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M . LICULESCU

DENARI ROMANI REPUBLICANI, INTR-O COLECŢIE
PARTICULARA, DESCOPERIŢI IN DOBROGEA
La sfîrşitul lunii octombrie 1970, profesorul M. Liculescu din Med:gidia, unul din semnatarii acestor rînduri, a prezentat pentru identifi·..:are, cabinetului numismatic al Muzeului de arheologie Constanţa, un
lot de monede greceşti, romane şi bizantine din colecţia sa. Printre
-exemplarele din această colecţie se remarcă denarii r omani republi<'cani.
Cîţiva din denarii Romei republicane, şi anume aceia pe care-i
' prezentăm în această notă, provin din Dobrogea 1.
Patru din exemplarele păstrate în colecţie au fost achiziţionate
·.:le la o persoană, care le-a adunat, împreună cu alte monede antice,
-din satele de pe malul dobrogean al Dunării, pe atunci făcînd parte
-din fostul raion Adamclisi. Interesant de semnalat este faptul că una
·din monede, fără a mai putea şti acum care anume, a fost găsită la
' Oltina 2.
Alţi doi denari, din care unul emis de Marcus Antonius, au fost
.-descoperiţi întîmplător la Constanţa, iar mai apoi au intrat în compo-

acestei colecţii.
Monedele provenite din colecţiile particulare, atunci cînd este
",sigurată veridicitatea informaţiilor, pot fi parţial folosite ca izvoare
istorice în studierea unor aspecte ale trecutului nostru 3.
Credem că nu greşim publicînd acei denari romani republicani
·<:Iin colecţia profesorului Liculescu, despre care ştim că au fost descoperiţi în Dobrogea, dat fiind nivelul, încă şi astăzi, lacunar, în mare
' nenţa

1 Descoperirile mai vechi de denari romani republicani in Dobrogea sint
.,prezentate cu bibliografja respectivă de Bucur Mitrea, ContribUţii la studiul cir"'culaţiei monetare în Dobrogea în secolul 1 î.€.n. Tezaurul de denari romani republicieni de la Costineşti ( jud. Constanta) în Pontica III pp. 131-136, ş i mai noi de
. Radu Ocheşeanu, Denari romani republicani descoperiţi in Dobrogea în pontica

IV, pp. 75-86.
2 PentI~u staţiunea de la Oltina, o rapidă informare în Tabula Imperii Ro'mani, L 35. Romula-Dw'ostorum-Tomis, Bucureşti , 1969, p . 22, sub voce.
3 Bucur Mitre'a, Citeva monede imperiale, greceşti şi bizantine, descoperite
:'in împrejurimile Celeiului, în SCN, IV, Bucureşti, 1968, p. 393.
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parte, al cunoştinţelor noastre privind circulaţia monedei romane republicane în ţinutul de la Dunărea de Jos. Denarii prezentaţi aici vin să
se adauge cu informaţii l credem, nu fără importanţă.

Tabe lul denarilor romani republicani proveniţi din Dobrogea din
colecţia M . Liculescu
CONSTAN ŢA

l. M. Sergius Silus

AR >t' . G reutate 3,60 gr, diametru 18,3 mm. Conservare slabă,
moneda tocită, prezintă orificii pentru agăţat.
Sydenham, Italia, monetărie incertă, 544. Anul 109 î.e.n.
2. M. Antonius
Ar 7' : Greutate 2,70 gr, diametru 18,5 mm. Conservare mediocră , moneda n1ult tocită de circulaţie.
Sydenham, 1223. Anii 32-31 f.e.n.
DOBROGEA DE SUD -

ZONA

DUNĂRII

3. Q. Marcius Libo
AR -;.: Greutate 3,70 gr, diametru 18 mm. Conservare
moneda tocită. inci zie în unghi pe avers.
Sydenham, Roma, 395. Anii 145-138 î. e. n.
4. Cn.
[Cornelius] Lentulus [MarceHinus]
AR 7' . Greutate 3,70 gr, diametru 18,5 mm. Conservare
moneda puţin tocită.
Sydenham, Roma A, 702. Anul 87 î. e. n.
5. L. Rubrius. Dossenus
AR"' , Greutate 3,30 gr, diametru 16 mm.
diocră, moneda to cită, incizie pe avers.
Sydenham, Roma, A, 707. Anii 87- 86 î. e. n.
6. M.n. Fonteius

bună,

bună,

Conservare me-

Cf.

AR +-. Greutate 3, 70 gr, diametru 20 mm. Conservar e
moneda puţin tocit ă.
Sydenham, Italia, monetăria auxiliară B. Anul 84 î. e. n.

bună,

o primă informaţie, ce trebuie reţinută măcar sub beneficiu de inventar, se referă la denarul găsit la Oltina, prin care, acun1, această
staţiune este integrată ariei de răspîndire in Dobrogea a monedei de
argint emise de Republica Romană. Localitatea se află în partea de sud
a zonei dunărene, zonă cunoscută ca una din cele mai bogate în astfel
de descoperiri -i.
"Pentru descoperirile de caracter numismatic
Bucur Mitrea, Contribuţii ... , în Pontica III, pp. 132- 133.
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din

zona Ostrovului vezi

nu putem şti care din cele patru exemplare a fost găsit
piesele care aparţin unor emisiuni din a doua parte a secolului II î. e. n. şi începutul secolului 1 î. e. n., ca şi gradul de tocire pe
care-l prezintă monedele, ne indică faptul că denarul de la Oltina a
circulat cu siguranţă in Dobrogea secolului 1 î. e. n. Celelalte exemplare
ce vor fi circulat după toate probabilită ţile tot în secolul 1 Î. e. n ., vin
s ă se adauge la numărul denarilor descoperiţi în partea de sud al zonei

aici,

Deşi
totuşi

Dobrogei dunărene.
Cum de obicei reflectarea circulat ici monetare este

surprinsă de
descoperirilor izolate, cu care se află în raport direct, pentru
cetăţile greceşti de pe litoral, Constanta-Tomis J este prezentată acum
cu no uă denari romani republicani. faţă de Histria 6 cu trei exemplare
şi Mangalia-Callatis 7 cu o singură monedă. Şi acest fapt nu ne poate
surprinde, fiind de aşteptat, dacă ne gîndim la dezvoltarea pe care o
cunoaşte cetatea şi portul Tomis la acea vreme. Este normal ca circufrecven ţa

la ţ i a nlonetară să

fie mai puternică
pulsează o intensă viaţă comercială,
de la Dunărea de Jos.

în această cetate maritimă, în care
decît în vreo altă parte a provinciei

In această colecţie se păstrează, provenind din Constanţa-Tomis,
un denar pentru legiuni emis de Marcus Antonius. Pentru Tomis,.
acesta este cel de-al doilea exemplar de acest tip cunoscut pînă acum s.
Dacă ne raportăm la descoperirile izolate, publicate, de la Histria 9,
Dinogetia 10, Tortomanu 11, raportul este în favoarea Tomisului cu 2 : l.
De asemenea, credem că gradul înalt de uzură al denarului prezentat
aici, se explică, 111ai degrabă, prin rămînerea îndelungată în circulaţie,
datorită greutăţii inferioare J2 . Totuşi, nu excludem posibilitatea ca,
în parte, unii din denarii pentru legiuni descoperiţi în Dobrogea să
ai bă relieful şters din ştanţă, dar tezaurul de la Casicea indică, cu
cert itudine, faptul că aceştia au rămas în circulaţie şi după reforma
1110netară a împăratului N ero 13.
Sperăm ca materialul prezentat în această notă să completeze,
n1ăcar in parte, unele din numeroasele
lacune ce subzi să în cunoaş
terea problemei circulaţiei denarului Romei republicane în Dobrogea .
şi

.:; Pentru denarii romani republicani în număr de şapte, descoperiţi în Tomjs
în colecţiil e Cabine tului numismatic al Muzeului de arheologie C on stanţa,
vezi Radu Ocheşeanu , op. cit., pp. 77-78.
e Bucur Mitrea, op. cit., 133, H. Nubar, A spetti della circolazione monetm-ia
di H istria nelI'epoca r omana, În Dacia NS, VII, 1963, p . 242.
7 Radu Och eşean u , op. cit., p. 78.
1:1 Denal'ul
de la Marcll5 Antonius pe care îl pos e dă muzeul este f oarte
uzat, ef. Radu Oche şea nu , op. cit., p. 78.
() Maria Chiţesc u , Unele aspecte ale 1"elaţiilol' lui D icomes cu Marcus A n·
tontus tn lumina descoperirilor numismatice (o p1'oblemă de geografie istorică}
in SCIV 19, 4. 1968, p. 662, nI'. 18, şi B ucur Mitrea, op . cit., p. 133 .
.f0 Maria Chi ţesc ll, op. cit., p. 661, nr . 11.
Il Radu Ocheşeanu, op. cit. p . 79.
J:? Pentl'u D obrogea, vezi discuţia la Radu Ocheşeanu, op. cit., p. 79, p. 81 ş i
urm.
1:1 Gh. Papuc, Un tezaur de denari romani din secolul 1 e.n. descoperit la
Casicea jud. Constanţa in Mss.
şi aflaţi
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DENIERS ROM!\lNS REPUBLICAINS D'UNE COLLECTION .P RIVllE,
TROUVllS jlN DOBROUDJA,

Resume
Les deniers romalns r~publicains, de la collection Liculescu, trouves en
Dobroudja, viennent ajouter de nouvel!les dates il ce que nOilS connaissons sur
la circulatlon de la monnaies en argent, frappee dans la Rome re.publicaine.
Deux de ces deniers cnt ete trouves il Constantza, ce qui fait manter â
neuf le nombre des monnaies de ce type, trouvees isoh~ ment, a part 3 d'RistI-ia
et une de OaUatis.
Les quatre dernieres monnaîes ant ete trouvees au sud de la Dobrouâja.
dans la zone du Danube, l'une d'elles ayant ete trouvee a Oltina (Altinum), en-droit ou an n'avait pas encore fait de telles deCOllvertes.

ROMISCH-REPUBLlKANISCHE DENARE AUS DER DOBRUDSCHA IN EINER
PRIVATSAMMLUNG
Zusamrnenfassung

Die romisch-repulikanischen Denare der Sammlung Liculescu, die aus der
Dob:rudsch'a stamruen, erganzen die bis zur Zeit bestehenden Kenntnisse liber
den Umlauf der vom Republikanischen Rom gepragten Silbermlinzen.
Zwei dieser Denare sind in Konstanza gehoben \\'orden, sa daf3 die Anzahl
<lieser Art von EinzeUunden auf neun ansteigt, iru Vergleich zu Histria - mit
3 und zu Callatis - mit einem Stock.
Die anderen vier Milnzen wilrden in der Sliddobrudscha, in der Zone der
.Donau gefunden und eine davon in Oltina-Altinum, einer durch derartige Funde
noch nicht bestătigten Ortschaft,

