GH. POENARU BORDEA

MONEDE RECENT DESCOPERITE LA HISTRIA ŞI UNELE
PROBLEME DE CIRCULAŢIE MONETARA
IN DOBROGEA ANTICA
1VI0nedeie pe care le publicăm au fost descoperite la Histria in
din sectorul central în 1969 şi 1970. Dacă inserarea lor aici
are in principal rostul de a da articolului lui C. Scorpan şi Al. Suce-·
veanu 1 completarea de care osatura cronologică a interpretării săpă
turii avea nevoie, cuprinzind însă nu numai monedele folosite în comentariul autorilor, ci totalitatea materialului monetar descoperit, credem
că nu ne înşelăm afirmînd că acest catalog poate fi de o utilitate mai

săpăturile

generală.

Ne gîndim în primul rînd la împrejurarea

că

n10nedele des-

coperite la Histria, cu excepţia celor publicate în primul volum al
n10nografiei arheologice 2, îşi aşteaptă încă rîndul şi că oricum, dacă.
sîntem bine informaţi, nu vor fi inserate în prima publicare de mai
mari proporţii decît cele descoperite pînă în 1959 şi parţial 1960 3..
Adăugăm imediat că dacă un articol de sinteză suplineşte cumva această
lacună pentru epoca romană", pentru epoca greacă sintem departe de
a avea încă in formaţii cît de cît circumstanţiat e, mai ales în ce priveşte monedele de bronz ce le urmează pe cele cu roata şi legenda
12:T 5 ş i in aceeaşi situaţie sînt şi monedele bizantine 6. Dea-s emenea,
ni se pare util să arătăm că inf ormaţiile privind descoperirile monetare1 In acest num ă r al revi stei, p. 155-172.
2 S. Dimitriu, Descope1·h·-i monetare, in Histria, monografie arh eolo gică, I.
p. 464-47l.
:l Foarte probabil în al III-lea volum al monografiei. aşa cum ne-au informat
Constantin Preda , care a pregătit pentru editare monedele greceşti şi H. Nubar,
care le-a lucrat p e cele romane şi bizan tine.
1, H.
N ubar. Aspett-i. delta cfrcolazLone monetaria d'i Hist1·ia nell' epoca
romana, in Dacia, N .S., V II. 1063. p. 2·H -256.
5 C. Preda, Monede histriene cu roata şi legenda n;T, in SC N, III, 1960,.
p. 21-35. Pentru emisiunile de argint ale Histriei şi circulaţia lor, mai ales,
B. Mitrea, Descoperirile monetare şi legăturile de schimb ale Histriei cu popu laţii!-e locale în sec. V-IV î.e.n., în Studii Clasice, VII, 1965, p. 143-il.66;
vezÎ şi V. Canarache. Sis temul ponderaZ şi tipologia drahmelO1· histriene de
argint, În Pontice, I. 1968, p. 107~192. Date noi in legătură cu circulaţia monedeler oraşului, destul de numeroase în ultimul timp, se află la C. Preda,
Gh. Constantinescu, Geţli dintre Siretul inferiol' şi 1·iul Buzău în lumina des-
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din Dobroge~ fiind încă destul de sărace 7, este firesc să ne gîndim că
cele de la Histria, oraş care beneficiază de săpături organizate încă
din 1914, au un rol dintre cele m»i importante. Asta nu înseamnă nici
de cum că acest rol al lor va fi mai mic, odată cu progresul cercetă
rilor ş i mai ales a publicării de materiale, condiţie sine qua non a
acestora. Cele de mai SllS credem că .iustifică relativa noastră grabă
de a publica loturi de monede din săpăturile recente de la Histria 8 ;
numai în acest fel monedele putind fi cunoscute înai nte de a se publica
un volum anume ce va fi consacrat descoperirilor de după 1960.
Aşa cum rezultă din articolu.l lui C. Scorpan şi Al. Su.ceveanu,
materialul monetar a fost recoltat din nivele care se datează între
sfîrşitul secolului III e.n . şi sfîrşitul secolului VI, după care urmează
î ncă două nivele pentru care însă săpăturile în curs nu au scos încă
la lumină monedele care ar trebui, aşa cum vom încerca să arătăm,
să le fie specifice.
Cu toate acestea materialul monetar pe care l-am identificat a
dat n u mai puţin de 11 monede (nr. 1-7 ş i 53-56) reprezentînd 15°/ .
din total, aparţinînd secolelor V î.e.n. - I e.n., la care sînt de adăugat
şi cele cîteva monede din secolelor II-III e.n., dinainte de domnia lui
Aurelian (nr. 8-11 şi 57), care adiţionate la primele dau 16 exemplare şi în procente 220/ 0. Prezenţa acestor m onede n@cesită oarecari
coperirii monetare de la DumbTăveni (jud. Vrancea), în SCN, IV, 1968, p . 45,
nota 32: C. P reda, Aspects de la circulation des drachmes d' H"istria dans la
Plaine GetiQue et la datation des premieres imitations de type Philippe II
(t1'€SOr de Scărişoara) , în Dacia, N.S .. IX, 1905, p. 221-235 şi idem, lncă două
d,'ahme histriene şi o ,.imitatie" tip Filip al Il-lea din tezaurul de la Scărişoa·ra.
in SCN, IV, 1968, p. 441-442 : M. Chiţescu, Cercetări pe teren privind două
descoperiri mone ta1'e (Căbeş!i, jud. Bacău : drahme istriene şi Luica, jud. Ilfov:
tetradrahme thasiene). in SCN. IV, 1968. p. 446-447 ; B. Mitrea. Notiţă despre,
un tezaur necunoscut de monede romane republicane,
în SCN, IV. 1968,
p. 381-384; Gh. Poenaru Bordea. Note numismatice dobrogene,
în SCN, IV,
1968, p. 397-398 şi 401: V. M i hăilesc u Birliba, in Memoria Antiquitatis, r,
1969, p. 430, 432, nI'. 26: Gh. Poenaru BOl'dea, D is cuţii pe marginea cîtorva
monede străine in Dobrogea antică, în SCIV, 21, 1970, 1, p . 135-138: vezi
si B. Mitrea, Descoperi1' i recent e şi mai vechi de monede antice şi bizantine
în Republica Socia listă România, in SCIV, 18, 1967. 1. p. 192, nr. 7: p . 193,
nr. 13: SCIV, 19, 1968. 1, p. 171. nr. 4; p, 173, nr. 18 ; SCIV. 21, 1970, 2, p. 334.

nr. 8, 9. 10, 11~ 13, 14 şi 17. Utile comentarii asupra unor descoperiri mai noi
din U.R.S.S. la P. Alexandrescu. Insemnări arheologice. În Studii Clasice, XII,
1970, p. 149-156. cu bibliografie, la care trebuie adăugat foarte importantul
tezaur publicat acum în urmă de A. A. Nudelman, MO!~eTbI McrpH H 11 Tllpbl Jl3 C. JlopOIlKoe (npeilBapuTe.'IbHOe Coo6wcHlle) în TpY.!lbl, II, Chişinău, 1969, p. 121-128.
fi S. Dimitriu, op. cit., J). 472; H. Nubar. Monede bi.za.ntine din sec. VII
şi sfîrşitul cetăţii Histria, 'În SCN, III, 1960, p . 183-193; C. Preda, Urme de
viaţă la Histria în sec. XII- XII I , în SCIV, V, 1954, 3-4. p . 531-537, precum
şi numeroase mcnţiuni de asemenea monede în rapoartele de săpături din
Materiale ca de altfel şi în alte articole, însă fără publicarea m a terialului.
7 Deplîngeam această situaţie în ale noastre Note numismatice dobrogene.
in SCN, ,I V, 1968, p. 397. De atunci însă un oarecare revirim ent a inceput să
SP. facă simţit.

8 Gh. P oenaru Bord ea , Numismatica şi distrugerea H istriei în secolul al
III-lea e.n., în SCN, V, 1971, p. 91-111, anexa 1, nr. 1- 53, provenind din sec-

torul siglat
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convenţional

ER.

-explicaţii . Fără a pune la îndoială posibilitatea ca In perioade de mare
lipsă de numerar, asemenea exemplare, de mult scoase din circulaţie,
:să fi putut eventual să reintre în circuitul economic şi ne-am putea
.gîndi la a doua jumătate a secolului V e.n ., sau la perioada de după
.sfîrşitul domniei lui Mauriciu Tiberiu 9, e de făcut observaţia că rolul

de numerar suplimentar reintegrat prin recuperare va fi fost îndepli;nit de monede ale perioadei cronologice imediat premergătoare '". Aşa
stînd lucrurile, credem că prezenţa acestor monede poate să fie socotită mai degJ"abă accidentală şi e de pus pe seama răscolirilor antice
..contemporane, gropi, ni velări, lucrări edili tare ş.a. sau mai recente, iar
,prezenţa lor, chiar în nivele stratigrafic certe, de considerat ca nespe· cifică din punct de vedere economic măcar.
După aceste desluşiri preliminare vom arăta că cea mai veche
,dintre ele este o monedă histriană cu roata şi 'l egenda IST, <:ategorie în
legătură cu care cercetările din necropola tumulară au avut darul să
"confirn1e datarea ei încă din secolul V î.e.n . 11, şi să subliniem inte . :.
resul numismatic deosebit al monedei nr. 6 din catalog care pentru monedele Demetra cu văI şi vultur pe delfin, printr-un exemplar bine
"onservat (pl I I I) ne dă începutul de nume MONI, de întregit probabil
Mov(([J."-Xo,) sau M6v,([J.o,) şi cornul abundenţei în loc de spic în stînga
efigei de pe revers, necunoscută în catalogul lui B. Pick 12 şi pe care
este p rezentă o contramarcă bine conservată reprezentînd ni se pare
-capul lui Hermes. Trebuie imediat să adăugăm că în ce priveşte Inca,drarea în timp a monedelor de bronz bătute la Histria sint de făcut
: precizări ca şi în legătură cu contramarcarea monedelor ei în propria
.n10netărie sau în alte monetării, mai apropiate sau mai depărtate, pentru care însă nu avenl încă mijloacele necesare, şi care oricum ar depăşi
·.cadrul acestei expuneri J~ . Menţionăm, deasemenea, un as bine conser9 Pentru prima aducem aici, p. 325-326 primele dovezi, pentru cealaltă vezi
. H. Nubar, op. cit., în SCN, III , 1960.
10 A5& cum se consideră dovedit, pentru a da un exemplu, în cazul anto::ninienilor prezenţ i î n. tezaurele din vrema tetrarhiel. Vezi P. Bastien, La t1'OU 'vaille de FrancavHla Fontana (Pouilles)
în Revue Numismatique, seria VI,
'''01. VIII, 1966, p. 241-265.
11 P. Alexandrescu, Necropola tumulară, săpături
1955- 1961, în Histria,
monografie arheologică, II, 1966, p . 162-168, descoperire pe care am comentat-o
<4n Relaţiile dintre oraşele pontice şi lumea tTaco-getică în lumina descoperirilor
~arheologice (referat in mss.). Dealtfel şi pentru monedele de argint s-a 'p ropus
·dat-Rrea ante 480. Oet. Illescu, în Viaţa economică, ianuarie 1967.
12 Die antiken Mii.nzen
Nord-Griechenlands. 1. Die antiken MiLnzen van
.Dacien und Moesien. 1, Berlin, 1898, p. 168, tipuri înrudite.
13 Vezi provizoriu discuţia pentru un tip inrudit de la Callatis, avind pe
..Jillel'S tot Demetra cu văI, l'a Gh. Poenaru Bordea, Un tezaur de monede callatiene din per'i oada autonomiei, în SCN, IV, 1968, p. 103-124; în ce priveşte
.conLramărcile se va consulta incă cu folos T. Gerasimov,
AlITHGHH
MOHeTH
c
.'::{O HTpa~l(.IpKII DT Jlo.I1Ha
.r\\H3I1H
"
Tpa JOU1, în Izvestiia Institut, XV, 1946, p. 51
.şi urm., deşi a venit credem şi la noi momentul unor repertorii sistematice şi
a unor indici, înlesnind calea viitoarelor studii, care lipsesc însă şi în multe alte
pă'rţi; fără a fi pri'n asta mai puţin de dorit, L. Robert, Monnaies antiques en
':i]'roade, p. 57. Abia lucrarea Corpus al monedelor vest pontice: Hi!i~ria , Callatis.
'""Tomis, in curs de elaborarE", va putea crea, nădăjduim, baza materială a unor
discuţii temeinice.

::-2 1 -

c. la
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vat de la Agrippa (nr. 7, pl. 1/ 2) 'care se înserează alături de unica monedă descoperită pînă acum la Histria din prima jumătate a secolului
1 e.n. 14 şi amintim o monedă emisă la Pautalia în timpul lui Septimiu Sever (nr, 11) prin care se atestă un alt centru de emisiune pre?,ent pe piaţa oraşului şi pînă acum nedocumentat 15,
Lipsesc cu totul în materialul pînă acum descoperit în sectorul
central monedele din perioada ce precede distrugerea cetăţii, care, aşa
cum am încercat de curînd să arătăm 16, este de plasat cronologic ori
cum între 245 Iii 251, dacă nu cumva în 245/6 şi nu în 267 cum a
propus Radu Vulpe 17, chiar dacă nu se poate exclude şi eventualitatea
unor lovituri succesive primite în anii ce au urmat acestei prime distrugeri catastrofale din epoca romană, Această absenţă este explicabilă, săpătura neatingînd încă nivelele respective, dar ea întăreşte, ni
se pare, explicaţia pe care am datCo monedelor timpurii din lotul a
cărui publicare o intreprindem.
Două monede de la Aurelian fac legătura cu monedele nivelului
VII, datat la sfîrşitul secolului III şi în secolul următor, ultimul cercetat, nivelul VIII fiind abia atins 18, Din răstimpul ce-i corespunde
cronologic avem sigur opt monede (nr, 14~ 20 şi 58) la care probabif
se mai adaugă încă trei (nr. 59~61) a căror stare de conservare precară . nu a permis mai mult decît o vagă plasare, din punct de vedere
al datării, în timpul secolului IV, Punem în evidenţă împrejurarea că.
monedele databile mai precis se încadrează între 295~298 (trei exemplare) şi respectiv 321~324 (trei exemplare), Data de început poate
~i socotită ca normală, ea venind imediat după un n10ment dificil, ce·
se plasează probabil în 295, acum bine atestat şi numismatic printr-un mic depozit monetar de 'la Piatra Frecă ţei 10 şi prin tezaurul.
descoperit la Constanţa în 1965 a cărui publicare integrală urmează să.
se facă în curînd 20. Data 324 însă este departe de a fi mulţumitoare;
J'i

H. Nubar, op. cit., în Dacia, N.S., VII, 1963, p. 242 ; vezi

însă

C. Decu-·

lescu, Un tezaUl' de denari 1'omani din timpul împăratului Claudius descoperit
în Dobrogea, în SCIV, 17, 1966 3, . p. 577-591. Documentarea este mai bună
pentru a doua jumăt'ate a secolului I e.n. atît la Hi stda, H. Nubar, loc, cit., cît.
în restul Dobrogei, C. Deculescu, op. cit., p. 585,
nota 14 şi Gh. Poenal'u'
Bordea, Note numismatice dobrogene, în SCN, IV, 1968, p. 289, nr, 4 şi 5, p. 399,.
nI'. 3, vezi şi p. 401.
15 H. Nubar, p. 246 şi 250.
t(i Op. cit.; in SCN, V, 1971.
17 R Vulpe, Histrum ingl'essi-Histriae excidium, în Studii Clasice, XI, H)69 ..
p. i57-171 şi acelaşi autor în Din istoria Dobmgei, II, Bucureşti, 1968, p. 230-268.
18 In catalogul care urmează am păstrat ex·a ct nota'r ea de pe plicul în care ·
au fost puse pe şantier monedele imediat după descoperire. Cum aici şi în continuare folosim numirea nivelelor din lucrarea lui C. Scorpan, Al. Suceveanu,
dăm in continuare lista concordanţelor, pe care AL Suceveanu a avut bunăvoinţa
să ne-o pună' la dispoziţie : VI 4 = N I ~;"VI 3 = NIl; VI 2 = N III ; VIi = N IV ;
R I = N V ; R II = N VI ; R III = N VII şi R IV = N VIII.
19 A. Petre, Săpătttrile de la Piat1'a F1'ecăţei, în Materiale, VIII, 1962, p. 568 ,.
20 Prima informaţie M. Bucovală, Reperto1'iu arheologie, în revista săptă
mînală Tomis, 1966, 2, p. 18, după care B. .Mitrea, Descoperiri, în scrv, 18, 1967,
1, p. 198, nr. 48. Că tezaurul nu depăşeşte anul 294 ştim de la R. Ocheşanu ,.
căruia îi mulţumim şi pe această cale şi a.l cărui studiu se afEi într-o fază.
avansată.
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avînd in vedere că nivelul următor (VI) începe după 378. Se pune problema de a şti dacă avem de a face cu o lipsă accidentală a monedelor din perioada de timp unnătoare, sau dacă fenomenul este mai general. Monedele publicate de la Ristria sau cele care urmează să vadă
curînd lumina tiparului par să confirme această stare de lucruri. Examinarea materialului ce va forma substanţa primei publicări de mai
mari proporţii de monede de la Ristria, într-un viitor volum al monografiei arheologice, în forn1a sa primară de note de inventar, ne-a confirmat în convingerea că ele nu lipsesc cu totul, permiţindu-ne, ca să
dăm un exemplu, să precizăm prezenţa monedelor de tip FEL TEMP
REPARATIO, databile între 348 şi 361 21 . Este posibil ca şi continuarea cercetării în sectorul central să aducă docun1ente numismatice pentru răstimpul 324~3G4, anii 364~367 sau chiar şi 367~375 fiind documentaţi prin două monede de la Valentinian 1 (nr. 21~22). Dacă ele
se vor încăpăţîna să nu apară vor trebui căutate explicaţii ce pentru
moment n -ar fi decît ipoteze gratuite . Oricum vor sta însă lucrurile
din acest punct de vedere, credem că trebuie de pe acum să reflectăm
în legătură cu existenţa unor tezaure descoperite în Dobrogea ", ce
par a nu se putea pune în legătură nici cu 295 nici cu 376~378 şi să
ne resemnăm cu gîndul că ele vor trebui explicate, de la caz la caz,
după studierea lor integrală şi plasarea cronologică precisă în răstimpul
primelor trei sferturi ale secolului IV, care par să fi fost mult mai
pu ţin calme decît s-ar părea la prima vedere 23. Revenind la cele cîteva
monede dintre anii 295~324, de la care a plecat această discuţie, ară
tăm că pentru toate cele la care atelierul este determinabi!, din păcate
numai trei (nr. 14, 15 şi 17), este vorba de Reraclea. Prezenţa acestui
21 Pentru acest tip, fie numit, fie rezultind clar din descrierea autorilor
notei de inventar, al căror nume îl dtăm în paranteză, se pot avea în vedere
nr. 300 (B. Mitrea, C. Preda) nr. 391 (V. Canarache) nr. 402 (C. Preda) nr. 435
(C . Preda) nr. 460 (C. Preda) nr. 847 (C. Preda) nr. 854 (C. Preda) nr. 886
(H. Nubar) nr. 916 (C. Preda) nr. 917 (C. Preda) în total 10 exemplare, din cele
19 luate in consideraţie de H. Nubar. op. cit., p. 245 pentru Constantîus II
(323-361) la care se pot adăuga încă trei de la Iulian Apostatul. In legătură cu
aceste emisiuni vezi Eug. Chirilă, FEL. TEMP. REPARATIO, in Omagiu lui
Constantin Daicoviciu, 1960, p. 61-66 şi mai de curînd J. P . C. Kent, Fel. Temp.
Reparatio, in The Numismatic Chronicle, seria VII, val. VII, 1967, p. 83-90.
22 Em. Condurachi, Tezaurul de monede argintate de la Măcin, în Hrisovul,
1, 1941, p. 77-99; Gh. Poenaru Bordea, Note numismatice dobrogene, în SCN,
IV, 1968, p. 399 şi 401 -402, poate din aceiaşi categorie să facă parte tezaure1e
descoperite la Adamolisi ş i la Fîntîna Mare, aflate la Cabinetul Numismatic al
Bibliotecii Academiei R. S. România, asupra cărora o primă inform aţi e la
B. Mibrea, Descoperiri, în SeIV, IV, 1958, 1, p. 155 nr. 25 şi 26 şi cu multe
l'ezerve, din cauza numărului mic de monede recuperate, tezaurul de drca 1000 AE
descoperit la 6 Martie, jud. Tulcea şi anat în parte la Institutul de Arheologie
(jnv. 393, V. Canarache) compus din monede de la Con,stantius II şi Constantim: Chlorus.
23 1. Barnea, în Din istoria Do brogei, p. 388-399. Asupra problemelor economice ale perioadei romane tîrzii, Em. Condurachi, Problema schimbului în
natură şi a schimbului in bani în impel'iul roman în sec. IV-V î.e.n., în AţJB,

9, 1957, p. 15-26; idem, Unele probleme ale sfîrşitului or induirii sclavagiste în
lsto1"iografia contemporană, în SCIV, XII, 1961, 1, p. 39-40.
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atelier în perioada n1enţionată era cunoscută la Histria, împreună cu
cele din Cyzic şi Nicomedia 21,. Trecînd în revistă notele de inventar
de la Cabinetul Numismatic şi înainte de studii speciale asupra materialului, pentru care n-am avut răgazul necesar şi care vor putea înmulţi elementele de sprijin, avem impresia că, înainte de înfiinţarea
atelierului de la Constantinopol, în Dobrogea, ca şi la Histria, ordinea
de frecvenţă a atelierelor pare să fie Heraclea, Nicomedia după care
urmează Thesalonic, Siscia, Cyzic, şi altele 25. Nu trebuie să uităm
însă că aceste cercetări privind atelierele din care provin monedele din
secolele IV-V sînt de dată relativ recentă, existînd un imens material
de studiat. Punerea la contribuţie a materialului mOl'.etar aflător la
Muzeul din Constanţa şi în alte muzee şi colecţii din Dobrogea va putea
aduce în acest sens lumini de primă importanţă 2".
Mult mai numeroase sînt monedele ce corespund, perioadei de la
sfîrşitul secolului IV şi din prima jumătate a secolului V e.n. (VI) ce
incep cu tipuri de revers încadrabile între anii 383-395 (nr. 23-25)
continuă cu monede databile între 396-408 (nr. 26-27) şi respectiv
410-423 (nr. 28) şi se încheie cu exemplare emise între 425-450
(nr 29-31) dintre care un număr îndestulător în situaţie stratigrafică
precisă. Precizările de mai sus sînt primele de acest gen pentru Histria, căci pînă acum mijlocul veacului se atingea prin menţiunea ani2~

S. Dimitrlu, op. cit., p. 470-471 ; Gh. Poenaru Bordea, op. cit., în SCN.

V. (sub U.par) nI'. 35- 36.
23 1n ordinea notelor de inventar
pentru His"bria : Nicomedia (nr. 30!),
B. lVIitrea, C. Preda) Nicomedia (nI'. 391, V. Canarache) Heraclea (nr. 435, C. Preda)

Ades (n1'. 439, C. Preda) Heraclea (nr. 787, C. Preda) şi Siscia (nr. 886, H. Nubar)
Heraclea, 2 exempl·a l'e (nr. 893, H. Nubar) la care se va adăuga un exemplar
de la Nicomedia descoperit la Histria sau în împrejurimi (nI'. 333, B. Mitrea,
C. Pl'eda) pentru celelalte locuri de descoperire din Dobrogea; Constanţa, Aquilea,
la B. Mitrea, Descoperiri, in SCIV, 19, 1968, 1, p. 177, nr. 53; Mircea Vodă.
Heraclea, la Gh. Poenaru Bordea, Note numismatice dobrogene, în SCN, IV.
1968, p. 399. nI'. 7 şi i'n ordinea alfabetică a locali tăţi'lor, după notele de inventar,
Axiopolis : Thesa:1onic şi Heraclea (nr. 463, B. Mitrea) Hel'aclea (nI'. 862, B. Mltrea) ;
Constanţa : Nicomedia 2 exemplare, Thesalonic - 2 exempLare, Cyzjc (nI'. 442,
V. Canarache) Heraclea (nI'. 444, V. Canarache); Dinogeţia: Thesalonic, Siscia
{nI'. 739, B. MUrea) Heraclea (nr. 895, B. Mitrea, H. Nubar) Heraclea, Cyzic
(B. MUrea); Enisala: Thesalonic (nI'. 1369, Gh. Poenaru Bordea); Isaccea :
Ades ('n r: 1378, Gh. Poenaru Bordea); Mangalia: Heraclea (nI'. 195, B. Mitrea)
Nl-::omedia (nr. 339, C. Preda) i Nalban1: Thesalonic (nI'. 46, B. Mitrea) ; Niculiţel:
Heraclea (nI'. 288, B. Mitrea) ; Piatra Frecăţei: Thesalonic (nr. 990, B. Mitrea)
.şi Tulcea şi împrejurimi: Heraclea (nI'. 1363, B. Mitrea) . Această situaţie va
trebui confruntată cu tezaurul de la Măcin, publicat cu toate datele necesare
de Em. Condurachi, op. cit., în H1'isovul, I, 1941. Socotim utiol să atragem atenţia
asupra marilor posibilităţi ce le are o cercetare exhaustivă făcută prin această
prismă, cu atit mai mar·i cu cît numeroase monede nu sînt prelucrate decît
.tJreliminar sub formă de liste pe îm păraţi. Sîntem per·f ect conşHenţi că nu am
făcut decît să oferim cîteva date ce vin în întîmpinarea celor preocupaţi de
problemele de isto.rie economică, ceea ce oricum este mai mult decît prezentări
cu caracter general, vezi 1. Barnea, Din isto1'ia Dobrogei, II, subcapitolul Moneda
şi plumburi sigila')'e, din capitolul Cultura Sciţiei Minore in secoleZe I V -VII".
p . 500-502.
2G

Este meritul lui AL Popcea de a-şi fi propus
m onetare în Dobrogea între 295 şi 491.

circulaţiei
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să

cerceteze problema

lor de domnie a lui Theodosius II 408-450, cu observaţia că proclamarea sa are loc în 402, fără să se fi incercat obţinerea unei încadrări
mai exacte 27, de altfel dificilă înainte de apariţia lucrării lui P . V.
Hill, J.P.C. Kent şi R. A.G. Carson, Late Roman Bronze Coinage, Londra, 1965, şi t ot primele pentru Dobrogea în general. Ca ateliere sînt
prezente atelierele din Constantinopol pe care-l bănuim pe locul prim
şi R oma a cărui prezenţă în Dobrogea nu credem că poate fi decît sporadică . Evident elementele de care dispunem sunt total insuficiente şi
nu putem decît să aşteptăm cu răbdare publicarea materialului de la
Ristria descoperit pînă în 1959-1960 şi apoi a recoltei numismatice
a anilor următori ca şi înmulţirea contribuţilor p rivind această epocă.
Cronologic însă O dată abia către mijlocul secolului V pentru distrugerea violentă a nivelului ne pare de pe acum asigurată, d eosebind net .
situaţia de la Ristria de cea de la Sucidava Celeiu, lovită m ai de timpuriu de huni şi de aliaţii lor, probabil încă din 408/9 sau cel tîrziu
424/7, aşa cun1 anl arătat într-un studiu recent 28, Ni se pare însă că
pentru a preciza momentul evenimentului ar fi fost bine ca monedele
de Ia Marcianu$\ (450-457) în catalog nr. 32 şi 33 (pl. 1/3) primele
monede de bronz ce se pot plasa în răstimpul 450-491, începutul domniei lui Anastasius, să aibă o poziţie stratigrafi că bună, ceea ce din
păcate nu se întîmplă . Aşa stînd lucrurile nu putem şti dacă ele apar ţin nivelului VI sau nivelului V, din care lipsesc monedele specifice
descoperite în nivel şi care ne-am fi aşteptat să fie din a doua jumă
tate a secolului V e .n. Că deocamdată nu putem face altceva decît să
ne manifestăm o preferinţă personală pentru apartenenţa lor la nivelul
V şi nim~c mai mult este lesne de înţeles. E drept însă şi că există
nădejdea unor date noi în viitorul apropiat pe care le aşteptăm de la
studiul tezaurului descoperit pe p erimetrul cu m ozaic din marele edifici u tomitan 20, a tezaurului descoperit în 1964 la Saraiu ;)l) şi poate,
şi mai cu seamă pentru Histliia de la un modest şi foarte rău conservat tezaur, aflat în termele de lîngă incinta tîrzie foarte de curind 3 1.
Pe de altă parte asemenea date noi sînt de aşteptat de la descoperirile
izolate şi amintim aici cîteva prime dar importante jaloane, rezultînd
din examinarea notelor de inventar de la Institutul de Arheologie care
au necesitat însă reatribuirea monedelor şi care ne-au mai dat o monedă de la lVIarcianus rămasă neprecizată, găsită la Ristria, încă din
primele momente ale cercetării organizate ~", o alta de la Leon (45727 H. Nubar, op. cit., în Dacia, N. S. VII, 1963, p. 245-253 şi 256.
28 Gh. Poenaru Bordea, V. Barbu, Contributions it l'histoire du Bas-Empire
"omain il. la lumiel'e des deux tresors monetaires des IV -V C siecles, decovertes
ă Celeiu, în Dacia, N. S. , X IV, p. 251 - 295.
2!l Informaţii Al. Popeea.
30 Aflat in colecţia Muzeului de Arheologie din
31 1968, în studiu la Gh. Poenaru Bordea.

Constanţa.

32 AE. ~. Greu t. 1,60, g, diam, 11,30 mm. P e av. lizibil pentru un ochi pre-

venit DN MAR .. pe revers monogramă tip nr. D, deci emisiune de la Thesalonic ..
la fel cu nr. 32 din catalog , Histria H.l1-l- 1D15 (inv. 338, C. Preda).
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474) descoperită la Murighiol,33, şi o alta, tot de la Leon, descoperită
la Adamdisi în 1947,:v. la care mai adăugăm un bronz de la Mareianus descoperit întîmplător la Constanţa în Portul Tomis. E depăşită ori
cU!rti faza, an care nu cunoşteam din Dobrogea decît monede de aur 36
şi care au, în acelaşi cadru cronologic e drept, ·0 problematică speciflcă demnă şi ea, fără îndoială, de toată atenţia, dar asupra căreia nu
avem a stărui aici. Monedele de bronz de la Zenon lipsesc pentru moment. Cînd anume a fost distrus nivelul V e greu de spus cu precizie, nivelul IV se apropie însă acum cronologic, efect de interpretare
datorat prezenţei monedelor de bronz de la Marcian şi Leon în Dobrogea, de cel precedent. Dacă monedele ce-i aparţin Incep numai cu
Iustin I (518-527) nu pot fi îndoieli, credem, că începutul său se leagă
de activitatea de refacere a lui Anastasius (491-518) ale cărui monede
nu sînt însă prea frecvente în Dobrogea 37. Nivelului datat în prima
jumătate a secolului VI îi corespund cronologic şase monede (nr. 3439 ultima fiind din 543/ 4, sau şapte dacă i-se atribuie şi moneda din
561/2 (nr. 40) şi care ţine mai degrabă de nivelul următor 38. Din punct
de vedere numismatic, două monede, nr. 34 şf 39, provin din officine
pentru care W. Wroth nu cunoştea încă exemplarele, dar care au apărut
între timp, cum rezultă din catalogul lui A . R. Bellinger, recent apărut.
Toate monedele din această perioadă sînt emisiuni de la Constantinopol, atelier a cărui prezenţă era precumpănitoare, dar nu exclusivă în
noi)
în

3J AE. oi Greut. 0,66 g, diam. 9 mm. Monograma nr. 1 (vezi catalogul citat de
ateli erelor din Thestilonîc, Constatinopol şi Cyzic. Murighiol, 1954.

specifică

săpătură,

-

0,40 m (inv. 581, C. Preda: Iustinian 1).

31 AE. t. Greut. 1,06 g. diam. 10 rom. Exemplar foarte bine conservat, emis
]a Constatinopol, de tip LRBC, 2260 (inv. 1171, B. Mitrea: corect interpretat, dar
semn de întrebare, justificat prin lipsa altor probe pentru aceiaşi vreme din
Dobrogea).
35 AE. t, Greu t, 1,55 g, eliam. 11 mm. Monograma nr. 7, in exergă pro-babil CON; LRBC, 2,250. Constanţa, Portul Tomis, 1"966, adusă la Institutul de
Arheologie de fostul nostru elev Malcea Dan.
3J B . Mitrea, Descoperiri, în SCIV, XII, 1963, 1, p. 221, nr. 33; serv, 15.
1964, 4., p. 577, nr, 54 şi SCIV, 16, 1965, 3, p . 614, nr. 47 (Marcianus, Isaccea).
Exemplarul de la Zenon (474-491) de provenienţă necunoscută, B. Mitrea, SCIV
16, 1965, 3, p. 613, nr. 57 ne gindim că ar putea proveni din aceiaşi regiune j
primul exemplar de la Marcîanus, a fost publicat de O. Iliescu, Caiet selectiv~
ne 8, 1963, p. 333, nI'. 328 şi ibidem, nr. 10, 1964, p. 318, notă.
37 Pentru Histria vezi Em. Condul'achi şi colaboratorii, ŞantieJ'ul a'/'heologic
Hish'ia, în Materiale, IV, p. 19 si p. 22-24 ş i pentru situa ţia gener ală din oraş
datele inserate, pe baza notelor de inventar de la Institutul de Arheologie, la
P. Aurelian, Quelques donnees archeologiques concernant la continuite de la
population et de la cultw'e 1'Omano-byzantines, dans la Sythie Mineure aux VP
.e t VIle siecles de notJ'e eh'e, în Dacia, N. S., VII, 1963 p. 318-324; pentru Dobrogea in general Il'. Dimian, Cîteva descopel'ir'i monetare bizantine pe teritoriul
RP.R. în SCN, 1, 1957, p. 190-191, 195 şi 200 ; din punct de vedere istori c 1. Barnea.
On the Dobroudja History undel' Anastasius, în Dacia N. S. IV, 1960, p. 371-373.
1n colecţia Muzeului de Arheologie din Constanţa, pină in 1964, monedele de
la An-astasius reprezentau 8, 23% (adică 20 din 243 de monede din sec. VI-VII)
a ş a cum au stabilit Gh. Poenaru Bordea şi Al. Pope2u; Monede bizantine din
colecţ ia Muzeului de arheologie din Constanta, comunicare la Sesiunea Muzeului
din Constanţa, 1964 şi la In stitutul de Arheologie, 1967 (in mss .).
38 C. Scorpan , Al. Suceveanu., cit., p. 164 şi nota 14 ; vezi şi p. 167.
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Dobrogea 30. Dacă nivelul a fost distrus. de atacul din 559 şi moneda
din 561/ 2 aparţine nivelului următor, este oricum ' sigur că la Histria
-sÎnt prezente emisiuni din anii imediat ururnători distrugerii şi aceiaşi
constatare se in1pune pe ansamblul teritoriului dobrogean <1.0, situaţia
-de la Dinogeţia; unde lipsesc pînă la Iustin II 41, fiind din acest punct
de vedere excepţională. Arheologic, Histria confirmă Dinogeţia, chiar
dacă cea din urmă a fost poate mai greu lovită şi pînă la refacerea ei a
10st necesar un răstimp mai îndelungat.
Ultima perioadă din care săpătura din centrul Histriei a scos
la ivea~ă monede este a doua jumătate a secolului VI, eorespunzătoare
nivelului III. Monedele sînt în număr de 12 (nr. 41-52) şi încep cu
o emisiune din 555/ 6, ultima fiind din 592/ 3. Monedele nr. 41,42,47,48,
050 şi 51, ce lipseau în catalogul lui W. Wroth, sînt 'prezentate însă la
A. R. Bellinger, atît că follis-ul de la Iustin II, emis la Antiohia în officina B, în 570/1 (nr. 43) reprezintă o variantă a legendei aversului
(pl. 1/4) iar jumătatea de follis emisă în timpul domniei aceluiaşi împărat şi în acelaşi atelier, din 577/8 (nr. 44) poartă
sus pe revers
€l+O în loc de <I>+C, ca pe exemplarele pînă acum cunoscute. O noutate numismatică este follis-ul de la Tiberiu II Constantin emis la
Cyzic, în officina A, în anul 581/ 2' (nr. 45) şi care era total necunoscut
pînă acum în literatura de specialitate (pl. 1/5). Tabloul locurilor de
~misiune se prezintă în lotul nostru mai variat decît pentru prima
jumătate a secolului VI, fiind prezente atelierele Thesalonic (nr. 44,
47, 48 şi 51) Cyzic (nr. 45, 46 şi 52) Constantinopol (nr. 42, 49 şi 50)
Nicomedia (nr. 41) şi Antiohia (nr. 43). Incheiem prezentarea materialului amintind că un număr de monede destul de mare (nr. 62-71)
il-au putut fi încadrate decît vag în secolele IV -V, V sau VI, din cauza
'conservării slabe.
Data de sfîrşit a nivelului este posterioară obligatoriu ultimei
monede (592/3) şi foarte probabil şi datei ultimei monede din micul
39 Situaţia pe centre emitente a monedelor din Muzeul de Arheologie din
in 1964) din sec. V-VII, aşa cum a fost stabilită de Gh. Poenarll
Bordea şi Al. Popeea, op. cit. , se prezintă astfel: Constantinopol 47,73010; Nicomedia 16,46 0/G, Thesalonic 8,64010 Cyzic 5,76 o/ G, Antiohia 3,290/ 0, Alex'a ndria. Cartagina, Roma, fiecare cîte 0.41 010. celelalte nedeterminate 14,80010 sau cu monogramă de la lustin II, 2,050/0, din care cea mai mare parte sînt emise la Constantinopol.
{,o Pentru Histria moneda sus amintită, in catalog nr. 40 şi nr. 41 din primul an de domnie al lui lustin II 565/6; verificind
notele de 'inventar de la
Institutul de Aheologie am mai notat o monedă din 562/ 3 (nr. 435, C. Preda) o
alta. din 563/4 (nr. 358, C. Preda) şi una din 565/6 (nr. 796, C. Preda). Pentru
Dobrogea in general spiculm următo al'ele exemplare, mărginindu-ne pentru moment la colecţia Muzeului de Arheologie din Constanţa: o monedă din 558/ 9 de
la Saraiu, o alta de la Constanţa din 563/4 şi alte două din Dobrogea, dar fără
preciză ri din 560/ 61 şi din 56 112. Este bine să nu uităm că la Topalu, unde avem
foarte probabil de aface cu un tezaur format numai din monede de "la 11tsUnian, Ir. Dimian, op. cit., p. 191-192, ultimele două monede sint din an'Jl XXXq
adică din 561/2, ceea ce înd eamnă la multă precauţie şi in orice caz la inteJ.'lpretări nuanţate de la caz la caz.
41 1. Barnea, L'incendie de la cite de Dinogetia au VIe siecle, în Dacia,
N. S., X, 1966, p. 237-259 ş i idem. Din istoria Dob1"Ogei, II, p. 429-431.

Constanţa (pînă
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tezaur de la Histria publicat în 1954 (595 / 6) "'. Pentru ultimele două
nlvele (II şi 1) săpătura nu a dat la iveală nici o monedă de după Mauriciu Tiberiu, D10nede care trebuie să le fie specifice . Fără a pretinde
să putem rezolva datarea în detaliu a vreunuia din ele, considerăm
totuşi util să reamintin1 că monede de la Facas şi Heraclius există chiarla Histria 4.3, că asemenea monede au apărut şi la Callatis şi Tomis şi
in alte locuri din Dobrogea 'ili. Mai mult decît atît. An1 avut prilejl1:1
să publicăm o ll10nedă de bronz, a cărei provenienţă dobrogeană poate
fi socotită certă, emisă în timpul lui Constans II 1,;' şi am discutat cu
alt prilej despre o monedă, tot de bronz, de la Constantin IV Pogon atul, acum în Muzeul din Brăila, dar care vine dintr-o colecţie din Mangalia IjG. Avînd în vedere aceste prime jaloane numisn1atice, care
pot fi acum coroborate cu noi realităţi arheologice, credem că soluţia
nu este aşa departe şi că prin continuarea lucrărilor din sectorul central al Histriei, prin dezvelirile în suprafaţă proiectate, se vor putea
face importante progrese şi în această problemă de prin1ă importanţă
a istoriei vechi a patriei noastre.
CATALOGUL MONEDELOR DESCOPERITE LA HlSTRIA.
SECTORUL CENTRAL. 1969-19iO.'
1, HistTia aut,
AE. Greut. 0,38 g. diam. 7 mm.

Roata/I:ET.
Pick, 531, tip gen.
eSA, caroul 24, -1,40 m .
2. Filip II
AE. '.::J. Greut. 4,23 g, diam . 16 mm.
Sigla nedistinctă.
eSA, caroul 25, -0,60 m.

S. Dimitriu, op. cit., p. 472, cu obse rvaţiile lui A. Petre, op. cit., p. 320notele 14 şi 16 unde reconstituie micul tezaur din sectorul Templu şi valoîn prima formă, un tezaur din sectorul economic. Data finală a primului
600i 1, data de distrugere a nivelului 602. Redeschide rea discuţiei în legătură cu
o altă importantă aşezare la Gh. Poenaru Bordea, Quelques monnaies t1'oUt:I?es
el Adamclissi et la fin de Civitas Tropaensium, în Dacia, N. S.t XII, 1968,
p. 409-411. Pentru istoria anilor 599-602, Gh. Ştefan, Tomis et Tomea. A pro !i2

şi
rifică,

321

a.

pas des luttes enire Byzantins ct Ava1'cs
la fin du VIe siecle de "Il.otre ere,
şi I. Barnea,
Din istoÎ'ia Dobrogei, II,
p. 435-4:38 .
l,J H . Nubar, op. cit., în SCN, III, p. 183-195 şi A. Petre, op. cit., p . :323-324.
Ij~ A. Petre, op. cit., p . 347-348 ; toată documentarea la Gh. Poenant Bordea
şi Al. Popeea, op. cit., (în mss.) vezi provizoriu Gh. Poenaru Bordea, Note numismatice dobl'ogene, în SCN, IV, 1968. p . 402-40 3.
"5 Gh. Poenaru Bordea, Monede bizantine din Dobrogea provenite dintl'-a
mică colecţie, în SCN, IV, 1968, p. 406, nr. 7, p. 407 şi nota 8 cu bibliografia ante-

in Dacia., N.S., XI, 1967, p . 253-258

rioară .
!,(i

Această monedă

am comunicat-o într-o interventie la discutiile de la Con-

ferinţa Naţională de Arheologie, Iaşi, 1967 şi este încă' inedită. Date asupra provenienţei am obţinut
recunoştinţă no astră.

de la N. Harţuche, pe care-l încredinţăm pe acea stă cale de
Pentru istoria acestei perioade vezi 1. Bal'nea, Din istoJ'ia

Dobrogei, II, p. 440-442.
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3. Alexandru cel Mm'e
AE. --)-. Greut. 3,50 g, diam. 18 mm.
CSA, 1970, caroul 32, -0,68 m, în dărîmătura lui VI 2.
Hist1'ia auto
4. AE. -!- . Greut. 1,35 g, diam. 13 mm.

·Pick, 438, tip gen .
CISA, caroul 11, -1,95 m.

-t . Greut. 2,98 g, dlam. 15 rom.
Pick, 464, tip gen.
CSA, caroul 14, - 1,25 m, in dărîmă tura de peste R IL

5 . AE.

~.

AE. 7'. Greul. 4,80 g, diam . 19 mm.
Pick, -. Vezi p. 168.
Pe av. stînga cornul abundenţei. Numele de magistrat MONI
contramarcată : cap Hermes.
CSA, 1970, carou'! 42, -0,35 m.

lipsă

la Pick;

'7. Ag-r ippa
AE ,ţ . Greut. 10,20 g, diam. 27 mm.

Cohe n

2,

3.

BMC, I, p. 142, nI'. 161, Roma, as.
CSA, caroul 12, - 0,86 m , sub nivelul VI 1.

"8. Antoninus Pius
AR, -!- . Greut. 3,10 g, diam. 18 mm.
BMC, IV. p. 82, nr. 576, anii 145-161.
eSA, 1970, caroul 36, -0,80 m, in di1rîmătura de peste VI 2.
9.

Colonială: Faustina Il

?

t . Gl·eut. 5,31

g, diam. 23 mm.
eSA, caroul 1, -0,55 m.

AR.

10. Histria : Commodus (?)
AE. Ii.. . Gl'eut. 3,75 g, diam. 19 mm .
Pick, 490.
eSA, 1970, caroul 3-1, -0,84 m, în dărimătura de peste VI 2.
11. Pa.u talia : Septimius SeVeTllS

AE. 7i . Greut. 4,05 g, diam. 13 rom.
eSA, M. 1 la nivelul pieptului.
AUl'elian
12. AE. -+. Greut. 2,03 g, diam . 22 rom.
Cohen 2, 63.
CSA, caroul 11: - 0,70 m.
13. AE. t . Greut. 2,31 g, eliam. 20 rom.
CSA, passim

14. Maximi anus Caes.
AE. f:.... . Greut. 2,35 g, diam. 22 mm.

RIC, VI, p. 531, nI'. 16, anii 295- 6.
CSA, caroul 9, - 0,20 ro, în niVelul de

Hr
dărîmături.

15. Diocletian
AE. t. Greut. 2,07 g, di am. 20 mm .
RIC. VI, p . 531, nr. 13, anii 295-296 sau
p. 532, n1'. 21, anii 29'7 -8.
eSA, caroul 3, -1,45 ro.

330

HA

li6 Maximianus
AE. t. Greut. 0,97 g, diam. 19 mm.
Tip
CONCORDIA MILITVM ? anii 295-296 ?
CSA, caroul 7, -1,75 m.
:17. Licinius fiul.
AE. f'- . Greut. 1,63 g, diam. 20 mm.
EIC, VII, p. 548, nr. 54, anii 321-324.
CSA, caroul 10, -2,05 m, eventual pe R 3.
Găsită la răzuit profilul, jos pe niveL

J!

SMH[·J

:J.8. Licinius.
AE. K. . Greut. 1,61 g, diam. 19,5 mm.
Anii 321-324 ?
CSA, caroul 15, -1,30 m, în dărîmă tura de pe R II,
'19. Licinius fiul
AE. t . Greut. 1,57 g, diam. 18 mm.
Anii 321-324.
CSA, caroul 15 -1,30 m, în dărimătura de pe R. II.
'20. Constantin cel Mare?
AE. JI. Greut. 2,10 g, diam. 16 m.
CSA, caroul 5, -0,35 m.
Valentinian r
:21. AE . .....,.. Gl'eut. 1, 95 g. diam. 18 mm.
LRBC, II, 171'5, anii 36-!: ~ 367.
CSA, caroul 9, -0.22 n~.

'22. AE. t . Greut. 1,58 g, diarn . 17 mm.
LRBC, II, 2519, anii 364-365 sau 2529, anii 367~375.
CSA, caroul 9, -0,25 m, în dărîmătul'D. de piatră .
'23. Theodosius r
AE. t. Greut. 0,98 g, diam. 12 mm.
Tip SALVS REI-PVBLICAE. anii 383-395.
CSA, caroul 1, ~0,70 m.
24 . A1'cadius
AE. 1-. Greut. 0,73 g, diam. 11 mm.
Tip SALVS REI-PVLICAE, an ii 383-395.
CSB, 1970, caroul 31, -0,16 m.

25. Valentinian Il, Theodosius r, Arcadius sau HonoJ'ius.
AE. t . Greut. 1,06 g, diam. 10 mm.
Tip SALVS REI-PVBLICAE, anii 383- 305,
CSA, caroul 10, -2,00 m, peste nivelul R II
'26. Al·cadius.

AE. 1-. Greut. 1,73 g, diam . 18 mm.
LRBC, II, 2210, anii 396- 408 (402-408l.
CSA, caroul 4, -0,70 m.
:27.

CONSA

HO?l orius
AE. t . Greut. 1,10 g. dbm. 15 mm.
Tip VIRTVS - EXERCITI (2) anii 395-408 (402-408).
CSA, M . L
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28. Honorius sau Theodosius II
AE. ? . Greut. 1,08 g, diam. 11 mm.
Tip GLORIA ROMANORUlVI (11) anii 410-423.
CSA, caroul 17, -0,60 m, pe <::idul bilZilicii.
29. Placidia
AE. ? Greut. 0,77 g, diam. 11 mm.

LRBC, II, 854, anii 425-430.
CSA, caroul 17, -1,65 m, pe nivelul lui R II.
Theodosius II
30. AE. t. Gl·eut. 1,05 g, diRlTI. 10 mm.
LRBC, II, 2244, anii 425-450.
CSA, caroul 11, -0,75 m.

\ \ I

31. AE. ? Greut. 0,20 g, diam. 6,50 mm .
Tip cruce, anii 423-450 ?
CSA, caroul 17, -1,65 m, pe nivelul lui R Il.
Marcianlls
32. AE. ? GreUt. 0,42 g, diam. 8 mm.
Monograma 9.
LRBC, II, 1880, anii 450-457.
eSA, caroul 10, - 0,26 m.

t. Greut.

0,86 g, diam . 10 mm.
anii 450-457.
eSA, caroul 25, -0,93 m, pe nivelul 3 (VI 3, roman).

33. AE.

Monogramă,

34. Iustin 1
AE . t . Greut. 7,35 g, eliam. 24 mm .
Valoarea: K::::: 20 nummia, atelierul : Constantinopol, officina d..
W.roth, I, -. Vezi p. 15, nI'. 33-33, oft B şi E.
DOW, I, p. 43, nr. 15 d 1, anii 518-527.
eSA, caroul 26, -0,78 m, pe pava j .
I ustiniart
35. AE. li . GreuL 14,22 g, diam. 32 mm.
Valoarea: M ::::: 40 nummia, atelierul : Constantinopol, officina B.
Wroth, I, p. 29, nr. 29.
DOW, p. 78, nr. 28 b, anii 527-538.
CSA, caroul 12, -0,86 m, sub nivelul VI 2.

t . Greut. 17,32 g, diam . 29 mm.
Valoarea: M = 40 nummia, atelierul : Constantinopol, officina
Wroth, r, p . 29, nI'. 30.
DOW, I, p. 79, .nr. 28 c 1 şi 2, anii 327-538.
CSB, 1970, caroul 23, -0,25 m.

36. AE.

r.

37. AE. t . Greut. 2,92 g, diam. 20 mm.
Valoarea: 1 ::::: 10 nummia, atelierul: Constanti nopol
W,r oth, I, p. 37, nr. 120.
DO\V, 1, p. 81-82, nr. 34, anii 527-538.
CSA, caroul 1, -0,70 m.
38. AE. JI Greut. 20,85 g, dlam. 42 mm.

Valo'a rea : M
:;:::
40 nummia, atelierul : Constantinopol,
anul X / II/ II = 540.'l.
Wroth, I, p. 31, n1'. 55.
DOW, I, p. 87, nr. 39 e.
CSB, 1970, caroul 31, -0,31 m .
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officina

E:

:39. AE. t . Greul. 21,93 g, diam. 37 mm.
Valoarea: M = 40 nummia, atelierul: Constantinopol, officina
anul XI V! Il = 543(4.
Wroth, 1, -. Vez'Î, p. 32, nr. 68-71, alte off.
DOW, 1, p. 89, nr. 42 e.
CSA, caroul 21, -1,15 m, intre pavajul 1 şi 2 al edificiului.

E~

-40. AE. t Greut. 3,91 g, diam. 16 mm.
Valoarea: 1 ;;::; 10 ilUmmia, atelierul: Constantinopol, officina A,
anul X! XX! Ci = 561 /2.
Wroth, 1, -. Vezi p. 38-39.
DOW, 1, p . 101, nI'. 93.
CSB, 1970, caroul 13, -1,05 m.
Iustin II şi Sofia
."41. AE. iZ-. GreuL 12,22 g, diam. 30 mm.

Valoarea: M ::::: 40 nummia, atelierul: Nikomedia, officina B, anul 1;;::; 565/6.
W,roth, It - . Vezi, p. 86.
DOW, r, p. 205, nr. 22 b.
CSA, caroul 26, -0,72 fi, pe

dărîmătura

VI 2.

42. AE. K. Greut. 5,77 g, diam. 22 mm.
Valoarea: K
20 nummia, atelierul: Constantinopol,
Wroth, 1, -. Vezi, p. 83.
DOW, I, p . 215, nr. 48 a, b.
CSA, caroul 22, -0,10 fi, pe nivelul pavajului din zid.

anul C,

43. AE. .{. . Greut. 13,03 g, diafi . 31 mm.
Valoarea: M = 40 nu mmia, atelierul Antiohia, officina B, anul
Wroth, I, p. 92, nr. 194.
DO\V, r, 243, variantă a legendei av.
eSA, caroul 27, - 0,88 m, pe pavaj.

=

'II

=

569/70.

570/1.

-44. AE. -+ . Greut. 5,03 g, diam. 23 mm.

Valoarea: K
20 nummia, atelierul: Thesalonic, anul XI/II
Wl'oth, I, p . 86, nr. 124.
DOW, 1, p. 225, nr. 85, variantă pe exemplarul nostru 0 + C in loc de
<J) + C .
CSA, caroul 2, în

dărîmă tura

=

577/a,

de pe nivelul VI 2.

45 . Tibe1'iu II Constantin.
AE. t . Greut. 12,92 g, diaro. 29 mm.
VaJ1oarea: M = 40 nummia, atelierul: Cyzic, officina A, anul q IfI
Wroth, 1, - . Vezi p. 115.
DOW, I , - . Vezi p. 28l.
eSA, caroul 18, -0,35 m.

=

581j2.

=

584/5.

Mauriciu Tiberiu.

-46. AE. t . Greu l. 11 g, diam. 29 mm.
Valoarea: M = 40 nummia, atelierul: Cy zic, officina B, anul
WIoth, r, p. 142, nr. 145.
DOW, 1, p. 330. n ,'. 120 b.
CSA, caroul 2,3, s tradă, passim.

!III

-0.4.7. AE. ti

Greut. 5,20 g, diam. 19 rom .
Valoarea : K = 20 l1ummia, atelierul: Thesalonic, anul III
Av. su rfrapat.
Wroth, I, - . V~zi p . 133.
DOW, I, p. 321, nr . 76.
CSA, caroul 13, - 0,26 ro, pe nivel.

585/6,

333

+.

48. AE.
Greut. 7,07 g, diam. ~2,5 mm.
Valoarea: K = 20 nummia, atelierul: Thesaloni c, anul q = 586/7.
Wroth, I, -. Vezi p. 13U.
DOW, r, p. 321, nr. 77.
eSA, caroul 11, -0,60 m.

t. GreuL 9,83 g, diam . 28 mm.
Valoarea: M
40 nummia, atelierul:

49. AE.

Constantinopol,

officina

ilizibilă,.

anul .. = 587/8.
Vlroth, I, p. 135, nr. 78-79.
DOW, 1, p. 305, nr. 29 a - 29 d .
CSA, caroul 12, - 1 m.
50. AE. 7' . Greut. 5,20 g, diam. 23 mm.
Valoarea : K = 20 nummia, ateli erul: Constantinopol, officina
anul q II = 589/90.
Wroth, r, -. Vezi p. 135.
DOW, L p . 313, nr. 53 d.
CSB, 1970, caroul 31, - 0, 42 m, în dărimătura de peste VI 2.

r,

~. Greut. 5,70 g , diam. 21 rom.
Valoarea: K = 20 nummia, atelierul: Thesalonic, anul XI? = 592/ :l.
Wroth, I, - . Vezi p. 139.
now, I, p. 322, nr. 83.
CSA, caroul 8, - 0,55 m, in lutul galben sub primul nivel.

51. AE.

52. AE. J. . Greut. 5 g, diam. 24 rom .
Valoarea: K = 20 nummia, atelierul: Cyzic, officina B, anul XI?
Wroth, r, -. Vezi p. 143.
DOW, I, p. 355, nr. 143 b.
eSA, caroul 18, -1,65 m, în groapa
?

Grecea.scă autonomă

53. AE. ? . Greut. 3,15 g, diam. 16 mm.
eSA, carou! 15, -0,73 m.
54. AE ? Greui. 3,85 g. diam. 16 mm. Passim, 1970.

55. AE. ? . Greut. 2,1'5 g, diam. 11 m.
CSA, caroul 16, - 1,90 m.
56. AE. ? . Greut. 3,60 g, diam. 17 mm.
eSA, caroul 4, -1,25 m.
57. Secolele I-II
AE. ? . Greut. 4,37 g, di am. 25 mm.
Pe av. contramarcă rectangulară, jos. Rv. total
CSA, carou1 24, - 0:74 ro, pe podeaua lui Vl 3.

58. Tetral'hia

AE. ? . Greu t. 1,35 g, diam. lE mm.
Anii 295-298 ?
eSA, caroul 13, -0,26 m.

Secolul IV
59. AE. ~ Greut. 0,32 g, diam. 13 mm.
CSA, caroul 25, -1,25 m .
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şters.

=

592/3_

60, AE. ? . Greut. 2,43 g, diam. 23 mm,
eSA, caroul 2, -1,80 m . R 3.

6L AE, t ? Greut. 1,31 g, diam . 16 mm.
eSA, caroul 7, -1,.15 ffi, in umplutura lui R 1.

Secolele IV-V
62. AE. ? , Greut. 0,42 g, diam. 10 mm.
eSA, 1970, caroul 21, - 0,67 m . Sub VI 2 (7)
63, AE. ? . Greut. 0,75 g, diam.
e. Passim, 1970.
64. AE ? . Greut. 1,08 g. diam. 13 rom.
eSA, caroul 2. - 1,60 m . R. n.
G5. AE. ? . Greut. 1,16 g, diarn. 11 mm.
66. AE. ? . G reuL 2,12 g, diam . 31 mrn.
eSA, caroul 13, -1,10 m.
Secolul V
67. AE. ? . G reut. 1,20 g, diam. 10 mm.
eSA, caroul 12, -0,34 m,

68. AE. ? . Greu!. 0.39 g, diam. 9 mm.
eSA, caroul 26, - 0,78 m. Pe pavaj.
69. A E. ? . Greul. 0,80 g, diam. 10 mm.
Passim, 1970,
,secolul VI
'70. AE. ? . Greut. 2,73 g, diam. ZO mm.
eSB, caroul 1, -0,40 m.

71. AE. ? . Greut. 4,13 g, diam. 21 mm,
eSA, caroul 22, -1,50 m.

Neprecizate

n.

AE. ? . Greut. 3,50 g, diam. 29 mm.
CSA, 1970, caroul 32, - 1,05 ro, pe VI 2.

n.

AE. ? . Greut. 0,24 g, diam. 10 mm.
eSB, caroul 4, - 0,35 m.

'*

Presc-c.L1·tări folosite ..

eSA -

secţiunea

A

CSB -

secţiunea

B

M.

av .
rv.

Sectorul central,
Sectorul central,
_. mormînt.
:::: avers.
revers.
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MONNAIES REcEMMENT DECOUVERTES A HISTRJA ET QUELQUES
PROBLEMES CONCERNANT LA CIRCULATION MONf:TAIRE DANS LA
DOBROUDJA ANTIQUE.

Resume
On publie 73 monnaies provenant des fouilles efIectuees ,1 Hi stria, en 19691970, dans le secteur central du perimetre emplace entre le dernier mur d'enceinte
.el le lac de Sinoe.
Quoique les niveaux archeologiques daten t depuis la fin du IlIe S. et (deux
niveaux) jusqu'apres 602, on y a decouvert des monnaies anterieures (Ve s. aVA
notre ere - 1 cr de notre ere), qu'on doit plutat, considerer comme provenant d'autres couches, plus profondes, derangees des l'antiquite, par suite de quelqw?s travaux d"amEmagement ou bien reamenagement de la dite zone. D'ailleurs, el l'exception de quelques monnaies d'Aurelien, on n 'a pas d'exemplaires ulterieurs il Sep1ime Severe, jusqu'a la premiere tetrarchie.
Suivent des monnaies de l'epoque entre 29'5-324 ; on a aussi des emissions
.du regne de Valentinien I. D'un interet tout a fait partkulier est le materieI numismatique ulterieur a l'annee 378, et dont une padie correspond il un niveau qui
'va jusque vers 450, tandis que l'autre materieI - deux monnaies de Marcien (450457) corresponderaient logiquemen t au niveau V, meme si elles fUl'ent trouvees dans
.u'autres positions stratigraphiques. C'est pour la premiere fois qu'on signale il Histria des monnaies de la seconde moitie du Ve siecle. Comme materie! d'appui, l'auteur, apres un 'rapide examen au Cabinet Numismatique de l'Institut d'Archeologie
.de Buca'rest, a reussi a de:termin er encore deux monnaies en bronze de Marcien.
·<.lont Pune provient egalement d'Histria, et l'autre de Torni, et puis encore deux,
frappees sous le regne de Leon (457-474) et pl'ovenant de Murighiol et d'Adamdissi. De cette maniere, l'epoq ue apres le regne de Theodosiu II (402-450) et jus«u'a celui d'Anastasius (491-518) - intervalle pour lequel la Dobroudja n'avait
fourni jusqu'a present que des solidi - commence a etre representee egalment par
des minimi.
Les monnaies byzantines trouvees se situent entre le regne de Justin 1
(318- 527) et celui de Maurice Tibere (582-602). On signale parmi ces monnaies un
follis de Tibere II Constantin (578-582) inconnu par les catalogues de speciali te.
mnsi que quelques variantes.
~
Dans les deux derniers niveaux, on n'a pas trouve des monn-aies plus tardives que 602, monnaies qui auraient dCI etre specifiques paul' ces niveaux, mais
<m a publie des exemplail'es de Phocas (602-610) et d'Heraclius (610-641), decouvertes dans les fouilles d'Histria.
On connaît aussi des monnaies de Constans II et de Constantin IV, provenant de la Dobroudja.
L'auteur suggere qu'il est necessaire d'etablir une correlation etroite entre
-ees elements de nature archeologique et numismatique, sans pouvoir pour autant,
.il son grand regret, faire des precisions supplementaires.

KVRZLICH IN HISTRIA ENTDECKTE MVNZEN UND EINIGE FRAGEN nES
MUNZUMLAUFS IN DER DOBRUDSCUA IM ALTERTUM
Zusammenfassun.g

Es werden 73 MOnzen ver6ffent1icht, die durch d ie Ausgrabungen in Histria
im mittleren Sektor des zwischen der letzten Innenmaueur und dem Sinoe-See im
Jahre 1969-1970 ans Licht gekommen sind.
Obwohl die archaologischen Niveaus vom Ausgang des 3.Jh. und bis nach
-802 (zwei Niveaus) datieren , fand man auch MUnzen aus einer vorhergehenden Zeit
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( 5.Jh .v.u.Z. - l.Jh.u.Z .), die eher als Fund~ut zu betrachten sind, das aus anderen,
1îeferen Schichten stammt, die bereits in der Antike infolge von Bau- oder Umbau.arbeiten in der betreffenden Zone gest6rt \Varen. AuBerdem gibt es mit Ausnahme
-einiger Mlinzen van Aurehanus keine Mlinzen, die aus der Zeit nach Septimius
.Severus bis zur ersten Tetrarchie stammen.
Es folgen Munzen aus der Zeit zwischen 295 und 324, warauf Pragungen aus
Ider Herrschaftsperiode des Kaisers Valentinian 1. folgen. Van besanderem Interesse
'sind die Mlinzfunde aus der Zeit nach 378, davan ein Teil einer Schicht entspricht,
·<iie bis gegen 450 reicht, wahrend der andere Teil, zwei Munzen van Marcianus
(450-457) logischer Folgerung gemăG dem fUnften Niveau zu entsprechen scheint•
.auch wenn die Mi..inzen in aderen stratigraphischen Verhăltnissen gefunden '\vurden.
,Es ist das erste Mal, daB in Histria Mi..inzen aus der zweiten Hălfte des 5.Jh.
!gemeldet wet·den. Als Beweismaterial kannte der Verfasser, nach einer kurzen Un ·tersuchung im Mi..inzkabinett des Archăologischen Ins tituts, zwei Branzemlinzen des
.Ma'r CÎanus bestimmen, ei ne davan ebenfalls aus Histri'a und die zweite aus Tomis
und zwei weitere Munzen aus der Zeit der Herrschaft Kaiser Leons (457-474), ilie
-in Murghiol und in Adamclisi gefunden wurden. Derart wird die Zeit nach der
Herrschaft des Theodosius II (402-450) bis zu der des Anastasius (491-518) und
.fur die es in der Dobrudscha nur solidi bekannt waren, allmăhlich auch durch
minimi vel"treten.
Die byzantinischen Mi..inzen, die entdeckt wurden, liegen zwischen der Herr-schaft Justins 1. (518- 527) und der Herrschaft des Mauricius TJberius (582-602) .
.-Zu diesen gehort ein tonis van Tiberius II. Constantin (578-582), der in den Fachkatalogen nicht erwăhnt wird sowie einige Varianten.
Fi..i-r die letzten beiden Niveaus wU!'den keine Munzen aus der Zeit n'a ch 602
gefunden, die fUr sie spezifisch sein mUGten, aber es wurden Exemplare von PhoJ>:as (602-610) un von Herahlios (610-641) veroffentlicht, die in den zu archăolo
gischen Forschungszwecken angelegten Graben in His tria zutage gef6rdert wurden.
Desgleichen gibt es Miinzen von Constans II. und von Constantin IV., die in der
Dobrudscha gefunden wurden. Der Verfasser weist auf die Natwendigkeit hin, die
.archăalagischen und die numismatischen Anhaltspunkte in Zusammenhang zu brin.gen, kann abel' aui diese Weise selbst zu seinem groBten Leidwesen keine zusătz
lichen Ei nzelheiten bringen.
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