
VASILE CULICA 

MONEDA MĂRUNTĂ ROMANO-BIZANTINA DIN SECOLUL AL 
V-LEA E.N. ŞI UNELE REPLICI IN PLUMB, DE LA IZVOARELE, 

.JUD. CONSTANŢA 

Cantitatea de infonnaţie de care dispunem in momentul de faţă 
asupra complexului arheologic de la Izvoarele (Pîrjoaia)', ne parvine 
exclusiv pe calea descoperirilor întîmplătoare întrucit nu au fost între
prinse excavaţii iar sursele contemporane păstrează rezerve, de.şi locul 
s-a bucurat de prezenţa activă a omului începînd cu 5-6 veacuri .Îna
intea erei noastre, ~pînă spre sfîrşitul secolului al VI....:lea e.n. 

Pentru începuturile aşezărilor omeneşti de epocă sclavagistă, .ştanţa 
scito-tracică, publicată nu de mult ~i datată de noi în secolul al V-lea 
î.e.11. 2 iar apoi de către D. Berciu ceva mai timpuriu, în secolul al 
VI-lea 3; cele două monede histriene - tipul cu roata ti -, datate În 
secolul al V-lea î.e.n. 5 şi mai de curind un semn prcmonelar in fonnă 
de săgeată , din aramă, datat în secolul al VI-lea î.e.n. G

J 
sînt mărturii 

sigure ale existenţei populaţiei traeo-getice. 
Pentru etapa în cadrul căreia trib urile băştinaşe ating progresiv 

apogeul dezvoltării lor, toarte de amforă din Rodos, Thasos, Kolofonion, 
Sinope i, moned c dacice şi tracice, cît şi eera mica dacică elin perioada 

I 1n legătură cu Izvoarele v e;-:j : P. Polo!1ic, Cetăţile antice ele pe 1Iwlul drept 
al DUllării (Dobrogea) pînă la gurile ei. în N at'!H'a, 1935, nr. 7, p . 19; Andrei Ari
cescu, Quelques p'I'I?cisions sur la CQ1·te de la Scythia Minor, in Dacia, N. S. , XIV, 
]U70, p. 297-309. 

2 Vasile Culică, O 'lmeaUă scitică ele orjăurăl'ie la Dunărea ele Jos, în SCIV, 
4, 196Î. p. 864. 

~ D. Berciu. Aria traco-geLică, ]969, p. 150. 
1. Bucur Mitrea, Descoperi1'ile monetare şi legăturile de schimb ale Hisiriei 

cu pop'ltlaţi, He locale în sec. V-IV i.e.n., în Studii Clasice, VII, 1965, p . 159. 
" C. Preda, Moneclele histt'iene cu roată şi legenda I::?; T, în se N, IIT, 1960, 

p. 32: P. Alexandrescu, Necropola tU17111lară,.. in Histria, monografie Q1'heologică, 
1J. 196G, p. 166-167-168 (iumulul XXII). 

li Colectiv, in Se1V, 1-2, 1954, p . 10;'); R. Vulpe, SanLicrul al'h eclooic Histria, 
săpă/urile de la Taril;erdi, în SCIV, 3-4, .1955, p. 546; C. Preda, art cit., p. 32. 

i Victoria Eftimie, V. Culică, Amfore şi fragmente greceşti din citcva aşezări 
din zona bl'aţultti Boreea, comunicare ţinută la Institutul de Arheologic al Aca
demiei de ştiin ţe sociale şi politice, sedol'lll de epigrafie ~i numismatică, în ziua 
de 22 dec. 1970. 
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clasică 8, cu afun1ătoarea specifică şi imitaţii locale de pe cu pe deliene, 
lucrate la roată sau manual, acoperă şi interpretează un răstimp în care
se cuprinde jumătate din întinderea în t imp el aşezării. 

In etapa următoare firul istorici a trecut de la populaţia traco-ge
tică la cuceritorii romani, apoi a fost preluat de bizantini care, la rindul 
lor, În urma invaziilor avaro-slau:;> , au fost siliţi să părăsească locurile, 
abandonînd uitării numele a~czării ~i a castellum-ului, refăcut ele Inai 
multe ori din vestigiile cruţate ele timp sau scăpate el e înver0unarca 
atacatorilor. 

Exceptînd unele întreruperi cu prinzînd perioade mai lungi în epoca 
anterioară erei noastre şi de mai scu rtă durată după aceea, prezenţa In3-
terialului numismatic atcstă existenţa milenară a a~ezării 9, iniţial traca. 
getică apoi romanizată şi devenită in cele din urmă, în ultimele veacuri 
ale dezvoltării sale, un important centru romana-bizantin. 

Confrun tarea între Talntla Peutingeriana, ltinerariwn Antonilli~ 
Natitia Dignitatum şi De A.edi.ficHs, atestă că asezarea care a dăinuit 
mai bine de o mie de ani pe ţărmul drept al DUllării de jos şi pe limes, 
este Sucidava m,oesica '10. Ştirile arnintite fiind sumare şi tîrzii~ pentru 
satisfacerea nevoii de cunoaştere pînă la o explorare sistematică, orice 
nouă descoperire este de natură să suscite interesul ştiinţifi c şi să COI1-

tribuie la conturare~ unor aspecte noi. Călăuziţi de acest gînd, cu spriji
nul exclusiv al instrumentului numismatic, forţăm intrarea într-o epocă 
- deosebit de înh.mecoasă nu numai în ce prive~te această aşeza!'e dat
şi pentru alte centre de la Dunărea de jos - al cărei epicentru îl for
mează secolul al V-lea c.n. 

Din prundişul de la Izvoarele, de pe locul unde o parte din ce
tatea romana-bizantină a fost distrusă de apele Dunării, s-a recuperat 
în ultimele două decenii o cantitate apreciabilă de monedă, incepînd cu 
piese ale emisiunilor histriene amintite ş i terminînd cu exemplare de
bronz de la Mauriciu Tiberiu (582-602) ". Ceea ce atrage atenţia la o 
cît de sumară examinare a materialului numismatic este aflarea Ul1Ol

manede, convenţional denumite aes 4, emlsiuni din secolul al V-lea e.n. 
ale împăraţilor de la Constantinopol. fapt puţin obişnuit pentru această 
parte a imperiului, dacă nu se uită că centre importante ca Sucidava din. 
Dacia Ripensis (Celei), în nord ul Dunării, sau Ulmetum, de la sud, Înre
gistrează întreruperi, în special pentru a doua jumătate a secolului. La 
Sucidava apariţia hunilor este atcstată ele un strat de arsură care aUnge-

8 Vasile Culkă. Ceramică getiC<L elin m ,za aşc2xl.rii romana-bizantine de la· 
Izvoarele, în Mater·i.ale, X (sub tipar). 

9 Inedit. 
JO Andrei A,'icescu, art. cit.; Radu Vulpe, 1.a limite mcridionale de la jJ)"()

vincc 1·omaine ele Scythie, în Stmlia Balcanica, rechef-chcs de geographie historiquc. 
Sofiu, 1970, p. 41 şi h arta p. 47. 

II Vasile Culică, Croix rcmallo-byzantines decoltvcrtes a Pirjoaia, în Dacia 
N. S. IX, 1965, p. 425 (Tiberiu CO!1stan.t.); B. Mitrea. În se/v, 2, 1066", p. 416, 
(Mam·iciu Tiberiu, valo.,u'ca 1<', an 3 = 584-585). 
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uneori jumătate de metru 12 iar la Ulmetum insusi izvorul istoric 13 con
firmat de cercetările arheologice 1'i menţionează Îl~treruperea vieţii civile 
între anii 450-530. 

Găsirea la Izvoarele a unor moneclc emise de împăraţi care au 
domnit în amintita perioadă, cît şi a unor imitaţii de bronz, dar mai cu 
seamă în plumb a aC'2stor monede, denotă o prezenţă a cărei cunoaştere 

mai apropiată se impune pent ru a îlnbogăţi datele sărace ale istoriei 
limesului de la Dunărea de jos într-o epocă ele mari frămîntări. 

Se ştie că încă din timpul lui Theodosius I, HUDE deţin capete de 
pod pe ţărmul drept al Dunării, la Carsium ~i la Noviodunum 10, şi că în 
secolul al V -lea imperiul este aproape la discreţia lor, astfel că Theodo
sius II este nevoit să plătească tribut. căci dacă la începutul secolului 
p r imejdia gotă parc să fi fost înlăturată prin măsurile luate de Thcodo
sius 1 JG, nu este mai puţin adevărat că nu mult mai tîrziu Dobrogea 
oferea cale deschisă incursiunilor hunice ale lui Atila, datorită pazei in
suficiente, lăsată în seama goţilor deveniţi fedcraţi 17. 

Capitala imperiului , Constantinopol, nu cunoştea o situaţie mai 
bună, spre ultimul deceniu al primei j umătăţi a secolului al V-lea, cind 
pericolul vandal era întîmpinat cu armate de mercenari conduse de ge
nerali barbari :IS ' din rindul cărora avea să se ivească, nu mult mai tirziu 
şi o dinastie, prin botezarea isaurianului Tarasicodissa în Zena .ID. Astfel 
acţiunea condusă împotriva vandalilor de eătre Basiliscus era sortită eşe
cului şi eşuă, în anul 468 ::!O. 

Dar moartea lui Atîla, survenită in anul 453, duce la desmembra
Tea imperiului său şi în consecinţă ultimii ani ai domniei lui Marcian 
se bucură de stingerea ameninţării hunice 21. Un oarecare echilibru de 
forţe produse şi prezenţa activă a maurilol' în apropierea teritoriilor val'l
dale după moartea lui Ge"scric, fapt ce a dus la slăbirea presiunii van
dale asupra imperiului 22. 

1~ D. T udor, Sucidava, 1966, p. 22; Ligia 13îrzu, Cont1"ibuţia arheologiei la 
cunoaşterea perioadei }Hmice de la Dună-rea ele jos, în AUB, seria ştiinţe socîale
istorice, X, 20, 1961, p. 17. 

:13 Pl'ocopius, TIEPI KT I:SMATQN, IV, 7, .1;=;. 
fii V. Parvan, Cetatea Ulmetw7l, în A. Il. 1\1emo1'iile secţiunii istorice, XXXVI, 

p . 352. 
1;; Radu Vulpe, La Falachie et 1.a Basse Molda.vic Sous les Homains, in Dacia, 

N. S., V, 1961, p. 392; D.I.D., Il. p. 40i. 
16 N. Bănescu , Dob1'ogea Bizantină, În Analele Dob7'ogei, XIX, II, ]938. p. 52; 

Radu Vulpe, D.1.D .• IT, p. 405, cu bibliogl·afie. 
17 Radu Vulpe, Dobrogea mcridională in an!ichitatc, în Analele Dobrogei, 

XIX, ll, 1938. 
18 S. Runciman, La Civilisation Byzantine, Pari,>, 1934. p . 32. 
19 Ibidem. 
20 G. Ostrogorsl\y, Histoire ele "Eta/' byzantin (trad.). Paris 19~6 , p. 91. 
:11 A. A. VasiJicv. Hîstoire ele l'Empire byzantin, Paris, 1932, p. 134 . 
2~ Ernest Stein, flistoir c de Bas-EmpiTe, ele la disparHion de Z'Etnpire d'occi

dep.-t a la mort ele J1.lstinÎ('n, 476-565, IL Paris - BnIxelles - Amsterdam, 1949, 
p. j!). 
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Totuşi, unele forţe hune de la nord de Dunăre trec în Tracia Şi In 
timpul lui Lea 1 (457-474) iar astrogoţii aflaţi organizaţi în peninsula 
balcanică primesc de la acesta subsidii anuale 2:, . Sub Zena (461-401) 
ostrogoţii conduşi de Theodoric se aflau încă în Moesia Inferior, de unde 
la îndemnul lui Zena atacă pe heruli şi ucid pc Odoacru, iar conducă
torul lor se proclamă rege al ostrogoţilor (493). 

Incă din secolul trecut Sabatier observase că odată cu împărţirea 
imperiului roman între Arcadius şi Honorius, mai exact din primele luni 
de domnie a acestor împăraţi, baterea monedelor de bronz de mare rrlO
d ul a fost suprimată, ambele părţi ale imperiului emiţînd doar monedă 
măruntă 24. 

Situaţia se menţine pînă sub Anastasius, carc, prin reforma sa mo
netară pune ordine în emisiuni, nu mai înainte de a emite la r îndul său 
astfel de piese 25. 

Wroth consideră că monedele lui Anastasius cu flan mare nu pot 
fi anterioare anului 498 :W, referindu-se la marea reformă monetară prin 
care Anas tasius creează .foUis-ul de bronz, cu subdiviziunile sale '17. 

La fel de caracteristică pentru monedele emise în imperiul de la 
Constantinopol este, începînd cu Theodosius II, dar mai cu seamă de la 
Marcian 28, jnlocuirea reprezcntării ele pe revers - de cele mai m ulte 
ori Victoria , Salus, castru pretorian - printr-un monogram al împăra
tului , mai mult sau mai puţin complicat, practică însuşită ) i de unii 
r egi goţi din Italia cît şi de un rege vandal, pentru a se generaliza apoi 
în evul mediu:ID. 

Simultan cu reducerea flanurilor tehnica portretizării decade, figu
rile împăraţilor devin convenţionale, lipsite de valoare în atribuirea mo
nedei în cazul cînd legenda lipseşte . 

Degenerarea sem nului monetar ajunge uneori atît de departe încît 
este greu de deosebit moneda autorităţii imperiale de emisiunile atribuite 
fie unor căpetenii militare, fie unor neamuri barbare ca goţii, vandalii 
sau maurii. Wroth referin.du-se la unele emisiuni considerate barbare, 
execu tate primitiv, ezită să le atribuie vandalilor, apreciind că ele pot 
aparţine perioadei vandalice, dar că acei ce le-au bătut par a fi fost din 
vreun trib sau popor nlai puţin civilizat decît vandalii şi care înţele
geau mai puţin arta baterii monedeloL 

Tendinţa reducerii flanurilor monetare este anterioară urma~ilor 
lui Theodosius 1 - epoca constanti niană fiind un exemplu în această 

23 Radu Vulpe, D. I.D ., II, p . 409. 
2~ Sabatier, Descriptions generale des monnaies byzantines, I, p . 62. 
:!:; A. Andrcades, De la monnaie et de la. puisanr:e cl'achat des metaux }Jte -

ciaux dans L'Empil'c byzan.tin, în B yzantion, r, 1924, p . 75-115. 
~ Ii W. Wroth, r, p . 7 şi pl. II/2. 
27 A. Vasiliev, Of). cit. 
18 Iulius Friedlaen der, Die Milnzen cler Ostgothen, Berlin, 1844 , p . ;); Die 

Milnzen der Vandalcn, Leipzig, 1849, p. 48. 
29 \V. \Vr oth, CataLogue of the coins of the Wandals, Ostrogoths and Lombards 

tondon, 1911, p. X X. 
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privinţă - dar pînă în primele luni ale domniei lui Arcadius, flanurile 
mici circulau simultan cu flanurile mari. 

Cele mai mici piese, care uneori abia depăşesc 6 mm, poartă mo
nogramul lui Anastasius 1i fără îndoială) sînt anterioare r eformei mone
tare iniţiată de acesta. Se ştie că prin reforma din anul 498 se stabilesc 
patru nominal uri de aramă (follis, obotoi, decanumion şi pentanumion) 
toate avînd înscrise pc ele semnul valorii. 

Epoca cuprinsă intre domnia lui Constantin cel Mare şi sfîrşitul 

veacului al VI-lea, cînd limesul dunărean se prăblL';;eşte sub loviturile 
avarilor şi slavilor, se caracterizează printr-o acută degenerare a meta
lului preţios în monede 30 şi chiar printr-o accentuată criză de numerar, 
destul de vizibilă încă din prima jumătate a secolului al IV-lea :lI, Care 
pe plan numismatic se reflectă în punerea in circulaţie a unor serii de 
monede pseudoimperiale 32. Totuşi) la Dunărea de jos, aşa zisele imitaţii 
barbare nu sînt prea numeroase, in studiile cercetate de noi 3:1 nedepă
şind nunlărul de 36 exemplare. Au fost a tribuite goţilor Jti 'sau unei 
populaţii trace din Dobrogea 53. 

I\1ai recent, intr-un studiu de sinteză fără trimiteri la descoperiri 
monetare (cu excepţia unui. tezaur în care s-au aflat şi piese tăiate) imi
taţii le din secolele IV-VI sint atribuite fie şefilor barbari de la hotarele 
imperiului, fie şefilor militari romani din provinciile de graniţă :1li, la 
o epocă în care aprovizionarea cu numerar pentru plata trupelor şi a 
barbarilor angajaţi pentru paza limesului roman era îngreunată din cauza 
nesiguranţei. Se menţionează că monedele imita te mai des sint ale lui 
Constantin cel Mare, datorită increderii de care se bucurau. 

Alte ori, pe lîngă emisiunile atribuite şefilor militari şi imitaţii ale 
şefilor triburilor popoarelor aflate în migraţie, sînt identificate şi falsuri 
particulare 37. 

Se acceptă în general că imita rea unor piese imperiale nu s-a făcut 
numai concomitent cu emiterea originalelor ci şi după trecerea unor pe
rioade care pot depăşi cu mult data punerii în circulaţie a acestora ~ dar 

:311 A. Andn:acles, loc. cit., p. B1. 
3! A. Tudor, Imitaţii barbare după mOllede imperiale romane tirzii, în RIR, 

XV, 3 (1936), p . 3:17-361. 
;12 E. Condut"ochi. Problema schimbului în marfă şi a schimbului in bani 

în imperiul roman în sec. IV-V, în AUD, nI" . 9, 1957, p. 23; lelem, FenOmene pre
medievale în circulaţia monetară romană din 1·egiunea dunăreană, în H1·isovul, 
II, 1942, p. 62. 

3.3 D . Tudor. art. cit. la nota 31 :;:: trei monede imitate de pe emisiuni ale 
împăraţilor din epoca cuprinsă între 346-450; Knechtel, Monete barbare elin 
România, în HSNH. 191J, an X, 19, ianuarie - iunie -= zece imitaţii ::le pe ori
ginale ale lui Constantin cel Mare şi ale urmaşilor săi, din care un exemplar de 
pe o emisiune a lui Justini.:ln; Dl'. Scvereanu, Les monnaies jrappees par la 
population thraco-romaine de la Moesie inferieure a repoque de Constantin le 
Grand, în B$N n, XX, 1925, nr. 53-54, p . 18. Publică un număr c:le 23 piese. 

:y, D. Tudor, art. cit. mai sus; \V. Knechtel, art. cit . 
. 1J D. Severeanu, art. cit. 
Cl6 Em . Condurachi, art. cit.; D. Tudor, Oltenia Romană, ed . II, p. 352. 
3i I bidem. 
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în orice caz în timpul cind vechile emlSlUlH erau readuse in c irculaţie 
datorită lipsei de numerar contemporan, ceea ce justifică refolosirea in 
p crioada 364-450 a unor emisiuni din prima jumătate a secolului al 
IV-lea :18. Nu putem i nsă presupune că imitaţii ale emisiunilor mărunte 
din secolul al V-lea au circulat curent in secolele următoare, deoarece 
jmprejurările politico-economice care au condiţionat reforma monetară 
a lui Anastasiu s, nu mai justificau prelungirea unei stări de lucruri creată 
de factori excepţionali. !n al doilea rind, încă de la începutul secolului 
al VII-lea castellum-ul şi aşezarea de la Izvoarele era u distruse şi pă
răsi te, fa pt ce poate fi susţinut coroborind datele istorice despre pătrun
dcrile avaro-slave cu lipsa materialelor arheologice pentru timpul poste
rior inceputului secolulu i al VII-lea. La Dunărea de jos, pe plan econo
lnic, fenomenul îşi găseşte explicaţia in criza sistemului sclavagist: care-şi 
intindc rădăcinile spre inceputul secolulu i al II -lea, iar pc plan istoric 
atrage atenţia asupra ,s i tuaţie i create de tulburările intreţinute de nea
murile germanice şi de desele incursiuni ale lui Atila, izgonit in cele (1ir~ 
urmă dc la Constantinopol de Marcian (450) pentru a muri trei ani 
mai tirziu. 

Literatura noaslră numismatică nu a consacrat studii aparte emi
siunilor mărunte, iar cînd in preocupările ei a intrat moneda imitată, 
tratarea s-a făcut pe o durată mai lungă , cuprinzind şi imitaţii de pe 
emi siuni ale epocii constantinienc. Nici unul di n studiile citate 3!) nu 
pub li că imitaţii din secolul al V-lea, iar cînd depăşesc epoca constan
iiniană discută imitaţii de pe originalele lui Magnentius, Iulian Apos
tatul sau Justinian. In ceea ce priveş te imitaţiile epocii constantiniene, 
numărul lor ne pare minim in raport cu cantitatea de monedă studiată 1,0. 

Cele mai bine de 2300 monede mărunte şi peste 500 discuri de 
plumb (fig. 4), databile in secolul al V-lea, majoritatea complet degra
date de-a lungul secolelor sub acţiunea conjugată a oxigenului din aer 
şi agenţilor chim ici din sol, dar aparţinînd cu siguranţă epocii cerce
tate, ne-au furnizat 300 monede oficiale şi imitaţii de bronz .~ i un nun1ăr 
dc 23 imitaţii din plumb, într-o stare de conservare mai mult sau mai 
puţin satisfăcătoare pentru a putea fi studiate. Incercarea de a izola 
ceea ce apare neîndoios oficial de acelea care datorită aspectului lor bar
barizat, urmează a fi socotite ca emanind cle la emitenti locali preocupaţi 
la un moment dat, în fu ncţie de împrejurările politica-sociale şi econo
mice , să suplinească lipsa de numerar prin emisiuni proprii şi anonime, 
nu dispune de informarea sau de mijloaccle cele mai potrivite pcntm 
eliminarea completă a erorilor. Dificultatea atribuirii acestor emisiuni 
unora sau altora din cmitenţii neoficiali va continua să persiste şi să 
genereze erori, pînă cînd cerc2tări viitoare vor face mai multă lumină 
asupra evenimentelor car e au frămîntat societatea veaculu i al V-lca in 
această periferică parte a imperiului. 

$ D. Tudor, în l st. Rom., I. 1960, p. 660. 
:n Supra, nota 33. 
1\0 W. KnechtC'l, ari. ci!., ,.din imensa cantitate de monene impC'l'iaie numai 

10 sîn t imi tate" . 
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Se cuvine sublinia t încă de la în~cput ca nu numai imitaţiilc de 
bronz, dar şi cele de plumb au luat drept model emisiun i oficiale ale 
mai tuturor î mpăraţilor romano-bizantini din secolul al V-lea. 

Cu toale că lotul de monede de la J zvoarelc nu oferă cercetător ului 
condiţ i ile de studiu acordate de tezaur, faptul că tota lizează un număr 
de exemplare apropiat de acela obi~nuit in tez8ure, cît şi împrejurarea 
că nu sînt izola te in timp şi se Încadrează într-o epocă începută cu multe 
secole inainte şi continuată cu un secol după, lasă su ficiente căi de ana
liză şi in terpretare. 

a primă constatare cu care intrăm in cons iderarea materialului 
nun1ismatic identificat, sumar descris în Anexa nr, 1, este numărul redus 
al pieselor încadrate in primul sfert al secolu lui al V-lea e .n. - numai 
7 monede - ceea ce reprezintă abia 2,33'/0 din total (fig. 1). Situaţia 
nu-şi găseşte pentru moment o explicaţie ca tegorkă: dacă nu uităm că 

la Sucidava d1n Dacia Ripensis) numărul monedelor din aceea)i perioadă, 
aflate in celc 5 tcz8urc Iil, totalizează 331 exemplarc, dar este în con
cordanţă cu situaţia cunoscută în Dobrogea unde descoperiri le din 

:\umăru l monedclor pc perioade 

1 mpăra tu I 
474-

395- 402- 408- 425- 450- 457- 475 475- 49 \ - Total 
408 408 423 450 457 474 476- 476 5\8 

49\ 

AI'C'adius 2 2 
- - --- - ------------

Honorius 2 \ 3 

-- - - --------------
Theodosius II \ 2\ 22 

- - ----- - ----- - -- - -
Ma!'dan 28 28 

----------------
L.c 64 64 

-- - - --------- - -- ---
7.eno 50 50 

--------------- - --
BasilisclIs \ \ 

---------------- --
Anast!:1$ius 1 · 5 \ 51 

-- _ _ o ------------ --. 
Neprecizaţi \ 78 79 

- - ----------------
TOTAL 4 2 \ 99 28 64 50 \ 5\ :100 

Fig. \. - Număru l monedclol' repartizate pe lmpăl'a ( i şi perioade, 

II! -- c. 5~ 273 



această etapă istorică nu sînt mai numeroase "2. Probabil că şi la Izvoa
rele s-au făcut simti te intr-un fel evenimentele care au dus la distru 
gerea cetăţii de la' Celei între a;,iî 408-423, deşi acolo circulaţia şi 
tezaurizarea nu a fost împiedicată, dacă nu cumva tezaurele respechvc 
au aparţinut invadatorilor şi nu populaţiei sau ostaşilor romani, căci 
după cîte se parc, in afară de monedele tezaurizate numărul celor găsite 
izolat şi întîmplător, nu a atras atenţia 4:J . 

Următorul sfert de veac concentrează o treime din totalul mo
nedelor identificate şi cu toate că numai 21 exemplaTe aparţin cu sigu 
ranţă domniei lui Thcodosius II, credem că nu greşim atribuind tot 
aces tui împărat şi pe cele "neprecizate", dacă nu în totalitate, în cea 
mai mare parte, căci nu este totuşi exclus ca un număr redus să fi fost 
elnise in numele lui Valentinian III. 

Restul de aproximativ două treimi acoperă a doua jumătate a 
secolului, repartizîndu-se armonios între Lea, Zena şi Anastasius (fig. 1). 

Nici descoperirile întîmplătoare şi izolate de la Izvoarele nu izbu
tesc să facă lumină în situaţia economică şi politică a perioadei 40R-
423 Întrucît ca ş i in tezaurcle de la Celei (cu o singură monedă de la 
Honorius sau Theodosius II) şi în descoperirile de aici această perioadă 
nu a adus mai mult ele o singură monedă, de la HOllorius. Nu avem 
imaginea a ceea ee s-a putut petrece la Izvoarele (si la Celei) in perioada 
primului sfert al secolului, dar continuă să rămînă valabilă constatarea 
":2 t spre deosebire de situaţia de la Celei, la Izvoarele abundenţa de 
monede din al doilea sfert şi din următoarele, argumentează în favoa rea 
continuării vieţii , după eventualele - şi necesarele - refaceri, deter
minate de distrugeri de mici proporţii. Această constatare ne încurajează 
să gîndim că numărul redus al monedclor dintre anii 408-425 nu con
stituie neapărat un indiciu al intreruperii vieţii în castellum-ul de la 
Izvoarele, căci este mai mult decît probabil că au putut continua să cir
cule emisiuni anterioare, in primul !'ind de ale lui Arcaclius şi Theodo
sius I, prezente în număr suficient de mare. 

Nimic surprinzător că din 165 monedc pentru care am putut stabili 
centrele de emisiune, cele mai multe - 154 exemplare - provin din 
atelierele din. Constantinopol, căci Izvoarele se află de secole în sfera de 
influenţă a Asiei anterioare iar după împărăţirea impel'iului (395) legătu
rile economice capătă o amploare justificată (fig. 2). Poate că ar trebui 
să fim preocupaţi de lipsa unor piese bătute în atelierele din Antiohia, 
deşi în tczaurele de la Celei a fost identificat numai un singur exem
plar din secolul al V- lea tir.. 

'ti Gh. Poenaru Bordea, Cont1'ibuUo/ls d l'h istoire du bas-empire TOm.ain (L 
la l. umif re des deur tresars monetaires du IV-V siecles, clecouverts ii Celeitt, în 
Dacia, N S., 1970, XIV, p . 253-20.). 

I, ~ G h. Pocnaru Bordea. Moned e recent descoperite l.a His tria şi unele pro
bleme de circ/llaţie IJwnetaru in Dobrogea antică, în pontica IV, 1971, Constanţa, 
p. 319-335. 
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Pînă la analiza aprofu nda tă a tuturor pieselor catalogate în anexa 
nr. 1, apreciem u tilitaterl menţionării aparte a unor particularităţi: 1n
v ingînd rezistenţa opusă ele precaritatea cOllscrvă.di, citim pe aversul 
exemplarului nr. 22, THEODSI.. (fig . 7/ 1), eroare de grafie întîlnită şi 
]a altă emisiune a acestui împărat li,). O prescurtare a numelui împăra
tului, mai d egrabă decît o eroare ele scriere , ' est e vizibilă pe o monedă 

Ce Il i r e e!TI i l en i (' 

împăra t ul cons l,n ' l l lerael c, I Cyzic I "ieome- ln,eSS"IOnie, To ial 
d ia l ino pol is Sl\lH A S ·\\KA N IC T HS? 

Arcaoius 2 

I 
2 

Hono l."Îus 1 2 .1 

Thcoc1osius II 10 1 7 I ~ 

Marcian II i l 

Leo 31 1 1 :l:l 

Ze no 47 47 

13as ilise us 1 1 

Ana"tasius 1 60 50 

TOTA!, 153 1 9 1 1 165 

Fig. :2. - Numărul monec1clo r, rcparti7.atc pc centre emitcn te şi imp,~'tra ţi. 

de la Anastasius (nr. 300) unde numele acestuia este redus la ANASTS 
(fig. 7/11) . In categoria e rorilor trebuie menţionată piesa lui Marcian 
(nr. 109) pe reversul căreia litera S din componenţa monogramului a fost 
redată negativ, deşi piesa se bucură de o execuţie calitativ meritorie şi 

de menţionarea, în exergă, a centrului emitent (fig. 7/2; 8/1). 
Un număr de exemplare emise in numele lui lVIarcian, Lea, Zeno 

sau Anastasius, prezintă deosebiri în redarea monogramului, faţă de ti
purile menţionate în L R B C. Două piese de la Marcian (nI'. 115-]] 6) 
atrag atenţia prin curbarea liniei care lJlle,)te hasta el in stînga a literei rvI 
cu hasta din dreapta, continuîndu ~se in bucla superioară a literei R 
(fig. 7/3-4; 8/2). Toate exemplarele de la Leo cu monogramul 1 (nr. 145-
164) se depărtează de monogramul de referinţă prin aceea că linia din 

"ii Telem , p. ::::7 6. 
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partea inferioară a literei N I al cărei rost este de a forma împreună 
litcra L, este oblică in jo~, nu orizontală (fig. 7/5 ; 8/3). Deşi monogramlll 
redat astfel . cum apare pe monedelc noastre nu este menţionat in L R B C 
nu lipseşte de la Sabaticr Ij(; sau de la \.Vroth IjÎ. 

Monogramul de pe o altă piesă a lui Leo (nr. 175) reproduce într~o 
bună măsură monogramul nI'. 2, de care se deosebeşte prin aceea că lite
ra O nu pare aşezată pe o 1inioară orizontală, linia verticală din stînga 
arc spre mijlocul părţii externe un mic apendice orizontal, linia oblică 
de un ire dintre liniile verticale este curbată în sus .)i între acestea şi a 
doua linie verticală nu se află o linie frîntă , ci una dreaptă care une\;te 
mijlocul liniei curbe cu partea inferioară a liniei vei·fjcale (fig. 7/6; 
8/4). Un monogram asemănător menţionat şi de Wroth "' , prczintă piesa 
nr. 176. Se deosebeşte totuş i de precedentul prin aceea că linia de la 
partea i nferioară a primei bare veriicnle este mai lungă şi oblică în jos, 
iar linia oblică dintre cele două bare nu mai este curbă ci dreaptă 
(fig. 7/7 ; 8/5). Un al treilea monogram (fig. 7/8; 8/6) derivat din mono~ 
gramul nr. 2 se află pe un exemplar atribuit de noi tot lui Leo (n1'. 177) 
pentru motivul că se deosebeşte de prototipul din L R B C prin elimi
narea altor detalii şi lnenţinerea în componenţa lui doar a litere10r O 
şi N redat negativ. 

Intre piesele atribuite lui Zeno, două fac excepţie de la tipurile 
111enţionate în LRBC, .ambele monograme fiind însă derivate din monogra
mul nr. 2. Pe prima piesă (nr. 222), oblica dintre cele două verticale este 
trasată (de sus în jos) de la dreapta spre stînga, invers faţă de L R B C , 
dar întocmai ca la Wroth Ij!), astfel că li tera N pe care o închipuieşte în 
cadrul monogramului din L R B C este negativă, clar poate fi interpre
tată ca Z, iniţiala numelui împăratului (fig. 7/9; 8/7). O altă deosebire 
rezl1ltă din trasarea curbă a apendicelui elin partea superioară a vertica
lei din dreapta, rcdat printr-o linie frîntă În L R B C. Cea ele a doua 
piesă atribuită lui Zeno. reduce monogramul la un pătrat secţiona t de o 
oblică (fig. 7/10; 8/ 8). După felul cum este aşezată moneda , oblica îm
preună cu cele două verticale redau, pe rînd litera Z 'Sau N. Dimensiunile 
monedei ar putea fi cauza pentru care alte detalii ale monogramului lip
sesc, ele căzînd în acest caz in afara flanului monetar, ca şi coroana, 
parţial vizibilă la precedenta. 

Monogramul de pe moneda lui Anastaslus cu eroare grafică (nI'. 300) 
pe lîngă lipsa semnelor din capătul superior al verticaleJor (O V), care 
se poate datora Împrimări i sau COl:servării defectuoase, aduce în plus 
în componenţa sa, litera S, element care-l deosebeşte sigur de unicul 
monogram indicat în L R B C pcntru acest împărat (fig. 7/12; 8/9). 

In sfîrşit, trecem sub o ultimă menţionare un aes 4 de la Lco 
(nr. 178) emis la N J C (omedia), necunoscut în L R B C pentru acest 
centru emitent. 
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întrucît sumara menţionare cu caracter preliminar scoate in evi
denţă un număr destul de mare de elemente noi) sporirea strădaniei la 
reluarea şi ap!"ofundarea examinării , care se impune, va îmbogăti '1i mai 
mult cunoştinţele asupra emisiunilor din secolul al V-lea. Vor trebui 
exan1.inate comparativ detaliile, în special de revers, ale unor emisiuni 
din care dispunem de piese numeroase, ca la Theodosius II (şi nepre
cizate) tipul cu cruce şi coroană, aUt de varia t, monogramele lui Zeno 
şi tipul cu îm,părăteasă ş i biE in cîmp, din domnia lui Lea. 

Moncdcle sau pseudo-monedelc de plumb găsite la Izvoarele, cata
logate in Anexa nr. 2 constituie o excepţie pentru numismatica epocii şi 
ariei geografice în care se încadrează. Printr-o scrie de detalii şi pentru 
considerentele care urmează, noi le includem în rîndul pieselor destinate 
să înlesnească schimbul, cu alte cuvinte printre monede . Ca aspect ge
neral unele piese sînt mult apropiate tipurilor monetare, un exemplu 
tipic în această privinţă fiind piesa cu monogramul lui Anastasius 
(nr. 17) imprimat corect (fig. 13/17). O astfel dc piesă, de.că era colorată 
asemănător celor de bronz, putea fi confundată uşor cu acestea, căci atit 
aversul cît şi reversul, cel puţin la piesele bine executate, redau oarecum 
aspectul general dacă nu ~i amănuntele. Lipsa totală a legendei dc pe 
avcrS nu era de natură să atragă atenţia, căci nici cele de bronz nu con
ţineau întotdeauna legendă, fie măcar din motivul că fiind de modul 
mic, legenda cădea În afara flanului. 

Am căutat să facem o distincţie netă între ceea ce considerăm noi 
monedă - discurile de plumb cu cel puţi n o faţă imprimată - şi cele
lalte obiecte discoidale, din acelaşi metal, complet lipsite de relief, cu 
toate că un asLfel de disc şi-a găsit locul într-un tezaur ;-,0. Indiferent 
de rolul pc care discurile neimprimatc l-au juc.e.t în economia secolu
lui al V-lea la Dunărea de jos, chiar dacă în fapt vor fi circulat alături 
de moneda de bronz, ca un înlocuitor al acesteia la un moment dat, ezÎ 
tăm să lc atribuim calitatea de semn al valorii, atît timp cit sînt lipsite 
şi ele cele mai elen1entare condiţiuni care conferă acest titlu: greutate 
constantă şi marca autorităţii. Ele pot constitui un înlocuitor al monedei 
dar nu pot fi monedă. Raportind numărul discurilor neştampilate la nu
mărul monedelor ş i al monedelor de plumb, se constată că ele reprezintă 
25'10 din totalul pieselor neatribuite şi 167'10 faţă de numărul celor atri
buite, depăşind de peste 22 ori numărul pieselor de plumb (fig. 3). 

Revenind la plumburile ştanţate trebuie să recunoaştem că oricît 
de asemănătoare cu tipurile monetare, nu sînt niciodată identice. Teh
nica grosolană a unora , lipsa legendei. portretele stilizBte, convenţio
nale, barbarizate, imprimă pieselor de plumb un caracter oarecum ori
ginal, comparabil în unele cazuri, doar cu presupusele imitaţii din bronz. 
Raportate la numărul monedelor atribuite, monedele de plumb repre
zintă 7,660;" un procent totuşi destul de mare în comparaţie cu numărul 
pieselor imitate în bronz, in alte epoci. 

Cîteva dintre monedele de plumb permit observaţii în legătură cu 
tehnica executării lor. Astfel, exemplarele de sub nr. 13 ~ i 18 (fig. 12, 

50 Gh. Poe-nani Bordca, Contributio/1.s ... , p. 263, nr. 395. 
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14) redau pe revers trei şi respecti,· două segmente de cerc pe care le 
interpl'cUim drept fragmente ale cercurilor perla te sau ale coroanclol' 
din juru l monogramelor. ln această situaţie este de observat că imprima ..... 
rea unor astfel de moneclc se făcea cu tipare care conţineau mai multe 

P rO (' E' ni f <l \ (j c\ l' : 

Maleri:!lul comp<lrat b\O:1l'Ol' ,\\oilC'de Dj ~cLJ r i MOl!cdl' 
[l('pn'cizatc atr ib uite de plumb de plumb 

(2d)(I) (30c) (SCO) (22) 

/I\uncdc neplccii'.atC' I 
(2000) - l ti i °0 ~OO " 8(,95 o, 

.\~O!ll'dc atrib ui le 
(300) 15 °'1 - 75 o 

" I :lC4 ,. " 

Discuri de plum b 
(500) 2:) " IIi 7 , - 2 liJ % " 

Moncde de pl umb 
(22) \. !;j o' 7. 66 4. 60 o ' . -

" . o 

Fig. 3. - Situaţia procentuală a monedelor şi a discurilor de plumb. 

nega li ve, realizlndu-se cu acelaşi tipar, în acelaşi timp, un număr oare
care de exemplare, din plăci de plumb, nu din discuri dinainte pregă
tite. Constatarea ne obligă să respingem ipoteza că discurile de plumb 
au fost destinate unor emisiuni şi adaugă un argument nou. aceluia că 
majoritatea lor fiind foa rte subţi ri , ar fi dobindit prin ştanţare o gro
sime n1ult inferioară celor ştan ţate. 

Fragmentele de foaie de plumb, din care s-au decupat cu unelte 
adecvate, discuri de dimensiuni întîlnit e atît la monedele de plumb cît 
şi la celelalte discuri (fig. 5) par să rezulte de la decuparea discurilor 
simple, nu a celor monctiforme . O examinare mai atentă a unor monede 
de plumb şi a discurilor simple, identifică nUl11erOaSe exemplare cu mar
ginile frumos rotunjite, ceea ce c,;clude eventualitatea desprinderilor din 
foaia de metal şi indică procedeul obţinerilor prir.. prcsarea unor pastile 
sau bobiţe . În faţa acestor evidente de neînlăturat, înclinăm să credem 
că pentru realizarea moneclelor el e plumb şi a discurilor s-a recurs atît 
Ia tehnica decupării. izolat sau simultan , elin placa metalică, dar şi la 
presarea in cleşte sau prin ciocănirc , a pastilelor. Oricare ar fi fost me
toda adoptată, defectele sînt numeroase, unele piese fiind imprimate deo
sebit de excentric (nI'. 20-22), altele purtînd urme de ştanţare negativă 

(nr. 23). Cîteva dintre plllmblirile ştanţatc sînt de-a dreptul rebuturi 
(nr. 20-23) şi existenţa lor la Izvoarele nu-şi găseşte explicaţ i a decît 
dacă se acceptă că emiterea lor se făcea aici . Sîntem constrînşi, aşadar, 
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a 

b 

Fig. 4. - Discul'j de p lumb ncş tan\atc (a) deta l iu (b) . 



Fig. 5. - Restur i de foi de plumb din CUl'e s-au decupat discuri. 

să admi tem că la Izvoarele a funcţi onat la un moment dat un atelier în 
care erau imita te în plumb monede ale împăraţilor din secolul al V -lea. 
Că avem de-a face cu imitaţii şi nu Cli eseuri sau prototipuri originale 
pregătite pentru confecţionarea tiparclor necesare emisiunilor pseud o
oficiale, se înţelege din îns uşi faptul că nu s-au găsit ş i exemplare lu
crate din bronz, identice , 

Reversul pieselor ' de plumb - căci şi de data aceasta, ca şi la 
monedelc de bronz, ne vom referi exclus iv la reversuri, fiind mai carac
teristice şi uneori evident sub atenţia executanţilor care au omis in cîteva 
rînduri aversuriQe - sîn t suficient de variate şi cu unele excepţii , per
mit identificarea cu uşurinţă a tipurilor pe care le imită. 

Exemplarele nr. 1-2 derivă fără îndoială din emisiuni ale unOl~ 

împăraţi ca Arcadius, Honorius, Valen!inian III sau Thcodosius II , tipul 
cruce şi CONCORDIA AUGGG, ori tipul cruce in coroană, bătute in pri
ma jumătate a secolului al V-lea. Dat fii nd că la Izvoarele nu au fost 
identificate piese emise în numele lui Valentinian III, iar cele cu cruce 
identificate au fost bătute la Constantinopol în n"mele lui Theodosius II 
(cu o singură excepţie pentru Arcadills) şi doar una la Heraclea, cenlre 
în care nu sînt cunoscute emisiuni similare ale lui Valcn Linian ITI, pre
supunem că plumburile cu cruce au lua t drept model emisiuni ale lui 
Theodosius II. Deşi în secolul al VI-lea JlIstinian bate monede CLl cruce, 
lipsa unor astfel de piese la Izvoarele nu ne ingăduie să coborîn1 data
r ea plumburilor în timpul lui, sau după Justinian. 

Plumbul cu nI'. 3 poate fi consid erat, pe baza unei analize sumare 
a reversului, că imită originale similare CLi bronzurilc nr. 25- 27 din 
anexa nr. 1, tipul V T X X X V, emis în al doilea sfert al secolului al 
V-lea pentru Thcodosius II. 

280 



Asemănarea monogramelor ele pc plumburile nr. 4-5 cu monogra
mele lui Marcian este evidentă . Exemplarul nr . 4 reclă litera S negativ, 
întocmai ca pe una din piesele de bronz. 

Cele două piese care infăţişează lei (nr . 6-7) diferă între ele ca 
factură dar şi în ce priveşte pozi ţia leilor, cel de al doilea redînd leul cu 
partea anterioară spre dreapta, invers de cum apare pe monedele lui 
Leo . O redare oarecum asemănătoare se întîlneşte pe o monedă atribuită 
lui Justinian 31 Nu ne pare totuşi esenţial pentru a data plumbul mo
netar în secolul al VI-lea, cu atit mai mult că nici acest tip monetar nu 
a apărut la Izvoarele. 

Piesa pe reversul căreia - dacă in adevăr - descifrăm un perso
naj în picioare (nr. 8), urmează să o considerăm tot o imitaţie de pc 
unul elin tipurile lui Lea . 

a scrie de monograme, întregi sau fragmentare, ar putea fi atri
buite domniei lui Zena. Între ele, în primul rînd acela cu cu în partea 
inferioară a unei haste yerti cale (fie că sint redate în pozitiv sau nega
tiv, în relief sau scobit: l1r. 9- 10, 23). Tot printre emisiunile lui Zena 
trebuie căutată originea plumbului cu nr. 12 şi in sfîrşit , a celui cu 
nr. 16, al cărui revers chiar dacă nu reproduce intocmai monograrnul lui 
Zena (nI'. 2) este cu sigur2nţă o barbarizare a lui. Plumburile nr. 20-
21, ClI revers urile imprimate parţial, pot deriva din tipuri ale lui Zeno, 
dar ş i din monogramul lui Anastasius, existent întreg ~i bine conservat 
pe plumbul nI'. 17. Plll mburile nr. 11, 13, 15, 18 ş i 19 pot fi interpretate 
ca imitaţii ale aceluiaşi împărat, chiar dacă ceea ce s-a imprimat din mo
nogramul lui Anastasius pe exemplarul nr. 19 se aseamănă cu un revers 
al lui Justinian. 

O piesă oarecum deosebită de cclelalte prin execuţia extrem de 
barbarizată (nr. 14) fa ce să ne gîndim la unele piese atribuite de Wroth 
lui Justinian, dar fără a exclude pOSibilitatea imitării unui astfel de ori
ginal (nici acesta nu a apărut la Izvoarele!) încercăm apropierea fie ele 
tipul lu i Zena (monogram nr. 3), fie de tipul lui Anas!asills . 

Unele exemplare (nr. 20, 22) reproduc pe revers, fragmentar, cercuri 
concentrice. Mai degrabă decît o dublare a cercului perIat, considerăm 
că în atenţia gravorului astat redarea coroanei cu două rînduri de frunze 
din jurul monogramelor de pe monede. 

Mărturisim că ne scapă motivul pentru care unele monede de 
plumb şi unele discuri au fost muşcatc ca pentru a se încerca duritatea 
metalului, căci nici un indiciu nu ne duce cu gindul la metale preţioase 
(fig. G). 

* 
Materialul numismatic data! în secolul al V-lea e.n. găsit la Izvoa

rele , prin jnsăşi natura lui de monedă fără valoare intrinsecă, constituie 
() dovadă indubitabilă, pînă la proba contrarie, că locul respectiv de pc 
limes, s-a bucurat în acel timp de un regim special, de o linişte relativă, 

5J Sabaticr, T, nI'. 148, pl. XVII, 35. 
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Fig. 6. - Discuri de plumb cu urme de incercare a calităţii mctalului cu dinţ, ii. 

suficientă să permită locuirea şi activităţile economice. Nu avem- temeiuri 
să bănuim că a putut fi adus în circulaţie mai tîrziu , din alte părţi ale 
imperiului căci în secolul al VI-lea aşezarea de la Izvoarele a putut să 
dispună şi a dispus de monedă suficientă atît de nominal mic cît şi de 
nominal mare, ceea ce ne determină convingerea că şi imitaţi ile de plul11b 
ţin pas apropiat cu emisiunile originale. 

Factorii care au determinat apariţia acestor imitaţii la Izvoarele, 
in afară de factorii generali amintiţi la început, nu se lasă deocamdată 
sesizati cu precizie, iar ipotezele sînt pentru moment premature . Por
nind de la realităţile pe care le dezvăluie descoperirile monetare asupra 
cărora am stăruit, cercetarea viitoare va sesiza noi posibilităţi de in
vestigaţie pe drumul pe care noi am făcut doar primii paşi. 

ANEXA N r . 1 

în dorinţ.a de a evita repetări le în prezentarea materialului numismatic. 
ne-am folosit, de cîte ori necesitatea 3 impus, de prescurtări le lucrării Late roman 
bronze coinage (L R B e), partea a doua (Bronze roman imperiat coinage of the 
Late1' empi1·e) semnată de R A.G. Carson şi J.P.C. K e nt, editia 1960. Astfel, în 
descdel'ca aversurilor am utilizat cifrele arabe pentru indicarca legendelor, cores
punzător tabel ului din lucrarea de referinţă, urmate de litere capitale In paran
tezi'!. care cu ajutorul indicaţiilor din L R B C identifică detaliile busturilor. In
dicaţia 1 (B) la Av. lui Arcadius. corespunde legendei D N ARCADI-VSPFAVG 
ş i b ustu lui drapat, cu diaciemă perlată . Indicaţia (2) după Rv. VIRTU5-EXERCITI 
sau (21) după GLORI - A ROMA - NORVM, trimit la explicaţiile ample din 
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:rig. 7. - Moncde din secolul al V-lea. diferite l'CVCI'SU l'Î şi două aversuri (1, Il ). 



~ P<R N ~ W V1 
I 2 3 4 fi 6 

t2f [2] lSJ ~ N D 
7- 3 8 9 10 II 

Fig. 8. - Monogl"ame pc monc-ele ele bronz (1-9) şi ele plumb (10-11). 

L R B C. Pen tru aceleaşi raţiunÎ am păstrat numerotarea monogramelor ş i am 
introdus propria noastră numerotare numai la monograme le necunoscute rn L H B C. 
Spre a evita confuziile am precedat numărul monogramului de numărul figurii , 
atunci cînd ne-am referit la acestea din urmi'!. 

In descr ierea materialului numismatic am derogat de la metoda folosită in 
L R B C, clasificind nu după centrel e emitcntc ci urmărind ordinea cronologic"l 
a împăraţilor, practică dztcrminată de starea de conservare a majorităţii pieselor 
studiate .ş i În egală măsură de nevoia de (:1. urmări în orice moment perioada is
torică. Bineînţeles că acolo unde a fost ca7.ul , in perioada de domnie, moned ele 
au fost grupate pe centre emilcnte. 

Nu am mai indicat A8 în drcptul fi ccfll'ei moncd e căci toate. fără nici o 
excepţie, sînt bătute din acest metal ş i am socotit suficientă menţionarea aes 3 
pentru cele cîteva monedc de acest modul, toate celelalte încadrindu-se in (:aie
goria aes 4. 

Monec1cle cu cOl'cspondent în L R B C sint identificate şi cu numărul de
ordine din partea a doua a acestei lucrări. 

395-408 

ArcadilLS 

1. A v. 1 (B) 
Rv. CONCOR[-DlA AVGGG], 

cruce 
ex. CON [SA] 

0,44 gr., Il mm. 
L R B C. 2221 

2. Av. 1 (B) 
Rv. VIRTVS - EXERCIT 1 (~) 
ex. CONS [A] 
1.75 gr., li mm. 
L R B C, 2205 (A E 3) 

Honorius 

3. Av. 1 (B) 
R\'. VIRTUS - [EXERClTl] (~) 

ex. CON [SA] 
1.92 gr., 17 rom. 
L R B C, 2206 (A E 3) 
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4. Av. 1 (T) 
Rv. CONCORD [1 - AAVGG] 
ex. SMKA 
1,68 gr., 15,'l8 mm. (ova Iă) 
L R il C, 258i (A E 3) 

40H-423 
3. Av. 1 (B) 

Rv. GLORI-AROMA-NOHVM (21) 
ex. S 1\11 K A 
1,52 gr., 15 mm. 
L R B C. 2591 (A E 3) 

402-'08 

TheoclosillS Il 

6. Av. 1 (8) 
Rv. CONCO [R-DIA AVGGG]. 

Cruce 
ex. SMHA 

0,77 gr., 11 rom. 
L R 8 C, 1998 



Al'cadius, J-lonorills 
sau Theodosills II 

7 Av. 1 (E). \ (E). 2 (E) 
TIv . CON[CO\{-D1A AVGGG] , 
cruce 
cx. [SM] N [A] 
0,68 gr ., 11 mm, (l'ombică ) 

42:1-430 
TheodosillS TI 

8. Av. 1 (E) 
Rv. Cruce in coroană 
e.x. CON 
(),98 gr., 11 mm, 
L R B e, 2239 

9. Telem, 
0, 9'2 gr., 12 mm. 

10. lelem, 
0,85 gL, 10 mm, 

1.1. ldem, 
1,05 gL, 10 mm. 

]2 . Ielem, 
1,08 gr., 11 mm. 

13. ldem. 
0.35 gl·., 10 mm. 

1·-1:. ldem, 
0,50 gL, 9 mm. 

15. lelem, 
ex. S M K A 
1,16 gr., 14 mm 
L Riie, 2604 

16. Telem, 
cx. SMK [A] 
1,39., 12 mm. 

17. Telem, 
1,22 g r., 12 rom. 

18. Ielem. 
1,~1 gr. 13 mm. 

19. Av. 2 (B) 
Hv.lelem 
0.H8 gr. , 11 mm. 
L RB C,2603 

~O . Av. 1 (B) 
Rv. lelem 
0 .7 1 .o:r .. 12 rom, 
L R B C , 260" 

21. lelem . 
l,n7 gL, 12 mm. 

22. /Iv. D N THEODSI f.,.] 
Rv. C)'uce În coroan~i 
ex. (L:'irii "?) 
0.95 gr. !O mm, 

.23. A v, 1 (B) 
Rv. Cruce în co)"oan5. 
C'x. ? 
1.01 gl"., 12 mm. 

:2-4. A v. 2 (13) 
n.v. Ca mai sus 
ex. ? 
1.33 gr., 12 mm. 

~3. Av. 2 (B) 
Hv. VT-XXX-V 
e x. [CON] 
fI .84 gr .. 11 mm. 
LH.BC,22H 

:.:G. le]c-!!,. 
O)l2 gL, 10 mm, 

27. Tckm. 
0.57 gL, 9 mm. 

:28. Av. 1 (B), :2 (H) 
Hv. lVlonogram 1 
ex. [CON] sau [NIC] 
0,89 gr ., 9 mm. 
LRBC, 2245 - 46 sau 2462 

Theodosius Il salt Valentinian III 

Monec1e de tipul C1"HCe în c01'oană în 

slare de conservat'e mediocră, nu se 
poute determina- impăratul şi centrul 
emitent. Sînt bătute în numele lui The
odosius II în unele dintre atelierele 
din Antiohia, Cyzic, Nicomedia, Con
stcJ.ntinopol, Heraclea şi probabil, o 
[Jnl'1c în numele lui Valentinian III, 
la Cyzic, Av. 3 (E), LRBC. 2606. 

~9. Av, :2 (B) 

30. 
31. 
~1~. 

:n. 
:~--I. 

33. 
36. 
37. 
:-;8. 
30. 
40. 
41. 
42. 
4.3. 
44-
43. 
4[" 

47. 
48. 
49. 
50. 
5l. 
5". 
53. 

Rv. Cruce în coroan;""i 
0'<. '? 
1.20 gl' ., 14 mm. 
Tdem, 1.09 gr., l~~ mIn. 
Idem. 0.59 gr ., 13 lT!lTt. 

lclem, 0,84 gr., 13 mnl. 
Ielem. 1.03 gr., 14 rom. 
Telem, 0,9J gr ., 1 ~~ mIn. 
Jc!effi, 1,:14 gr., 12 mm. 
ldem, 1,63 gr" 12 mm. 
lelem, 0,9 \ gr., 12 mm. 
T dem, 0,82 gl'., 12 mm. 
Idem, 0,93 gr., 12 mnl. 
Idem, 0 .82 gr., 13 mm. 
Telem, 0,84 gr., 11 turn, 
lelem. 1.10 gr., 12 rom. 
rdem, 0,82 gr., 11 mm, 
Telem, 0 .72 gr., 11 1111n. 
lelem, 0.82 gr ., 11 mrn. 
1elem. 0,65 gr .. 10 mm. 
lc1em . 0.56 gr ., 10 mnl. 
Idem . 0,88 gr., 11 mm. 
ldem. 1,16 gL, 13 mm . 
Iclem, 0,86 gr ., 1\ nUl!. 

Telem, 0,71 ge, 11 mnL 
Idem, 0,8.3 gr., 11 mnl. 
tdem. 0.95 gl·. , \1 mnl. 
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54. Iele m, 1,05 g l'., 11 mm. 
55. ldem, 0,80 gr., 11 mm. 
56. Idem, 0,98 gl'. , 10 mm. 
57. Idem, 0,70 gl'., 11 mm. 
58. Telem, 0,86 gl'. , 10 mm. 
59. Idem, 0,09 gl'., 12 mm. 
60. lde m , 0,73 gr. , 10 mm. 
tiI. Idero, 0,88 gl'., 10 rom. 

cu Iipstl 
62. Idcm, 0,6,1 gl'., 13 rom. 

cu lipsă. 
63. Idem, da t' coroana din cerc ele 

puncte, 0,30 gr., 12 rom. 
64. Idem, coroană 0,38 gr., 11 mm. 

r.u lips<i. 
65. Iclcm, 1,00 g r., 11 mm. 
66. Idem, 0,60 g l'., 10 mm. 
oi. lelcm, 0,90 gl'., 1~ rom. 
ti8. Idem, 0,78 gr., 10 mm. 
69. Tdem, 1,20 gr ., 10 rom. 
70. Idem, 0,79 g l·., Il mm. 
71. Telem, 0,7 1 g l·,. 10 rom. 
72. Telem, 0,70 gr. , 11 rom. 
73. Ielem. 0,79 gr. , l ~ rom. 
74. Idem, 0,65 gl'., 11 mm. 
75. Idem, 0,70 gl'., 10 rom. 
76. ldem, 0,60 g l'., 11 mm. 
77. Idem, 0,67 gr., 11 rom. 
78. Idem, 0,66 gr., 10 mm. 
70. Idem, 0,92 g l' ., Il rom. 
80. Idem, 0,8 1 1:;:1'., 10 rom. 
H1. Idem, O,iO gl'., 11 rom. 
82. Idcm, 0,55 g r., 10 rom. 
H3. Idcm, 0,64 gl'., 11 rom. 
84. Idem, 0,63 g r. , 10 rom. 
85. Idcm, 0,79 gl'., 11 mm. 
H6. Jdc m, 0,59 gr., 11 mro. 
H7. Tel em, 0,75 g r., 10 rom, 
88. Id em, 0,36 gl'. , Jl mm. 

(contlH' neregulat) 
89. Telem, 0,80 g r., 12 mm. 
90. Tel em, 0,65 gr .• .1 0 rom. 
91. Tdem, 0,84 gl·., 10 mm. 
92. Iele m, 0,61 gl'. , 10 m m. 
93. Tdem , 0,74 gl'., 10 mm. 
94. Ide m, 0,80 g l'., 10 m m. 
95. Idcm , 0,52 gr., 10 mm. 
96. Idem, 0,80 g l·. , 9 mm. 
07. Tdem, 0,83 g1'., 10 rnm. 
98. Iclem, 1,00 gl'., 10 mm. 
99. Idem , 0,73 gl'., 10 mm. 

100. Idem, 1,02 g r., 10 mm. 
lO1. Idcm , 0,58 gr., 10 mm. 
102. Tdem , 0,6:3 gl'., ] 1 mm. 
103. Iele m , 0,78 g l'., 10 mm. 
10,1. Idem, 0,92 g r. , 10 mm. 
105. Ielem, 1,06 g r·., 10 mm. 
106. Idem, 0,70 g r. , 11 mm. 
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107. Av. 1 (B) 

450-457 
Nlal'cian. 

Rv. l'l'Ionogram 1 
ex [CON! 
0,77 gt·. , Il mm. 
L R B C 2247 

108. Idem 
0,58 gr ., 10 rnm. I 

100. (dem, dar în monogl'am S 
(fig. 72; S ' l) 
ex. CON 
1,48 gl' .. lO mm (groasă) 

ilO. Av. 1 (13) 
Hv . .r ... ronogra m 4 
ex. CON 
1,33 gr., 10.'1 1 mm. 
L il B C, 224D 

III. Av. 1 (B) 
Hv. Monogram 7 
cx. CON 
1,08 gl'. , 12 mm. 

LRBC,2250 
112. Idcm, 

0,78 gr. , 10 rom. 
113. lelem, 

1,27 g1'., 10 mm. (groasă) 
114. Ide m , 

1,07 gr .. 10 mm. 
115. Av. 1 (13) 

Hv. Monogl'am asemă nător cu 
nr. 7 dar liniile oblice, curbe 
(lig . 1/3 ; 8/2). 
cx. '! 
0,82 gl'., 10 mm. 

116. Av. ? 
Hv. Monog'I'am 6 sau 7, dar liniil€" 
oblice, c Ul'be (fig. i ,4) 
cx. '? 
0,85 g l'., 10/ 12 mm. (l'llptă) 

117. Av. 1 (13) 
Rv. Monog!'am 6 sau 7 
ex. ? 
O,6() gl'., 10 mm. (spartă) 

118. Av. 1 (B) 
Tiv. IVIonogl'am 7 
CX. CON 
1,27 gl'., 10 mm. (gl'oasă) 

110. A v. 1 (B) 
Rv. Monogram 1, 2, 4 sau 7 
ex. C.oN 
1,12 gr.. II mm. 
L R 13 C, 2247, 2248,2249, 2250 ? 

120. Av. 1 (B) 
Rv. Monogram (?) 
cx. COrN] 
1,15 gr ., 10,'12 mm (d ubU'! batere). 

Un num~'i.l· de 14 m onede (121-
.134) emise de M a rcian, cu muno-



gl'amul ş i centrul emitent nepre
clzabil, datorită degradării). 

]21. Av. 1 (B) 1,05 gr" 11 mm. 
122. Idem, 1,20 gr., 11 mm. 
123. Ielem, 1,21 gr., 11 mm. 
124. Idem, 1,12 gr., 11 mm. 
125. Ielem, 0,88 g r., II mm. 
126. lelem, 1,22 gr., 10 mm. 
127, Idem, 1,20 gr., 10 mm. 
128. Idem, 1,12 gr., 10 mm. 
129. Ielem, 0,78 gr., 10 mm. 
130, Iele m, 1,00 gr., la mm. 
131. ldem, 0,85 gr., JO mm. 
132. ldem, 0,66 gl'., 10 mm. 
133. Idem, 0,67 Cr., lO rom. 
134. Idcm, 0,68 gr., !) mm. 

-157 - 4,4 
Leo 

135. Av. 1 (B) sau 1 (AB) 
Rv. Leu ghemuit, in coroană 
CX. CON 
0,79 gr., Il mm. 
L R B C, 2260 sau 2261 

136. Idem, 1,32 g,'., 10 mm. 
137. Idem, 0,63 gr., 10 mm. 
l:m. Idem, 1,10 gr., 11 mm. 
139. ldem, 0,93 gr., 9 mm. 
140. Jdem. 0,93 gl'., 10 mm. 
141. Ielem, 0,92 gL, 10 mm. 
142, Jdem, 0,85 gr., J t mm. 
143. ldem, 1.47 g l'., 11 mm. 
144. lelem, 1.22 gr., 10 mm. 
145. A v. 2 (B), 3 (13), 1 b (B) 

Rv. Monogram l, clar linia din 
padea infcrioal'ă a p,'imei haste 
a litel'ci N, o blică in jos, nu ori
zon tală (fig. 7, 5 ; 8.13). 
cx. CON 
0,95 gl' .. 10 mm. 
L R B C, 2262-2264 
Sabatier pl. VII /9 ; \Vt'oth, 
p. 326 

Moneelc cu acelaşi monogr::lm 
dar intrucît exel'ga cade in afar~ 
flanului, iar avcrsul este de obi
cei degradat, nu se poate preciza 
in care centre emitente au fost 
bătute, Tn L R B C tipul res
pectiv figure37",; sub nr. 2612-
C,)'zic, 2262-2264 - Constantino
pol. J 882 - Thessalonica. 

146. 0,75 gr., 9 mm. 
14 7. 0,89 gl'., 10 mm. 
148. 0,72 gl'., 8 rnm. 
149. 0,93 g r., 9 mm. 
150. 1,11 gl' ., 11 mm. 
151. 0,70 gl'., 8 mm. 
152. 1,02 gr. , 10 mm . 

153. 0,57 gr., 9 mm. 
154. 1,32 gr., 10 mm. 
155. 0,8 1 gr., 9 mm. 
156. 0,75 gl'., 9 mm. 
157. 1,22 gr., 9 mm. 
158. 1,02 gr., 9 mm. 
159, 0,80 gl'., 11 mm. 
160. 0.65 gl'., 9 mm. 
J61. 0,47 g l'., 9 mm. 
162. 0,41 gl'., 9 mm. 
I6a. 0,65 gr., JO mm. 
164. 0,75 gr., 9 mm. 
165. Av. 12 (B) 

Rv. lmpărat cu captiv !?i '" 
cx. CON 
1,0'7 gt·., 10 mm. 
L R B C, 2266 

166. Acelaşi aVCl's, fără stea (?) şi 
excl'ga căzută în afara flanului. 
Pot fi emise ele monetă l'iîle elin 
Constantinopol sau Nicomedia. 
1,09 gr., Il mm. 

167. lelem, 1,00 gr., Il mm. 
168. ldem, 1,21 gl'., 11 mm. 
169. ldcm, 0,8 1 gl'., J3 mm. 
170. lelem, 1,24 gr., 10 mm. 
171. lelem, 0,61 gr., 9 mm. 
172. r'\V. 8 (E) 

Rv. Monogram 1 (A) (Thessalo
mca) 
ex. [1' H S) 
0,85 gl'.. 8 mm. 
LRBC, 1883 

173. A v. 12 (B), ]0 a (B) (Constanti
nopol) sau 2 (8) (Cyzic) 
Rv. Monogram 2 
ex [CON) sau [CVZ) 
0,6 1 g]'., 8 mm. 

LRBC, 2270-71 (CON) sau 
2613 (CVZ) 

174. lelem, 0,87 gl'., 9 mm. 
175. Av. Bust spre dr. ş i urme de le

gendă . 
R\'. Monogram fig. 7, 6; 8/4 
0,60 gr., 10 rom. 

176. Av. Bust spre cii'. 
Rv. Monogl'am fig. 7/7; 8,'5 
0,84 gr., 10 mm. 
Wl'oth p. 326 

177. Av. Sters 
Rv. Monogl'amul de mai sus. 
parţial (?), fig. 78 ; 8,'6 
0,37 gt' ., 7 mm. 

178. Av, Bust spre eli·eapta. 
Rv. Impărăteasa, in cimp b 'I:; 
CX. NIC 
1,16 gl'" 10 mm. 
L H. B C, necunoscut la Nico
media. Asemăna!'€.' Cli nI' . 2272-
7.5 (fără ex.). 
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179. Monedă tipul impărătca5ă, in 
cîmp b E 
Av. 12 B, 13 B, 9 B, 11 B ? 
Hv. Ca m ai sus, dar st ilizat diferit. 
ex. (fără) 
0,83 gr., 10 m m. 

L R B C. 2272--2~75 (?) (Con-
stantinopol). 

JIlO. Ielem, 1.07 gl" .. 10 mm. 
181. Idem, 0.73 gr., 10 mm. 
H12. Iclem, 0.94 g l'., 10 mm. 
183. Ide m , 1.00 g r., 10 mm. 
J84 . Idem, 0,75 gr ., 10 mm. 
185. Idem, 0,94 gl'., 10 mm. 
186. Telem, 0,57 gr., 10 mm 
187. Iel em, 0.68 gr .. 10 mm . 
188. lde m, 1,27 g r., 10 mm. 
189. ldem, 0,85 g r., 11 mm. 
190. Tel em , 0,78 gr. , Il mm. 
191. Idcm, 0,82 g r. , 10 mm. 
192. Ielcm, 0,99 g r., II mm. 
193. Tel e m, 0,69 g r., 9 mm. 
194. Tel em , 0,90 gr., J 1 mm. 
195. Telem , 1,20 gr ., ] 2 mm. 
196. Idem, 1,18 gr ., 11 mm. 
197. Iclem , 0.85 gl'., 11 rom. 
198. A v . 12 (B ) [DNL] - EQ 

Rv. şters 

109. 

0,77 gl'. , 11 mm. 

474 -- 475 ; ~76 -- ~ 91 

Z eno 

Av (8) 
Rv. Monogl'am ] 
ex. (fără) 
0,80 gr., 12 mm. 
L H B C, 2279 (Constantinopol) 

200. Iclem, 0.82 gr., 11 mm. 
20 1. Telem. 0.71 gl·. , 10 m m. 
202. Iclcm, 0,86 g r., 9 mm. 
20.3. l clcm. 0.70 gl"., ] 0 mm. 
20-l . lrlem, 0,78 gT., 8 mm. 
205. Telem. 0.78 gr .. 10 mm. 
206. Tele m, 0,64 gr., 9 mm 
207. Jc1em, 0.73 g r., 9 mm 
208. Idem, 0,59 gr., 8 mm. 
209. Ielcm, 0.98 gr ., 9 mm. 
210. Tel e m, 0,60 g l'., 9 mm. 
211. Icle m. 1,12 g r., 8 mm, 
2 12. Icl em. 0.66 g r ., 8 mm. 
2 13. Idem, 0.38 g r ., 8 mm. 
214. Ielem , 0,68 gr. , 8 mm. 
~15. Jdem, 0,43 gr., 8 mm. 
2Hl. lelem, 0,45 g r., G mm. 
217. Idem, 0,97 gr .. 8 mm . 
218. Ielem, 0,80 gr ., 9 mm . 
219. Ic\cm, 0,68 gl·. , 8 mm. 
220. Ielcm, 0,68 g r., 8 mm, 
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221. Ielem, 0.89 gl'., 7 mm. 
222. Av. (B ) 

Rv. Monogl'am fig. 7 '9; 8'7, ase
mănătOl' Cli 0\'. 2 (LRBC, 2280) 
ex. (fără) 
0,55 gt·., 11 mm. 
Wroih, p. 326 

~~3 . Av. (B) 
Rv. Monogrum fi g, 7/ 10 ; 8/8 
CX. (fără) 
0,47 gr., 7 mm. 

22-i. Av. (B) 
Rv, Monogram 3 
cx. (fără) 

1,61 gr., 13 mm. 
225 . Jdem, 0,73 g r ., 8 mm. 
226. Ide m, 0,56 g r ., 8 mm. 
'"!27. Idem, 0,97 gl'. , 9 mm. 
128. Idem, 0.53 gr., 10 rom. 
229. Ielem, 1,02 gr., 9 mm. 
230. Jelem, 1.1 5 gr., 10 mm. 
231. Ielem, 0,53 gl'., 8 mm. 
~32. Iele m, 0,79 gl'., 8 mnl. 
::?33. Ielem, 0,43 gl'., 8 mm, 
:?3-1 . Ic1em , 0,87 g l·., 9 mm. 
235. Ielem, 0,7 1 gr., B mm. 
236. Jdem , 0, 73 gl'., 8 mm. 
237, Ide m , 1.03 gl'., 9 mm. 
238. I el c m, 0,78 gr., 7 mm. 
230. Ide m, 0,62 g r. , 9 mm. 
240. Idem, 1,08 gl'., 9 mm. 
241. Ielem, 0,68 gr .. 8 10 mm. 
242. Ide m, 0.88 g r.. 9 mm. 
243. Idem, 0,42 !{l'" 8 mm. 
244. Ide m, 0,79 gl'., 8 mm . 
245. Jelem, 0,83 gr. , 8 mm. 
:?40. lde m, 0,68 gr., 8 mm. 
247. Jelem , 0,74 g l'., 9 mm. 
248. Ielem , 1.57 gl" .. 10 mm. 

475 - 476 

Basiliscus 

249. Av. (B) 
Rv. Monogt'am 2 a 
cx. (fără) 
1,03 gr ., 9 m m, 
L H B C, 2286 (Constantinopol). 

401 - 518 

Anastasius 1 
250. Av. (B) 

Rv, l\<[onogram 1 
ex. (fără) 
0,70 gl'. 10 mm. 
L R B C. 2288 

25 1. Ielem, 0,82 gl·., 8/ 10 mm. 
252. ldem , 0,42 gr., 7 mm. 



~3~. ldem. 0.63 g r., 8 Ium. 277. Idem, 0,51 gr., 9 rom. 
25ci . Ielem, 1,16 gr., 10 m m. 278. Idem, 0,68 gr., 8mrn. 
:::55. ldero, u,59 gr., 10 rom. 279. Idem, 0,54 gr., 9 nun. 

(cu lipsă) 280. Ielem, 0,70 gr., 9mm. 
256. Idem, 0,39 gr., 8mm. 281. Ielem, 0,64 gr., 8 rom. 
~5 7. Ielem, 0,45 gr., 6 mm. 282. Tdem, 0,54 gr ., 8 mrn. 
258. Idem, 0,84 gr., 10 rom. 283. Ielem, 0,72 gr., 9 mrn. 
259. Tdem, 0,74 gr., 9 rom. 284. Ielem, 0,57 gr., 8rorn. 
260. Idem, 0,40 gr ., 6 mrn. 285. Ielem, 0,79 gr., 8mm. 
26 1. Ielem, 0,39 gr ., 8 rom. 286. Idem, 0,56 gr., 8 rom. 
262. Idem, 0,43 gr., 9mm. 287. Idem, 0,56 gr., 9mm. 
263. Ielem, 0,5.3 gr., 9 m m. 288. Idem, 0,63 gr., 8mm. 
264. Tele m, 0,39 gr ., 7 rom. 289. Tdem, 0,75 gr., 9 mm. 
265. Ielem , 0,43 gr., 7 rom. 290. Idem, 0,42 gr., 8 mrn. 
266. Ielem, 0,29 gr., 7 mm. 29 l. Idem, 0,68 gr., 9mm. 
267. Ielem, 0,37 g r. , 7 mm. 292. Ielero, 0,44 gr., 9mm. 
268. Idem, 0,49 gr., 8 mm. 293. Ielem, 0,75 gr., 9 rom. 
269. Ielem, 1,17 gr ., 10 rom. 294. lelem, 0,82 gr., 10 rom. 

(ruptă) 295. Ielem, 0,50 gr., 9mm. 
270. Idem, 0,73 gr., S rom. 296. Ielem, 0,55 gr., Smro. 
271. Ielem, 0,67 gr., 8 rom. 297. Idem, 0,55gr., Bmrn. 
272. Idem, 0,44 gr., 9mm. 298. Idem, 0,45 gr., 8mm. 

(ruptă ) 299. Idem, 0,48 gr., 9mm. 
273. ldem, 0,97 gr., 10 mm. 300. Av. (B) DN ANASTS (fig. 7{11) 
274. Idem, 0,96 gr., 8mrn. Rv. Monogram fig. 7/12; 8/9 
275. Idem, 0,74 gr., Bmm. ex. ? (sau fără) 
276. lele-m, 0,43 gr., 8 mm. 0,66 g,'., 7 mm. 

ANEXA nr. 2. 

1. Disc monetiform cu margini neregulate. uşor oval. 
Av. Neted, fără indicij despre existenţa obişnultei efigii. 
Rv. Cruce cu braţe egale. Urme de încercare cu dinţii a calităţii m eta

lu lui. Diameh'ul 9/8 mm ; greutate 0,63 gr. , Fig. 9/ 1. 
2. Disc asemănător cu precedentul, mai r otund şi mai ~ubţire. 

Av. Neted. 
Rv. Cruce quadrata. puţin reliefată, cu extremităţile uşor globulare. Dia

m eb'ul 9 mm ; greutate 0,43 gr. Fig. 9/2. 
3. Disc uşor oval. 

Av, Bust spre d reapta, probabil diadcmat. Detaliile şterse datorită con
servării deficitare. 

Rv. Numărul xxx suprapus de o cruce cu brate egale (greacă). Sub număr 
o linie orizontală. Diametrul 9,'10 mm ; greuta te 0,55 gr. Fig. 9/3. 

4. Disc monetiform. 
Av. Bust spre dreapta cu detaliile estompate de imprimarea .defectuoasă 

şi datorită conservătii mediocre. ştanţa aplicată excentric, spre partea inferi oară. 
Rv. Monogramul împăratului Marcian, în variantă apropiată de nr. 3. 

E xcentric spre stînga şi în sus. Cerc perla t numai în dreapta şi jos. Diametrul 
9 '10 mm ; greutatea 0,93 gr. Fig . 9/4 . 

5. Disc monetiform imitînd unele moncde ale aceluiaşi împărat. 
Av. Bust, excentric spre stînga sus, parţial şi abia perceptibil. 
Rv. Monogramul împăratului. Imprimarea şi conservarea se opun Înca

drării sigure într-o variantă . Diameil'u I 8 mm; greutatea 0,83 gr. Fig. 10/5. 
6. Disc cu conturul neregulat. 

Av. n eted, cu o proeminenţă aproape de marginea discului. 
Rv. Leu spre stînga, într-un cerc. Coada animalului întoarsă in sus, pe 

toată lungimea lui. Imprimarea excentrică spre stînga a lăsat în afara discului 
protoma animalului şi parte din cercul înconjurător. Execuţia nu lămureşte în ce 
mi1sură cercul urma să fie perIat sau este redarea stingace a unei coroane. Dia
ru~trul 9 mm ; greutatea 0,79 gr. Fig. 10/6. 
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Fi g. !J - Plumbul'i monctift )!"mc 
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Fig. 10. - PlulTJburi monctiformc. 
291 



7. Disc uşor eliptic. 
A\'. Bust spl'e dreapta, împodobit cu cunună de perle. Resturi din cercul 

lnconjur~ltol', 
Rv. Marginile pastilei uşor ridicate inchid un animal - probabil leu -

in salt spre dreapta, cu capul in tOI'!'; înapoi. 
Pe muchii urme de dinţi. Diametrul 8}9 mm; greutate 0,80 gr. Fig. 10/ 7. 

B. Disc monetiforrn. 
Av, Cap diademat, SIJl'e dreapta. Imprimare parţială datorită neconcor

dan (ei dintre dimensiunile dig-ici şi suprafaţa redusă a discului. 
R\'. Tn cîmpul aproape neted, unele prelungiri verticale greu de desluşit; 

probabil un personaj în picioare. Diametru! B mm; greutate 0,83 gr. Fig. 11/B. 
9. Disc de dimensiuni reduse. 

Av. Neted, 
Rv. Monogram imprimat excentric şi parţial, variantă a monogramului 

împăratului Zena (nr. 10). Se disting bine păqi eli!1 hastele literei N, cu bara 
ol"izontală, de jos, a litel'ei E, aflată în ligatură cu precedenta şi litera O) ('onti
nuati'i cu prima hastă a semnului fonetic, N. Diametru! 7 mm; greutate 0,35 gr. 
Fig. 11/9. 

10. Disc de formă rotundă, 
Av. Neted. 
Rv. Intr-un cerc imprimat excentric în sus şi parţial . o parte dintl'-un 

m~noţn'am asemănător cu precedentul dar inversat. Se disting : hasta diagonală 
a literei N redată invers şi hasta verticală din dreapta continuată din w, In l'C3-

lltatc este hasta din stinga răsturnată în dreapta prin ştanţarea negativă a mono
gt'amului. Diametrul 8 rom ; greutate 0,68 gr, Fig, 11 /10. 

11. Plumb monetifOl'm, cu contur neregulat. 
Av. Bust spre cil'capta. intr-Iln cerc perlat, vizibil în dreapta sus, Impri

mat'ca suficient de reliefată dar relieful şi detaliile nivelate prin eroziune. 
Rv, Monogram imprimat excentric spre stînga şi în sus. Se distinge li

tera N, cu ultima hastă barată la extremitatea superioară de o linie orizontală. 
Celelalte elemente ale monogramului, fie că se disting mai greu (ca legătura un
ghiulară dintre primele două haste), fie că au rămas in afara flanului, pot fi deduse: 
reconstitu indu-se monogramul din figura 13/17. Diametrul 8/7 mm; greutate 0,60 gr. 
Fig . li/ lI. 

12. Disc monetiforrn, 
Av. Cap diademat, spre dreapta, in ccrc, imprimat excentric în jos şi 

Hv. Monogram rcdind semnul N, in ligatură in unghiul superior cu 
semnul O. Cerc perlat în jumătatea inferioarII. Diametrul 8 mm; greutate 0,45 gr. 
Fig, ]2. 12. 

13. Disc monetiform. 
Av. Cap spre dreapta. Nas şi bărbie proeminente. Capul pare acoperit 

cu o năframă, ceea ce ii dă un aspect feminin. 
Rv. Se disting !l'ci segmente de cerc, aparţin ind la tot atitea cercuri. In 

interiorul celui mai mare este suficient de vizibil un unghi format din două linii 
un ite In un capăt şi constituie, după toate probabilităţile, partea superioară. din 
~tînga, a literei N. Diametrul 7 mm ; greutate 0,49 gr, Fig. 12/13. 

14. Disc de aspect poligonal şi grosime variabilă. 
Av. Imprimarea excentrică şi redarca deosebit dc stilizată a imaginei 

permit totuşi - cu minime posibilităţi de eroare - să se distingă un cap redat 
p rintr-o linie (sprînceana?) şi un punct (ochiul) suprapuse de un şir de puncte 
(d iadema din perle), tolul inconjurat ele o elipsa. Probabil că efigia mai cuprindea 
C'lcmC'nte anatomice dar acestea au căzut in afara flanului. Intre cercul amintit şi 
perimetrul discului, un spaţiu neobişnuit de lat. 

Rv. Litera N, redată din trei linii cu duct neregulat, înconjurată de un 
cerc - de fapt o liniE' frîntă - pE'.rţial imprimat, vizibil în partea superioară şi 
in ell·eaptu. Restul, fie că nu a fost rcdat, fie că a depăşit flanul. Diametrul 8/7 mm; 
greutate O,3~ gr. Fig. 12/14 ; 8 10. 
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Fig. 11. - Plllmlluri monC'tifonne. 
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Fig. 12. - Pl umburi mOnclifol'mc. 
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Fig. 13. - Plumburi mon C'lifUrT1w. 
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Fig . 14. - Plumbul'i monctifol"n1e. 
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Fig. 1;), - Plumbud m o nc iiforme. 

13. Disc monctifOl'ffi, cu contur regulat. 
Av. Cap spre dreapta, cu nasul in prelungirea frunţii şi buze proemi

nente. Prelungire excesivă a părţii posterioare, sugerînd o deosebită podoabă ca
pilară . Cercul perlat vizibil numai in partea superioară, restul, depăş ind marginile 
pastilei, nu s-a impl'imat. 

Rv. Partea din stînga a unui monogram de tipul celui din figura 13/ 17, 
mă\"ginît de un segment al cercului care, Într-o imprimare centrată, urma să in
conjure monogramuL Diametrul 9 mm, greutate 0,97 gr. Fig. 13/ 15. 

16. Pastilă monetiformă cu vizibile urme de corodare sub acţiunea nisipului 
şi a apei. 

Av. Acţiunea mecanică şi chimică a agentilor din mediul în care a fost 
găsit au modificat amprenta sigilară, desfigurind bustul obişnuit pe aversurile 
monetare. 

Rv. Dreptunghi format din linii În relief, cu eventuale prelungiri. Dia
metrul 8 mm ; greutate 0,50 gr. F ig. 13116; 8/1l. 

17. Pastilă monetiformă cu contul' regulat. 
Av. Bust cliademat spre dreapta; 2copcră Întregul cîmp a l d iscului. 
Rv. Monogramul împăratului Anastasius. Diametrul 7 mm; greutate 

0,47 gr. f,'ig . 13/17. 
18. Disc uşor neregulat. 

Av. Un relief linear al cărui sens nu poate fi sesizat. 
Rv. Fragment din partea dreaptă a monogramului împăratului Anastasius. 

Se distinge partea care sugerează semnul A, suprapusă de O. Cercul înconjură tOl' 
fiind deplasat spre dreapta cu întreaga amprentă monetară, s-a imprimat sub formă 
de segment. In partea stîngă un scurt segment dintr-un a lt cerc apropiat tipologie 
de primtil. Diamet rul 7, 8 mm ; greut8.te 0,56 gl'. Fig. 14/18. 

10. Disc uşor neregulat. 
Av. O linie perlată secantcază discul. Probabil intenţ.ia agentului a fost 

sa reCllizeze un cerc perIat, dar nu ne este elal" cum acesta a devenit linie d reaptă. 
Hv. Pe cîmpul pastilei, neted, semnul A, deplasat spre stînga. Diametrul 

8 mm ; greutate 0,67 gr. Fig. 14/10. 
20. Disc elipsoiclal. 

Av. Neted . Cerc perlat imprimat parţial datorită deplasării patriţei spre 
stinga . In interior ul cercului, u n rînd circular de puncte, de asemeni imprimat 
parţial d in aceeaşi cauză. In spre centrul sistemului, o proeminenţă pe care o in
terpretăm ca fiind unul din capetele unghiularc ale literei N. Diametrul 9, 10 mm; 
greutate 1,06 gl'. Fig. 14/20. 
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~1 . Disc neregulat. 
A v. Neted. 
Rv. Scgm'2nt dintr-un cerc 0xcentl'ic şi parţi?l imprimat. spre dreapta. In 

spaţiul d in interior, unghiul superior al literei N suprapus de semnul , O. Diametrul 
8 mm ; gt'eutate 0,45 gt·. Fig. 14 2I. 

:?2. Disc dc' formă rotundă . 
Av. Neted. 
Rv. Două segmente concentrice pedate. In spaţiul din iniel'iorul 101' nu 

se disti ng elemente de amprcnt<.1. Diametrul 8 mm; gr eutate 0, 43 gl'. Fig. 15/ 22. 
23 . Disc e lipsoidal. 

Av. Arc de cer c. perIat. inC1.l5 . In m'ia lui , un bistem de linii cu caracter 
ornament::!l al cărui sens nu a putut fi sesi7.at. 

Rv. Urm e inclIse, probabil din litera w, continuată cu IJI"ima hastă a li
terei N, redatii în negativ. Diametrul D, lO mm; greutatea 0,80 g l". Fig. 15 :?:.l. 

LA PETI1'E MONNAIE ROMANO-BYZANTINE DU V~ S. DE N. E. 
ET QUELQUES REPLIQUES EN PLOMH DIl IZVOARELE, 

DISTIUCT DE CONSTANTZA 

Hcsume 

Sur la rive clt'oile du Danube, a environ 2,5 le en aval du village Izvoarele 
(Pît'joa ia), qui sc t 1'ouve aujoLU'd'hui dans la commune Lipniţa , distl"ict ele 
Constanza, il existe un complexe archeologique cOnservant des vestiges de la 
euliure materiei le de l"epoquc du fer, 3insi que du mate rieI numismatique il 
partir du Ve s. av . n. e. (des monnaies hist!"ienncs o. roue), j usqu'au V I e s . rlf' n . e. 
(une monnaie de Mam'ice Tibere, fl'appee en 584-585), epoque il. l aquclle la cite 
et le site civil romano-hy7.H!1tin fUI"Cnt probablement ravages pendant les inclu'sions 
des A varcs et des SIa ves. 

L'analysc des sources historiqucs, a defaut 
qui indiquel'aicnt avec ccrtituc\e le nom du site. a 
importants vestigcs de ~etlc partie <du .,limes" 
Sucidava de la lVIesic. 

de monuments epigraphiqlles 
mene il. la Conclusion que les 
danubien appa rtiennent il la 

Au cov !" ::; des deux e\(' r'n!E-res clec0nnies a pll etrc n\massec sur la plage 
lavee pa r les eJ.ux , une gl"ande quantitc de monnaies, clont 2300 e x emplaires 
fl 'appcs dans les limites du Ve s. ele n. e. Par mi ceiles-ci, 300 sE'ulement ont 
pu L:tre identifî<?cs. les autr0S etant completement degl'adces pal ' l'action eonjuguee 
de l'oxygime de l'atmosphere et des agents chimiques du sol. EllE's furent frappees 
sous le regne des emp01'Cll rs Arcadius. HonO\'i us, Theodosi us II. Mareian . T.eo, 
Zena, Basiliscus et Anastasius. Ia plupad a Constantinople. quelques-unes sculc
mC'nt il. Cyzique. Hel·n.d &€' . Nicomedie et ThessaloniquE'. 11 faut mentionncr panni 
dles une m onnaie de Theodosius II. a legende elTonec (THEODSI), une autrc 
d'Anastasius, au nom a brevie (ANASTS), un revers de Marcianus, .la leUre S 
L'tant ccri te <.\ I"en vcl"s, des variantcs aux tYr~C'5 c1CjJ. conDUS. line v3ri.::!n:'C' de' 
m onogramme it une pipce de Leo, des variantes ;) 1"un des monogrammes de 
Zeno. Un exemplaire frappe au nom ele Leo porte cn excrgue l' indication 
NT C'(omE'cUa), centre efiettcUI" qui n·C'st pas m entionne pour ce typc d e monnaies 
dans la ,cat'alogue s igne par R. A. G . Carson et J . P . K ent (Late roman bronze 
coinage = LRBC. ctcl1xieme pal"tie) . 

On a egalement ramasse, eles ruines de la cite, dispersces pm' IE's caux 
du Daollbe, plus de 500 disql1es e n pl omb, ayant la c\imcnsion des monnaies 
a es 4, en me-me temps que 2,'3 pieces du meme m aterieI, qui imi tent dcs types mone
tail'cs des empCI'E' ltrS Theonosius II , Marcianus. 1,00, Zeno et Anastasius. La plupart 
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sant imprîmees C'xcenld quement, sur un scul cote; c'est un travail negligemment 
e xecute, ayant l'aspC'('t d 'un 1'C'buL 

Par sa nalure m em c, la materieI numismatîque emis au Ve s. de n. e. est 
C'onstitu6 de monnaiE's sans v? leul' inlrinsequc. D'alltl'e part, comme les m on
naiC's n·ont pas ete \1"otI'VCes dans un tresor. c·est un argument indubitablc 
- JlIsqu·a une evcntuC'llC' !J1·C'llVC du cuntl"~irc - du fait que l"endroit du 
"limcs", c'cst-a-dire la pl·esum ec SucîdavH. a joui d\me v ie re lative ment tran
quilk, qui permeti:1it q u'c ll c ftl t habitec ci q u'on y deployât u ne activi te eco
nomlquc a une epoC]uc ou la plupart des ccntrC's cconomiques ct militaires de la 
Dobroudja etaient r&luits cn ('endre. par le va-ct-vicnt des Hl1ns ct de leurs 
alli6:>. 

Il n'y a atlCtUl fondement POUl" nous faire supposer que ces ,m onnaies 
auraicnt ete mises en circl1lation il. une' c-poque ulterieure, etant donne qu·au VIe s. 
le site de 17.voarele pouvait disposcr, et a effcclivement dispose, de monnaie 
suffi sante, ce qui nous determine ii cr o ire quc les imilations en p lomb sont 
egalcmenl contemporaines des pieces ol'iginales. 

L·aspect de r·('bu t de que lqlles imitations cn plomb, ainsi que certaine!', 
p[aqllcs de ce metal dO'1t on a decoup'; des disqucs, sont aulant de preuves 
qui cCI-tifienl quc les monnaies de plomb ani ele fabriquees SUl" place. 

Tetblc des Jigures 

Fig. ]. Le nomb,'e dE's monn3Îes, repartiC's sclrJD les empere urs ct les p t'riodes. 
F ig. 2. LC' nombrc des m onnR.Îcs. r epartiC'$ par ccntres el"emissiollS el empcreurs. 
Fig. 3. SituaUon des monna ies ci des disqlles ele plomb, ealcalee e n pom"-cent 

des monnaic~. 
F ig. -1. Visques de plomb non mal '·ices (a) : d c tail (b). 
Fig. 5. Debris de plaques ele plomb. dont an a clccoupc des disques. 
Fig. 6. Disqucs de plomb consc,·van t les tl·aces laissees pat· cell ";: qui ont vCl'ifie 

la quali te du mfA.J. l av('c \cur s dcn ts. 
Fig. 7. Monnaies du ve s .; differents revers et elcux aVCrS (1 , 11). 
Fig. 8. Monogl·ammes Stii· des monnaies de bronze (1-9) ct de plomb (1 0-11). 
Fig. 9. Plombs ayant Ia form e de monnaies. 
Fig . .1 0 . Plombs ayanL la forme de monnaies. 
Fig. l!. Plombs aya nt la fOrme ele monnaÎe~. 
F ig. 12. Plombs ayant la forme de m onn aies. 
Fig. J0 . Plombs ayant la f01"l11<' de monnaies. 
Fi~! . 14. P lombs ayant la f ewnw de m onnaÎ ('s. 
Fig. 15. Plombs ayani la forme de m onn;:tÎ es. 

D!E ROil'lISCH -BYZANTINISCHEN l\.LEINMUNZEN DES 5. Jh. UND EINIGE 
BLEIREPLIKEN VON IZVOARELE, liREIS CONSTANTA 

Z!lsammcllfa~s ullg 

Aur dem rechlen Donauu[er. elwa 2.5 lon c1bwărts vom DorI Izvoarele 
(Pî rjoaia), h eute zur Gcmei nde Lipniţa, Kr. Constanţa gehorig , befinc1et sich 
€:in archăol oglscher F undverb:md mit Resten von Sachkultur aus der Eis('nzeit 
und i.V!i.inzen, clie Clusgehencl vom 5. Jh.v.u.Z. (histriotische Mtinzen mii Rad) und 
bis %:um 6. ,Jh. (M~nzen von Maul·izius Tibc-rius ausgegeben zwische n 584 und 585) 
zu datieren simt, als clie F'estung und d ie zi vile romisch-byzantinische Siedlung 
iru Lau(c der awarisch-slnwisclwn EinUille vCl"\\"Lislet \Vurden. 

Die UnLel·suchu ng der histol"'ischen Qucllen fUhrte. in El'mangelung von 
ln<::chriJt.cn, elie elen Narnen clei· Siec11ungen miI Gcw iBheit angegeben hătten, 
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zur Folgerung, daG die wichtigsten Spuren d ieses Teils des Donau-Limes von 
Sucidava in Mosien stammen. 

In den letztE'n beiden Jahrzehnten konnten auf dem von der Don.au bespiilten 
Uter Mi.inzen gesammelt werden, davon 2300 StUck in den Gl'cnzen des .5 Jh.u.Z, 
ausgegel:en "vul'den. Nul' 300 davon konnten bestimmt wel'den, denn die ubrigen 
si;11jd von dem Sauerstoff der Luft und den chemischen Agenzien des Bodens 
v01lig verwittert. Sie wurden zur Zeit geprăgt in der die Kaiser Arcadius, Hono
dus, TheQdosius IT., Marcianus, Leo, Zeno, Basiliskus und Anasthasius hCl'rschten, 
u.z"v. in Konslanhnopel; bloG einige in Kyzykos, Herakleea, Nikomedia und 
Thessaloniki . Erwahnt seien: Bine Munze von Theodosius IL, mit der Fehler
haftcn Inschrift (THEODSI), eine andere von Anasthasius mit dem gekGrzten 
Namen (ANASTS), ein Rs. von Marcianus mit dem negativ geschrieben S-Buch
staben, andere Abarten zu den bekannten Typen, eine Monogrammvariante zu 
e.nel~ lVI\inze von Leo, Varianten van einem cler Monogramme des Zena. E'i.ne 
Mlinze, clie in Leos Namen geprăgt wurde, hat in c.er Inschrift den Hinweis 
N ic(omedia), ein l\Hinzzentrum, das im Katalog von R. A. G . Carson und J . P. Kent 
(Late roman bronze coinage - LRBC, zweiter Teil) :!lUt' diesen Munztyp nicht 
angegeben ist. 

In den van der Donau clurchwOhlten Resten der Festung \Vurden 500 Blei
scheiben gehoben, clie von cler Grol1e der Assen -4 sind, zusammen mit 23 Exem
plaren ebenfalls aus BIei, clie dic MLinztypen der Kaiser Theadosius IL, Marcianus, 
Leo, Zeno und Anasthasius nachahmcn. Die meisten sind exzentrisch, einseitig 
geprăgt, nicht sorgfălti g ausgearbeitet und }(onnen ehel' als AusschuB betrachtet 
\-verden. Weil clie im 5. Jh. ausgegebenen MUnzen, die durch ihre Art MUnzen ohne 
Wert an sich sind und auch nicht gehortet aufgefunden \Vul'den, bilden sie bis 
zum Gegenbeweis cinen unbestreit.baren Bewei<;, clan die entsprechende Stelle am 
Limcs, dus vel'mutliche Sucidava, sich eincr verhăltnismăBigen Ruhe erfreute, die 
ausreichte, um clie Besiecllung unei okonomischen T~itigkeiten zu einer Zeit zu 
gest,qtten, zu der die meisten der oJwnomischen und militărischen Zen tren der 
Dobrudscha von den Einfăllen der Hunnen und ihres Gefolges zu Schutt und 
Asche gemacht waren. 

Es gibt keine Gl'Unde um anzunehmen, daG sie zu einer spăteren Zeit in 
Umlauf gebracht wurden, denn im 6 .. Jh. konnte die Sicdlung von Izvoare Uber 
genUgend Munzen vel"fugt haben, und hat es auch, \Vas dazu veranlant, anzu
nehmen, daG auch die Nachahmungen aus BIei gle ichzeitig sind mit den Originalen. 

Der Aspekt von AusschuB den einige Bleinachahmungen und -platten haben, 
aus denen man Scheiben ausgestanzt lut, sind genllgend Beweise, daG clie Blei
munzcn an Od und Stelle angefcrtigt wurclcn . 
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