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r, DESCOPERIT LA

Deş i în Scythia Minor au Iost aflate un număr ap reciabil de tezau re aparţ inîn d secolelor IV~ V e.n.! , totuşi prea puţine descoperiri
de acest gen au făcu t obiectul unor studii mai ample, iar rezultatel"
cercetării publicate"' Astfel că informaţiile ce ne sînt oferite de aceste
documen te istoriee de prim ordin, nu au pu tut fi integral utilizate în
st ud iile d e istorie dobro!:!cană :1 ,
În cadrul preocupărilor Ce se circumscriu problemelor privind situaţia provi nciei de la Dunărea de J os în secolele IV~V e .n . considerăm că nu este de prisos să facem cunoscut cît mai grabn ic acest
tezaur.
In ziua de 28 noiembrie 1968, prof. A. Dumilraşcu, împreu nă cu
elevii - n1embrii cercului de istorie de la şcoala generală nr. 2 Med1 Din tezaurele de sec. TV-V e.n., descoperite in Dobrogea amintim aici
tezaurul dc la Măcin, ef. Em . Condurachi. Tezaurul de nwnede arqintate de la Măd,"".
în HrisovuI, I, 1941, pp. 77-99; tezaurul de la Tatlageac, ef. Gh . Buzdugan, Tezaun d de la Ta/"lageac, în CN A: XVII. 127-128, 1943, pp. 168-170: depozitul descoperit la Cons tanţa şi publicat de Gh. P oenal"u-Bordea, Note numismatice clODrogene, În SCN, IV. 1968, p . 399, nI". 6; precu m şi tezaur'ele de la Adamclisi ş i Fintina
Mare. asupra c ărora B. Mitrea dă o prim ă informaţi e în D escoperiri, in SC I V, IX,
1958, 1, p. 155, nI'. 25 ş i 26 : tezaurul de la 6 Martie (jud . Tulcea), apuci Gh. Poenaru Bordea, Monede r ecent descoperite la Histria şi unele probleme de circulaţie
mone tară in Dobrogea antică, in Pontica, IV, J971, p. 323. n ota 22; tezauru l de la
Sara îu. acum la Muzeul de istorie al RS .R.; tezaurul de sec. V e.n . aflat În perimetrul Edificiu lui cu m07.aic, păstrat acum la Muzeu l de arheologie Constanţa;
tezaur u l de la Mircpa Vodă (Cilibichioi), d. C. Moisil, Man ete şi tezaure monetare
gă s ite în România şi în ţinu turile româneşti invecinate (vechiul teritoriu geto-dac),
în BSNR, X, 191 3, nr. 19, p. 2l, nr. 7.
2 Tezaurel e de la Măcin ş i TatlagcCI.c, vezi Em. Condurachi, op. cit., pp. 7799; Gh . Buzd ugan , OlJ. cit., pp. 168-170 .
.: Ne gî ndim la importanţa ce ar avea publicarea tezaurului de la Adamclisi
pentru cunoaşte r ea secolu lui IV e.n., şi al cărui m oment de îngropare a r putea fi
coroborat cu niv elul de distr uger e surpri ns recent in cetate ; sau la tezaurul găs it
pe pa va j ul cu m ozaic ş i care ne su gerează, 'ce l puţin, o dezafectare a terasei cu
paviment. în sec. V e.n., cu mult înainte de dispariţia edificiului tom itan, dacă
acesta îşi încetează e xi stenţa î n sec. VI e.n .
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gidia, au vizitat cariera de a rgilă a F abricii de cărămidă d i n localitate,
pen t!' u a culege material a rheologic. Cariera, care se află situată în
marginea de nord-vest a oraşului. a afectat o aşezare rurală romană 4.
1n n1alul nordic al carierei se ptofilau tre i gropi conţinînd ma terial arheologic. Din una din gropi , in ti mpul săpaturilor la carieră. a
a părut o amfol'etă~ a cărei gît şi tOl'ţi au fost sparte de lucl'ăto ri. Observînd vasul, grupul de elevi a d egaja t pămintul din jurul amforetei
Astfel s -a putut recupera restul vasului în care s-a găsit un bloc con1pact de monede. in aceeaşi groapă au apărut şi numeroase fragmente
ceran1ice ş i oase de animale.
Datorită informaţiilor neconcludente pe care le posedăn1, nu putem .,ti dacă cele trei gropi reprezintă u rmele a tot atîtea bord eie,
sau sînt doar gropi menajere.
AmIoreta cu caneluri este lucrată dintr- o pastă roşie bine arsă .
Suprafata vasului este acoperită cu un slip de culoare b e j-verzui 5.
lnălţimea păstrată 34 em., diametru II em.
In vas au fost găs i te un numiir de 31 lnonede de bronz şi de ar··
gint, romane in1periale si coloniale emise de cet ăti l e din M oesia Infe]~'ior şi Thracia .
·
,

Amforeta şi monedele au fost donate de deseoperitori în vara
anulu i 1971 Mu zeului de arheologie C ons t.anţa 6.

CATALOGUL MONEDELOR DIN TEZAUR
Roma
1. Vcspasian.

AE. ../... 10.fl 7 _~ . 26 mm . Foarte
BMC, II, 756. Anul 70 e. n.
2.

~1 ntcnius Pius.
A R. ../... 2,64 g. 18 mm. Foarte
Bi\'IC, IV, 173. Anii 140-144.

t oc ită.

tocită.

3. AE.1'-. 11,76 g. 24,5 mm. Tocită.
B MC, IV, p. 336, +. Anii 155-156.

4. Phili ppus 1.
AR. -1-.5,28 g. 22 rom. Tocită.
Cohen 2,32. RIe, 29. Anii 244-247.
5. Ol aci1la.
A. R.. ;7\ . 3.22 g. 22.3 mm.

Puţin tocită.

Cohen 2, 4. RIC, 125 (e). Anii 246- 2-t3.

" Poate o altă aşeza re rurală decît a cel Vieus Urb ... , penb'u localizarea acesla Medgidia vezi C/L, III, 14441; G,'. Tocilescu, Fouilles et recherches
.archeologiques en Roumanie, 1900, p . 205, nr. 28; Emilia Doruţiu, Precizări topografice despre unele inscripţii dobrogene, in SClli, XV, 1, 1964, p. 132, nI'. 4.
tui

ViClIS

;; Vezi f. 1.
fi
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Te 7.aurul a fost inl'f' gistrat în r eg istrul ele

creşterea

col ecţ iil o r

la nr. 71.

Al'elatc.
'6. COlisl.antin H.

AI::. +. 2,8l g . 18,5 mm. Tocită.
HIC, 255. Anii 322-323.
Siscia.

7. Constantinopol.
AE. .J.. 2,24 g . 16,2 mm. Tocită.
HIC, 24 1. Anii :334-335.
Thcs:::.aloniea
"8 . Valens.
AE. t. 2,13 g. 16,4 mm.

Tocită.

LRBC, II, 1781. Anii 367-375.
Heraclcs.
9. Galc1·ius.
AE. .J.. 5,82 g. 26.3 mm. T oci tă.
HIe, 37 a. Anii 308- 309.

W. Constantius Il
AE. t . 1.87 g. 16,4 mm. Puţin
RIe, 123. Anii 330- 333.

'H Tr'

tocită.

11. Roma.
AE..J.. 2,10 g. 17.2 mm. Tocită.
RIC, 129. Anii 330-333.
Constantinopol

12. C0nstantius II.
AE. t. 2,78 g . 17,1 mm. TQdtă.
LRBC, Il, 2043. Anii 351-:354.
13.

Ar~. ~ . 2.37 g. 17,5 rom. 'foc ită .
LRBC, II, 2043. Anii 351·-354.

14. lulian Il.
Ar:. +. 2,49 g. 19,6 fim. Tocită.
LRBC, n, 2060. Anii 361-363.
1.5. Theodosiu s 1.
AE. -+.4,97 g. 21 ,2 mm. Foarte tocită.
LRllC, lI, 2172. Anii 383-39~.

-.:L
CONSA

---L
C[ON5]?

~

cONspr-'*

+1
[CDN5]?

Nicomcd ia
16. Constantin 1.
AE.~.

1,37 g. 17 mm. Mult
HIC. 188. Anii 330---335.

tocită.

17. AE. t. 1,36 g. 14,2 mm. Puţin tocită,
LRBC, I, lJ:l2. Ani i 337-341.

SMNB

Cyzicus

18. Diocletian.
AE. -+. 3,05 g. 20 mm. Tocită.
RIe, 15 a. Anii 295-299.
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19. Ga lerius.

KA

.'\.E. 7' . 2,27 g . 21 mm. T oc ită.

RIe, 19 b. Anii 295-299.
20. Constan t in 1.
AK "-. 2,8 1 g. 19,3 mm. Tocită .
RIC, 3. Anii 313-315.
2 1. Licin ius.
AE. "-. 2,70 g. 22,4 rom. Tocită.
RIC, 4. Anii 313-3 15.
22. CrisplI s.
AE . .:.. 3,13 g . 19 mm . Pu ţin tocită.
RTC, 10. Anii 317-320.
Antiochia

~
SMK

23. Constantin Il.

AE. t . 2, 15 g. 19 mm. Toc i tă.
RrC, 87. Anii 330-333. 335

24. Cons tans.
AE. t . 1,11 g. 14,6 mm. Foarte toc ită.
LRB C, I , 1384. Anii 337- 341.
Mon ede coloniale g receşti.
25. M esambria : PhiZippus lI.
A E . IL . 10,95 g. 26,2 mm. T ocită .
BMC, Thrace, Mesambria 23.
26. Nico polis : ?
A E..J.. 2,5 1 g . 15,5 mm. Foarte tocită.
Pick, ?
27. Marci onopolis : ElagabaI şi Iulia Ma esa.
Av.

AVf j( MAvr ArH.IlNflNOC IOVAIA MArCA Avr Bustul

laur. dl·ap. spre dr., bustul
spre st.

Rv.

VI11~i\ AtiT

CE .. MRK1ANO nOIlIT,IN

ţine

patcră

şi

j5j MAN?

...

împăratului,

î mpărătesei

cliad ., dl'ap.

Tyche spre st.

cornul abundenţei j in
cîmp st. E. AE . ..:. 10,15 g. 26, 3 mm. Tocită .
Pi ck, 964 var.
28. Marcianopolis : Philippus Il.
AE. 7' . 10,45 g. 26,4 rom. Tocită .

Pick, 1209.
29. Calla tis : Septimius Severus.

Av N'

r ' 1' fl r./CEVHPOC nEP/ r

Capul la ur, Spl'C dr .

Rv KAAAAT0 j AN D. N. Nikc, in chiton şi hymation,

cu aripil e de sfăc u te, m e r ge spre d r. ş i
mîna d r. o cunună, iar în mîna st. o
î n cîm p dr. €
A E . . .j. 11,19 g. 25 mm . T oc it ă .

Piek, 30. T om;Î.s : L uciZla.
AE....j... 4,84 g . 2 1,3 mm.
Pick-R egling, 26i9.
31. To mis : Iulia Domna.
AE. 7' 3,31 g. 17,9 rom.
Pi ck-Regling, 28 15 .
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Tocită .

Tocită.

ţine

în

ramură;

In acest depozit se af.lă două monede ce constituie noutăţi numisTIlatice. Moneda bătută de Marcianopolis pentru Elagabal ş i Iulia Maesa
este o variantă pentru legenda aversului la tipul înregistrat de B. Pick
în corpusul său ·l a nr. 964 7. Cea de-a doua monedă, emisă la Caliatis
-de Septimius Sever, nu este consemnată în lucrările de specialitate 8.
Totuşi nu este exclusă posibilitatea ca piesa noastră să fie un exemplar
mai bine păstrat decît moneda ce provine din tezaurul de la Mangalia
1960 şi a fost publicată de C. Preda 9.
In ceea ce priveşte atelierele din care provin monedele imperiale
şi ordinea de frecvenţă a monetăriilor pentru sec. IV e .n. situaţia se
prezintă astfel:

i Pen tru descrierea monede i, vezi mai sus inventarul tezaurului n1'. 27.
S Pentru descri erea monedei vezi mai sus inventarul tezaurului nI'. 29.
!'l C. Preda, Monecl e Tare şi inedite Histria, CaZlatis şi Tomis din tez-Qund de Za MangaZia, in SeN, IV, 1968, p. 224, nI'. 4 ; mai pe l arg asupra monedei
vezi ş i R. Ocheşeanu, Monede Tare şi inedite din colecţiile Mu zeului el e arheologie

Constanta, moneda nI'. 2, în acest volum.
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Atel1iejru'l ldin Roma este prezent cu cinci monede, din care trdi:
de argint, dar toate monedele sînt emise în secolele I - III e.n. Astfel:
că monetăria din Roma nu intră în cadrul discuţiei noastre.
Din Ades 10, singura nl0netărie extrem-occidentală prezentă în
acest tezaur, se află doar o ll10nedă de sec. IV e.n., sau un procent de
5,260/u 11. De asemenea, Sis eia şi Thessalonica sînt prezente cu cîte un
exenlplar. Restul nlonedelor provin din atelierele răsăritene 'ale imperiului. În ordinea f' reevenţei, atelierele sînt următoarele: Cyzic cu cinci
exemplare şi un procent de 26,30'/ 0; Constantinopol este prezen t cu
patru piese şi cu un procentaj de 21,04 D/ u ; Heraclea cu trei m_onede şi,
un pr()cent de 15,78 0/ 0 ; precum 'Şi Nicomedia şi Antiochi'a cu cîte două
exemplare, adică fiecare cu un procent reprezentînd 10,520/ 0.
Aşa cum reiese din structura acestui tezaur, numerarul aflat în
circulaţie în sec. IV e.n. în Dobrogea provenea 111_ai ales din nl0netă
riile orientale 1:.1. Pînă ]a înfiinţarea a telierului din Constantinopol, nlajori tatea pieselor provin din Cyzic şi Heraclea .13, după anul 326, mone ..
tăria din Constantinopol ocupă primul loc 1lI.
Cele şapte monede coloniale sînt emise de Tomis, Callatis, Marcianopohs, Nicopolis şi Mesambria, deci, de cetăţi al căror numeral'
circula curent pe teritoriul provinciei dintre Dunăre şi I\lare in secolele I-III e .11 . .15.
Monedele emise pină în anul 294 sînt în număr de 12 şi reprezintă un procent de 38,70% din totalul exemplarelor.
Da torită numărului mla re de monede anterioare secolului IV e.n.,
aflate în acest tezaur, ne aflăm în situatia de a nu şii dacă, structura
t ezaurului de la Med.gidia re-E1ectă cu adevărat caracterele generale ale
circulatiei monetare la Dunărea de Jos după catastrofa de la 378 16 , şi,
10 O monedă emisă la Ades a fost descoperită la Isaccea, ef. Gh . PoenaruBordea, Monede recent descoperite la Histria şi unele probleme de circulaţie 111.0netarti in Dobrogea antică, în Pontica, IV, 1971 , p. 323, nota 22.
11 Procentele se referă numai la cele 19 moncc1 e, emise după reforma monetară din anul 294.
J2 Vezi Gh. Poenaru-Bordea) op. cit., p. 324; precum şi tabelul monetăriilor
la Gh. Buzdugan, op . cit.. p. 170.
13 V ezi Gh . Poenant-Bordea, op. cit., p. 324, dar pe primul loc Heraclea şi
apoi CY7.ic; pentnl comparaţie vezi şi indexul II, monetării, la R. Ocheşeanu şi
Gh. Papuc, Monede greceşti, romane şi bizantine, descoperite În Scythia Minor, I.
in acest volum.
11, Vezi Ch. Poenaru-Bol.'dca, op, cit., p. 324; R. Ocheşeanu şi Gh . Papuc ,
op. cit., indcx II în acest volum; Gh. BU7.dugan, op cit., p. 170, unde pentru m onecle post 326. frecvenţa atelierelor este următoat'ea: Constantinopol = 29 moned e .
Nicomedia = 26, Cyzicus = 16, Heraclea = 7, Sirmium = 1. C. stavru. Două
morminte romane la Şipote. în mss, unde însă Cyzicus = 4; Heraclea == 4, Constantinopol = 3, Nicomedia = 2, Thessalonica = 2, Sirmium = l.
1.:) E.g. C. Preda, Date şi concluzii preliminare asupra tezaurului descoperit
la Mangalia in anul 1960, în SCIV, XII, 1961, pp. 241 - 251, vezi şi R. Ocheşean u
şi Gh. Papuc, op. cit., monccle greceşti) Aelamdisi, nI.'. 1-4.
1G Tezaurul de la Tatlageac pt'ecum şi depozitul din mormîntul II ele l a
Şipote, conţin numai monede de sec. I V e.n., ceea ce confirmă o circulaţie normal ă
în Dobrogea inaintea catastrofei ele la Adrianopol; vezi şi Gh. Poenaru Borelea,
Note ·/t'l.lmismatice dobrogene, în SCN, IV, 1968, p. 399, nr. 6.
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dacă, se poate surprinde in componenţa sa mulţimea nominalelor ilust rate prin emisiuni de mult ieşite din uz, tocmai datorită acelei pen urii
de informaţii a t it de mult resimţiti in studierea fenomenelor moneta re de sec. IV- V e.n. ". Pentru Medgidia referirile ş i oomparaţiile
necesare se reduc doar la un singur tezaur. care este ascuns, d upă toate
probabilităţile, la acei aşi epocă LK . în tezaurul de la Strunga, din totalul pieselor identificate, un nUln ăr de 15 monede, sau un procent d e
25,850/0, sînt emise înaintea domniei lui Diocletian in. Astfel că este
foarte probabil ca cele două tezaure să ilustreze mai d egrabă reintegrarea în circulatie a emisiunilor an t erioare secolului IV e.11., datorită
"lipsei de num erar adecvat :.}(), decî t să reprezinte cazuri particulare, generale de evenimenle locale şi lipsite de o semnificaţi e mai largă.
Oricum, în structura celor două tezaure, c.onsi d erăm că am surprins fenomenele de criză monetară reflectate prin lipsa acută de numerar adecvat, J~psă ce este resimţită p e piata Scythiei Minor in deceniul 9 al sec. IV e.n . 21 . Numai astfel n e putem explica şi tezaurizarea
'tlTIor emisiuni fără p utere de circulaţie, bătute în secolele I-III e.n . 22,
şi care nu puteau fi tezaurizate decit într- o epocă de criză, ca aceea din
deceni ul 9 al sec. IV.
Momentul al cătuirii şi m a i apoi al ascunderii tezaurului, care se
încheie cu o lnonedă emisă de Theodosius în jurul anului 383, nu poate
f i p usă decît în l egătu ră cu evenimentele tulburi din ul timele decenii
ale sec. IV e.n " cînd, după dezastrul de la Adrianopol, provincia Scythia
Mino r era infesfată de populaţi ile gotice 2;: .
l i G h . P oenaru Bordea deplîngea această situ aţi e, ef. Gh. Poen~ ru-B o rd ea,
op. cit., p. 397.
18 Tezaurul de la Strunga. care conţine trei m oncde de la Theodosius 1, ef.
Octavia n Jliescu, În semllări pril;itoare la descoperi ri mOlletm·e. în SCN, II, 1958.
p . 453. nr. 10.
i !) D i n păcate , acest tezaur este publicat numai ca listă ele împăraţi.
20 Astfel În te;..:a ul'ul de la Medgidia sin t doar d ouă monedc e mise după stingerea rlinastiei constantiniene (363 e.n.), adică 6,450/0 din totalul m o nede lor, iar l a
Strunga sînt doar tre i m oned e , toate e mi se de Theodosius, reprezentînd un procen t
'Cle 5,160/0 din monedele identifi cate.
21 Pen tru r eintegrarea î n circula t ie a m onedelor i eşite din uz. vezi Gh . P o-enaru Bordea, Monede Tecen t desco perite la Histria şi unele probleme de circulaţi e
monetară în Dobrogea. an tică, în P ontica. IV, 1971, p . 32l.
22 O m o nedă d e la Domiti a n , precum şi o moned ă de sec. I, dar pe care nu
am putl.lt-o determina. am găsit şi Într-un mic depozit monetar d e caracter f u nerar,
d escoperi t de curînd la Ma!lgalia şi care se înch e ie cu o monedă de la Commodus.
2.1 Ar putea fi ascuns în pri ma parte a domniei lui Theodosius, moneda fiind ,
după s ig l ă . emisă pe la inceputul per ioadei 383-392, pînă la sosirea împăratu l u i la
D un ărea d e Jos în 386. Dar, gradul d e tocire al m onedei. ar putea fac e ca ace s~
depozit să fi e ingropat ş i după această dată , dacă nu cumva m o neda este slab
imprimată din batere. Oricum, la această dată nu avem e lemente suficiente pentru
a loca li7.a eve nimentul ce a d us la imposib ilitatea ca acest tezaur să fie recuperat
de căt r e propl'Îe tar. P e ntru perioada 383-392 la Dunăl'ea de J os, vezi J. B arnea,
Dobrogea de la T eodosiu 1 la Iu stinian (379-527), Federaţii goţi în Dobrogea, in
Din istor ia Dobrogei, 1f, 1968, pp. 402- 405.
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Numai publicarea viitoarelor descoperiri monetare, dar mai ales.
reanalizarea tezaurelor deja cunoscute, vor confirma sau nu incheierile
noastre} pe care, datorită circumstanţelor, nu le putem socoti decît
provlzorii.

UN TRESOR DE THeODOSE 1, TROUVE A MEDGIDIA

Resume
L es autcurs presentent un tresar de monnaies romaines. imperiales et des
colon ies, decouvert fortuitement it Medgidia, en 1968. sur la carriere d'argile de la
tabriq~Je de briques ele cette localite.
L~ tresar ren ferme 31 monnaies, dont 5 exemplaires romains des Iel'_IIr c s.
de n. e. (3 etant en al'gent), et 7 monnai es des colonies grecques de Messembria.
Marci9nopolis, Nicopolis, Callatis et Torni, le reste representant des monnaies en
bronze du Ive s. de n. e.
Les auteurs sont d'avis quc le tresor a ete constitue et cache pendant les
premieres annees du regne de l'cmpereur Theodose r, notamment apres 378, anneee
de la caiastrophe d'Adrianople (la dernÎere monnai e etant datee, d'apres LRBC.
des annees 383-392 de n. e.). On expliquc la remise en circulatian des monnaies
d u reI'-lIre s. et leu l' thesaurisation par le manque de nllmerai"e adeqllat, dans les
conditions trollbles de la geme dece!1.nie du IVe s. de n. e. en Scythie minellre, pal'
suite de la presence des Gothes.

EIN MtJNZSCHATZ VON THEODOSIUS 1. IN MEDGIDIA

Zusammcnfassung
Di e Verfasser beschreibcn einen im Jahre 1968 zufăllig in Medgidia in der
Tongrube cler Ziegelfabrik cler Ortschaft gefundenen Schatz von romischen MUnzen
der KaiseI'zcit und der Kolonien.
Der Schatz besteht aus 31 Munz E'n. davon 5 Exemplare aus der "omisc hen
Kaiserzeit von 1. bis 3.Jh.uZ. davon 3 aus Silber sind; 7 griechische Miinzen
cler Kolonien Mesembria, Marcianopolis, Nicopolis, Callatis unei Tomis; die librigen
sind Bronzemilnzen aus dem 4.Jh.u.Z.
Di e Verfasser geben der Mcinung Ausdruck. daJJ del' Schatz nach dem
Jahre 378 (Niederlage bei Adrianopel), in den ersten Jahrcn cler Herrschaft Kaisers
Theodosius 1. zusammengetragen und versteckt wurde (die letzte Mlinze datiert
nach LRBC in clie Jahre 383- 392 u .Z.). Die Verfasser erkHiren den erneulen Umlauf
und die Hortung der Mlinzen aus dem 1.-3. Jh. durch den Geldmangel, der in de n
wirren Vcrhiiltnissen des 9. Jahrzehnts des 4. J h. durch die Anwesenheit der
Cot en in Kleinskythien herrrschte.

