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:Marcantă personalitate a medicinei româneşti, profesor, cercetAtor şi practician,
radiolog şi oncolog de renume, în acelaşi timp doctorul George Severeanu a avut şi o
activă prezenţă în viaţa culturală românească din prima jumătate a veacului XX. Astfel,
pe lingă o însemnată contribuţie la întemeierea şi apoi la dezvoltarea Societăţii Numismatice Române în primele sale decenii, ca secretar al Comitetului de conducere şi redactor al Buletinului, după războiul de întregire, a participat la ctitorirea a două importante
instituţii culturale bucureştene, Pinacoteca şi Muzeul Municipal de Istorie 1• Prin testament, dr. Severeanu a clonat întreaga sa colecţie de antichităţi şi numismatică muzeului
de istorie, al cărui prim director a şi fost 2 •
Printre piesele numismatice de interes excepţional clin donaţia doctorului George
Severeanu se remarcă monedele ele aur, care rămîn şi astăzi să constituie quasitotalitatea
actualei colecţii a Muzeului de istorie şi artă a municipiului Bucureşti. Dintre acestea,
ne vom opri aici numai asupra monedelor romane şi bizantine 3 , care reprezintă aproape
jumătate din totalul pieselor de aur din colecţia muzeului bucureştean.
Este evident că păstrate în colecţii publice sau particulare monedele ele aur prezintă
prin ele însele un deosebit interes numismatic. Şi pe această linie trebuiesc menţionate
mai întîi prezentarea generală a colecţiei Institutului de arheologic Bucureşti', urmată
de, recent, riguroasa publicare a colecţiei muzeului clujean 6 •
în acest context ar fi necesar să ne oprim o clipă şi asupra descoperirilor de monedă
de aur romană şi bizantină de pc cuprinsul României. Pînă acum, circulaţia monedei de
aur pe teritoriul Daciei a beneficiat doar de un singur studiu de sinteză 6 , totuşi există
un număr relativ însemnat de contribuţii de detaliu atît pentru Dacia cît şi pentru Scythia
Minor 7 • Şi pentm perioada postaureliană au fost consemnate preţioase date privind descoperirile de monedă de aur, fie în lucră.rile de sinteză asupra circulaţiei monedei romane
tîrzii 8 , fie în lucrări limitate la zone geografice mai restrînse ca nord-vestul Dacici 9 ori
Scythia Minor 10 • Apoi, pentru perioada bizantină timpurie (secolele VI-VII c.n.) este,
în primul rînd, de semnalat sinteza descoperirilor nord-dunărene de monedă emisă de
imperiul Romei cele noi, repertoriu care include, bineînţeles, şi monedele de aur bizantine aflate în România u. Printre lucrările ce descriu monede bizantine de aur descoperite
în ţinuturile româneşti 12 trebuie să amintim şi studiul nostru asupra tezaurului descoperit
în anul 1899 la Axiopolis, ocazie în care am făcut şi o amănunţită trecere în revistă a
tuturor descoperirilor dobrogene de solidi şi diviziuni 13 . Începînd cu secolul X, odată cu
revenirea bizantinilor la Dunăre, pînă în secolul al XIV-iea circulaţia aurului redevine
foarte activă în ţinuturile de la Dunărea de jos, iar numărul descoperirilor cu monede de
aur se înmulţeşte 14 • Sînt de amintit pentru această perioadă tezaurele de la Valu lui
Traian şi Greci 16 , cele trei tezaure de la Dinogetia 1 6 , tezaurul de perperi de la Isaccea 17 •
Revenind acum la colecţia ce ne preocupă aici, notăm că dr. Severeanu, răspun
zînd unei preocupări ce a antrenat în epocă mai mulţi mari coleeţionari români1e, a strîns
o splendidă colecţie de monede traianee, printre care se evidenţiază cei doi aurei prezentaţi aici. Pentru primul, cele două cataloage de specialitate pc care Ic-am consultat, RIO
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şi BMC, nu cunosc pentru aur o astfel de emisiune. Cum BMC semnalează însă pentru
argint o emisiune de denari la Roma în anii 98-99 19 , iar greutatea de 6,78 g este bunli.
şi titlul de 980% înalt, am constatat în acest caz o folosire accidentală la aur a unei ştanţe
de denar.
Trebuie să evidenţiem interesul deosebit pe care l-a arătat doctorul Severeanu
pentru colecţionarea monedelor de aur romano-bizantine din secolele IV - VII e.n. Astfel, din cele 24 monede romane imperiale de aur prezente în catalogul nostru, un număr
de 22 piese aparţin perioadei dominatului. Ştim că în colecţia doctorului George Severeanu au intrat, după primul război mondial, monede cc anterior aparţinuseră. unor mari
colecţii formate cu piese de o deosebită valoare aflate pe teritoriul României 20 şi nu putem
astăzi dccît deplinge lipsa oricăror date pentru aur în actrlr de evidenţă ale muzeului
municipal bucureştean.
Ca nominal predomină. solidus-ul cu 17 exemplare, urmat în ordine de tremissis
cu patru piese, toate monedele divizionare fiind emise în secolul V e.n., la care se adaugă.
un aurcus emis de Dioclctianus. Pentru monedele de aur perforate în antichitate sau cele
cărora tot în aceeaşi vreme li s-a ataşat o tortiţă, putem prrsupunc că vor fi servit în
epocă şi ca piese de podoabă de caracter militar 21 •
Seria monedelor de aur din secolul IV e.n. se deschide cu un aureus perforat cc a
fost bătut în atelierul monetar din Nicomcdia de către împăratul Diocletianus. Apoi,
urmează patru solidi purtînd efigia împăratului Constantin cel Marc, din care primii doi
au fost emişi de atelierele de la Treveri şi Sirmium, iar ultimii de monetăria din recent
inaugurata capitală a imperiului circummediteraneean, Constantinopolis. Fiul său, Constantius II este rrprezentat prin doi solidi, din care primul poartă sigla rnonrtăriri din
Constantinopolis, iar cel de al doilea pc acera a atelierului monetar din Nicomedia.
Noua dina~tie urcată pr tronul imprrial. casa lui Valrntinianus I. 1•ste prrzcntă
prin trri solidi. Primii purtînd rfigiilc coauguştilor \'alrntinianus I şi Valens, aparţin
<'mi~iunilor at<'lirrului monetar din Antiochia, iar cd dr al trrilra a fost bătut la Trewri cu chipul lui <irntianus.
Doi din solidi cu efigia lui Constantinus I şi un solidus emis de Const.antius II sînt
variante faţă de cataloagele RIC VII şi RIC VIII, mai importantă prin noutăţile pc care
Ic aduce fiind ultima monedă 22.
De un marc interes acum, în lipsa ultimului volum din IUC, sînt monedele de aur
cmisr în secolul V e.11. şi păstrate în colecţiile l\IIA'MB. Şirul lor începe cu un solidus emis
de Arcadius în monctă.ria Ravenri, între anii 402-408 c.n. Din acelaşi atelier monetar
şi din aceeaşi nemc se află în colecţie şi un soli dus rmis de Honorius. Un al doilea, cu
efigia împăratului părţii occidentale a imperiului, este emis la Mediolanum, în aceeaşi
ani. Thcodosius II este prezent cu doi solidi de Constantinopolis. Primul este bătut între
anii 430-440 e.n., iar al doilea între anii 443-450 c.n. Acestora li se adaugă un tremissis emis de atelierul monetar din capitala imperiului de răsărit. De la coaugustul său Valcntinianus III se păstreazlt în colecţia un număr de patru monede, din care doi solidi emişi
în atclirrul cetăţii eterne şi doi tremissrs, unul fiind bătut la Constantinopolis, iar al doilea, de un stil diferit, dar asemănător stilului întîlnit pe solidi din Roma, este cu siguranţă.
o monedă provenind din monetăria de pe malul Tibrului. Ultimul împărat roman prezent
în colecţie prin două monede de aur, un solidus şi un tremissis, este Leo I.
Monedelor imperiale romane li se adaugă aici două interesante imitaţii barbare
după monedele din secolele I-III e.n. Prima imitaţie, inspirată după părerea doctorului
George Severeanu, de un aurcus neronian, a fost aflată în împrejurimile Sorocăi, în anul
1936 şi era considerată de prit!lul ei editor ca fiind o imitaţie de origină cclto-bastarnică 33 •
Cca de a doua monedă are o legendă deşi lizibilă, însă cu totul neinteligibilă, iar bustul
imperial priveşte spre st. şi nu spre dr. cum este regula. Pc rcvcrs'!l monedei este înfă
ţişată o Concordie sacrificînd deasupra unui altar aprins.
Monedele bizantine din secolele VI-VII aparţin în genere unor emisiuni cunoscute
~a atare, cu excepţia UJlUi semissis bătut de Mauricius Tiberius cu legenda aversului
neînregistrată de catalogul MIB II 34 şi a celor două monede cu efigia lui Heraclius, un
solidus cu litera officinei S inversată şi gravată, ca în oglindă şi un tremissis neînregistrat
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de 'MIB II. Dar pentru aceasta din urmă nu poate fi exclus~ şi ipoteza unei imitaţii bli.tute
într-o monetărie barbară aflată sub o puternică influenţă bizantini\ 25 • De la Constans II,
ale cărui monede sînt oricum mai rare, dar ale cărui bronzuri sînt semnalate în descoperirile din România 26 , evidenţiem mai întîi un superb solidus emis între a11ii 662-667?
în officina a 9-a a atelierului din capitala imperială şi apoi un al doilea, din srria celor
„pitici", bătut de monetăria din Carthago între anii 642-643 27 •
Şirul monedelor bizantine este reluat cu două nomisme emise în numele basileilor
Constantinus VII şi Romanus II, ale răror monede ele aur au fost în Dobrogea descoperite în cantităţi apreciabile 28 • în continuare, sînt reprezentaţi, cu un histamcnon, Ioan
Tzimisccs şi ru cite dourt monede cu a~elaşi nominal, Mihail VII, ambele piesr avî11d
însă marginile decupate, ~i Niccphorus II. Din vremea Conmcnilor aflrun în colecţie 1111
hyperperon de la Alcxius I şi un al doilea d«' la Ioan II, scria monedelor bizantine tîrzii
încheindu-se cu doi hypcrpcri ai imperiului dP la Niceea emişi de Ioan II Ducas Vatatzes
la Magnesia 29 şi o monedă. de electron emi~ă la Constantinopolis între anii 1295-1320
de Andronicus II si Mihail IX.
Monedele biz~ntine tîrzii din colccţ.ie, nomisme, histamenc, hyperperi apar.ţin toate
unor emisiuni înregistrate ca atare în cataloagele pc care le-am consultat.

CATALOGUL MONEDELOR DE AUR HOMANE

ŞI

BIZANTINE

1. Traianus

Il\IP CAE'S NERVA ':(RAI-AN AVG fiERM: Capul lui Traian, laurc·at, spre dr.
P· M· 'f.R· p. C·O· S· II· P· p. ; l'a:x, drapată, i:;tînd 8prc• st„ ţinc o
în ramură mîna dr. şi cornucopiae în mîna st.
Aurrus "'- 6,87 g, 19,5 mm.
BMC, lll, -, dar vezi p. 36, nr. ;~9 ~i -1-0. î11si1 drnarii, Roma, anii 9~-!19.
2. IMP TRA IANO ~\ VG GEH DAC P M TH. l' COS V P P; Bu~tul lui Traian,
laureat, spr<' clr., cu draprric pc nrn~rnl st.
S· p. Q· R·Ol'TlMO l'RINClPI; Traian, î11 vPşmînt militar, eu mantia fluturînd,
călare pe un cal cabrat spre dr., ţinc în mina dr. ridi<:ată o suliţă; în faţa calului un dac
comat spre dr., îngcnu11d1iat pc genunchiul ist„ pri\·cşte înapoi si ridică braţPlc înspăimîntat.
'
Aurcns i 6,78 g, 19,fJ 111111.
BMC, HI, p. ti5, nr. 245, Roma, anii 103-111, grupa a IV-a.
3. Diocletianus
DIOCLETIA-NVS P F AVG; Capul lui 1>iocll'tian, laureat, spre dr.
IOVI CONSE-RVATORl; Jupiter stîncl di11 fată, cu capul spre st. şi hlamida
atîrr1înd pe spate', ţine în mina dr. fulgerul şi cu st. sP sprijină. pe sceptru. SMN
Aureus î 5,30 g, 18,:J mm, perforat.
RIC, VI, p. 554, nr. 5a, Nicomedia, anul circa 294.
4. Constant,inu:s 1
CONSTANTl-NVS P F AVG; Capul lui~ Co11sta11tiu, laureat, spre dr.
P M TRIB P COS II-II P P PROCOS; lmpi1rat11l în togă., şczînd pe scaun curul
spre st., ţine în mina st. 1111 sceptru scurt iar în 111î11a dr. glob.
I PTR)
Solidus i/ 4,33 g, 1!I mm; dublu perforat şi astupat.
RIC, VII, p. 165, nr. ~1. dar pc av. spărt11rri N-T în legendă. Treveri, sfir~itul
anului 313 - sfîrşitul lunii iulie 31&.
5. CONSTANTI-NVS P F AVG; Capul lui Constantin. laureat, :;pre tk
SECVRLTAS PE-RPETVA;, Împăratul în Vl'~mîut militar, stînd spre st., iucoroaează un trofeu la piciorul căruia se a.flă o cuirasă, ra.sră, scuturi; Împăratul ţine un
sceptru scurt.
- sikf(
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Solidus ! 6,16 g, 26,3 mm, cu toartă.
RIC, VII, p. 473, nr. 42, dar pe rv. spărtură R-P în legendă, Sirmium, anul 323.
6. FAră legendli.; Capul lui Constantin cu diademli. din rozete, privind în sus.
CONSTAN-TINVS AVG; Victoria mergînd spre st., ţine în mina dr. cununi. iar
CONS
ln mîna st. ramură de palmier. 9
Solidus î 4,48 g, 22 mm.
RIC, VII, p. 569, nr. 2, Constantinopolis, anul 326.
7. CONSTANTI-NVS MAX AVG; Bustul lui Constantin, cu diademli. din rozete,
purtînd cuirasli. şi paludamentum spre dr.
VICTORIA CONSTANTIN! AVG; Victoria stînd spre dr. pe scurt şi cuirasă,
ecrie pc un scut susţinut de un Gcnius VOT/XX/XX.
CONS
Solidus l 4,23 g, 21,3 mm.
RIC, VII, p. 585, nr. 108, Constantinopolis, anii 336-337.

8. Constantius 11
FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVGV.; Bustul lui Constantius II, din faţă
cuirasat, cu coif cu creastă şi diademă din perle, ţinînd pe umărul dr. lance iar în st.
scut decorat cu împArat ţinind trofeu şi captiv.
GLORIA - REI-PVBLICAE; Roma şi Constantinopolis stînd pe tron, prima
din faţli, cea de a doua întoarsă spre st., ţinînd intre ele un scut cu legenda. VOT/XXX/
MVLT/XXXX. Roma ţine lance în mină st.; Constantinopolis ţine sceptru în mina st.
ti ţine piciorul dr. pc proYa.
CONS
Solidus l 4,12 g, 20,3 mm, perforat.
RIC, VIII, -, dar p. 455, nr. 98, însă fAră punct în legenda av. şi cu sigla monetari. CONS. Constantinopolis, anii 15 martie 351-6 noiembrie 355.
9. FL IVL CONSTAN-TIVS PERP AVG; Bustul lui Constantius II, din faţă,
cuirasat, cu coif cu creastă şi diadrmă din prrlc, ţiuind pc umărul dr. lance iar în st. scut
decorat cu călăreţ doborînd un duşman.
GLORIA - R[EI]-PVBLICAE; Roma şi Constantinopolis stînd pc tron, prima
din faţă, cea de a doua întoarsă spre st., ţinînd între ele un scut cu legenda VOT/XXX/
MVLT/XXXX. Roma ţinc lance în mina st.; Constantinopolis ţine sceptru în mina st.
~
şi pune piciorul dr. pe prova.
SMNT
Solidus ! 4,32 g, 21,3 mm, perforat.
RIC, VIII, p. 477, nr. 74, Nicomedia, anii 15 martie 351-6 noiembrie 355.
10. Valentinianus I
DN VALENTINI-ANVS P F AVG; Bustul lui Valentinian I, cu diademă de perle,
drapat şi cuirasat spre dr.
RESTITVTOR - REIPVBLICAE; Împăratul stînd din faţă, cu capul spre dr.,
ţine labarum şi Victorie pe glob.
ANTI.
Solidus ! 4,38 g, 22 mm.
RIC, IX, p. 272, nr. 2 a XIII 7, Antiochia, anii 25 februarie 364-24 august 367.

11. Valens
D N VALENS - PER F AVG ; Bustul lui Valens, cu diademă de perle, drapat
ti cuirasat spre dr.
RESTITVTOR - REIPVBLICAE; Împăratul stînd din faţă, cu capul spre dr.
ţine labarum şi Victorie pe glob.
. ANTB·
Solidus î 4,45 g, 21 mm, perforat şi astupat.
RIC, IX, p. 272, nr. 2 d XIII 2, Antiochia, anii 25 februarie 364-24 august 367.
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12 Gratianus
DN GRATIANVS P F AVG; Bustul lui Gratian, cu diademă din rozete, drapat,
cuirasat spre dr.
VICTOR-IA AVGG; Doi împăraţi, stînd din faţă, ţin între ci un glob. între ei
în planul doi, partea superioară. a unei Victorii înaripate, jos, între împăraţi, o ramură
de palmier.
TROBS
Solidus ţ 4,41 g, 21 mm.
RIC, IX, p. 17, nr. 17 g 4, Treveri, anii 24 august 367-17 noiembrie 375.

13. Arcadius
D N ARCADI-VS P F AVG; Bustul lui Arcadius, cu diademă din perle, drapat,
cuirasat spre dr.
VICTORI-A AVGGG; Împăratul în veşmînt militar, stînd spre dr., ţinc labarum
în mina dr. şi Victorie pe glob în st. ; piciorul st. pc un captiv.
R
V
Solidus ! 4,27 g, 21 mm.
COMOB
Fagerlie, p. 31, nr. 193, Ravena, anii 402-408.

14. Honorius
D N HONORI-VS P F AVG; Bustul lui Honorius, cu diademă din perle, drapat,
cuirasat spre dr.
VICTORI-A AVGGG; Împăratul în veşmînt militar, stînd spre dr., ţinc labarum
l\l
D
în mina dr. şi Victoria pe glob în st.; piciorul st. pe un captiv
COMOH
Solidus ! 4,24 g, 22 mm.
Fagerlic, p. 7, nr. 5-6, Mcdiolanum, anii 402-408.

15. DN HO NORI-VS P F AVG; Bustul lui Honorius, cu diademă din perle, drapat,
cuirasat spre dr.
VICTORI-A A YGGG; Împăratul în veşmînt militar, stînd spre dr., ţinc labarum
în mîna dr.

şi

Victoria pc glob în st.; piciorul st. pc un captiv.

Solidus î 4,44 g, 20 mm.
Fagcrlie, p. 7, nr. 7-21, Ravena, anii 402-408.

R

V

COl\IOH

16. 1'heodosius 11
D N THEODO-SIVS P F AVG; Bustul lui Thcodosiu II, din faţă, cuirasat, cu
coif cu creastă şi diademă din perle, ţinînd pc umărul dr. lance iar în st. scut decorat
cu călăreţ doborînd un duşman.
VOT XXX - :MVLT XXXX; Constantinopolis şczînd spre st. ţinc glob <·ruciH
ger în mîna dr. şi sceptru în mîna st.; scut la dr.; la piciorul st. prova.
CONOB
Solidus i/ 4,44 g, 21,5 mm.
Hahn, p. 126, nr. 25 H, Constantinopolis, anii 430-440.
17. D N THEODOSI-VS P F AVG; Bustul lui Theodosius II, din faţă, cuirasat,
cu coif cu creastă şi diademă din perle, ţinînd pe umărul dr. lance iar în st. scut decorat
cu călăreţ doborînd un duşman.
IMP XXXXII COS - XVII P P; Constantinopolis şezînd spre st. ţine glob cruciger în mina dr. şi sceptru în mina st.; scut la dr.; la piciorul st. prova.
Solidus ! 4,28 g, 21,5 mm, perforat.
Hahn, p. 127, nr. 33, fără officină, anii 443-450.
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*CONOB

18. D N THEODO-SIVS P F AVG; Bustul
drapat şi cuirasat.
·
VICTORIA - AYGVSTORVM; Victoria în
dr. cunună şi în mina st. glob crucigcr; în cîmp
Trcmissis ţ 1,46 g, 15 mm.
Hahn, p. 128, nr. 46, Constantinopolis, anii

lui Theodosiu II spre dr., diademat,
chiton mergînd, din
dr. stea.

faţă, ţinc

în
CONOB

402-450!

19. Valeritinionw: 111
D N PLA VALKi~·TI-NIANVS P F AVG: Bustul lui Valentinian TII, cu diademă
din rozctr, drapat şi cuirasat spre dr.
VICTOR I-A A VGGG; Împărntnl în n~mînt militar, stîncl clin faţă. ţinc în mina
dr. o cruce lungă şi Victoria pr glob in ~t .. piciorul dr. pi• 1111 şarpe cu chip uman.

R

M

COMOH

Solidus ! 4,4;3 g, ~1,5 mm.
Fagcrlic, p. 12, nr. 36-51, Roma, anii 425-455.
20. D :::\PI.A VALENTI-.NlA:i.\TS l' F AVG; Bustul lui \'alc11tinia11 lll, cu diat.lemă din rozete, drapat şi cuirasat ~pre dr.
VICTORI-A AVGGG; Îli1piirat11I în nş111î11t militar, stind di11 faţă. ţirw în rnî11a
dr. o erucc lungă şi Victoria pe glob în ;-;t.. pil'iornl dr. pr un ~arp1• cu <·hip uman.
K
)[
f'OMUB
Solidus ! 4,47 g, 22 111111.
Fagrrlic, p. 12, nr. :16-51, Roma, anii 4~5-455.
21. DN PLA \'~\LENTINIA:\'\'~ J> F .\\'fi: Bustul lui \'al1•11ti11ia11 llL diadcmat cu rozctc, drapat şi cuirasat ~rrr dr.
l'rucc în cunună.
l'OMOB
Tremissis 1 1,43 I!, 13 mm.
Cohen 2 , V I II, p. -216, nr. 49, Ho ma. anii 425-455.

22. D N PL\ \'.\LENTil'\L\XVS P F AVG; Bustul lui \'alcntinian 111, cliad<•mat, drapat şi cuirasat sprl' dr.
Cru<·<· în cunună.
l'ONOB
Trcmissis î 1,·!:~ g. 13 mm, JH•rforat.
Cohen 2, VlIJ, p. 216, nr. 49 rnr, sigla monetăriei, ('011stanti11opolis, anii -l:?5--·.ff.>5.
23. Leu I
IJ N LEO PE-HPET ..:\ \'G; Bustul lui Leo, din faţă, c~uirasat, tu tuif cu creastă
şi diadrmă din p<•rlr, ţinînd pr umărul dr. lance iar în st. scut decorat cu călărcţ doborînd un duşman.
Vll'TOIU-A AYGGG; \'ictoria 15ti11cl ~1m· st. ţim· crncr hrngf1 în dr., în <.'Împ dr.

e

sus stea.

CONOB

Solidus ! 4,47 g, ~1 mm.
F?-gcrlic, p. 49-50, nr. 500-506, Constantinopolis, anii 4u7 -474.
24. J> N LEO PE-NPET AVG (sic!); Bustul lui Leo [, dindemat, drapat ~i cuirasat spre dr.
VICTORIA AVGVSTORV.M; Yictoria în chiton mcrglnd, din faţă_, ţinc în dr.,
cu11uuă şi în st. glob crucign; în cîmp dr. stea.
[CO]NOB
Trcmissis L 1,43 g, 14,5 mm, perforat.
Sabatier, I, p. 132, nr. 9, Coustantinopolis, :rnii 457-474.
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25.

Imitaţie barbară

0011111 MO ; Cap laureat spre dr .

.. . TO 2 n ... ; Călăreţ spre dr.
Aureus î fi,33 g, 11,5 mm.
G. Sevcrcanu,

Bucure~ti,

1-2, 1936, p. 33-34. Drscoperit: Soroca.

26. VANREFVS. AV-ATRNS[V; Bust laureat, drapat şi cuirasat spre dr.
)XPJ\• NPV APIIIIT-TXXJNNSXPXIfl: Concordia şezînd spre st., sacrifică la
un altar aprins cu mîna dr. dintr-o pakră, în st. ţ.inc cornul abundenţei.
Aurcus î 6,07 g, 20,5 mm, pPrforat şi astupat.
27. A nastasius I
D N ANASTA-SIVS PP AVC: Bustul lui Anastasius, din faţă, cu coif cu creastl
şi diademă din pcrlr, ţinînd pc umărul dr. hmce i<1r în st. scut decorat cu călăreţ doborîncl un duşman.
VICTORI-A AVCCC; Victoria stînd spre st. ţinc cruce lungă în dr., în cîmp dr.
I
sus stea.
·coNOB
Solidus ! 3,34 g, 19 mm.
MIB, I, p. 99, nr. 4 I, C'onstantinopolis, anii 1.IX.492-1.IX.507.
28. DN. ANASTA-SIVS PP AVC; Bustul lui Anastasins , diadcmat, cuirasat,
în paludamentmn spre dr.
VICTOR! A AVCVSTORVM: Victoria în chiton m<'rgînd, din faţă ţinc în dr.
cunună şi în st. glob crucigcr; în cîmp dr. stea.
CONOB
Trcmissis I 1,48 g, 15 mm.
MIB, I, p. 100, nr. 12, Co11stantinopolis, a 11ii l.IX .492-1.Y11.518.
29. lustinianus I
DN IVST[INI-ANVS PP] AYC; Bustul lui Iustinian. <lind<'mat. cuirasat în paludamentum spre dr.
- [VICTO]RI A AVCVSTORVM; Victoria în chiton mrrgînd, din faţ.ă. ţine în dr.
cunună. şi în st. glob <"rncig<'r. în cîmp dr. strn.
fCONOB]
Tremissis ! 1,40 b, 12,5 mm, prrforat.
MIB, I, p. 109, nr. 19, Constantinopolis, anii l.Vlll.527-14.Xl.5f15.
30. lustinus li

D N I-VSTI-NVS PP AVI; Bustul lui Iustin U, din faţă, cu cască cu panaş şi
în mîna dr. glob niccfor iar în st. scut drcornt cu <·ălăreţ doborînd un duşman.
VICTORI-A AVCCC: Constantinopofo; ~ezî1ul pc tron din faţă, pri,·i11d spre dr.,
purtînd coif, tunică, şi mantie şi fleyi.~ pc umărul dr., ţim· în dr. lancr ~i în st. glob cru-

cuirasă, ţine

~

c1ger.

CONOB
Solidus ~ 4,42 g, 22 mm.
MIB, II, p. 91, IlJ. •l ~. Constantinopolis. anii l.IX.567-26.IX.578.
31. Tiberius 11 Constantinus

ra~at

Clffi. CONSTANTI[NVS PP All; Bustul lui Tibcrius II Constantin, diadPmat, cuiîn paludamentum spre dr.
_
"IICTOR TibER[I '6\f<tl; Cruce.
C-ONOB
Trcmissis ! 1,49 g, 15 mm.
MIB, II, p. 104, 9b, Constantinopolis, n.X.578--14.VIlI.582.
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:l:2. Jf0tu-ricius Tiberius
T> X 1R.A.VRIC - Tib PP A YI: Bustul lui Mauriciu Tibl'riu din foţă. ru cască
'
cu panaş ~i euirasă. ţiur în mina dr. glob c·rnc·igrri
YICTORI-.\ AVCC: Victoria stînd din faţă ţinl" în mina cir. erucP tN111i11ată în
în st. glob crucigrr.
Soli dus .l. 4:42 g, :22,ă mm, perforat.
MIB, II, p. IOEl. 6 A, Constantinopoli:-:, anii 583/4-23.XUi0:2.

+:

:tL D X mAVC-CI PP AVf'; Bustul lui lrauriciu Tibniu, di;ul«'mat. c·uirasat în
pal1ulame11tum spre dr.

VICTOHI-A A\T(': Victoria în c·hiton nwrgînd, din
în st. gloh crucigc~r.
Scmissis L 2,20 g, 1!l.5 mm.
)[IB, TI. p; 110. nr. li a, dar lf'g. a\·.
23.Xl.fi02.

raţă. ţi111•

în dr.

cunună şi

CI INOB
11rcu110scută,

Coustantinopoli:;,

H.VIIl.ă82-

:3-t. li X TlhE-Rl J>P AVI': Bustul lui )lauric·iu Tibniu, diadcmat, c·uirasat în
spr1• 1lr.
Yll'TOHI.\ ITLBEJHI A\T: l'rttc·P.
Trcrnissis L 1Ali g-. 18Jl 111111.
MIB. li, I'· 1 to, nr. 20, Co11sta11ti11opolis, anii

pttl/lll1t111P11f11111

CO!XOB
i"i~:l/4-:!:l.X

UiO:!.

;lj, Phor11 ...:

c) :'\ :'\ FOCA~ l'ERP .\V(': Bu:;tul lui Photas din fatr1. purti11d coroană cu glob
crueigPr ~i euirasi"l. în 111i11a ilr. !..doh c·rueigPr.
Vll'TOHIA
AVl;t.I: ViC'toria sti11tl din faţă ţirw î11 mîlla dr. 1·rn1·1· t1•rr11i11ată,
în f : Îll ~l. gloh 1·r111·ig"r.
~olit.111:-; ! -t.:!î g. :20 111111.
)llB. li. p. l:!i, 11r. 11 I. l'o11sta11ti11op11lis. a1111 liO!l--:-J.X.lilO.

:lli.

/frr11,./i11~

Fr1rf1 lq.!f'tHlf1: I L1•ral'li11s (În c·f'11trn). Jl1·rac·li11s l"o11sla11ti11 1la dr.1 ~i Jl1·rac·l1111as
(la st. I sli11d din faţ[1. ultimii cloi fiind dl' î11ălţi11w f'gal:L FiP1·an· poartfl n·~111i11lf' l1111gi
ş1 c·oroa11r1 ~i \i11 î11 dr. gloh c·rnc-igl'r.
f:·iiNilfi
\"ll'TOHI.\ - .. \\.'1-4: ('ruc·P 111· trq1tr•. la ~t...ff- la ilr. I.
:o;olidus ! -t.:n i,r. 1iJ> 111111. 1wrforat ~i pili I Jll' 111argi11i.
~llB. 111. p. ~I:->. 11r. H ,·ar. ol'f.2.. a1111I ti:lti.î.

z

:n. d hEPu ( LJ - E l'P A\" (: B11:;!11I lui I l1·ra1-lit1s, iliad1·111a!. c·uira:'at 111

p11l11-

dameuf1111t sprP dr.

Vl(TOHlA J,Vl'll: ('.rttl'r.
TrP111issis ! 1,-tli ~· lli.i"> mm.
)TJH. TTL-, anii• 'i:l. ~-dar Ir!!. a\'. tip:!. C'o11sta1tti11opolis. anii

i"1..\.lil0-~:!.1.fil:t

;{R. Cu11sli111 ..: 1I

a

X rT ... : Bustul lui l'o11sta11s J I, c·u harhă l11ngf1 ~i 11111staţ;1. ~i lrn:'t11l 111ai 111ie
al lui l'onsta11ti11 lV. fără barbă fi<'cHrl' clin t'uţă ~i purtirnl 1u1lurl111111·11f11111 ţi l'llira~ă:
între 1•i trucr mil"ă. ('011sta11s poartă. easeă l'll i~lob 1·ruc·i~1·r iar I '1111sta11ti11 l'oroa1;[1 c·11
glob crueigc•r.
YH'TOHlA -A-VCfl..Jt>X: ('ru1·p JW trrptP: la st. l1Prac-li11s: la dr. fi~ura urni
mită a lui Tiberius: stincl <lin faţă poartă n~111i11h• l1111gi ~i toroană eu c·rnl'P ~i ţi111• gloli
crucigc•r.
Solidus ! 4,-li g, Hl,u mm.
MIB, III, p. 240, nr. 35 8, Constantinopolis, a1111 662?-tif)(?
H
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39. D N CO'N"S-TANTI.NI. r; Bustul lui Constau~ H din faţă, purtînd roroană
c·u glob crucig<'r, pal1ufomr11t11m şi ruirnsrt, ţin!' în mina tir. g-loh rrnrigrr.
__ _ ___ _
VICTORIA - AV~LI~A: Cruce pr trnpt!'. ,
CONOB
Solitlus ). 4,:H g. ] 2 mm.
. '
MIB, IIL p. 242. nr. 56 A. Carthago, a1111 G-12/:l.
'· - ,
40. Constanl1'.n I I şi Roman 1I
IhS XPS REX RE~NANTlqnt; Crist, din faţă~ cu nimbus crucigcr; cu dr.
binccuvintcazft iar în mina st. tinr t•nn~h<'lil'.
CORSTA.N't"CE ROl1\An:A LI't <, b'R'; T.11. ~t. hustul lui roi1sta11tin iar ia dr. bustul
lui Roman H din faţit. Ei tin o cruce patriarhală: pc rap poartft coroană cu crucr.
Solidus ! -1. 36 g. 20 mm.
DOW, Ilf, 2, p. :'">52, nr 15, Constantinopolis, anii 94u-959.

+

+ IhS

XPS REX HE 't NAN'tlqll\,; Crist, din faţă, cu nimbus cruciger, cu
iar în mina. st. ţ.inc cvangh<'lia.
COnS .\.N '<'E ROm:\n'A q
b'R'; La st. hustul lui Constantin iar ht dr. bustul
lni Roman II din faţă.. Ei ţin o cruc~ patriarhală; pc rap poartă coroa11ft c·u crucr.
Soliclus ! 4,:}i> g. JH mm.
DOW. llJ. 2, p. 2iJ:!. m. 15, Constantiuopoli:-, 1111ii !l4f.>-95fl. ·
41.

binccudnt<'ază

dr.

-42. Ioan 'l'zimisces
+ IhS XPS HEX HE y ~.ilNTintn.; Bustul lui Cristos, din faţă, ru nimbu~ c·rut·igcr, bi n<'rll vînf<'a ză c11 dr. iar î11 ~ t. ţi ne evanghelia.
+ 9EOTO(' - hOHO IWdES': I.a !h;_ bustul Fecioarei, din faţă purtî1ul 11i111bm,
,-rtl, mantii- şi t1111i<"ă: la st., lrnstul lui loa11 1, di11 faţă, pnrtî11tl coroană 1·11 r·rucl'. Ioan
care ţinc o c·rt1('!' patriarhalft jn st., Pstl'_~~yoronat de Fecioară; rt!'as11pra capului !'lftll
manus Dei. Deasupra c·ap11l11i Ft•<'ioarei Ml->.
Histamcnon ! B,fl5 g, 20 mm, pcrf orat.
DOW, HI, 2, p. f)!):3, t·lasa ll b, nr. :;, Constantinopolis, anii 96fl-!l7fi.
43. Mt'.lia.il l' Il
Fărli. l<'g<'ndă, în dmp lC XC; Bustul lui rristos, clin faţă, cu nimbus <·rur1gn;
bin<'e1n-î11tează cu dr. iar în st. ţine rrni1gh<'lict.
)TIX -- 4\ HA - RACI.i\O~'; Bustul lui Mihail VII, <lin faţă, pur tind <'oroanli.
cu rrur<', î11 mîna dr. ţinc labarnm iar în st. glob c·rnciger.
Hista11w11011 ! 2,69 g, 2B mm, perforat, C'll marginile tăiate octogonal.
now, HI, 2, p. 80il, das•~-}~~I nr. 2 (', Constantinopolis, anii 1071-1978.
\

+

44. Fă.ră lrgcndă, în
hinecuyîntrază cu dr. Î<lr

cîmp IC X'·.; Bustul lui Cristos, din faţă, cu nimbu!! l'ruciger;
.în st. ţinc crnnghelia.
+ ~UH-AHA ·-- ]{ACIAE; llustul lui Mihail Yll, din fotă, purtîn<l coroană cu
tru<'e, în mina dr. ţine labarnm. iar în 8t. glo_b cruciger.
, ,
Histamenon ! 2,37 g, 22 mm, marginile decupate.
DOW, III, 2, clasa II· d, ·nr. 2 d, Constantinopolis, anii 107.1-1078.
I

,

45. Nicephorus III
Fără lcgend~,

în cîmp IC X' ~ Bustul lui Cristos, din fâţă, cu nimbus cmciger;
cu dr. iar în st. ţin<' crnnghclia.
+ :Xll\-ll-cf>P - A[eCJnT; Bustul lui Nic.efor III, clin faţă, purtîncl coroa,11ă cu
c:ruce, în mina <lr. ţine cruce ornatfi cu globule, în st. glob crucigcr.
llistamenon ! 4,42 g, ;31 mm .
.., DOW, JIT, 2, p. 824, clasa I, Constantinopolis, :mii 1078-1081.

hinccuYîntează

493

'·

i

46. Fără legendă, în cîmp IC XP ; Cristos cu uimbus crucigrr, ~~de p1• tron; t·u
mina dr. hinrctn-întează, în st. ţine crn11ghelia.
+ ~IKJ-Iq,p~ ... - TWCTOTANTAT; ~iccfor III stirul din faţă. poartil c·"roană
cu cruce; în dr. ţine labarum iar în st. gloh crncigPr.
Histameno11 ! 4.30 g, 27 mm, perforat.
l>OW, ICI, 2, p. R~(i, clasa II h, 11r. :~ b, Constanti11opoli!'. :inii 11J71'1--1!1Ql.
47. Alexiu.<: I
+ KE PO - IL'O'EI; în cîmp IC XP; ( 'ristos ~nind din fată JH' tron fără spl\tar;
cu mina dr. binecuvintează. în st. ţine c·Yanght•lia.
A/AE/Zl/i.J/6.EC/00/T - T/W/K ... .'~/N/W; Alrxim; I sti11d di11 faţă, ţi11î11d
în dr. labarum şi în st. glob C"rucibl'r, poartă coroană cu c·rne1•. Prasupra. i11 dr. mo1111.-:
Dei încoronează pe împărat.
Hyperprron l 4,40 g, 2{l mm.
Hcndy, p. 82, Thessaloniea, var. I, anii 1092/3-1118.
48. Ioan li Comnenus
Fără lcgrndă, în cimp IC XP ; Cristos şezfod, din faţă. pr tron fără spătar; cu mina
dr. binecu vînteazl\ iar în st. ţine eva1~~helia.
IW/6.EC/flOT/TlAfrI - ~V/PO/TH/I'+I/T; tms :i\18: La st. loa11 11 :;tind tlin faţă.
încoron"t de Ft•cioară care stă la dr., din faţă. Ioan Il poartă c·oroa11ă şi ţine în mina
dr. lalwrum iar î11 st. nwppa.
HyprrpPro11 ! 4,00 g, 30,5. mm, JH'rforat.
Hendy, p. 103, l'onstantinopolis, emisiunea a IJ-a, anii 1118--1143.
49. A1ulronicus li şi Mihail IX
Lrgcndă ilizibilă: În centru Cristos, stînd din faţă, la st. Andronic li, îngenunchiat, din faţă, la dr. :Mihail JX îngc11unrhiat, din faţă; Cristos cu nimbus cruri~(·r bin<'cuvîntează. pc cei doi împăraţi. Andronir II ţinc mina dr. pe inimă iar Mihail JX pe el·a st.
Vcderc a Constantinopolis-ului. În l'Cntru, Fcrioara din faţă, oram1.
:Nominua / 2,79 ~. 19 mm, marginile tăiate>.
Wroth, li, p. lil':l, nr. 13, tip ~1·1wral, Co11stanti11opolis, 21.V.12~5-12.X.1320.
UO. 101111 1 (111) Vura.s l'alatz<'-:
TC XP; Cri::;tos, din faţă, aşc>zat pc tron fără spătar, ru nimbus cruciger, hineruvîntcază cu mina dr. iar în st. ţinr ('Vanghelia.
W/E - fle!> jos, MP sus şi
în st. sus; La dr. Ferioara, nimbată, din faţă, încoronează pe Ioan Vatatzes, din faţă, la st., care poartă coroană şi ţinr în mina dr. labarum iar în st. mappa.
l{~·p('q)rron ! 2,78 g, 31 mm. pcrf orat, cu marg!1ule decupate.
Hl'lldy, p. 237, :Magnesia, cmisiun('a a. 11-a, (Imperiul de Nicaca).
&I. ic XP; Crh;tos din faţă, aşezat pc tron fărrt spăta.r, cu nimbus rruciger, binecudntează cu mina dr. iar în st. ţine evanghl'lia.
W/E. . . fi/.
. ; La dr. Fecioara, nimbată, din faţă, încoronează pc Ioan
Vatatzcs, din faţă, la st., care poartă coroană şi ţinc în mina dr. labarum iar în st. mappa.
Hyperpcron t· 4,30 g, 32 ~nm, perforat.
Hendy, p. 237, Ma~ncsia, emisiuna a li-a (Imperiu) de Nicaea).
(nzi ilustraţia la pagina 389/vol. II).
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NOTE
1. Const. :'lloi~il, ('.NA, 14, 1939, 115-111),
p. 145-14ti; fih. Astancăi, 1Juc11reşli, 8,
1971, p. B7il-380, un<le şi lista hu·rărilor
~tiinţifir~ întocmite de dr. G. Scvcreanu;
:'Ilaria Cojocărescu, U8ll'R, 70-74, 1971.i1980, 124-128, p. 217-219.

nr. 28 = iriv. 42312; nr. 29 - inv. 73470;
nr. 30 = inv. 39102; nr. 31 = inv. 49954;
nr. 41 = inv. 73420; nr. 42 = im·. 42810;
nr. 46 = inv. 137723; nr. 51 = 48643.
4. :H. 'Mitrea, 1"asti archaeolouid, 18- rn, 19ti8,
p. 91; la care siut de a<lăuga.t numeroasele
moned.e do aur publicate de O. lliesl'U !!Î
păstrate în colecţiile Bibliotecii Academiei
Române din care amintim: O. Jliesru.

2. Maria Cojocărescu, op. cit., p. 318.
3. Următoarele opt monede au intrat in colecţia MIAMB după anul 1948, şi anume:
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Caiet selectiv, 8, 1963, p. 330; Idem, Caiet
selectiv, 10, 1964, p. 318; Idem, Pontica,
5, 1972, p. 531-535, unde se publică solidii
de la Thdodosius I; Idem, Revista Italiana
de Numismatica, 75, 1973, p. 181-186;
Idem SCN, 6, 1975, p. 107-112.
5. R. Ardevan, BSN R, 77- 79, 1983-1985,
131-133, p. 237-256.
6. I. Winkler, Sbornic Filozofickej Fakulty,
Univerzity Komenskeho, 17(6), 1966, Bratislava, p. 35-50.
7. R. Ocheşeanu, SCN, 6, 1975, p. 234, aureus
Claudius
8. Const. Preda, SCIV A, 26, 197f>, 4, p. 441
-485.
9. Al. Săşianu, Moneda antică fo vestul şi
nord-vestul României, Oradea, 1980; pentru Cîmpia Română vezi C. Deculescu,
BSNR, 70-74, 1976-1980, 124-128,
p. 221-225.
10. O. Iliescu, Pontica, 5, 1972, p. 525-536;
R. Ocheşeanu, op. cit., p. 235; Ocheşeanu, Antoaneta Vertan, Monede de aur
şi de argint din secolele IV - V e.n. descoperite în Dobrogea, mss.
11. Const. Preda, SCIV, 23, 1972, 3, p. 375-415.
12. R. Ocheşeanu, Pontica, 5, 1972, p. 490494; Idem, SCN, 6, 1975, p. 235; Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşanu, BSN R, 77
79, 1983-1985, 131-133, p. 192-193,
Anexa. II, unde sînt recenza.te toate descoperirile de monede bizantine de aur din
Scythia Minor de la Ana.stasius la. Constantinus IV.
13. Gh. Poena.ru Bordea, R. Ocheşeanu, op.
cit., p. 177-197.
14. Pentru descoperirile de monedă de aur bizantină în Dobrogea secolelor X-XI e.n.
vezi O. Iliescu în voi: Ion Ba.mea, Octavian Iliescu, Corina Nicolescu, Cultura bizantină Cn România, Bucureşti, 1971, p.
175-181, 250-256 şi bibliografia. descoperirilor; şi Gh. Poenaru Bordea., R. Ocheşea.nu, Al. Popeea, Monedele bizantine din
colecţia Muzeului de istorie naJională şi
arheologice ConstanJa, mss 1977.
15. Gh. Poena.ru Bordea., R. Ocheşeanu, Al. Popeea, op. cit., pentru tezaurele de la. Va.lu
lui Traian şi Greci, aflate în anii '60 şi
'70 în colecţiile MINA Constanţa.; I. Bar-

16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.

nea, Din istoria Dobrogei, III, Bucureşti,
1971, p. 23; mai de curind Gh. Poenaru
Bordea, Ion Donoiu, BSN R, 75- 76, 1981
-1982, 129-130, p. 245-247.
Gh. Ştefan, Dacia, VII-VIII, 1937-1940,
Bucureşti, 1941, p. 421-424; Eugen Comşa.
şi Gh. Bichir, SCN, 3, 1960, p. 223-244;
I. Ba.mea, SCN, 3, 1960, p. 245-254.
Em. Condurachi, B.St.Ac., 1, 1949, 3-4,
p. 163-167; O. Iliescu, SCN, 6, 1975,
p. 289-242.
Const. Moisil, Crest, Col., 1933-1936, p. 1
-136, col. Ascher de monede traianee
dăruite prin testament Academiei Române.
BMC, III, p. 36, nr. 39 şi 40.
Vezi R. Ocheşea.nu, BSN R, 77-79, 19831985, 131-133, p. 159-167.
Jocelyn M. C. Toynbee, NC, 6th series,
4, 1944, 13-16, p. 27-44; Joan M. Fagerlie, Late Roman and byzantine Solidi
Found in Sweden and Danemark, N N M,
157, NY, 1967; p. 137; Pierre Bastien,
Catherine Metzger, Le tr~sor de Beaurains
(dit d'Arras}, Weteren, 1977, p. 177-186.
Constantinus I monedele cu nr. cat. 4 şi 5,
Constantius II cu moneda cu nr. de cat.
8, unde legenda av. se termină printr-un
punct, iar pe reversul piesei sigla atelierului
monetar se prezintă fără punctul final existent la emisiunea înregistra.tă de RIC.
G. Severea.nu, Bucureşti, 1936, 1-2, p. 33
-34; iar pentru imitaţ.ii de epocă în Moldova vezi Virgil Mihăilescu-Birliba., La
monnaie rommaine chez les Daces orientaux,
Bucureşti, 1980, p. 218-221.
Monede cu nr. cat. 33.
Moneda cu nr. cat. 37; în registrul inventar
al muzeului bucureştean moneda este înregistrată ca emisiune a regelui Genserich.
Vezi mai recent R. Ocheşeanu, Pontica,
14, 1981, p. 309-214; Gh. Poenaru Bordea., I. Donoiu, op. cit., p. 245-247
G. Custurea., Pontica, 19, 1986, p. 273-277
Moneda. cu nr. cat. 39.
Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Al. Popeea, op. cit., mss.
Pentru descoperirile monetare din secolele
XI- XIV vezi supra, nota. 17; precum şi
articolul lui P. Dia.conu, SCN, 6, 1973,
p. 243-245 pentru perperii de Vicina..

MONNAIES EN OR R OMAINES ET BYZANTINES DE LA COLLECTJON MARIA ET
DR. GEORGE SEVEREANU
(msu~)

Les auteurs publient 51 monnaies en or romaines d byzantines, dont 43 ex. de la collection Maria et dr. George Severeanu, les autres
8 ex. repr~sentant diff~rentes acquisition du
Mtu~e d'histoire et d'art du Municipe Bucaresi
ă'apr~s 1948.
De la periode du Haut-Empire romaine il y a
seulement deuz pieces de Trajan. Le• aurei
solidi et tremisses du Bas-Empire 1ont beaucoup
plus nombreauz, 21 ez. de Diocletien a L~o

1-er. Nous enr~gistrons aussi deux imitations
d'apres des monnaies des 1-er - 111-e siecles.
Les monnaies byzantines, 25 ex. s'echellonnent
d'Anastase a Constant li (13 ex.) et de Constantin V li et Roman li a Andronic li et Michel I (10 ex.). Il y a egalement deux monnaies
de l'Empire de Nicee (Jean III Vatatses).
On attire l'attention sur les monnaies qu'on
n'a pas retrouv~ dans les catalogues classiques.
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