
VASilE CUUCA 

PLUMB URI COMERCIALE DIN CETATEA ROMANO-BIZANTINA 
DE LA IZVOARELE (Addenda el carrigenda) 

In timpul scurs de la apariţia articolului nostru privind plumburile 
comerciale de la' Izvoarele (Pirjaaia) '. ruinele romana-bizantine au mai fur
nizat un nou lot de piese similare. Adăugindu-se celor 132 exemplare 
publicate. numărul lor se ridică la 142 piese 2. Succinta prezenta re a celor 
de curînd găsite 3 se justifică prin unele corectări şi observaţj,j prilejuite 

1 Vasile Culică, Plumburi comerciale din cetatea romana-bizantină de la luoorele 
(Dobrogea), 1-11, În Pontico, VIII, 1975; IV-V, in Pontico IX, 1976. Intrucit cele două 
părţi ale articolului nu ou fost scutite de supărătoare e rori t':pogrofice, considerăm d~ 
daloria noastră să semna lăm aici pe cele moi imporlante, rugind cititorul să ne scuze 
pen tru osteneala in remed;ereo lor. 

2 Folosim numerotarea plumburilor În continua rea celor publicate. Exemplele 
nr. 1-132 ou fost depuse de noi in Muzeul de arheologie Constanta. Cele d:n articolul 
prezent fac parte din colecţia Muzeului de istorie din" CăIăraşi, unde au fost depuse de 
că tre următorii descoperitori : 133-138, N. Ca novici ; 139, V. Cuiică ; 140, Dan Ellefterescu. 

3 Datorăm amobilităţii lui N. Conovici ingăduinţa de o studia şi publica materialul 
sigi lar din muzeu. Dorim ca ş i pe această ca le să -i parvină mulţumirile noastre. Plum 
bul nI". 140 ne-a fost pus la dispoziţie de către descoperitor, cu multă bunăvoinţă. lnnoim 
aici mulţurriirile exprimate. 

Am folosit la descrierea plumburilor aceleaşi presc urtări di n Pontica, VIII, 1975: 
Forma pfumburi/or: I a = p lumb hemisferic; I b = ca Iotă sferică; I c = plu mb 
conic, I d = plumb in formă de nasture. I e = plumb ci lindric. Am mai adăugat: 
I f = plumb in formă de acoperiş in două ape. U rma celei de a doua turnări = U 2 t ; 
U rma imprimării sirmei pe prelungirea plumbului = U j s; Direcţia ca no lulu; şnu ru lui 
În sem na tă cu cifrele 1-4 in d i că di recţiile: 

I , 

"-.I~ 
./ "'-, 

In textu l descrierilar nu am făcut trimiteri la fig uri, plumburile putind fi uşor iden 
tificate prin numărul de ordine pe fiqurile nr. 1 (fotografii), nr. 2 (desene), nr. 3 (pro
file), nr. 4 (monograme) ş i nr. 5 (legende) . Pentru a u şu ra studiul am reprodus in 
rigurile 4-5 se mnele grafj ce şi legendele af la te pe plumbur; le ambelor lo turi publi
cate de noi. -
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de compararea şi analiza lior 4, cit ş i dotorito interesului suscitat in legă
tură cu studi;uI activităţilor meşteşugăreşti şi cu circula1ia mărfurilor într-o 
vreme şi relativ ·Ia pă'r\i ale Imperilului despre care cunoaştem sub acest 
aspect. destu'l de puţine date. 

133. - I c (cu deformarea origin'aIă). U i s. 4. Animal spre d. proba 
bil miel (berbec). in <picioa re. Sollul pe care calcă este r .. dat prin tr-o linie 
orizonta'Iă. Dea·supra resturi dintr- un crisman, distrus de ca nalul şnuru !ui. 

G 2.86 gr. Da 12/11 mm. Ident ic cu nr. 40 . 

. Crismon-ul a mbelor plumburi pare a fi de o f.ormă caracteristică epo
cii de inceput a folosirii monogramei chi · ro (fig. 4. rindul 1. imaginea 
d'in dreapta). 

134. - I a. U 2 t. U i s 3. Leu 'spre s ou capul şi picioarele din faţă 
indrepta te ina inte. supra'pus in partea de di napoi de un personaj In 

pici-oare. nimbat. a coperit cu un vesmint neidenti ficabi l. cu braiul stin) 
ridi·cat. Detaliile estompate. Anepigraf. 

G 7,40 gr. Da 12/12 mm. 

135. - Plu'mb cU aspectul un'ui acopenrş In două ape, extrem de plat. 
Evid ente urme ale ţesăturii peste care a fost turnat. 4. Monog,ram imprimat 
parţial format din litera N. prevăzută la capătul superior din d cu un 
minuscul. Deasupra ş i În unghiul superior, un bust sp re d. probabil 
femeesc, apreciind după forma rotundă capului. 

G. 2,50 g-r. Da 11 /. .. mm. 

136. - I b. B'ust bărbătesc spre 5, fă ră detali i, datorită stării precare 
de conserva're . . In cimpul din s, se mai distinge din legenda cirou lară lOVI 
(ultimu l I nesigur). 

G 3,42 gr. Da 14/ ... mm. 

137. - I b. 3. Bust bărbatesc spre d . Fi gură severă, cu nas a s·ouţi t şi 
aer g,rav, imperi'ol. Din legenda circulară se păstrează in s, sfî rş it u L .. 
A OIOV. Primele două Ilitere ar putea fi si AO . Fi ind identic cu nr. 121, 
urmeaz,ă ca şi legenda acestuia - păstrată din păcate cu ace l ea-ş i li tere -
să fie ci t ită ·corespunzător. Stare de conservare precară. 

G 2,16 gr. Da 12/ ... mm. 

138. - Cap tină r bărbătesc spre d, cu coroană radia l ă. Det" li ile 
estompate de stare de canserva-re. Anepigraf. Corpul p l·umbului pierdut 
din ve.ch ime. 

4 In colecţia fostulu i Cabinet iVumismatic din cadru l b:b!ioteci i Academiei R.S.R .. 
co l ecţie preluată de Muzeu l de Istorie al R.S.R. am avut ocazia să examinez şi să iden
tific ş i alte exempla re ale acestei va riante, din păca te cu loc de gă s ire necunoscut. 
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G 2,54 gr. Da 12/ ... mm. 

139. - I b. U 2 t. Cana'l 2, foarte fin. Personaj În p,c,oare, din faţă; 
vesmint pînă 'sub genunchi. ,in mina dreaptă probabil un snop. Mîna stîngă 
susţine a coroană (?). Identic cu nr. 28- 29. legenda c ircu l ară se recons
tituie, pentru toate trei plumburile 

G 3,82 gr. Da 13/12 mm. 

140. - Plumb cu corpul in formă de O'coperiş În două ape, asemă
n ăto r celor cu 'n'Umerele 131 şi 135. Canal 1, spanJe corpul plumbul'ui pe 
lungimea lui şi produce un mic orificiu pe faţă. Amprentă imprimată par
ţial, conţ i ne un lmonogram car,aderistic pentru a doua jumătate a seco
lului 01 V-lea e.n. şi pentru următorul. Deasupra monogramlului se disting 
resturile unei legende. Cu un oarecare g rad de probabilitate impus de 
stadiul QV<J nsat de degnadore datorită conservării preca re, s-a r putea 
citi O V. 

G 2,70 gr. Da' 12/ .. . mm . 

141 . - I b. 2. Imagine ştea rsă . 

G 4,78 gr. Da 12/10 mm. 

142. - I b. 4. Imagine confuză . . 

G 2,55 gr. Da 12/10 mm . 

Am fost determ in a ţ i să delim ităm o nouă variantă l f. de faptul că 
plumbul cu a spect de aooperi ş În două ape, care con stituMO o excepţie ia 
da ta p u blicări i primului I'ot de p lumburi. fiind cunoscut doar În exempla
rul nr. 131, şi - a' dobindit dreptul la individual iza re, numă ru l exemplare lor 
crescînd cu i n că două piese (135 şi 140) 4. Prin teh nica turnării ş i prin 
aspec;u l feţii, plumburi'le aces<ei categorii rămin, aşa cum de a ltfel ş i cele 
cuprinse sub formele I b -e, variante ale plumbu lui hemisferic I 0'. 

Pentru prima oară 10' Izvoare le, un plumb - nr. 135 - conservă pe 
partea opusă amprentei, urme de tesătură, cunoscute În descoperiri din 
alte părţi o'le Imperiului 5. 

Acela şi plumb denotă oareoare inrudire cu exemplarul din colecţia 
Muzeului de istorie a oraşul u i Buoureş,ti , a căru i amprentă 'sig il ară, redă 
i ntr-un cerc, 'Un bust masoulin alături de litera N 6. 

Cercu l care înconjoa ră capu l personaj ului de pe p lu mbul m. 134, fiind 
după toate o'porenţe le un nimb, ne considerăm indreptăţ;ţi să- i atri buim 

S Rostovtsew, Etude sur les p/ombs antiques, in Revue Numismalique, IV-fm1e serie . 
tom 1. 1897, Pa ris, p. 462; M. Rcstovtsew ~i M. Prou, Suppfemenr au cafalogue des 
plombs antiques de la Biblioteque Nationole, În Revue Numi smatique, 1900, IV_cmc ser:e, 
tom 4, p. 3 13- 354, plumbul nr. 19 a. 

6 Citat de noi În Pontica, IX, 1976, p. 120, nota 74, nr. 12. 



148 V. euL/CA 

caracter creşt i n ş i 'să - I datăm inainte de a dOlla jumătate a secolului al 
IV-lea e.n. 

Noul lot de pl umbu ri nu aduce nici un nume de 'Centru comerdal sau 
religios, ele putind proveni din oele cunoscute din 10tu,1 anterior, fără a fi 
exclusă posib ili tatea ca o pane să f i fost · aplicate de neguţători sau chiar 
de organe vamale in centre rămase neidentificate, din care previln sa-u nu 
şi o bună parte d in primul lot. 

Mutarea capitalei la Constantinopol a reinoit de bună seamă firele 
legăturil or comercia'le dintre vechi,le centre din Asia Mică şi gurile Dună 
rii, căci acest act administra tiv 1(] fost de natură să aducă in !prim ploln 
partea răsări teană a Imperiului. nu numai din punct de vedere politic ci 
şi comercia l. Fără îndoială că actul in sine nu ar fi avut j !mplicaţii deose
bite dacă vech ile centre producătoare ar fi decăzut şi nu s-ar fi bucurat 
de faima cunoscută pînă atunci, cît şi dacă aceasta nu s-ar fi datorat În 
primul rind bogăţiilor ţin uturilor Asiei anterioare şi apoi iscusinţei meşteri
lor şi artizani lor. Plumburile din .Adramyttium (126), Anti,ochia (117), Efes 
(57-60), laodiceea (62), Mal]nezia (61), Sion ia (63), Smirna (49- 56; 116) 
ş i Vpaipa (46- 48), sint tot ati tea mărturii a'le intinselor relaţi i comerciale 
intreţinute de centw l romano-bizantin de pe mo:lul drept al Dunării de 
jos, ale ,cărui ruine ou fost atribuite ipotetic Sucidavei moesice. 

Numărul relativ ,mare de centre identificc>te prin etn icoanele aflate pe 
amprentele sigila re, fără a ne mai gindi şi la cele de pe plumburile cu 
simboluri care le tă i nuesc, trebuie avut În vedere atit in {egătură cu stu 
diul organiză ri i sistemului vama1o-fi scal al 'lumii romana-biza ntine, ca şi 
atunci cind se pune În discuţi e ist'orial activităţii meşteş'ugăreşti şi comer
ciale din provinci il e asia tice căd, de bună seamă că localităţile in care 
fun cţionau birouri vamale erau şi puternice centre, desvoltate nu numai 
din punct de vedere comercial ci ş i meşteşugăresc. 

Un studiu amănunţit şi comparat iv al t uturor plumburi lor comerciale 
găsite pe cuprinsul Imperi-ului, c'r fi plin de interes În Ce priveşte atribui
rea plumburilor cu simboluri şi nume ,proprii, răma·se încă ne in te rpretate 
şi ar imbogăţi cunoştinţel e acumulate pină acum asupra vieţii din pro 
vinciil e orientale lole Imperi'ului Într-o epocă hotărîtoare pentru destră 
marea orinduirii sclavag iste şi apariţia ' relaţiilor de producţie fe uda le, 
fenomem complex, desfăşu rat intr-'un ră'stimp destul de indelungat. 

Pe linia acestor preocupări de ordin genera l, cărora se vo r afecta. 
fără indoi al a, eforturi deosebite, intocmirea unui corpus al pl.umburilor 
CQmerciale roma'no- bizantine nu poate Fi decit o etapă. 

Pl umburile supuse succintei exam i-nări În notele pe care le incheiem 
aici, in n ădejdea unei mai ample re lu ări sînt, in ultimă instcnţ :':t , c071tri 

buţia adusă de s t răvechea aşezare dunăreană. 
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RESUME 

PLOMBS COMMERCIAUX DE LA CITE ROMANO·BYZANTINE DE IZVOARELE 

l'auteur presente quelques nouveoux plombs ccmmerciaux, dtkouverts dans les 
ruins de la ci te romano-byzontine de Izvoarele (Pirjooia) lesquels completent le lot plus 
oncien d'encore 10 (en tout, 142 pieces). tleurs description et interpretotion mett.:!nt en 
evidence les 110;son5 commerciales que la cite de Izvoarele entretencit avec les centres 
orti<;o nou;( et commerciaux d'Asie Mineure. 
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Fig. 1. Plumburi comercia le romana-bizantine (fotog rafii) 
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Fig. 2. Plumburi comerciale romcno~bjzantine (desene). 
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Fig. 3. Plumburi romana-bizantine (profile). 

Nr NI' 
plum- M On 1!J9"~1J'n 
buli" 

plum- M Onogram 
b/J /u/ 

40 
~ ';X2 /33 69 ~ îo1 

64 TAT ?!i ~r 
.)/( 

65 ~ 131 ~ 
6& t0> 135" ~ 

/40 1\ 

Fig. 4. Monograme, pe plumburile comerciale romane-bizantine, 
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Nr 
L eg end a. p1um-

oului . 
1 CONSTANTINI V icTORIA (jf 

E 
r"1Ar NIT M 

2 PF AV6 62 LAO AI 1<:0 wN 

J PF A 63 CYON ,<e 

4- IV LI AI"lI 6S" N'fo c E,V f'lvOf\ ("'fi 

6 NVI eIA 67 Al ( ;\1\ P C~ l t' \j 

8 IV '\/ 1 1'1 I\JL.ISM 

9 nA n 0'\/ 2'6 MDO 

/8 VA 2'9 o-ze N I ( N I 

19 \/ r IA 80 T eA CIC Saq eTC 

24 P RI VAS /} / 5'1 

28 [rTAM].pY" WN a.f n A '\1 cjI " 
29 (n A M cP'f AJWN 81 I ('/lA o sau N I AO 

/39 n A M.p'{ Â (J..Jf'} 104 PAM F-'{ L 

J8 M ~NT NOV 107 M , C 

42 [KYPrt E BJON<!lEI tOb FIe. 

<MAg 'inA I nA f09 21T 

41 'fnA IntN fiS c. 
49-5"3, 

/16 CM'( PNA /17 AN TA 

'Ha PNA [ M~ 
/21 , 

/37 f\ 010'-1 

il Eep E CIW'J /26 AAPA 

'3:60 E4> E: c., /J( I O '-1 \ 

Fig. 5. legendele de pe plumburi le comerciale romano-bizantine. 


