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OCHEŞEANU

MONEDE RARE ŞI INEDITE DIN COLECŢIILE MUZEULUI
DE ARHEOLOGIE CONSTANŢA
Cîteva monede, descoperite pe teritoriul Dobrogei şi intrate recent în
cabinetul numismatic constănţean, prezintă din punct de vedere numismatic un deosebit interes. Din acestea, exemplarele pe care le reunim
aici sînt monede rare şi inedite 1, ori care, prin buna lor conservare, vin
să în tvegească i.maginea unor monede mai de mult cunoscute în literatura
n um ismatkă.

l\lOESIA INFERIOR
REGI!

SC[Ţ [

Kanites.
1. Av. Capul lui Hermes cu petasos spre dr.

Rv. BA:EI, vertical dr., KANI, vertical st. Caduccu şi spic aplecat spre dr.,

jos

AR/\

1 Am socotit inedite monedele ce nu sint înregistrate în cataloagcle uzuale,
pe care le-am folosit, de regulă cele mai noi. Dăm aici ş i lista prescurtărilor
folosite.
V. Canarache - V. Canarache, Moneclele sciţilor din Dobrogea, în SCIV 1/1. 1950.
Pick - B. Pick, Die Antiken Munzen VO n Dacien und Moesie n, I, 1. Berlin 1898.
B . M. C. Gree k Coins 19 - Catalogue of the Greek Coins in the British Museum j
G. F. H ill, Lycia, Pamphylia and Pisidia, Londra, 18n-1927.
Cohen 2, _ H . Cohen, Desc-riptions des monnaies frappees sous Z'Empi-re Romain
commmuhnent appelees medailles imperiales, ed. 2, Paris, 1880-1892.
R. 1. C. - Roman Imperial Coinage, Londra, 1922.
Mouchmov - N. A. Mouchmov, Monnaies et ateliers moneLaires de Serdica, Sofia,
[926.
L. R. B. C. - Late Roman B"onze Coinag e. A. D. 324- 498. Part. I, P . V. Hill, J . P. C.
Kent, The Bronze Coinage of the fIouse of Constantine, A. D. 324-346, Part.
II, R. A. G. Carson, J. P. C. Kent, Bronze Roman Imperial Coinage of the
Later Empire, A. D. 346-198, Londra, 1965.
D. O. \-\1. 1. - A. R. Bcllinger, Ph. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in
the Dwnbarton Oaks Collection and WhittemoTe Col1ection, Washington, l,
1966.
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ATI:. t . Greut. 4,42 g . Diam. 18,5 mm. Conservare bună, puţin tocită.
V, Canarache, p. 239, No. 16 a .
Pecineuga, co l ecţia C. Muşat 1.

In corpusul mo nedelor scitice din Dobrogea, regretatul V. Canarache
a puL·lieat pentru prima

oară

un exemplar

asemănător

aflat p e a t unci în

editorul a desluşit monograma (1 , monogramă ee se deosebeşte de sigla care apare p e ex empla rul din colecţi a
C. Muşa l. Pen tru a stabili dacă piesa din colecţia C. M uşat este cumva
em isă de un alt magistrat monetar: aşa cum pare a indica m o nograma
am examinat şi moneda publicată de V . Canarache 3. Această monedă prezintă o ruptură în spatiu l monogr amei, ru p tură ce se p oate vedea şi p e
desenul ce î n soţea publicarea '. In să pe monedă se păstrează şi se poate
colecţ i a

sa . Pe

această monedă

7

observa foarte bine partea superioară a semnelor A şi A ,i. Deci pe monedele de tip ul Hermes cu p etasos, emi se de K anites, nu e xis tă un magistra t
G, cele două e xemplare fiind ide n t ice i, şi emise de acelaşi magistrat m onetar, a cărui siglă apal'e clar pe exemplarul prezentat aici 8.
Greui'atea s imţitor redusă a exemplarului din colecţia C. Muşat n e
î ndean1nă să reflectăm înainte de a putea atribui t.ipul Hermes monedelor
de nominal n1ijlociu, aşa cum înclina să crea dă primul editor D.

n

CALLATIS
2. Av_

ÂYT

1("

Cffl/CfVHPOC rlfp/r

•

Capullaul"ea t spre ell'_

Rv. KAflMT[rJ/ANRN
Nike, chiton şi hym ation, cu m-ipile elesfăcute, merge spl-e
dr. ş i ţine 1n mina elI'. o cunună, iar mîna st. o ,-amură ; în cimp elI'. E
AE. .J. . GI'eut. 1l,.I9 g. Diam 25 mm. Conservare b ună, tocită.
PiC'k - M edgiclia, tczatu' 1968 10.

Exemplarul nostru prez int ă unele deoseb iri faţă de moneda publicată
În S.C.N. IV, de Constantin Preda Il. Astfel, în l egenda de pe avers, pentru
Moneda a aparţ.inut colecţionanllui C. Muşat clin Pccineaga, vech i m embru
Nu mi smati ce Român e; ef. C.N .A . XVl jJ942, N o. 123-124, p. 79; care
a donat colecl ia sa M uzeului con st ănţ ean şi nu P et re Muşat. aia cum greşit apare
la V. Can.l.1rache, op. cit., pp . 235 şi 240, care publica o a l tă monedă sc i t ică di n
aceeaşi colectic.
a V. Camll'ache, op. cit., p . 239, No. 16 a: acum în MU7.eul ele Arheologie
Constanţa, inv. V . 88470.
~ Telem, ve7.i desenul m onedei.
ii Ve7i Pl. T, f. 1 a.
(j V. Canarache, oj). cit., p . 240 ,.monogl"ama magistratului TIn, sub caeluceu
apare pentru prima oară la monedele cu Hermcs".
7 Există dilel'cnţe doal' in ceea ce priveşte greutatea şi grosimea rondelulu.i.
8 Poate acelaşi magi s trat ce apare pe monC'dcle d e la No. 2; vezi V. Canarache. 0l>. cit., p. 230.
!) V. Canal'3che, op. dt., p.
240 "Moci uluI cu peste 21 mm şi greutatca de
peste 7 gr, pune acest excmplal' in gr upa respectivă a m o nedelQl' cu Demetra si ngură, Apoll on şi Zeus". Mcneda din coL V. Caml.rache are g reutatea de 6,38 g şi
diametrul de 19 mm, vC7.i V. Canarache. op. cit., p. 239.
10 Moneda face parte dintr-un mic tC7.aur dcscoper it la Medgidia în 1968;
ef. R. Ocheşeanu, A. Dumitraşcu, Un tezaur de la Theoc.losills 1, descoperit la Med f)idia, în mss .
Il C. Preda. MOllede Tare şi inedite Histria, Callatis şi Tomis - din teZQunt1 d e la Mangalia, in SCN IV, Bu cureşti, ]f)(jS, p. 224, No. 4.
2

al

Societăţii
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Pertin ax este folosită pl'E'scurta rea
nedei , ze i ţa Nike
valoric E.

ţine şi

o

ramură

nE' plT ' în

în mîna

ti mp ce pe reversul mo-

stîngă,

iar în cîmp apare seffi-

Există însă posibilitatea ca moneda ce prov ine d in tezaurul de la
Medgidia s ă nu f ie u n ti p deosebit sau o varia n t ă, ci doal' un ex e mplar
mult m a i bine p ăstra t decit p iesa aflată în tezaurul de la Mangalia 1".

P AMPHYLIA
ASPENDUS
Mac-rinus

3 ..4".

A .. . M

on

Hv.

CE V MA KPEINO( (EB . Bustul

,·adiat. drapat sp"e dr.

Dau,,',! sta t ui ele cult, cu cal a thos

u na lîngă ceal a l tă.
AE. t . GreuL 5.58 g. Diam. 20 ro m . Conservare
RM.C. Greek Coins. 19.Şipote, mormintu l no. 1 13,

şi

v ă i,

stînd d in

fa ţ;ă,

mediocră, toc i tă.

Moneda a fost găsită înir- un m ormînt de sec. IV e.n ., îm preu nă cu
o pies~ constan t ini ană de lip GLORIA EXERCITUS. Dar importa n ţa acestei nlO nede co n stă , mai ales, în fap tul că pen t r u prim a oară, du pă ştiin ţa
noa slJ.'ă) este semn al ată în Scythia Minor o piesă emisă de această cetate
mieroa sia tică H .

IMPERIUL ROMAN
~4:ureliall

AURI ~LIANUS P l US F AUG . Bustu l rad iat, cuirasat spre d r .
Hv. RESTIT UT OR-S IS. Personaj feminin spre cir., prezmtă o cunună lui
r e li an, laureat, în ţinută milita ră, care ţJne o sul i ţă .
AE. 7' . G r eut. 4,99 g . Diam. 23 m m. Conser vare foarte bună,

4. At'. l MP C.

netocită .

Cohen 2_ , R.I.C. V, 1 - , Mouchmov -. Atelier)
Serd i ca, officina r . anul 275.
Constanţa, tezaur 1965 t.i.

Au~

KA· r·

12 Din fotografia publicată de C. PI'roa, op. cit., p. 225, pl. r, 4, n u ne-a m
putut da seama dacă această monedă este identică cu aceea pe care o prezen tăm aici, iar stal'ea actuală a tezaurului, aflat în Cabinetul d in Constanţa, n u
ne-a pe rmis să găsim moneda descrisă de autol'U1 sus menţi o nat, pentr u a n e
putea edifica în acest mod. Ţinem să menţi o năm că gradul de tocire a e x em plaruluÎ d e la Mangalia pare destul de avansat, după cît se poate desl u şi d in
fotografie.
J3 C. Sta v ru, Două nwrminte de ep ocă 1'omană descopel'ite la Şipote, comunicare ţ i nu t ă l a sesiunea Muzeului de Arheologie Co n stanţa din octombri e 1971.
J" Sperăm să putem publica într- un viitor apropiat catalogul monede lor greceşti descoperite în Dobrogea şi aflate in colecţiile Cabinetului din Constanţa.
Astfel ca şi numismatic să putem mai bin e surprinde legăturile provinc iei cu
lumea g reco-romană.
1:; Pl'Îmele infol'maţii asupra tezaurului la M. Bucovală, Repertoriu arheologic, in Hevis1a Tomis. 1966, 2, p . 18, iar mai apoi B. Mitl-ea. Descoperiri in SC1V
18, 1, 1967, p. 198. No. 48. Teza urul se află în că in studiu şi nădăjduim că va
v edea lumina t iparului cît de curind.
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Deoarece inscripţia aflată pe avers nu este menţionată în nlCl una
din lucrările pe care le-am putut consulta, socotim, cu rezervele cuvenite, că ne af[ăm în prezenţa unei monede inedite 16.
Marca ce apare pe reversul acestei monede este folosită la Serdica
în ultimul an de domnie a lui Aurelian H in ceea ce priveşte titulatura
împăratului tinem să ment:i:onăm că numai Serdica, sub Aurelian. emite
monede ,cu '1~gende puţin 'folosi te, în cazul nostru, monede ce încorpo·
rează în titulatură neprescuftat pe PIUS 18 Mai tîrziu, s\lb domnia lui
FlorÎ'an, şi mai apoi sub domnia lui Probus, găsim tot la Serdica emisiuni
ce conţin în legendă pe PIUS F 10.
Această monedă, nu o putem atribui, datorită caracteristicilor ei
prezentate mai sus, decît monetăriei din Serdica şi ultimei emisiuni aureliene bătută în acest atelier.
Constantin 1.

5. Au. CONSTAN-TINUS AUG. Capul diademat (cerculeţe) spre clr.
Rv. PROVID EN-TIAE AUGG. Poartă de castru, cu două turnuri, fără uşi, deasupra stea.
AE. t. Greut. 3,27 g. Diam. 19 mm. Conservare f02.rte bună netocită
L.R.B.C. 1, no. 1172. Atelier Cyzic, officina r, anii 324-330.
5 MKi'
Constanţa. Portul nou 20.

1·

Ceea ce interesează la această monedă este marca monetăriei, marcă
care ar părea să inrnce o emisiune neinregistrată în ultimele cataloage.
De fapt, aşa cum 'Se observa şi în R.I.C. VII, asemenea mărci sînt
cunoscute pentru Cyzic şi au fost consemnate de Daitari Zi. Autorul r€centului catalog -le pune însă în legătură cu folosirea în atelierul din
Cyzic a unor ştanţe defecte şi exclude posibilitatea existenţei unor emisiuni uzuale cu astfel de sigle 22.
Am descris aici această n10nedă deoarece prezintă o eroare neînregistmtă în R.I.C. VII 23.
Cf. R .I.C. V, 1, pp. 263-264, Obverse Inscriptions.
Ii Cf. R.I.C. V, 1, p. 259 " In thc las year of the !'eign KA was substitued
for XXI" ; şi Mouchmov, ap. cit., p. 152, unde tipul RESTrTUT ORErS este elatat
in pe!'ioada III.
18 Pentru lMP AURELIANUS PlUS AUG vezi R.l.C. V, 1, p. 264 şi p. 299.
No. 304 precum şi Mouch m ov, op. cit., p. 154, No. 690; iar pentru lMP AURELI ANUS PlUS FEL AUe;. lVlollchmov, op. cit., p. 15 2, No. 678 . Cele două legende
fiind folosite pentru Aurelian numai la Serdica.
:19 R.I.C. V, 1, p. 366, No. 113, unde apare C M AN FLORI ANUS PlUS F'
AUG; de!'ii sub Gallienus această prescurtare apare la Roma, iar sub Probus este
folosită la Serdica, ef. Karl Pink, Der Aufbau der r6mischen Munzpragung in der
Kaizerzeit, VIII, Probus, în N Z 1949, p. 43.
20 Asupra condiţiilor de descoperi r e vezi R. Ocheşeanu şi Gh. Papuc, i.v lonede
greceşti, romane şi bizantine, descoperite în Scythia Minor, I, lot Constanta _
Portul nou, în acest volum.
2t FU.C. VII, p. 640, nota 3.
~:! R ./ .C. VII, pp . 640-41, nota 3, ,,\Vith regal'd .to ihe numerical s trength
of Dur material it 1S very difficult to accept these three marks as denoting regular issues.
23 Elementele efigiei ne îndreptăţesc să atribuim moneda numărului 1172 din
L.R.B.C. J.
16
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lulian Il
6. Av. D N FL CU JULI-ANUS P F AUG. Bustul cu barbă scurtă,
diademat, drapat spre dr.
Rv. SPES REI-PUBLICE, Virtus cu cască spre dr. ţine glob şi
lance.
AE. 7" Greut. 1,90 g. Diam. 16 mm. Conservare mediocră, puţ i n

SMKA

tocită.

Cohen 2 No. 51; L.R.B.C. II Şipote, mormîntul nr. 2 2".

Ate lier Cyzic, officina A, anii 361-362.

Această monedă nu este înregistrată în L.R.B.C . II, dar tipul era.
cunoscut de Cohen "o, iar Georg Elmer aminteşte monede de tipul SPES
REIPUBLICE emise la Nicomedia şi Cyzic, pen1Jru Iulian ca August ""o
Deoareoe moneda nu este înregistrată pentru Cyzic în recenta lucrare "Late Roman Bronze Coinage" şi nu pare a fi o scăpare a autorhloI',
fiind probabil foarte rară 27, credem că nu este de prisos să acordăm
acestui exemplar atenţia cuvenită într-un scurt comentariu numismatic.
în ceea ce priveşte legenda ce apare pe exemplarul nostru, într-un
articol recent, J. P. C. Kent susţine că monedele lui Iulian Apostatul ca
Augustus la care se află în titula tură DN, au fost emise în anul 363 2',
deşi Cohen cunoştea două monede de tipul SPES REI PUBLICE, emise
oricum înaintea reformei 29, unde DN este încorporat în legendă 30
In tratarea efigii'lor monetare s-a surprins mai de mult O succesiune
iconografică în ceea ce priveşte schin1barea fizionomiei împăratului, produsă de aspectul lot mai neîngrijit al bărbii 3'. Astfel că , monede cu efigii

Asupra condiOilor de descoperire vczi C. Stavru, opt. cit.
Cohen 2, No. 51.
26 Georg Elmer, Die KupjergeZdrefonn unter JtlliamtS Philosophus în NumiS1IlCLtische Zeitsell1'ijt, 30, 1931, p. 20.
27 Deşi un exemplar de tip SPES REI PUBLICE, Cohen 2 No. 48, era cunoscut de H. Cohen în Cabinet de Francc; ia!' moneda n oastră are reversul toci t
din batere, ceea ce ar indica un număr destul de mare ele monede emise; precum
şi de M . Thompson, The Athenian Agora, II, Prin ceton, 1954, pentru Constantinopol, 1234::= 3monede, Nicomedia, 1239 = 2, Cyzicus 1244 :;:5; din păcate publicate fără sigle. Pentru Cyzicus la Athena s-au găsit 5 monede de tipul Cohen"2 51.
28 J. P. C. Ken t, An Introduction to the Coinage of Ju1.ian the Apostate, ÎI)
The Numismatic Chronicle, 6-th series, XIX, Londra, )959, pp. 114 şi 117; şi L.R.B.C.
II, p. 42 "The bronze types SECURITAS REIPUB and VOT X MULT XX, which
have E:'xclusively this last form of legend cannot have been issued before 363".
dar in lu crarea mai sus citată J.P.C . Kent se referea numai la emisiunHe de
1'<
2ii

după reformă.
2!} G. Elmer. op. cit., p. 30. Care datează rcforma în toamna , ial'na a n ului 36~.
80 Cohen 2, No. ' 48, D N IULIANUS P F AUG, şi Cohen 2, No. 51, D N FL

eL IULIANUS P F AUG.

3l E.

Babelon,

L'iconographie

Num.ismatique, 1903, p. 142,

monetaire de Julien UApostat, in Revue

consideră

cii primele monede în care Iulian apare cu
sint bătute după II decembrie 361, astfel că moneda noastl'ă s-ar inscr ie in
prima sede de efigii imperiale ale lui Julian după revenirea oficială la paginism,
părere spre care înclinăm ş i noi, întrucît ş i celelalte elemente ale m onedei aflată
la Şipote confirmă această ipoteză, deşi Pcrcy H. \Vebb, 1'he Coinage of the
reign of Julian the Philosopher, în The Numismatic ChronicLe al1d Journal of
the Royal Numismatic Society, 4-t h series, No. 39, part. III, 1910, p. 241, consideră că tipul de efigii cu barbă scurtă se În cadrează în clasa a II-a şi cronologic în perioada II, pînă la 3 noiembde 361 cînd moare Constantinus II, dupâ
car e şi Hugh Gooelacre, The Bronze Coinage of the Later Rom.an Empire, p. 58,
Londra, 1922.
ba rbă
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ca aceea ce apare pe ex emplarul nos tru nu puteau fi bătute decît la începulul domniei lui Iulian.
Important în să pentru stabilirea momentului emisiunii este reversul
şi in special sigla monetăriei J care indică atelierul din Cyzic. Iulian nu
putea emite monedă în atelierele din Constantinopol, Cyzic sau Nicomedia, d ecH după moartea unchiului său şi intrarea sa in capitală:::2 ; astfel
de mo n ede nu puteau fi emise decît du pă 1l decembrie 361 :n, sau cel
maj devren~e, du pă 3 n oiembrie 361 3'. . D e asemenea şi efigia ne indică
O da tă spre înce putul domniei sale. Oricum, mon€de de acest t ip nu puteau depă şi data reform"i monetare din toamna anului 3623.'. iar efigiile
cu barbă scurtă decît înaintea sosirii la Antiochia, unde efigiile create
in ~cest atelier prezintă pe împărat cu barba foarte mare 36. In acelaşi
sens se pronunţă şi G. Elmer, caTe data emisiunile de tipul SPES REIPUBLICE de la Cyzic si Nicomedia în ia rna lui 361-362 37 , em isiuni pe
care a utorul sus menţ'ionat le considera însă hibride, părere pe care noi
nu O împărtăşim 3.;
IMPERIUL BIZANTIN
Jusl i.n II

7. Au. D N I-USTI- NUS P P AUI. Bust ul din faţă . in cuirasă , cască cu panaş şi
d iadernă cu pencl illa. I n mîna ci" , glob cu Victoria care îl î ncununează, pe u mă
rul stin g scut cu

călăreţ .

Ru. VICTORI - A AUG G G
tun i că şi

mantie, pe

e;;

umă r ul

Constanopolis

aşezată, cu

'* +*

cir. acgis. Cli mîna dr. se

st. g lob; în cîmp st. stea. In exergă O B

capul spr c cir., cu
spdjină

dc o

cască,

su liţă ,

în

cit.. p . 28.
E. Babelon, l oc. cit.
Oricum nu înaintea acestei date, cum înclina a crede Percy H. \Veeb ,
vC7i n ota 3), deoarece, Iulian , pînă l a m oartea unchiului său, nu p u tea avea
a cces la moncU'iTiilc din Cyzic şi Nicom edia. aflate pînă la 3 noiembrie 361
sub ce ntl'olul lui Constantinus IL
J.i D upă r efOl' mă , vc::-:i nota 29, la C.vzic se em it numai m oned e de tipuril e
SECURITAS REIPU B ş i VOT X MULT XX, ef. L.R.B.C. II, p. 97, Nos .
2508-2512.
3fj E . B abelon. op <'it , p. 145, Percy H. \Vebb, op. cit., p . 24 1 ş i J.P.C. Kent.
op. cit. , P 113, 1ulian rămîne la Con stantinopol p î nă la 12 m a i 362 (ulti m a lege
<iE'mnatli la Constantinopol). după care îş i mută reşedinţa la Antiochia, unde se
afla c! 0ja la 28 iuli e 362 (cîne! se m nează prima lege la Antiochia ).
J7 G. Elmcr. op. cit., p . 28.
33 G . Elmer. op. cit .. p. 29. Ţin e m să atragem aten ţ ia că sigla monetară
ce apm'l~ p ~ acest e xemp lal" nu a fost folosită la Cyzic între anii 355- 361. Această
mdl' c ~i a fost folosită n umai în pel'Îoada 35 1-354, pentru tipul FEL TEMP REPAH.'\TIO; cL L .R. B .C. II, p . 96, Nas. 2486-2487. Nu cunoaştem nici o m o nedă
ele la Constantinus II de tipul SPES REI P UBLICE cu această s i g l ă, bătută la
Cy:, je. şi nu trebuie uitat că . totu~i, luli an a continuat să emită m onedă de a cest
tip în monetănîle di n Occident în anul 36 1. Aver s ul a fost pregătit pentru Iulian (' (;1 AuglJstus, gravol"u l redind Întocmai fizionom ia împăr atu l ui la inceputul
domni e i sale, iar tipul de revers p utea fi folosit pînă la reformă. cîn d monede lc' de nominal AE 4 n u mai sin t emise. Astf el că nu sint condiţ ii pentru a
"S1)CO ti (lccste m onede hibrie! e.
.r! G. Elmer, op.
3..1
3~

I

2

, I

/'L~NSA

PLAN,J'A
, /1

8

F'LANJ'A III
T

AV i. Greut. 4,120 g. Diam. 19,5 mm. Conservare bună,
Valoarea 22 siJîque. atelier Antiochia., anii 365-378.
D.O.W . L No. 138. .

puţin tocită.

.

Tropaeum Traiani 3'J.

Exemplarul nostru este iden tic cu cel publicat de A. R. Bellinger
in D.O.W.I.. cu deosebire că in cimp stînga apare o stea. Acest simbol îşi
găseşte explicaţia prin buna conservare a monedei găsite la Adamclisi.
Din fo tografia publicată de autorii catalogului iiO se observă clar că exemplarul ce la Dumbarlon este tocit tocmai in această zonă, unde putem
acum distinge prezenţa aceluiaşi simboL
8. Av . ... -NUS P PAU. Iustin la st. şi Sofia la dr., cu nimb, stau pe tron. Iustin ţine în mîna cir. glob cruci ger, Sofia ţine sceptrul.
Rv. M, deasupra Chi-Ro. in st. ANNO, în dr. C;JI, dedesubt E ; in exergă CON.
AE. Ic::' . Greut. 14,30 g. Diam. 30 mm. Conserval'e bună, tocită. Valoare M =40
nummia, atelicr Constantinopol, officina E. anul GU = 572/3.
D.O.\V. 1 - ; vezi p. 210, tip No. 35.

Tropaeum Traiani It!.

Pentru officina E, în care a fost

bătută

moneda, A. R . Bellinger
r, No. 34 42•

cunoaşte exemplare din anul 572/3 doar pentru tipul D.O.W.

MONNAIES RARES ET INEDITES DANS LES COLLECTIONS DU MUSEE
<!'ARCHEOLOGIE DE CONSTANTZA

Resume
L'auteur pn!sente 8 monnaies rarcs et inedites, decouvE'rtes su r le territoire
de la Dobroudja.
Sur la mannaie no 1, frappee par le roi scythe Kanites (V. Canarachc 16 a),
a n lit l e sigle du magistrat monetaire et non pas comme le premier editeUl' avuii
Iu sur une monnaie moins bien conservee.
La monnaie 00 2 est lin e monnaie inedite, frappee par la ville de Callatis,
sous Septimius Severus.
La monnaie no 3, frappee pat' Aspendus, sous Macrinus, est inedite, par
rapport a. BMC Greek Coins 19, une mannaie de cette viile etant attestee paul'
la premiere fois sur le territoire de la Dobroudja.
La monnaie no 4 est une piece inedite d'Aurelien, frappee â. Serdica e~
inedite par rapport ii RIC V. 1 et Mouchmov.
La monnaie no 5 presente une erreur de matri ce, qlli affecte le sigle dll
centre de la fabrication, erreur qui n'est pas enregistree parmi les crreurs des
sigles monetaires, presentees dans RIC VII pour Cyzic.
La m onnaie no 6 est frappee par Julien le Philosophe il Cyzic et appartient
au type Cohen 2 51, mais elle n'est pas enregistree dans le LRBC, quoique des
exemplaires de ce type fussent mentionnes par G. Elmer et cussent ete trouves
en grancl nombre dans les fouilles sur l'Agora d'Athenes .
39 Moneda a fost găsită de Ursoi Gherghina din Adamclisi, În zona exde sud a cetăţii.
'"0 Cf. D.O.W. I, PI. LVI, Antiochia, AU. 138.
foI Moneda a fost descoperită de colegul C. Scorpan, căruia îi mulţumim
pe această cale, în sectorul C, secţiunea 19, caroul 9, pe nivelul I.
.12 Vezi D.O.\V. 1, p. 210, No. 34 e.
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La monnaie no 7, en or, frappee pal' Justin II â Antioche, appal'tient au
type DOW 1, no 138; etant mieux conservec que l'e xemplaire de Dumbarton, eUc
complet e l'imagc du revers.
La monnai e no 8 est un follis frappe par Justin II il Canstantinople, poUl'
l'annee 572/:1. du type DO\V 1, no 35, mais dans l"officina E, paul' laque lle On ne
con nai ssait aucun c xc mplaire jusqu'u pl'esent.

SELTENE UND UNEDIERTE MUNZEN IN DEN SAMMLUNGEN
DES ARCHAOLOGISCHEN MUSEUMS CONSTAN'fA
Z1l sam.melljassung

D('J" Verfasscl' stcl lt 8 seItcne uneI unedierte, auf dem Cebict der Dobrucls cha
en tdeektc Milnzen dar .
Auf Mlinze NI'. 1 clic vom Skythenkonig Kantes ausgegebcn wurde, und dem
Typus V. Canarache 16 a angehort, bcfi ndet sich das MOnzzeichen des Munzhel'rn
und nicht \Vie es der erste VCl'fasser auf cineI' schwăcher erhaltenen MUnze gesehen hat.
MOn7-€' NI'. 2 ist eine un cdierte van der Stadt Callatis untel' Septimius
Severus ausgegebenc Mtinze.
MUnzc NI'. 3, die van Aspcndus lInter Macl"Înus ausgegeben \Vurde, ist
im Vergleich zu MBC Gl'eek Coins 19 unediert j eine MrUnze diesc!' Stadt ist zum
e l'stenmal aui dem Gebiet der Dobrudscha beglaubigt.
MUnze Nr. 4 ist cin unec1iertes Exemplar von AUl'elianus, hel'ausgcgcben
in SCl'dica tin d im Vel'g leich zu RIC V, 1 und Mauchmav unediel·t.
MUnze NI". 5 weist e inen Prăgstempelfchler auf, der das Mlinzzeichcn der
Miinzstătte becîntrăchtigt, und der
in den Fehlcl'n der Munzstempel, die in
IUC VII fUr Kyzikos angefilhrt sind, nicht registriert ist,
Milnze NI'. 6 ist van Juli anus dem Philasophen in Kyzikos ausgegeben vom
[ypus Cah en 2 51, aber im Vergleich 7.U LRBC unediert, obwoh1 clie Exemplarc
dieses Typs van G. E lmer erwah nt werden un d in graBe r An7.ahl b ei dcn Gl'abung~31'beitcn auf cler Agora van Athen zum Vorschein kamen.
MUnze Tl'. 7 ist eine GoldmUnze, ausgegeben von Justinus IL, in Antioch ien.
vom Typus DO\'" r, Nr. 138, clie abel' besser erhalten als das Exemp18l'
van
Dumbul'ton, die Darstellung aui cler Ruckseite ergănzt.
Munze NI'. 8, ei n Fallis von Justinus 11. in Constantinopolis h el'tl usgegeben ,
liir das Jahr 572 /3 vom Typus DOW r, NI'. 35, abel' in cler \Verkstatte E, fUr clic
b is zur Zeit keine Exemp lare bekannt waren.

