE LA ANTICHITATE LA EVUL MEDIU TIMPURIU LA MARGINEA IMPERIULUI (Il)

Ca de obicei, loturile mai importante, adică de la Drobeta şi Sucidava sunt
şi ele foarte inegal structurate cronologic. Repartiţia lor cronologică este ilustrată în
fig. nr. VI, VII şi VIII:
Dinam ica afluxu l u i monetar în centrele urbane:
Drobeta şi Sucidava 552-565
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D i n a m ica afluxu l u i monetar în centrele urbane:
D ro beta şi S u c id ava - 527-538
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Dinam ica afluxu l u i monetar în centrele urbane:
Drobeta ş i Sucidava
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VIII

În restul Olteniei sunt menţionate relativ multe descoperiri de monede de la
Justinianus 1. Astfel de piese sunt cunoscute la: jud. Mehedinţi), Ostrovu Mare
(corn. Gogoşu, jud. Mehedinţi), Calafat (zona), zona Caracal, Dobrun (corn.
Dobrun, jud. Olt), din localităţi neprecizate din fostul judeţ Romanaţi, Urzica Mare
(corn. Urzicuţa, j ud. Dolj), Ghindeni Uud. Dolj), Perişor (corn. Perişor, jud. Dolj),
Mârşani (corn. Mârşani, jud. Dolj), Răcarii de Jos (corn. Brădeşti, jud. Dolj),
Cioroiu Nou (corn. Cioroiaşi, jud. Dolj), Craiova (zona), Leu (corn. Leu, jud. Dolj),
Brădiceni (corn. Peştişani, jud. Gorj), Râmnicu Vâlcea şi Govora Uud. Vâlcea).
Alte patru monede de bronz provin din localităţi neprecizate din Oltenia. Pe lângă
piesele de la Sucidava alte monede de aur de la Justinianus I au fost descoperite la
Romula-Reşca (corn. Dobrosloveni, jud. Olt), Stolniceni (corn. suburbană a mun.
Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea), Măgura (corn. Mihăileşti, jud. Vâlcea) şi Ohaba-Jiu
(corn. Balboşi, jud. Gorj). Un solidus şi un tremissis al acestui împărat au fost
descoperiţi în sudul judeţului Olt, în zona Olari (corn. Pârşcoveni, jud. Olt), tot în
aria fostului oraş roman Romula. Solidus-ul din zona Olari a fost emis între 538 şi
542, ca şi marea majoritate a pieselor de aur ale acestui împărat descoperite pe
teritoriile de la nord de Dunăre. Din localităţi neprecizate din Oltenia, posibil din
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împrejurimile Craiovei, provin doi solidi de la Justinianus 1, care au fost perforaţi
sau montaţi, ulterior, în bijuterii 70 •
Vezi şi 1. Stîngă, op.cit., p. 1 53, nr. 222-227 şi 1 82, nr. 566-57 1 şi colecţia MPF, nr. de inv. 5279
(M, CON), 5409 (K, CON ?), 5�92 (M, NIKM), toate din anii 527-532, 5 2 1 5 (M, CON), 5395 (M,
CON), 5227 (M, CON), 5272 (M, CON), toate din anii 532-537, 5244 (M, CON), a. 542-543, 5233
(M, CON), a. 543-544, 5243 (M, CON), a. 544-545, 5405 (M, CON), a. 545-546, 5384 (M, CON),
5238 (M, KYZ), ambele din a. 546-547, 5276 ( 1 6 num., THE), anii 542-547, 54 1 2 (K, SALONA),
anii 540-542, 5280 (M, CON), a. 553-554, 527 1 ( 1 6 num., THE) şi o monedă din colecţia dr. E.
Sachelarie din Drobeta-Tumu Severin (K. THE), a. 563-564. Lor le-am adăugat şi piesa de 1 6
noummia d i n colecţia Sorin Ţeculescu, publicată d e E . Nicolae. Descoperiri de monede antice şi
bizantine, în BSNR, 88-89, 1 994- 1 995, 142- 143, p. 273, nr. 35. Identificarea în lotul de monede din
colecţia MPF a pieselor menţionate anterior de către O. Toropu şi C. Preda este imposibilă, vezi
observaţiile noastre de Ia nota nr. 42; vezi V. Butnariu, op.cit., p. 220, nr. 90-93 şi 224, nr. 7-23,
care citează vechea l iteratură dedicată acestor descoperiri; D. Tudor, Sucidava., p. 390; O. Toropu şi
O. Stoica, op.cit., p. 1 6 1 , nr. 2, urmaţi şi de către C. Preda, op.cit., pp. 398 şi 405, precum şi de V.
Butnariu, op.cit., p. 226, nr. 7; C. Preda, op.cit., p. 405 şi V. Butnariu, op.cit., p. 22 1 , nr. 103; piesă
inedită, aflată în colecţia I. Georgescu din Craiova (I, ROMA), anii 547-549; I . Stîngă. op.cit., p.
190; piesă inedită, aflată în colecţia Muzeului Romanaţilor din Caracal (mai departe abreviat MRC),
nr. de inv. 2334 (K, CON), a. 54 1 -542; vezi B. Mitrea, în Dacia, N. S., 17, 1 973, p. 4 1 5 şi V.
Butnariu, op.cit., p. 2 1 8, nr. 42 (M, NIK), a. 543-544; piesă inedită, aflată în colecţia Muzeului
Judeţean Olt, din Slatina (mai departe abreviat MJJOT), nr. de inv. 5 5 1 4, (M, CON), a. 527-532 şi
un alt exemplar din colecţia IAB, cf. C. Preda, op.cit., p. 4 1 3 . Această monedă este menţionată şi de
către V. Butnariu, op.cit., p. 224, nr. 1 86; piesă inedită, aflată în colecţia I . Georgescu din Craiova
(M, THEUP), a. 559-560; Gh. Poenaru Bordea şi C. Voicu, op.cit., pp. 1 53-54, nr. 3-4 (M, CON şi
NIK, anii 542-543 şi 556-557) şi V. Butnariu, op.cit., p. 2 19, nr. 60-6 1 ; O. Toropu şi O. Stoica,
op.cit., p. 1 66, nr. 3, (M, KYZ), a. 54 1 -542 şi V. Butnariu, op.cit., p. 22 1 , nr. I lO; B. Mitrea, în
SCIV, 23, 1972, l, p. 146, C. Preda, op.cit. , p. 404 şi V. Butnariu, op.cit., p. 220, nr. 83. Primul
autor a publicat piesa ca provenind de la Roj işte-Tâmbureşti (corn. Bratovoeşti, jud. Dolj); D.
Tudor, în Apulum, 5, 1974, p. 253 şi V. Butnariu, op.cit., p. 222, nr. 1 26- 1 27; O. Toropu şi O.
Stoica, op.cit., p. 1 6 1 , nr. 1, dar atribuită greşit lui Tiberius al II-lea Constantinus (578-582) (1,
CON), anii 550-565; piesă inedită, aflată în colecţia O. Ciocşan din Craiova (M, KYZ), a. 558-559;
O. Toropu, Romanitatea., p. 2 1 2; C. Preda, op.cit., p. 403 şi V. Butnariu, op.cit., p. 220, nr. 79;
exemplar inedit (M; CON; a. 539-540), păstrat în colecţia MNIR, nr. inv. 1 738 1 8 ; D. Tudor, în
SCIV, 1 6, 1 965, 1, p. 1 84, nota nr. 20. Descrierea făcută de autor nu este prea clară. El vorbeşte
despre descoperirea unei monede de argint, de fapt de bronz argintat, dar trimiterea la 8MC, l, se
referă la noummia de bronz; piese inedite, aflate în colecţia MOC, nr. de inv. 1 l 407 l / l (M, CON),
a. 545-546, I 27035 şi 40072 (M, NIK), a. 556-557 şi I 14060 ( 1 6 num., THE), anii 552-557; M .
Butoi, Monede rare intrate în colecţia Muzeului din Oraşul Slatina (judeţul Olt), R M , 4, 1 97 1 , 3, p .
327. Este vorba de un solidus emis la CON, între anii 542-552 şi o monedă d e bronz. Monede1e d e
la Reşca sunt menţionate şi de către B . Mitrea, î n Dacia, N. S., 16, 1 972, p. 372; C. Preda, op.cit., p .
407; G h . I. Petre Govora, Drobeta, 2, 1976, p. 1 44 şi V. Butnariu, op.cit., p. 222, nr. 1 3 1 ; G h . 1.
Petre, în SCIVA, 27, 1976, 1 , p. 1 1 7, nota nr. 2 1 şi V. Butnariu, op.cit., p. 222, nr. 147; Gh. I . Petre
Govora, în Drobeta, 2, 1 976, p. 1 14, nota nr. 43 şi V. Butnariu, op. cit., p. 222, nr. 80; B. Mitrea, în
Dacia, N. S., 22, 1978, p. 367 şi V. B utnariu, op.cit., p. 222, nr. 87. Moneda a fost datată de W.
Hahn, M/8, 1, l, în anii 527-537; B. Mitrea, în SCIV, 14, 1963, 2, p. 474, nr. 56 şi V. B utnariu,
op.cit., p. 224, nr. 1 85 ; patru piese provenite din sudul Olteniei fac parte din două colecţii
particulare din Craiova. Este vorba despre un follis emis la Antiochia, tipul M/8, I, 27, a. 528/529532, de 1/2 follis emis la Constantinopolis, tipul M/8, I, 90, a. 527-537, de un follis emis la
Constantinopolis, M/8, 1, 95 a, a, 548-549 şi de un follis bătut în aceiaşi monetărie, tipul M/8, 1, 95
f, a. 556-557; piesa este păstrată în colecţia C. N.-BAR, înr. 1 696. Ea a fost achiziţionată de la E.
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De la Sucidava provine o descoperire de excepţie. Este vorba de un deneral
de sticlă, folosit pentru verificarea greutăţii monedelor de aur. El poartă
monograma lui Gerontios, eparhul Constantinopolului, care şi-a exercitat funcţia
între anii 559-56 1 . La Dunărea de Jos, descoperiri similare sunt cunoscute la
Sacidava (Izvoarele, jud. Constanţa), în colţul de nord-est al Moesiei Il. De la
Dinogetia (Garvăn, jud. Tulcea) provine o balanţă publică purtând numele aceluiaşi
magistrat. Ele indică o reorganizare a întregului sistem vamal şi fiscal al
provinciilor dunărene ale Imperiului bizantin în cursul anilor 559-56 1 7 1 •
Regiune� Banatului oferă şi ea un număr destul de însemnat de descoperiri
monetare din vremea lui Justinianus I. Un follis costantinopolitan din anii 543-544
provine de la Timişoara - "Pădurea Verde " . Trei monede de bronz au fost
descoperite la Arad, în zona castelului de apă. Una sau mai multe monede de la
Justinianus 1 sunt menţionate ca fiind descoperite la Orşova. În vechile registre de
inventar ale Muzeului Banatului din Timişoara este menţionată şi descoperirea unei
monede de bronz de la Justinianus 1 la Sânnicolaul Mare, pe malul pârâului
Aranca, în anul 1 879. Din păcate lipsa unor detalii în descrierea pieselor ne
împiedică identificarea lor între cele şase monede de bronz din vechea colecţie a
muzeului timişorean. Este vorba de patru folles şi două piese de jumătate de follis.
De aceea, ne vedem nevoiţi să le plasăm în categoria celor descoperite în localităţi
neprecizate din Banat. Este posibil ca cele mai multe monede de la Justinianus 1
din patrimoniul muzeului timişorean să provină, totuşi, din zona Orşovei şi
Moldovei Vechi, căci acestea au fost centrele din care a achiziţionat Zs. Orm6s
majoritatea emisiunilor bizantine din colecţia sa, donată ulterior Muzeului
Banatului. Dintr-o localitate neprecizată din Banatul iugoslav provine un follis
emis la Cyzic, în anii 556-557. După părerea noastră, moneda alexandrină de 1 2
nummia cu emitent neprecizat, descoperită l a Timişoara, ar putea să fie tot o
emisiune din timpul lui Justinianus I, căci cele mai multe piese bătute în acest
atelier provenite din zona Dunării de Jos pe care le cunoaştem, datează din
perioada 538-565. De pe teritoriul Banatului provin două descoperiri de monede de
aur. Una a fost găsită la Pecica (corn. Pecica, jud. Arad). Un solidus uşor de 20 de
siliquae a fost descoperit la Banatski Karlovac, din B anatul iugoslav. Dintr-o
localitate neprecizată, din jud. Arad şi din alta neprecizată, din Banat, provin câte
un miliarension greu de la Justinianus 172 . Lotul de emisiuni de la Justinianus 1
Nicoliu din Craiova; monede inedite păstrate în colecţia MOC, nr. inv. 1 8389/8576 şi nr. inv. 1
8390/ 1 1 40 1 . Solidus-ul face parte din tipul Ml8, 1, 6, Constantinopol is, a. 538-542, iar tremissis-ul
din tipul M/8, 1, 1 9, a. 527-565.
7 1 N. Bănescu, Le deneral de Sucidava, în AR-BSH, 26, 1 945, 2, pp. 223-224 şi D. Tudor, OR, 4, p.
463 şi E. Popescu, Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în Româniai,
Bucureşti, 1 976, 262-265, no. 247.
72 8. Mitrea, în Dacia, N. S., 10, 1 966, p. 4 1 4, nr. 63; C. Preda, op.cit., p. 4 10 şi V. B utnariu, op.cit. ,
p. 223, nr. 1 53 ; 8. Mitrea, în Dacia, N. S., 6, 1 962, p. 539, nr. 46; C. Preda, op.cit., p. 395 şi V.
Butnariu, op.cit., p. 2 17, nr. 5; 1. Berkeszi, op.cit., p. 30. D. Csallany, în "Acta Arch. Hung" ., 2,
1 952, p. 238; 1. Sabău, în SCN, 2, 1 958, p. 292; C. Preda, op.cit., p. 405 şi V. Butnariu, op.cit., p.
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provenit din Banat, despre care avem suficiente date repartizează cronologic, după
cum se vede în fig. nr. III, IV şi V.
În aşezările de pe limesul sud-dunărean din zona Porţilor de Fier sunt
menţionate câteva descoperiri de monede de la Justinianus 1. Dintre monedele
descoperite în cursul săpăturilor arheologice din fortificaţia de la Malo Golubinije,
au fost publicate câteva exemplare. Între ele se află o jumătate de follis emis la
Nicomedia, în anul 545-546 şi o jumătate de follis emis la Constantinopol, în anii
556-557. Un follis emis la Antiochia în anii 559-560 a fost găsit în fortificaţia de la
Ravna. La Sip, într-un quadriburgium, este menţionată descoperirea unor monede
de la Justinianus 1. Dintre numeroasele descoperiri monetare de la Viminacium, au
fost publicate 1 3 monede de la Justinianus 1. In cursul săpăturilor arheologice de la
Justiniana Prima-Caricin Grad au fost descoperiţi două jumătă� de follis de la
Justinianus I, bătuţi la Constantinopol şi Antiochia în anii 543-544 şi 547-548. Tot
din zona Timokului este menţionată descoperirea unui solidus de la Justinianus 1 în
localitatea Rtkovo (distr. Negotin)73. Din nord-vestul Moesiei II, în vecinătatea
graniţei cu Dacia Ripensis au fost publicaţi trei solidi de la Justinianus 1. Doi
provin de la Reselec (distr. Plevna), iar un al treilea dintr-o localitate neprecizată
din acelaşi districe4 • Având în vedere ponderea importantă a monedelor acestui
împărat în toate tezaurele sud-dunărene din zona Porţilor de Fier este evident că
puţinele descoperiri izolate prezentate mai sus nu reflectă, nici pe departe,
realităţile monetare locale. Raritatea datelor de care dispunem în acest domeniu se
datorează lipsei unei publicări sistematice a descoperirilor izolate păstrate în
diferite colecţii.
Lipsa unor astfel d e informaţii este suplinită parţial de datele p e care le
obţinem în urma studierii unor tezaure, a căror ascundere a avut loc în vremea
domniei lui Justinianus 1. În această categorie se înscriu tezaurele de monede bronz
de la Dobra-"Manastir", Prahova şi Malo Golubinje, precum şi cel de monede de
22 1 , nr. 96; Moneda a fost menţionată de 1. Berkeszi, op.cit., p. 38; C. Preda, op.cit., p. 408 şi V.
B utnariu, op.cit., p. 222, nr. 1 42; Piese inedite, MBT, fără nr. de inv. - Y2 follis, MIB, I, 90, CON, a.
527-537, nr. de inv. I l - Y2 follis, MIB, l, 96, CON, a. 541-542, nr. de inv. 80 şi fără nr. de inv. follis, MIB, I, 95 a, CON, a. 544-545, fără nr. de inv. - follis, MIB, I, 1 20 a, KYZ, a. 544-545 şi nr.
de inv. 80 - follis, MIB, l, 95 a, CON, a. 557-558; I. Berkeszi, op.cit., 1 -2, pp. 28 şi 30; Liljana
Bakic, op.cit., p. 30, nr. 1 06; B. Mitrea, în Dacia, N. S., I l , 1967, p. 390, nr. 80; O. Gohl,
Eremleletek, în NKăzlăny, 13, 1 9 14, 1, p. 22 şi C. Preda, op.cit., p. 405. Moneda face parte din tipul
Sabatier, pl. XII, nr. 3, off. A, ceea ce corespunde tipului MIB, l, 7, CON, a. 542-552; Monedă
inedită, păstrată în colecţia MBT, nr. de inv. 4. Piesa face parte din tipul MIB, 1, 12, CON, a. 538542. Ea a fost menţionată de către 1. Berkeszi, op.cit., p. 23; Monedă inedită provenită din jud. Arad
se păstrează într-o colecţie particulară din Bucureşti. Ea face parte din tipul MJB, 1, 46, CON, a.
527-537. Cealaltă este păstrată în colecţia MBT.
7� VI. Popovic, Nouvelles variantes et monnaies rares protobyzantines dans les musees de Serbie, în
"Numizmaticar", 5, 1982, p. 1 29, nr. 6, p. 130, nr. 8; P. Milosevic. în Starinar, 33-34, 1 982- 1983,
pp. 357-362; V. lvanisevic, în "Numizmaticar", I l , 1988, p. 1 29, nr. 1 9-3 1 ; VI. Popovic, în Caricin
Grad, voi. 1, p. 90, nr. 4 şi p. 1 3 1 , nr. 4 şi M. Vasic, op.cit., p. 306, nr. 1 0 1 .
74 Teodora Kovaceva, î n "Numizmatika" , 24, 1990, 4, p . 17, nr. 1 6- 1 8.
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aur de la Hajducka Vodenica75 • După toate probabilităţile, aceste tezaure au fost
pierdute cu ocazia atacului kutrigurilor din anii 544-545 şi 557-558, evenimente
care au marcat puternic evoluţia provinciilor balcanice ale Imperiului bizantin 76 •
Devastările produse de kutriguri sunt marcate de o serie de tezaure care acoperă o
parte din centrul şi vestul Balcanilor. Trecerea lor prin Serbia de Nord - Vojvodina
este marcată de descoperirea de la Stari Slankamen. În acelaşi context trebuie
plasată şi ascunderea tezaurelor de la Trud, Goce Delcev, la Simitli şi Katunci din
Bulgaria. O altă descoperire contemporană provine din Serbia de Sud, la
Klinovac77• Tezaurul, de fapt micul depozit de trei piese de la Malo Golubinje se
încheie cu o monedă datată în anul 556-557. Autorul care 1-a publicat era de părere
că edificiul în care au fost descoperit a fost incendiat cu prilejul atacului kutrigur
din anul 558-559, condus de Zabergan.
Lotul de monede de la Justinianus 1, precum şi cel reprezentativ pentru
Dioceza Daciilor indică existenţa unui aflux relativ important de numerar în anii
532-537, chiar dacă indicii sunt mai reduşi decât în vremea lui Justinus 1. Aceiaşi
tendinţă se remarcă şi în anii 538-5:19, 541 -542 şi 543-544 . Piesele provin din
atelierele capitalei, din Propontida şi din Siria. Pe pieţele locale, aceste monede s
au adăugat unui nucleu aflat, deja, în circulaţie, constând din monede mai vechi,
datând de la sfârşitului domniei lui Anastasius 1 şi din vremea lui Justinus 1. În
tezaurul de la Dobra monedele lui Justinianus nu reprezintă decât 25 % din totalul
pieselor, iar la Prahova, de 27,22 %. Numai tezaurul de la Stari Slankamen era
alcătuit în întregime din monede emise sub domnia lui Justinianus 1. Această
descoperire are un caracter special, înscriindu-se în categoria aşa numitelor
"traveler' s hoard", el aparţinând, după toate aparentele, unei persoane venite direct
'
din zona Thessalonicului. În cazul numerarului de aur situaţia pare să fi fost mai
bună, căci în tezaurul de la Hajducka Vodenica, monedele emise în timpul domniei
lui Justinianus reprezintă 70 % din structura descoperirii. Şi în acest caz, se poate
surprinde în mod clar existenţa unor i mportante transferuri de fonduri dinspre
Constantinopol, ca şi de la Thessalonica, spre frontiera din zona Porţilor de Fier, în
ajunul atacului kutrigur din anii 544-545. Mai mult decât atât, se poate observa că
aportul financiar al autorităţilor din Prefectura Illyricum-lui a fost foarte important.
Din monetăria de la Thessalonica provin 12 monede, ceea ce reprezintă 57, 15 % din
monedele lui Justinianus 1. Ele ajung chiar să depăşească numărul celor venite de la
Constantinopol (nouă monede 42,85 % ), ceea ce constituie o excepţie de la regulă.
Existenţa unor tezaure sud-dunărene databile în anul 544-545 şi 558-559
este extrem de importantă pentru analiza semnificaţiei istorice a loturilor de
-

75

Du�ica Minie, op.cit., pp. 1 2 - 1 7; VI. Popovic, în "Numizmaticar", 7, 1 984, p. 58, pp. 58-59, nr. 1 -3 ;
V . Kondic, op.cit., pp. 1 79- 1 87.
76 VI. Popovic, La descente des Koutrigours, des Slaves et des A vars vers la mer Egee, în CRAI,
1 978, p. 6 1 0.
77 D. M. Metcalf, The Currency of Byzantine Coins in Syrmia and Slavonia, în HBN, 4, 1 960, pp.
439-440; CH, 6, 1 98 1 , p. 50, nr. 201 şi VI. Popovic, în CRAI, 1 978, p. 6 1 0.
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monede de la Justinianus 1 provenite din Oltenia şi Banat. În cadrul descoperirilor
monetare din Oltenia, până în prezent, lipsesc emisiunile bătute în anii: 540-54 1 ,
547-548, 549-552, 557-558, 560-563 şi 564-56578 • Monedele din anii 540-54 1 ,
549-553 ş i 560-56 1 sunt absente ş i în cadrul lotului etalon pentru Dioceza Daciilor.
Acestor perioade în care afluxul monetar a încetat, trebuie să le adăugăm anii 539540, 553-556 şi 558-560, când cantitatea de monedă nou pătrunsă atât la sud, cât şi
la nord de Dunăre este foarte redusă.
Interpretarea corectă din punct de vedere a istoriei economico-sociale şi
politice a lotului monetar din anii 527-565 din Oltenia nu poate fi făcută în afara
trasării sumare a evoluţiei cadrului legal care a reglementat raporturile dintre aur şi
bronz în această perioadă. Domnia lui Justinianus 1 a fost caracterizată de trei
tendinţe în ceea ce priveşte raportul dintre moneda de aur şi cea de bronz. Între
527-538 s-a continuat politica inflaţionistă, care a caracterizat domniile
predecesorilor săi încă din anul 5 1 2, aplicând rata de schimb de 2 1 6 folles pentru
un solidus. Cea de-a doua etapă, cea a anilor 538-542, a fost marcată de un prim
pas deflaţionist, respectiv aprecierea cu circa 3 % a valorii follis-ului, în raport cu
solidus-ul. Ca urmare a noilor reglementări, un solidus era schimbat, în mod legal,
pentru 21 O folles. Tendinţele deflaţioniste s-au întărit între anii 542-550. În epocă
valoarea follis-ului a crescut de o manieră substanţială, cu 1 6 %, noul curs de
schimb legal ajungând la 1 80 folles pentru un solidus. Ultimii 1 5 ani de domnie a
lui Justinianus au fost caracterizaţi de o nouă politică i nflaţionistă. Raportul legal
solidus/ follis a fost restabilit la 1/2 1 6, aşa cum fusese între 5 1 2-538, deşi teoretic,
un so1idus valora în continuare 12 livre de bronz, ca şi între anii 542 şi 55079•
Descoperirile monetare din Oltenia conţin destul de multe piese bătute la
începutul domniei lui Justinianus 1, în anii 527-532. Conform informaţiilor lui
Procopius din Caesareea în această perioadă statul ar fi încetat să plătească soldele
limitaneilor80• Dacă datele transmise de Procopius sunt corecte, ele par să se refere
mai degrabă la situaţia din unele provincii ale Diocezei Oriens, afectate de
războaiele cu persanii, dar ele nu par să fie în nici un caz valabile pentru trupele
staţionate pe limesul dunărean. Totuşi, comparativ cu ultimii cinci ani ai domniei
lui Justinus 1, volumul numerarului de bronz pătruns la nord de Dunăre între 527538, când s-a menţinut vechiul raport legal dintre solidus şi folles, reprezintă mai
puţin de jumătate din cantitatea anterioară. În schimb, în anii 538-542 se remarcă o
sporire a cantităţii de monedă de bronz care ajunge dincolo de fluviu. În termeni
absoluţi creşterea trebuie să fi fost ceva mai mare decât o indică cifrele brute,
datorită faptului că valoarea intrinsecă a monedei de bronz a crescut în raport cu
cea a solidilor. În ciuda deselor perioade lipsite de monede, aceiaşi observaţie este
valabilă şi pentru semnificaţia descoperirilor din perioada anilor 542-550.
78

După părerea noastră, materialul numismatic din Banat nu este relevant pentru o asemenea
evaluare. Datorită publicării sporadice a descoperirilor el nu reflectă situatia reală.
79 W. Hahn, M/8, 1, p. 27.
80 Procopius din Caesarea, Istoria secretă, ed. H. Mihăescu, Bucureşti, 1 972, 24, 1 3- 14.
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Din perspectiva noului raport solidus/ follis de după 550, volumul
numerarului pătruns în Oltenia indică existenţa unei situaţii mult mai grave decât ar
apărea numai din simpla comparare a cifrelor. Descifrarea semnificaţiei istorice a
perioadelor lipsite de descoperiri monetare nu numai în Oltenia, dar şi în tot spaţiul
nord-dunărean este dificilă. În unele cazuri, absenţa monedelor ar putea să coincidă
cu momentele de crize politico-militare, datorată atacurilor sklavinilor, anţilor,
bulgarilor sau kutrigurilor asupra posesiunilor bizantine de la sud de Dunăre. Astfel
de incursiuni împotriva provinciilor din Prefectura Illyricum sunt menţionate în
anii : 530, 535, 538, 540, 544-545, 548-549, 550-55 1 , 558-55981 . Alte atacuri, cum
ar fi de exemplu, cele din anii 545-546 şi 550-55 1 au vizat mai ales provinciile din
estul Balcanilor, situate în Dioceza Thraciei 82 . Trebuie să atragem, însă atenţia, că
aceste "goluri" observate în cadrul descoperirilor din Oltenia nu coincid decât
parţial cu etapele de scădere masivă a pătrunderii monedei bizantine în Muntenia şi
Moldova8 3. Credem că depresiunea observată după anul 545 se datorează efectelor
atacului kutrigur, care pare să fi afectat Oltenia, Banatul, Muntenia şi Moldova, atât
în mod direct cât şi indirect, prin consecinţele sale pe termen mediu, prin
îngreunarea contactelor cu provinciile bizantine grav devastate şi depopulate.
Dintre perioadele următoare pentru care nu avem descoperiri monetare,
doar intervalul 549-553 ar putea coincide cu epoca în care s-a presupus că datează
primele pătrunderi ale slavilor în sudul Olteniei şi Banatului. Cu toate acestea, o
prezenţă slavă, pe termen lung, în zona riverană Dunării este contrazisă de reluarea
pe scară largă a descoperirilor în timpul lui Justinus al II-lea, fapt ce ne face să
privim cu oarecare reticenţă o asemenea corelare. Descoperirile de materiale
arheologice aparţinând culturii Penkovka, atribuită anţilor84 , pot data şi din ultimele
decenii ale secolului al VI-lea şi începutul secolului al VII-lea, şi nu înseamnă, în
mod necesar, că aşezarea în regiune a purtătorilor acestei culturi s-a făcut prin
forţă. Se ştie că de-a lungul secolului al VI-lea şi la începutul secolului următor
anţii au avut, mai degrabă, raporturi bune cu Imperiul bizantin, după 546, căpătând
chiar statutul de foederati .
Dinamica evoluţiei numerarului de bronz din Oltenia, urmează destul de
aproape evoluţiile sesizate de Cecile Morrisson pe eşantioanele contemporane
provenite din provinciile bizantine din Balcani 85 , dar interpretarea semnificaţiei
istorice a informaţiilor oferite de materialul numismatic din anii 549-565 este
81

V. Gjuzelev, în lstorija na Bălgarija, voi. II, p. 63 şi 68; P. Petrov, în lstorija 1w Bălgarija, voi. II,
pp. 33, 34 şi 57.
82 VI. Popovic, op.cit., p. 608.
83 V. Butnariu, op.cit., p. 207.
84 Maria Comşa, Unele date cu privire la Banatul de Sud în secolele IV-VII, în In memoriam
Constantin Daicoviciu, Cluj, 1 974, p. 96 şi Eadem, în RBAPMPOTR, p. 1 7 1 .
8 5 Cecile Morrisson, La circulation monetaire dam les Balkans a l 'epoque justinienne et post
justinienne, în Acta XIII. Congressus lnternationalis Archaeologiae Christianae - Radovi XIII.
Meâunarodnog Kongresa za Starokdi:ansku Arheologiju, Split - Porei:ka. 25. 9- 1 . 1 0. 1 998,
Vatican-Split, 1 998, pp. 920-924 şi 929 (mai departe abreviat AC/A C, XII[).
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îngreunată de o serie de neclarităţile legate de cronologia acestor incursiuni,
precum şi de delimitarea clară a ariilor afectate în mod direct de către acestea. Pe
de altă parte, analiza istorică este îngreunată şi de faptul că lipsesc datele generale
privind ritmul activităţii atelierelor şi oficinelor care produceau moneda de bronz,
ca şi asupra succesiunii termenelor la care se efectuau plăţile oficiale, în funcţie de
prefecturi şi dioceze. Aceste elemente de politică monetară şi administraţie
financiară şi fiscală erau factori care intl uenţau decisiv parametrii circulaţiei
provinciale. În plus, au existat, fără îndoială şi factori locali, pe care, în lipsa date
lor oferite de alte categorii de izvoare este dificil să le înţelegem. Astfel, la Drobeta
întreruperile majore se plasează între 537-542, 553-554, 554-556 şi 564-565 .
Arheologii au remarcat o distrugere a cetăţii în secolul al VI-lea, dar după părerea
noastră, ea este plasată greşit în vremea lui Justinus al II-lea86 . Dacă observaţia
privind distrugerea este corectă, atunci un asemenea eveniment trebuie să fi avut
loc în timpul domniei lui Justinianus 1. Din păcate, în stadiul actual al cercetărilor
el nu poate fi pus pe seama vreunui eveniment politica-militar major menţionat şi
de alte izvoare contemporane, cum ar fi de exemplu, incursiunile kutrigure din anii
544-545 sau 55 8-559. La Sucidava, până în prezent, lipsesc descoperirile monetare
din anii 540-542, 549-552, 553-555, 557-558 şi din ultimii cinci ani ai domniei lui
Justinianus 1. Şi în cazul acestei fortificaţii ar fi de luat în discuţie ipoteza unei
distrugeri de către kutriguri, cu prilejul atacului din 558-559, dar interpretarea
datelor oferite de analiza materialului numismatic este îngreunată şi de metodele
empirice care au fost utilizate pentru cercetarea arheologică a Drobetei şi Sucidavei
în perioada antebelică. Ele nu numai că nu au vizat deloc detaliile stratigrafice, dar
au lăsat puţine posibilităţi de cercetare pe scară largă pentru cele post-belice. În
acelaşi timp, ne-am ciocnit şi de absenţa unor publicări sistematice a datelor rezul
tate de cercetările mai recente, care se presupune, că ar fi trebuit să se desfăşoare
cu respectarea strictă a tehnicilor de săpătură moderne.
Până în 538, numerarul bizantin descoperit în Oltenia este dominat masiv
de emisiunile de la Constantinopol. Primele piese provinciale apar numai în timpul
lui Justinus 1, dar ele nu reprezintă decât circa o cincime din numerarul de bronz
utilizat. Ponderea diferitelor ateliere în cadrul descoperirilor monetare din perioada
498-537 din Oltenia şi D ioceza Dacii lor este prezentată în fig. nr. IX:

86

O. Toropu, Romanitatea., p. 37. Autorul -citat vorbeşte de un singur nivel de distrugere din secolul
al VI-lea observat la Drobeta, dar M. Davidescu, Drobeta., p. 227., menţionează existenţa a două
straturi de distrugere în această fortificaţie.
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Provenienţa nurnerarului din Oltenia - 498-037
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Datele prezentate mai sus indică în mod foarte clar faptul că numerarul de
bronz folosit la nord de Dunăre provenea din aceleaşi surse ca şi cel utilizat în
teritoriile bizantine învecinate din Dioceza Daciilor. Rolul Thessalonicului este nul,
întreg numerarul venind din partea zonelor care făceau parte din Dioceza Thraciei.
Între nominaluri, predomină în mod autoritar follis-ul. Fracţiunile jumătăţile de follis şi optimile de follis - apar pentru prima oară în timpul lui
Justinus 1. Comparativ cu perioada 507-5 1 8 modificările în circulaţia bronzului
sunt destul de marcate. Este de subliniat faptul că sub Justinianus 1 diviziunile
follis-ului ajung să ocupe deja circa 30 % din numerarul studiat (vezi fig. nr. X).
Distribuţia pe nominaluri a numerarului de bronz
din OHenia 498-537
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Diferenţa importantă între proporţia ocupată de follis şi fracţiuni în cele
două loturi se explică prin faptul că eşantionul reprezentativ pentru Dioceza
Daciilor provine din tezaure, în timp ce materialul din Oltenia este rezultatul
descoperirilor întâmplătoare. Ori, se ştie că, de obicei, la tezaurizare sunt preferate
monedele mai valoroase, deci cele cu nominaluri mai mari. De-a lungul întregii
perioade analizate rolul numerarului de aur în enclavele bizantine de la nord de
Dunăre pare să fi fost foarte redus, chiar dacă, în valoare absolută, cei câţiva solidi
şi tremisses din această perioadă, reprezintă de aproape zece ori mai mult valoarea
subsumată a totalului pieselor de bronz cunoscute până acum. Circulaţia monetară
din zona controlată de Imperiul bizantin din Oltenia apare, în continuare, uşor mai
retardată, decât cea pe care o cunoaştem în Scythia Minor, Moesia II, Dacia
Ripensis şi Dacia Mediterranea, ca să nu mai vorbim de teritoriile de la sud de
Balcani, din Anatolia sau Siria. În cadrul descoperirilor monetare din provinciile
mai dezvoltate ale Imperiului bizantin raportul dintre folles şi fracţiuni este mult
mai echilibrat.
Deşi teritoriile capetelor de pod bizantine nord-dunărene făceau parte din
punct de vedere administrativ din Prefectura Illyricum, dominaţia netă a
emisiunilor atelierului de la Constantinopol şi a celor din Propontida (Nicomedia şi
Cyzic) în cadrul descoperirilor din Oltenia necesită doar o explicaţie parţială.
Nicăieri în descoperirile din aria provinciilor Prefecturii Illyricum numerarul nu a
fost asigurat în întregime de atelierul de Ia Thessalonica, care avea doar un rol
secundar în producţia şi aprovizionarea cu monedă a propriei circumscripţii . Din
punct de vedere tehnic este evident faptul că Oltenia şi Banatul depindeau într-o
manieră decisivă de capitală şi atelierele învecinate pentru aprovizionarea cu
monedele necesare. Probabil că şi relaţiile comerciale ale teritoriilor nord-dunărene
se îndreptau cu predilecţie spre provinciile balcanice. Comerţul dunărean, ca şi
mişcările dinspre Anatolia şi Thracia, de-a lungul drumului strategic transbalcanic
par să fi afectat destul de puţin situaţia din zona de la nordul Dunării .
Puţinele descoperiri monetare contemporane provenite di n B anat par s ă
indice faptul că este dificil să vorbim d e existenţa unui fenomen de circulaţie
monetară coerent. Din păcate, imaginea noastră este puternic tributară lipsei de
informaţii asupra descoperirilor din capetele de pod din sud-vestul provinciei.
Laturile monetare pe care le-am putut studia poartă amprenta unui caracter arhaic
şi mai accentuat decât în zonele situate la Vest de vale Cernei, dar publicarea mai
susţinută a descoperirilor monetare de la Sapaja, sau din partea de sud-vest a
provinciei, ar putea modifica această percepţie.
După 538, gama monetăriilor a căror monede sunt prezente în cadrul
descoperirilor din Oltenia se diversifică. Raportată la lotul reprezentativ pentru
Dioceza Daciilor situaţia este prezentat Ia fig. nr. XI.
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P rovenienţa n u rneraru l u i d in O lten ia - 538-565
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XI

S ituaţia prezentată mai sus pare să puna m evidenţă nu numai
diversificarea surselor de numerar, dar şi apariţia unei diferenţieri între surse de
aprovizionare cu monedă măruntă pentru enclavele nord-dunărene şi restul
teritoriile din Dioceza Daciilor. Deşi pe ansamblul Olteniei şi Banatului monetăria
de la Constantinopol continuă să ofere majoritatea numerarului, ponderea
monetăriilor provinciale cunoaşte un avans important, ajungând să ofere 45,67 %
din monedele descoperite. Pe lângă Nicomedia, care era prezentă dej a înainte de
527 şi care contribuie cu 15,46% din monedele prezente pe piaţa monetară din
Oltenia, o poziţie importantă o ocupă Thessalonica, cu 1 1 ,26 %, urmat de Cyzic, cu
8,45 %. După 538 se conturează dej a o trăsătură care se va accentua în cursul celei
de a doua jumătăţi a secolului al VI-lea. Este vorba de creşterea rolului atelierului
de la Thessalonic în asigurarea cu monedă a provinciilor Prefecturii Illyricum-lui şi
de susţinere a efortului militar bizantin la Dunărea Mijlocie. Cu toate acestea,
ponderea atelierului pe piaţa monetară nord-dunăreană este destul de redusă.
Atelierul continua să aibă o funcţie minoră, aceea de a suplini aprovizionarea cu
numerar a Prefecturii Illyricum-ului. De altfel, cu excepţia unui miliarension
databil, după părerea noastră în vara anului 527 87 , Thessalonica începe să fie
prezentă în mod constant în cadrul descoperirilor din Oltenia numai după anul 542,
87

C. Preda, O monedă bizalllină de argi11t i11editii, în BSNR, 86-87, 1992- 1 993, 1 40- 1 4 1 , pp. 1 231 24. Ipoteza autorului, după care moneda ar putea proveni de la Sucidava. nu este sprijinită de
afirmatiile proprietarului monedei. dl. Mihai Stoian, care ne-a informat, în 1 987, că moneda a fost
descoperită, în jurul anului 1 940, în Oltenia, fără a putea da alte detalii asupra localitătii.
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când îşi fac apariţia piesele de 1 6 nummia, nominal specific acestui atelier. Cu
toate acestea, este interesant de menţionat faptul că în lotul monetar din Oltenia,
cea mai recentă monedă a lui Justinianus 1 este o piesă de jumătate de follis, bătută
la Thessalonic în 563-564, la scurtă vreme după ce şi această monetărie a adoptat şi
ea sistemul monetar al capitalei şi provincii lor orientale.
Sporirea cantităţii de monede provenite din atelierele Propontidei şi din
Siria care se observă în perioacţa de după 538 pare să se explice printr-o posibilă
decizie a autorităţilor centrale din această epocă, de a ataşa financiar şi fiscal
teritoriile de la nord de fluviu ale Daciei Ripensis la circumscripţii mai prospere.
Astfel de măsuri se cunosc şi în cazul unor alte provincii frontaliere învecinate,
cum ar fi Moesia II şi Scythia Minor, care au fost incluse în Quaestura Exercitus88 •
O astfel de decizie reprezenta o încercare de a rezolva situaţia dificilă creată în
urma devastării repetate a teritoriilor din zona dunăreană şi din centrul Balcanilor.
Presupunem că în noile condiţii, refacerea fortificaţiilor distruse şi întreţinerea
gamizoanelor era o sarcină mult prea mare, pentru a fi lăsată numai în seama
Prefecturii Illyricum-lui. Având în vedere importanţa strategică a regiunii, este
posibil ca autorităţile centrale au decis trimiterea de oameni şi resurse financiare de
la Constantinopol, fapt care explică dominarea în cadrul descoperirilor monetare
din Oltenia a emisiunilor metropolitane şi a celor din atelierele din Propontida.
Celelalte monetării provinciale ale căror monede se regăsesc în cadrul
descoperirilor din Oltenia sunt Antiochia, Roma şi Salona. Ele ocupă un loc foarte
modest, de numai 1 ,40 % fiecare, fiind reprezentate prin câte o monedă. Totuşi
semnificaţia istorică a acestor descoperiri depăşeşte cu mult ponderea minoră a
pieselor în cadrul descoperirilor. Foarte importantă este apariţia unei monede de la
Salona. Aici a funcţionat un atelier militar provizoriu pentru Dalmatia, a cărei
deschidere şi activitate se leagă de necesităţile financiare ale trupelor care se
deplasau între Balcani şi Italia, cu ocazia războaiele gotice. Moneda de la Salona
cunoscută la Drobeta este singura descoperire de acest fel menţionată în teritoriile
bizantine de la est de Drina89. În aceiaşi categorie intră şi moneda emisă la Roma,
monetărie care deservea provinciile italiene. Credem că prezenţa lor în cadrul
descoperirilor din Oltenia se leagă de mişcările de trupe legate de războaiele cu
ostrogoţii, pentru recucerirea I taliei. Apariţia unor astfel de monede ar putea
constitui un indiciu al participării unor detaşamente ale armatei din Illyricum,
staţionate la Drobeta şi Sucidava, la ultima fază a conflictului bizantino-ostrogotic.
Structura pe nominaluri a laturile monetare din anii 527-565 este sintetizată
la fig. XII.
88

S. Torbatov, Quaestura Exerciws: Moesia Secunda and Scythia under Justinianus Archaelogia
Bulgarica 1 1 997 2 78-87.
89 Pentru circulatia acestor emisiuni cf. cecile Morrisson, în A C/AC. Xl/1, p. 921 şi I. Mirnik şi A.
Semrov, Byzantine Coins in the Zagreb Archaeological Museum Numismatic Collection Anastasius
1 (A.D. 497-518)-Anastasius Il (A.D. 713- 715), în VAMZ, seria a 3-a, 30-3 1 , 1 997-2000, pp. 1 7 1 1 75, nr. 40 1 -402, 406, 409, 4 1 4, 4 1 8, 42 1 . 423, 426. 430-432 ş i 435-445.
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Distribuţia pe nominaluri a n umerar u lu i de brorJz
din Olten ia - 538-565
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Fig. nr. XII
Şi în acest caz diferenţele mi nore între situaţia din Oltenia şi restul
Diocezei Daciilor se explică în primul rând prin mecanismele de selecţie şi
excludere, specifice procesului de tezaurizare. Comparativ cu perioada anterioară,
rolul fracţiunilor cunoaşte un avans uşor în raport cu folles-ii. De această
modificare a raportului tradiţional între diferitele nominaluri au beneficiat mai ales
fracţiunile mărunte. Piesele de jumătate de follis se menţin la o proporţie relativ
stabilă de 1 3,33 o/o din total, dar dacă adăugăm şi monedele de 1 6 nummia,
echivalentul lor din sistemul thessalonicean, care reprezintă 1 0 % din totalul
descoperirilor, creşterea ponderii acestui nominal este considerabilă. Creşteri mai
importante se remarcă în cazul pieselor de un sfert de follis. Ele ajung să reprezinte
8,33 % din totalul numerarului studiat. În ciuda unor progrese structura
descoperirilor monetare din Oltenia în perioada 538-565 continuă să prezinte încă
uşoare simptome ale stării de "subdezvoltare".
Din B anat provine ş i un solidus uşor, de 2 0 de siliquae, nominal introdus în
monetăria bizantină după 538. El era destinat atât facilitării plăţii taxelor şi
impozitelor, cât şi pentru ceremonialul aulic. Moneda lui Justinianus I provenită
dintr-o localitate neprecizată din Banat este singurul exemplar de acest fel cunoscut
până în prezent la Dunărea de Jos. În acest context, trebuie să subliniem faptul că
descoperirile de monede de aur cunosc un salt important în timpul domniei lui
Justinianus 1. Cele mai numeroase exempl are datează din anii 5 27 - 53 7 . O astfel de
79

ERNEST OBERLĂN DER-TÂ RNOVEANU

preponderenta cronologică arată că răspândirea lor în Oltenia şi B anat nu poate fi
pusă pe seama jafurilor slavilor sau bulgarilor şi nici prin intermediul unor stipendii
către migratori. Monedele de aur din enclavele bizantine de dincolo de fluviu par să
reprezinte preponderent dovada unor plăţi interne efectuate în perioada consolidării
frontierei dunărene. Concentrarea de solidi în zona salinelor din Vâlcea, poate să
aibă o semnificaţie economică, reflectând comerţul cu sare dintre această arie şi
provinciile balcanice ale Imperiului bizantin. De pe teritoriul Olteniei, dintr-o
localitate neprecizată, provine un rarisim miliarension de la Justinianus 190• Este
vorba de unicul exemplar de mil iarension emis la Thessalonic cunoscut până în
prezent în zona dintre Olt şi Cerna şi cel de al treilea de acest fel în regiunea de la
nord de Porţile de Fier. Miliarensia reprezentau un nominal destinat în secolele V
VI scopurilor de ceremonia!. A vând în vedere faptul că teritoriile de la nord de
Dunăre erau subordonate Prefecturii Il lyricum-lui, credem că apariţia piesei în
Oltenia se leagă de distribuţiile imperiale către înalţii funcţionari provinciali,
efectuate în vara anului 527, cu ocazia preluării întregii puteri de către J ustinianus
1. Demn de subliniat este şi faptul că două monede de acest fel, dar emise la
Constantinopol, provin din Banat.

90

C. Preda, în BSNR, 86-87, 1 992- 1 993, 140- 1 4 1 , pp. 1 23- 1 24.
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THE TRANSITION FROM ANTIQUITY TO EARLY MIDDLE
AGES AT THE EDGE OF THE EMPIRE (Il). FROM THE FIRST
DISAPPEARANCE OF THE MONETARY CIRCULATION TO ITS
REVIVAL IN THE AREA OF THE IRON GATES OF THE DANUBE
(Cea. 375-565)
Abstract

The invasion of the Huns in Europe in 375 represents a turning point not
only in the history of Roman Empire, but also in the economic, social and
demographic history of Eastern and Central Europe. The first witnesses of the
troubles produced by the arrival of the Huns in the area of the Iron Gates of the
Danube are the hoards concealed in the southern part of Oltenia (Lesser Wallachia)
and Banat between 375 and 402, as well as by the severe dropping of the scale of
the diffusion of the fresh coinage, both in the fortified settlements and in the area
situated more deeply inland. The author warns also on the too optimistic
i nterpretation of the apparently quite high figures of the ratio year of reignlcoin
shown by certain samples. The supposed boosting of this ratio year of reignlcoin in
some contemporary settlements represents a direct consequence of the i nflation,
because the largest part of the freshly arrived currency consisted in devaluated AE
4, weighing barely 112 of the weight of the previous AE 3. However, due the lack
of the sources it is quite difficult to put ali the events on the direct behalf of the
Huns. It seems that the first problems were caused by the Goths, either trying to
escape the Huns, or during their rebellion against the Romans, after 378, when they
ravaged the Balkan provinces of the Empire. Nevertheless, the Huns themselves
started to raid the area between 392 and 402, but the first maj or blow was the
attack in 409, led by Uldis. In Banat we had no finds of bronze issues after 408, but
in Oltenia, at least in some areas, as Sucidava, a meagre stream of fresh bronze
coins are still continuing un tii around 424-427, when the settlement was destroyed
by a Hunic attack and was abandoned for some decades. Despite the fact that, at
least for 25 years there are any known new bronze coin found in Oltenia, as in
many other area of the Roman Empire we could suppose that the local population
continued to use the old issues from the 2"d -4t11 centuries.
Few gold coins were uncovered from Oltenia and from the Eastern parts of
the Banat until 408, were the monetary fi nds consist mostly in bronze issues, but
they are common enough in the Wcstcrn part of the Banat, inhabited by Germanie
and Sarmatian tribes, which were largcly supplied with Imperial payments during
the last decades of the 4th century and early 5th century. Despite the very Iarge
number of the solidi of Theodosius II found south of the Danube, the number of
these coins found in Oltenia and Banat is surprisingly limited. Most of the coins
81

ERNEST OBERLĂNDER-TÂ RNOVEANU

date before the massive Hunic attacks from 443 and 447 . Such a pattern of the
distribution of the finds of the gold coins of Theodosius II, as well as those of the
!ater Emperors, which contrast sharply with the situation known for the core
territories of the Hunic or Gepidic confederations could be a strong argument
against the idea that Oltenia and B anat were under the control of the Huns or !ater
of the Gepids.
In Oltenia some few bronze coins of Marcianus, Lea and Zenon were
found, an indication of the fact that the late Roman issues started their diffusion
north of the Danube soon after 450, in pair with the gradual re-establishment of the
imperial administration and army in the region of the bridge-heads. The reformed
coins of Anastasius 1 struck after 507 represent a common presence among the
monetary finds in Oltenia and Banat. The recovery of the monetary circulation was
total during the reign of Justinus I, when the first Byzantine bronze cain is also
known in Banat. During the reign of Justin 1 the economic and cultural contact
between the B yzantine possessions si tuated on the northern shore of the Danube
and the Balkan provinces of the empi re were fully re-established as well as the
basic institutions of the Roman way of life.
The monetary finds dated during the reign of Justinianus 1 from Oltenia
and Banat show different trends from a period to other, and even from an area or a
settlement to other. The last 15 years were marked by strong irregularities in the
diffusion of the fresh currency. Only in some cases the lack of the fresh currency
could be put in connexion with the military events happened in the Balkans.
Until the reign of Justinianus I the monetary currency in the area of the
Byzantine bridgeheads north of the Danube preserved some archaic features, such
as the use of the large and heavier bronze denominations - the folles and the half
folles. After 527 started the diffusion of the petty coins, such as the quarter of
folles and the 118 of folles. The gold and silver currency never played and
important role in the local circulation during the first half of the 6th century Oltenia
and Banat.
Until 527 the major part of thc bronze currency used in Oltenia and Banat
was provided by the Constantinopolitan mint, and very few pieces arrived from
Nicomedia and Cyzicus, from the Propontis region. Later, are found also issues
struck at Antioch, Thessalonica, Rome, Alexandria, Salona etc.
Soon after its full re-establishment during the years 5 1 8-538, the monetary
circulation in the area of the Byzantinc possessions north of the Danube started to
show the beginning of a new crisis. Despite of the short recovery during the reign
of Justinus II, the monetary circulation i n the border area of the Iron Gates of the
Danube started to sink and gradually went to the dissolution during the first decade
of the 7 1h century.
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