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Există o lungă discutie despre cum trebuie interpretată cantitatea de artefacte ca o dovadă relevantă pentru
interpretarea arheologică , istorică, numismatică şi economică a unei situatii istorice.
Publicarea recentă a monografiei numismatiice a sitului romanArcobadara (Ilişua) (GĂZDAC/GAIU 2011)
(vezi hărtile 1-2) ne-a oferit posibilitatea de a evidentia capcanele pe care materialul numismatic le poate oferi
dacă nu este interpretat şi prin prisma stadiului de cercetare şi publicare.
Pe baza catalogului monedelor descoperite în campaniile arheologice din 1978-1995 de pe teritoriul
castrului auxiliar (PROTASE/GAIU/MARINESCU 1997) s-a realizat un prim grafic comparativ a monedelor de
argint genuine şi a celor subaerate.
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Fig. 1. Graficul monedelo r de argint descoperite în castrul auxiliar
de la Arcobadam (Ilişua) (după GĂZDAC 2009) .
La o primă vedere acest grafic acest grafic arată nu doar un fenomen întâlnit la scara provinciei Dacia dar
caracteristic şi altor regiuni din Imperiul Roman. O consecintă a politicii imperiale monetare de la începutul
secolului al III-lea p.Chr. (GĂZDAC 2009, 1487 .. 1498, GĂZDAC 2010, 98-100, 149-151, 177-178).
Unele "anomalii" ale acestui model pot fi, totuşi, observate: un număr mai mare de monede subaerate cu
portretul lui Traian; dominatia monedelor "bune" de argint pentru perioadele de emisiune 238-244 p. Chr. şi
AD 244-249 p. Chr.
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Pe durata elaborării monografiei numismatice a sitului menţionat anterior am analizat lista monedelor de
la acelaşi sit publicate de către Torma K. în 1865 (TORMA 1865, 31-34). Autorul menţionează că monedele au
fost descoperite pe teritoriul castrului şi împrejurimile sale (TORMA 1865, 31). Reidentificarea monedelor din
această listă a lui Torma- identificarea sa fiind bazată pe ediţia 1 a lucrării lui H. Cohen (COHEN 1854)- cu
determinatorul Roman Imperial Coinage a dus la următorul grafic comparativ între monedele genuine de argint
şi cele subaerate descoperite în castrul auxiliar de la Arcobadara:
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Fig. 2. Graficul descoperirilor de monede de argint din castrul de la Al·cobadara (Ilişua),
incluzând monedele din lista lui Torma. (©Cristian Găzdac]
La acest stadiu al cercetării suntem în faţa unei "anomalii" puternice faţă de fenomenul general: o largă
prezenţă a monedelor genuine.
Explicaţia provine simplu din stagiul cercetării şi publicării al timpului respectiv. În primul rând, autorul,
Torma K. nu a fost numismat ci un pasionat al arheologiei. În secolul XIX-XX nu erau mulţi care puteau
identifica monedele subaerate. Ca urmare, autorul a putut să confunde uşor o monedă sub aerată cu una genuină.
În acelaşi proces al adunării materialului numismatic de la situlArcobadara am re-analizat tot acest material
(săpăturile 1978-1995); recentele descoperiri (săpăturile 1996-2006; periegheză 2007). Totodată, lecturarea în
detaliu a întregii lucrări a lui Torma K. a relevat faptul că unele monede găsite de el au fost descoperite, de
fapt, în "necropola de vest" (care aparţine aşezării civile) (TORMA 1865, 14, 30; GĂZDAC/GAIU 2011, 16). În
consecinţă, deşi majoritatea monedelor, au fost găsite, probabil, de către Torma K. pe teritoriul castrului, totuşi,
nu ştim care dintre ele şi în ce cantitate.
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Fig. 3. Graficul monedelor de argint de la castrul auxiliar Arcobadara
(© Cristian Găzdac)
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studiul actual al cercetării.
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Astfel, într-un al treilea grafic comparativ am introdus ultimele baze de date despre monedele de argint
genuine şi cele subaerate -incluse în monografia numismatică a sitului Arcobadara (GĂZDAC/GAIU 2011).
Monedele din lista lui Torma K. au fost excluse întrucât nu există nici o certitudine asupra locului excat de
descoperire şi nici proporţia reală a pieselor genuine şi subaerate.
Se poate observa cu uşurinţă că acele "anomalii" au dispărut acum, iar spectrul monedelor genuine şi
subaerate a "intrat în normal" urmând fenomen·1l general al politicii monetare.
Acest studiu metodologie nu este un caz izolat pentru provincia Dacia, UN alt studiu similar - cu acelaşi
impact- a fost realizat pentru castrul auxiliar de la Gherla (37 km sud-vest of Arcobadara-Ilişua) (GĂZDAC/
ZĂGREANU 2007, 175-178).

Astfel, devine un scop important re-studierea vechiului material, un demers care ne va aduce mai aproape
de realitatea istorică.
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Reviewing the Numismatic Evidence.
A case Study: .Auxiliary Fort from Ilişua
(Summary)
This study is focused in what one could ha ve thought on a particular case of coin supply with good silver
coin of a Roman fort in a province. Until this study, the spectrum of coin finds at the Roman fort from Ilişua
(North of Roman Dacia) indicated a good supply with genuine silver coin. In comparison with other forts
(Porolissum, Gherla) from the same province cf Dacia, where the percentage of the plated silver coins held
quite high values, the case of the fort from Ilişua was a particular one.
The re-analyse of coin finds and the separation of coins found within the fort from those from the vicus
totally change the view on the coin finds from Ilişua. The new graph of coin finds from the auxiliary fort from
Ilişua has revealed the fact that also at this site the plated silver coin played a significant role in coin circulation.
At the end, it can be affirmed that we dealt with a matter of a methodological approach in a first phase of
the analyse of coin finds.
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Harta 2. ARCOBADARA (Ilişua), situl roman (după GĂZDAC/GAIU 2011, 29, map 5)
(© Corneliu Gaiu, Cristian Găzdac)
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