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VII. Moneda lui Constantin cel Mare 

1. ASPECTE ECONOMICE ALE POLITICII ROMANE IMPERIALE 
IN VREMEA LUI CONSTANTIN CEL MARE. 

De-a lungul istoriei multiseculare a Imperiului roman, moneda~ 
ca de altfel şi alte instituţii, a parcurs o întreagă evoluţie, adaptîn
du-se mai repede sau mai lent condiţiilor noi ce se iveau permanent. 
uneori la intervale mai rare, alteori mult mai frecvent. 

In linii mari, bazele sistemului monetar roman, stabilite în ulti
mele zile ale Republicii, s-au menţinut pînă la sfîrşitul Imperiului. 
Caracteristica dominantă a acestui sistem consta din folosirea unui 
triplu etalon monetar: aur, argint şi bronz, cu unităţi de bază emise 
în fiecare din cele trei metale; intre aceste unităţi, existau rapor
turi de valoare reală. Stabilirea şi păstrarea raporturilor dintre di
versele nominale decurgeau din fixarea unui anumit număr de piese 
din aur, argint sau bronz, ce urmau să se bată dintr-o libră, unitatea 
sistemului ponderal la romani. Echivalenţa în grame a Iibrei romane 
a făcut obiectul unor numeroase studii, care au ajuns la valori dife
rite1. Recent, s-a propus echivalenţa de 324 g pentru o libră2 , va
loare care, chiar dacă nu corespunde exact cu greutatea unităţii sis
temului ponderal roman, are totuşi meritul de a reprezenta o mă
rime perfect divizibilă. Se ştie într-adevăr că libra romană se di
viza in 12 uncii, fiecare uncie, la rindul ei, impărţindu-se în 24 de 
unităţi, denumite scripulum; ţinînd seama de această diviziune şi de 
echivalenţa de 324 g, propusă pentru o libră, se ajunge la urmă
toarele formule: 

1 llbră a 324 g=12 uncii a cite 27 g=288 ~ipula a ctte 1,125 g, 

1 unele a 27 g=24 scripula a cite 1 125 g, 

Dintr-o cantitate de metal echivalentă cu unitatea sistemului pon-
deral, deci dintr-o libră de metal, se băteau un anumit număr de 
piese de aur, argint sau bronz, număr fixat cu stricteţe de către 
autoritatea emitentă. Astfel, la sfîrşitul Republicii, cele trei nominale 
principale şi anume: denarius aureus sau, pe scurt, aureus, din aur, 
denarius, unitatea de argint, şi as, cea de bronz, erau emise după 
următorul sistem: 

aureus: 1/40 dintr-o libră, deci cu o greutate teoretică de 8,10 g~ 
denarius: 1/84 dintr-o libră, deci cu o greutate teoretică de 3,84 g; 
as: 1/2 dintr-o uncie sau 1/24 dintr-o libră, deci cu o greutate 

teoretică de 13,5 g3. 

124 



Se inţelege că in realitate, greutatea efectivă a fiecărei piese in 
p1:1rte oscila, in plus sau în minus, faţă de valorile indicate, valori 
care pe de altă parte, prin uzura datorită circulaţiei, tindeau să 
scadă în mod permanent; acest fapt, mai ales în cazul monedei de 
aur, ducea la o scădere continuă a valorii reale, intrinsece, în raport 
cu valoarea nominală. 

In acelaşi timp, variaţiile înregistrate de cantitatea de aur şi ar
gint monetizabile, existente de la o perioadă la alta în tezaurul im
perial, determinau, intr-o largă măsură, schimbarea raporturilor 
reale de valoare între cele trei nominale principale: aureus, denarius 
şi as. 

La cele de mai sus, se adăugau, ca fenomene susceptibile să mo
difice sistemul monetar roman, aşa cum fusese stabilit la sfîrşitul 
Republicii şi începutul Imperiului, şi o serie de factori extra-econo
mici: frămîntările sociale, trecerea printr-o perioadă mai îndelun
gată de pace, ceea ce se reflecta într-o stabilitate economică relativă. 
ori, dimpotrivă, confruntarea Imperiului cu perioade de războaie 
civile sau campanii prelungite purtate la hotarele statului, pentru 
a stăvili atacurile neamurilor barbare. Aceste cauze atît de complexe 
exercitau pre~iuni asupra sistemului monetar, obligind autorităţile 
imperiale să ia din timp în timp măsuri\ in vederea restabilirii 
echilibrului economic şi financiar. Prin amploarea lor. asemenea 
măsuri constituiau uneori adevărate reforme monetare, consemnate 
ca atare de izvoarele contemporane. De aceea, nu este de mirare 
faptul că sec. al III-lea e.n., caracterizat printr-o gravă criză eco
nomică, a cărei durată a însumat citeva decenii, a cunoscut şi cele 
mai numeroase reforme monetare5. 

La vremea în care îşi începea domnia Constantin cel Mare, era in 
vigoare sistemul monetar reorganizat prin reforma lui Diocleţian, 
interveni~ă in anul 2946• ·Ca urmare a acestei reforme, principalele 
unităţi monetare ale Imperiului roman se bat, incepind din 294, cu 
următoarele caracteristicF: 

aureus, nominalul de aur, în greutate de 1/60 dintr-o libră, cîn
tărind deci în mod teoretic 5,40 g; avea marca de valoare ~ (60); 

denarius argenteus sau, simplificat, argenteus, nominalul de ar
gint, in greutate de 1/96 dintr-o libră, prin urmare 3,375 g, greutate 
teoretică; era marcat XCVI; 

follis\ nominalul :principal de bronz, avind pe avers efigia emi
tentului 1aureată; avea in conţinut circa 4o;0 argint şi se bătea pe 
baza tlc 1/32 dintr-o libră, deci avea o greutate teoretică de 10,125 g; 
marcat XXI sau XX I; 

ne;~antoninianus9, de bronz, cu urme neînsemnate de argint şi 
purt:nd pe avers efigia radiată a emitentului; gre1_.1tatc de 1/110 din
tr-o libră sau 2,945 g; 

denarius' 0
, de bronz, cu efigia laureată a emitentului; în greutate 

de cea 11220 dintr-o libră, deci de aproximativ 1,45 g. 
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Pe baza acestui sistem, erau statornicite următoarele echivalenţe 
între nominalele enumerate mai sus: 

1 au.reus = 15 argenteill = 75 folles = 750 neoantoniniani = 1500 dinari 
1 argenteu.s = 5 folles = 50 neoantoniniani = 100 dinari 

1 follis; = 10 neoantoniniani = 20 dinari 
1 neoantoninianus = 2 dinari 

Cîţiva ani mai tîrziu, in 301 sau 307, are loc o reducere a greu
tăţii principalului nominal de bronz, denumit in mod obişnuit follis 
şi anume, de la 1/32 la 1/48 dintr-o libră12, noua normă ponderală 
corespunzînd cu greutatea de 6,75 g13• Această reducere, iniţiată de 
monetăriile din vest: Londinium (Londra), Treveri (Trier) şi Lugdu
num (Lyon), aflate sub controlul direct al lui Constantin cel Mare, 
se extinde la cele din centrul Imperiului, stăpînit de Maxentius, şi 
apoi la cele din est, care erau sub autoritatea lui Galerius Ma.xi
mianus14. 

Urmează o serie de reduceri ale aceluiaşi nominal de bronz, redu
ceri invederate în ultima vreme pe baza studiului intreprins asupra 
greutăţii medii a emisiunilor ce s-au succedat de la 310 pînă la 
moartea lui Constantin cel Mare. Uneori, diferenţele de la o normă 
ponderală la alta sînt destul de greu de apreciat; ca în orice cerce
tare de metrologie antică, ne găsim in faţa unor reconstituiri teore
tice moderne, care au mai de grabă valoarea unor simple ipoteze 
de lucru. Cu aceste rezerve, vom expune şi noi in cele ce urmează 
masurile de politică monetară din domnia lui Constantin cel Mare, 
privind reducerea nominalului de bronz denumit follis: 

310: redus la 1/60 libră, greutate teoretică 5,40 g15; 

- 312 sau 313: redus la 1/72 libră, greutate teoretică 4,50 gt6 ; 

- 314: redus la 1/86 libră (cu aproximaţie); greutate teoretică 
3,76 g 17 ; 

- 318: redus la 1/96 libră, greutate teoretică 3,375 g18, cu o va
loare nominală de 25 dinarit9 (acest dinar fiind o unitate de cont, 
neemisă efectiv)2o; 

- 321: in monetăriile de sub autoritatea lui Licinius, se menţine 
această normă ponderală, dar se reduce valoarea nominală la 12,5 
dinari (emisiuni purtînd marca de valoare XIIr); această situaţie 
se menţine pînă la înfrîngerea şi detronarea lui Licinius, cînd Con
stantin cel Mare restabileşte valoarea d2 25 dinari pentru un follis 
pe tot teritoriul Imperiului roman, reurrificat sub o singură stăpî
nire (324)21 ; 

322: follis redus la 1/108 libră, greutate teoretică 3,0 g22 ; 

-- 330: redus Ia lr20 libră, greutate teoretică 2,70 g23; 

-- 334/335 şi 335: redus la 1/192 libră, greutate teoretică 
1,687 g24• 

Concomitent cu reducerea greutăţii nominalului follis - nume 
pe care îl va purta de acum înainte această monedă de bronz, timp 
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de citeva secole25 - încetează, din anul 307, emiterea celor doi sub
multipli, de asemenea de bronz, creaţi prin reforma lui Diocleţian; 
neoantoninianus şi denarius, acesta din urmă devenind o unitate de 
cont26• 

De o importanţă deosebită este însă o altă măsură din cadrul po
liticii monetare a lui Constantin cel Mare şi anume, crearea, în 
anul 309, a unui nou nominal de aur, denumit soridus27• Norma 
ponderală a acestui solidus era d2 1/72 dintr-o libră sau 4 scripula, 
ceea ce echivalează cu greutatea de 4,50 g, iar titlul aurului de 
aproximativ 950/1 00023. CîtăYu vreme, s-a continuat baterea vechiu
lui nominal roman, aureus, de 1/60 dintr-o libră, dar datorită cali
tăţilor arătate mai sus, menţinute constante, noul solidus a reuşit 
să se impună şi să supravieţuiască Imperiului roman, prin preluarea 
sa de către bizantini29• Pe lîngă solidus, s-au emis şi piese divizio
nare: 1/2 solidus, cu denumirea de quinarius3o, semis sau semissis31 , 

în greutate de 2,25 g, şi 9/24 dintr-un solidus, denumit triens sau 
tremissis, în greutate de 1,71 g32 ; de asemenea, în unele împrejurări 
şi cu d(~stinaţie specială, ca daruri oferite de împărat, s-au emis şi 
multipli de solidus, de la 1 1/2 solidi in sus33• Aceste monede cu 
caracter excepţional sînt cunoscute în numismatică sub denumirea 
de medalioane. 

Intre solidus şi aureus, raportul era de 5 aurei = 6 solidi34• 

Argintul, supus unor continue presiuni, între aur şi bronz, s-a 
bucurat de o mai mică atenţie sub domnia lui Constantin cel Mare. 
S-a continuat emiterea piesei de 1/96 dintr-o libră, creată de re
forma lui Diocleţian; această monedă va căpăta denumirea de sili
qua35. Incepind din anul 324, Constantin cel Mare a introdus un 
nou nominal de argint, avînd norma ponderală de 1/72 dintr-o libră; 
deci cu o creutate teoretică de 4,50 g, la fel ca la solidus de aur; 
noua unitate va fi denumită miliarense sau miliarensis36, datorită 
faptului că era echivalentă cu 1/1000 dintr-o libră de aur37• Intre 
miliarensis şi siliqua, raportul era de patru siliquae = trei milia
renses~3. 

Avînd cele trei principale valori nominale ca piloni de susţinere 
- solidus de aur, miliarensis de argint şi follis de bronz - sistemul 
monetar întemeiat de Constantin cel Mare a făcut faţă cu succes 
condiţiilor impuse de situaţia economică şi financiară a Imperiului 
roman, pînă la mijlocul sec. al IV-lea. Ulterior, cu adaptări şi re
tuşări cerute de schimbările inereatc! ale acestor condiţii, sistemul 
monetar constantinian a continuat să reglementeze viaţa economică 
a antichităţii. L-a moştenit apoi Imperiul bizantin, reforma mone
tară a lui Anastasius din anul 498 bazîndu-se pe aceleaşi unităţi 
principale: solidus de aur, miliarensis de argint şi follis de bronz, 
ca şi în sistemul lui Constantin cel Mare, deşi raporturile între cele 
trei monecle au fost schimbate, pentru a se ţine seama de noile con-
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diţii economice şi financiare. Aici, în Imperiul bizantin, cele trei 
nominale de inspiraţie constantiniană vor continua să fie în uz cî
teva secole încă, dovadă a durabilităţii ideilor economice care au 
luat fiinţă în domnia lui Constantin cel Mare. 

NOTE 

l Aceste valori se eşalonează intre 322,56 şl 327,45 g; enumerarea lor la Mi
chael H. Crawford, Roman Republican Cotnage vol. II, Cambridge Univer
sity Press, 1974, p. 592. 

2 Ibidem. 
3 Ibidem, p. 593-597. 
• Un istoric succint al acestor măsuri monetare la Max Bernhart,. Handbuch 

cler Mtlnzkunde der ramischen Kaiserzeit. Textband, Halle (Saale), A. Rie
chmann & Co. Verlag, 1926 p. 18-25 . 

.s Cu privire la reformele din acest secol, v. mai recent Jean-Pierre Callu, 
La politique monetaire des empereurs romains de 238 a 311, Paris, Edit. 
E. de Boccard, 1969. 

6 Despre data şi conţinutul reformei monetare a lui Diocleţlan, v. The Ro
man Imperial Coinage edited by C. H. V. Sutherland and R. A. G. Carson 
Vol. VI From Diocletian's reform (A. D. 294) to the death of Maximinus 
(A. D. 313) by C. H. V. Sutherland, London, Spink and Son Ltd., 1967, 
p. 1-2, 93-100 (citat mai departe abreviat: RIC VI); Jean-Plerre Callu, 
op. cit., p. 355-370; Lawrence H. Cope, Diocletian's Price Edict and Se
cond Coinage Reform in the Light of Recent Discoveries, in Numismatic 
Chrontcle7 , 17 (37), 1977, p. 220-226. 

7 Peste tot, calculele noastre sînt bazate pe valoarea ponderală de 324 g 
pentru Zibra romană; la RIC VI, p. 93, echivalenţele se bazează pe valoarea 
ponderală de 327 g pentru aceeaşi unitate. 

s Nume acordat convenţional acestui nominal, al cărui nume real nu ne 
este cunoscut; follis însemnează săculeţ, pungă, aluzie la modul in care 
circulau aceste monede (RIC VI, p. 97). Jean-Pierre Callu, op. cit., p. 362, 
crede că nomlnalul In discuţie era denumit nummus. Cf. idem, La circu
lation monetaire de 313 a 348, in Actes du VIII-eme Congres International 
de Numismatique New York - Washington, Septembre 1913, Paris - Bâle, 

1976, p. 228 n. 5; p. 233 n. 28; p. 238 n. 52. De la Constantin cel Mare mai 
departe, numele de follis se va impune, pentru a desemna principala mo
nedă de llronz; el va fi preluat de Imperiul bizantin şi se va menţine ca 
atare pînă la sfîrşitul sec. al XI-lea. 

B Denumire împrumutată de la Jean-Pierre Callu, op. cit., p. 369. 
to Ibidem, p. 370. 
u Echivalenţă propusă de Lawrence H. Cope, op. cit., p. 226; Jean-Pierre 

Callu, op. cit., p. 359, propune echivaienţa 1 aureus = 25 argentei. 
12 Jean~Pierre Callu, La circulation monetai:·c ... , loc. cit., p. 228 (norma pon

derală de 1/48 libră, data reducerii: 301); RIC VI, p. 100 (data reducerll: 
307). . 

ta RIC VI, p. 100, indică greutatea de 6,5-6,25 g. 
u Ibidem, p. 100-101. 
15 ln acest sens 'I'he Roman Imperial Coinage ... Vol. VII, Constantine and 

Licinius A. D. 313-3.17 by Pntridc M. BrUL::~, London, Spink anei Son 
Ltd .. 1966 (citat in continuar~: RIC VII), p. 9, unde re dă norma p:mdi.!rală 
de 2B carate = 5,20 g. 

18 Ibidem (norma ponderală de 24 carate = 4,50 g); Jean-Pierre Callu, op. cit., 
p. 228 (norma de l(i'2 dintr-o libră); RIC VI, p. 101, citează la anul 310, 
pentru jollis, o normă ponderală de 5,0-4,0 g. 
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l7 RIC VII, p. 9 (norma ponderalâ de 20 carate = 3,75 g (această reducere 
nu este insă acceptată şi de alţi autori). 

ta RIC VII, p. 9 (norma ponderalâ de 18 carate = 3,35 g); Jean-Pierre Callu, 
op. cit., p. 228. 

19 .Tean-Pierre Callu, op. cit., p. 236-241 şi nota 68. 
!O Denarius, cel mal mărunt nominal de bronz al reformei lui Diocleţlan, a 

fost emis num:li in anii 294/295, la Ticinum, Roma şi Siscia (nu insă, după 
toate prot.a~)ilităţile, şi la Cyzicus; RIC VI, p. 581, nota), apoi la Treverl, 
ln 302/303; Jean-Pierre Callu, La politique monetaire ... p. 370. 

ZI V. supra, n. 19. 
2J IliC VII, p. 9 (norma ponderală de 12 carate = 2,25 g); Jean-Pierre Callu, 

La circulation monetaire ... , p. 228. 
22 RIC VII, p. 9 (norma ponderală de 16 carate = 3,0 g). 
2 1 Jean-Pierre Callu, op. cit., p. 228 (data reformei: 334{335; norma ponderală 

de 1/192· l:bră); RIC VII, p. 9 (data reducerii greutăţii: 335; norma pon
derală de B carate = 1,50 g). 

zs 1 fltimul }o!Zi.~ de bronz va fi emis de Imperiul bizantin in anii 1081-1092, 
s•Jb domnia lui Alexius I. Comnenul; Cecile Morrlsson, Catalogue des mo

nrraies byzantines de la Bibliotheque Nationale, Il. De Philippicus a Alexis 
III (711-1204), Paris, Bibliotheque Naţionale, p. 676. 

2& RIC VI, passim (data incetării emiterii, intre 295 şi 307, diferă de la o 
monetărie la alta). 

27 Soliclus înseamnă plin, intreg (subinţeles: din aur), denumirea atrAg!nd 
atenţi:~ asupra titlului ridicat al aurului din care era bătută această mo
n~d.:i. 

29 RIC VI, p. 100; titlul de 950/1000 este curent pentru emisiunile de solidi 
din sec. al IV-lea. 

28 Ultima emisiune de solidi de aur, la Bizanţ, datează din anii 824-835, In 
domnia lui Theofil; Cecile Morrisson, op. cit., p. 513 n. 5. 

10 RIC VII, p. 3. 
Il Ibid€m. 
12 Ulterior, prin rcducPrea greutăţii la 1,50 g, nominalul denumit triens sau 

tremissis a reprezentat, cum de altfel indică şi numele său, 1/3 dintr-un 
sol-idus. 

n RIC VII, p. 3. 
11 Ibidem, p. 1. 
16 Ibidem, p. 7. 
18 Ibidem, p. 4; Jean-Pierre Callu, La politique monetaire .. . , p. 471 n. 1, 

preferă denumirea de miliarensis. 
17 Jean-Pierre Callu, op. cit., p. 471, n. 1; cf. K. Regllng, in: Friederich Frel

herr von Schrotter, Worterbuch der Milnzkunde, Berlin - Leipzig, Verlal 
von Walter de Gruyter & Co., 1930, s. v. miliarenle. 

18 4 siliquae a 3,375 g = 14,50 g = 3 mi!iarense1 a 4,50 g = 14,50 g. 

2. MONEDA LUI CONSTANTIN CEL MARE, CA INSTRUMENT 
DE PROPAGARE A IDEOLOGIEI IMPERIALE. 

Incă de la intemeierea Imperiului roman, in zilele lui Augustus 
(27 i.e.n. - 14 e.n.), moneda a servit permanent nu numai ca mijloc 
de schimb destinat satisfacerii nevoilor economice, ci şi ca instru
ment de propagare a ideologiei politice imperiale, adesea, in fa
voarea persoanei împăratului emitent şi a membrilor familiei sale. 
Cu spiritul lor realist, înzestraţi cu calităţi organizatorice fără de 
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asemănare in antichitate, romanii s-au folosit din plin, veacuri de-a 
rîndul, de acest mijloc de exprimare a ideilor lor politice, vehicu
lîndu-le, cu repeziciunea proprie circulaţiei monetare, de la un capăt 
la altul al vastului imperiu1• 

Ca şi predecesorii ori succesorii săi, Constantin cel Mare a recurs 
şi el, în mod curent, la această modalitate de propagare a ideologiei 
imperiale, în serviciul statului sau al propriei sale per::.oane. Două 
sînt aspectele pe care le îmbracă acest gen de propagandă: icono
grafie, plan în care se manifestă evoluţia efigiei imperiale ca şi ale
gerea deliberată a tipurilor monetare, potrivit ţ~lurilor urmărite 
de împărat; epigrafic, plan în care se poate urmă:·i expunerea pro
gramatică, sintetizată în alegerea legendelor, a inscripţiilor gravate 
pe monede2• 

Cum apare, sau, mai exact, cum a voit să apară Constantin cel 
Mare în ochii supuşilor şi contemporanilor săi, în răstimpul celor 
treizeci de ani de domnie? Astăzi, se ştie cu siguranţă că reprc~zen
tarea efigiei imperiale, pe monedele ce uri;l'lau să fie puse în circu
laţie, era reglementată în mod foarte strict, intrînd în atribuţiile 
unui oficiu central, condus de un comes sacrarum largitionum3• 

Portrdul imperial, executat de tin artist de frunte\ după dorinţa şi 
indicaţiile exprese ale împăratului însuşi, era apoi copiat în mai 
multe exemplare, care erau distribuite numeroaselor monetării ce 
funcţionau pe întinsul vast al Imperiului roman. In modul acesta, 
se asigura uniformitatea reprezentării efigiei imp?rialc, indiferent 
de locul de emisiune a monedelor celui reprezentat. Uneori însă, 
pînă la sosirea ~figiilor oficiale ale unui nou împărat, se mai înt'im
pla în monetăriile periferice să se recurgă în continuare, pentru ba
terea monedelcJr, la vechile tipare, reprezentînd imaginea împăratului 
detronat sau decedat, în jurul căreia se gravau numele şi titlurile 
noului stăpînitor al Imperiului5. Alteori, substituirea efigiilor impe
riale, în aşa fel încît portretului unui împărat să-i corespundă nu
mele şi titlurEe altui împărat, avea loc in moC: deiiberat, din rTwtive 
politL:~, ca de exemplu atît de frecvent in timpul primei tetrarhii6• 

In acest context istoric, portretul lui Constantin cel Mare, repre
zentat pe mor;edele emise in răstimpul celor trei decenii ale dom
niei sale, parcurge o întreagă e-voluţie stilistică, fazele sale succesive 
interesînd deopotrivă istoria artei ca şi istoria politică. In esenţă 
reaiist7, portretul lui Constantin cel Mare e redat la început în stil 
"tetrarhic": un caemr tînăr,8 cu barbă măruntă9, încununat c·.1 !auri 
(fig. 38,1-8) sau purtind coroana radiată, tipul obişnuit al efigiei 
imperiale, la sfîrşitul secolului al III-lea şi în primii ani ai celui ur
mător. Curind, alături de aceste reprezentări oarecum comune, apare 
o gamă întreagă d" alte portrete, acestea în tradiţia secolelor II
IIJ!'l: bustul împăratului purtînd cuirasă, cu coif, lance, scut şi glob 
suportînd o Victorie; toate aceste efigii creează o diversitate de emi
siuni, mai ales în ce priveşte nominalul de bronz, foliis 11 • 
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După victoria repurtată impotriva lui Maxentius la Pons Milvius, 
ln anul 312, şi cucerirea Romei şi a întregii Italii12, efigia lui Con
stantin cel Mare va lua drept model portretul lui Traian13, infăţi
.şîndu-se, ca şi acesta, fără barbă 14 (fig. 39,1-8). Noua imagine a 
lui Constantin cel Mare, neobişnuită în Imperiul roman, care nu 
mai văzuse un împărat cu barba complet rasă, de două veacuri, 
apare mai întîi la Ostia, unde este asociată cu legenda S.P.Q.R. OP
TIMPO PRINCIPI de pe revers 1 ă (fig. 39,1), şi ea aducătoare aminte 
a gloriei celui care a cucerit Dacia şi a transformat-o în provincie 
imperială. Acest tip de portret constantinian va fi menţinut timp de 
peste un deceniu 16. 

Ca urmare a celui de-al II-lea război civil, Constantin cel Mare 
infringe şi detronează pe Licinius, la 18 septembrie 324, în bătălia 
de la Chrysopolis17• Reunind sub sceptrul său întregul Imperiu 
roman, atît Occidentul cît şi Orientul pune capăt sistemu
lui tetrarhic creat de Diocleţian şi rămîne singurul Augustus pînă 
la sflrşitul vieţii sale; fiii şi în ultimii doi ani de domnie, nepoţii 
săi, pw-tind titlul de Caesares, aveau doar o putere nominală. Res
taurarea monarhiei imperiale prilejuieşte o nouă schimbare a efigiei 
lui Constantin cel Mare, de data aceasta cu tendinţe de idealizare; 
impăratul e reprezentat purtînd diademă, ca un basileus elenistic, 
îndreptîndu-şi privirea în sus, ca şi cum ar invoca harul unei di
vinităţi celeste1x (fig. 41,5). Diadema, inlocuind cununa de lauri sau 
coroana radiată, însemne tradiţionale ale împăraţilor romani pînă la 
această dată, apare pentru prima oară pe monedele emise la The
salonica în 324, apoi pe cele bătute la Sirmium şi Nicomedia in 
324/32519 ; ulterior, acest tip de efigie a fost adoptat treptat şi de 
celelalte monetării ale Imperiului2o. Forma diademei variază de la 
o emisiune la alta: simplă, în formă de bandă, ca o panglică de aur, 
ori împodobită cu perle sau cu rozete din geme şi pietre preţioase21 • 
Efigia diademată a împăratului va cunoaşte un larg ecou în anti
chitate, pînă tîrziu, în domnia lui Iustinian F 2• 

Alături de Constantin cel Mare, se emit monede în numele mem
brilor familiei sale: cei patru fii, cu titlul de Caesares: Crispus (317-
326), Constantin II (317-337, Caesar; 337-340, Augustus), Con
stantius II (324-337, Caesar; 337-361, Augustus); Constans (333-
337, Caesar; 337-350, Augustus); soţia sa, Fausta, Augusta, 324-
326; mama sa, Helena (sf. Elena), Augusta, 324-329; nepoţii săi de 
frate: Delmatius (335-337, Caesar) şi Hannibalianus (335-337, 
rex regum in Armenia); sora sa, Costantia, 326-32723• 

Repertoriul tipurilor şi al legendelor de pe reversul monedelor 
lui Constantin cel Mare este foarte bogat şi variat, aşa cum de 
altfel era de a~teptat pentru o domnie care a durat trei decenii şi 
în răstimpul căreia a avut loc o mutaţie însemnată de ordin social, 
politic, filosofic şi moral: acceptarea creştinismului ca religie tole-
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rată şi apoi oficială. In cele ce urmează, vom semnala cîteva din 
tipurile de revers, ce ni s-au părut mai semnificative. 

Intre 306 şi 312, temele cele mai frecvente, tratate în iconografia 
şi in repertoriul epigrafic ale monedelor constantini.ene, reprezintă 
continuarea vechilor tradiţii. Ele scot in evidenţă "Geniul" popcru
lui roman, tip foarte comun, începînd cu reforma lui Diocleţian, 
apoi divinităţi bine cunoscute din panteonul roman: lupiter, apără
torul împăratului (pe monede însoţit de legenda lOVI CONSERVA
TOR! A VG, în dativ), Marte, desemnat cu diverse epitete, Sol -
soarele, cu epitetele invictus sau comes Augusti ori cu ambele epi
tete în acelaşi timp (fig. 39, 2, 5); alte monede îl prezintă pe îm
părat, tînăr, cu titulatura princeps iuventutis, sau tipuri privitoare 
la bunăstarea Imperiului: felicitas ori gaudium reipublicae24 • 

Tc,t în această pedoadă, încep să se emită seriile monetare ce con
semnează împlinirea unui număr de ani de la urcarea pe tron a 
împăratului. Cea dintîi emisiune, cu legenda VOTIS V MVLTIS X 
VICTORIA AVG, apare pe un solidus bătut la Treveri în 310j311 2:;; 

ultima, c.u leg~nda VOT XXXX/VICTORIA CONSTANTIN! AVG, 
datează din 336/337 şi cuprinde solidi bătuţi Ia Constantinopol, 
odată cu exemplare purtînd VOT XXX26• VOT XXXX constituiau 
o anticipare (vota suscepta), deoarece Constantin cel Mare a murit 
curînd după sărbătorirea jubileului de treizeci de ani de domnie, 

·eveniment care a avut loc la Nicomedia, în 33527• 

In ajunul campaniei împotriva lui Maxentius, Constantin cel Mare 
bate la Treveri solidti cu legenda S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI, titlu 
acodat odinioară de senat lui Traian, al cărui tip monetar, cu trei 
insigne legionare, îl şi copiază28. După victoria obţinută la Pons 
Milvius, senatul îi conferă titlul suprem29• Aceeaşi victorie este ce
lebrată de o serie de emi;;iuni monetare, dedicate lui Constantin cel 
Mare şi purtînd legendele LIBERTATORI VRBIS SV AE, RESTI
TVTOR VRBIS SVAE, la Romaoo. 

Intre 317 şi 326, Constantin cel Mare marchează prin emisiuni 
monetare voinţa sa de a întemeia o nouă dinastie, înscriind pe re
vers numai numele său sau al unuia din fiii săi (tip epigraHc): CON
STANTINVS AVG31 , CRISPVS CAESAR32, CONSTANTINVS CAE
SAR33, CONSTANTIVS CAESAR34. Pe alte monede, emise de Con
stantin cel Mare, sînt reprezentaţi pe revers Crispus şi Constantin 
1135, Crispus şi Constantius 1136, Constantin II şi Constantius IP7• 

Două emisiuni de folles, una din 318/319, cealaltă, din 320, sînt 
dedicate capitalei Imperiului, purtînd pe revers legenda ce sfidează 
secolele: ROMAE AETERNAE33. 

După 324, cînd Constantin cel Mare unifică Imperiul roman sub 
singura sa conducere, începe baterea unei bogate serii de medalioane 
de aur, cu valoare de multipli de solidi, piese excepţionale, destinate 
a fi distribuite de către împărat la diverse ocazii (de obicei la anul 
nou), cu titlul de donativa. Sînt de remarcat din această serie me-
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dalioanele care poartă pe revers legenda EQVEŞ (uneori, greşit, 
EQVIS39) ROMANVS, cu împăratul reprezentat călare4 l1 şi cele cu 
legenda SENATVS, al căror revers il înfăţişează pe împărat laureat, 
imbrăcat în togă, cu sceptru şi glob41 (fig. 41, 2, 4); cele dintîi me
dalioane, multipli de 1 1/2 solidi, erau dăruite de împărat membrilor 
ordinului cavalerilor, în vreme ce cele din urmă, mul tipii de doi 
pînă la 4 1/2 solidi, erau rezervate pentru senatori 4z. 

Un eveniment important din această perioadă are loc in 328, cind 
încep lucrările de construire, pe locul vechiului Byzantium, a unui 
nou oraş, dedicat la 11 mai 330 lui Constantin cel Mare 13 : Constan
tinopolis, noua capitală a Imperiului. Pe un miliarensis de argint, 
bătut aici încă din 326, împăratul poartă pentru prima dată titlul 
de maximus, în legenda aversului: CONSTANTINVS MAX AVG; 
pe revers, sînt înfăţişate busturile celor doi Caesari: Crispus şi Con
stantin II44 , aceasta fiind ultima reprezentare a lui Crispus, ucis la 
Pola in toamna anului 32645. 

In monetăria nou înfiinţată de la Constantinopol, se creează în 
continuare tipuri monetare noi, reluate apoi şi de alte monetării46. 
Tot aici, se bat în anul 330, cu ocazia dedicării oraşului, splendide 
medalioane de aur şi de argint. Un medalion de aur, multiplu de 
30 solidi, il înfăţişează pe revers pe Constantin cel Mare încoronat 
de o mînă divină, stînd între doi fii, Constantin II şi Constantius II, 
ambii în picioare, cel dintîi încoronat de un soldat, al doilea de o 
Victorie; in jur, legenda GAVDIVM ROMANORVM47 (fig. 44, 1). Un 
alt medalion de aur, multiplu de nouă solidi, il redă pe împărat tro
nînd, cu nimb în jurul capului, în dreapta şi în stînga sa, cei doi fii, 
în picioare, privind spre tatăl lor; legenda SALVS ET SPES REI
PVBLICAE48. Din aceeaşi serie şi cu aceeaşi legendă pe revers, un 
al treilea medalion de aur, multiplu de trei solidi, îl reprezintă pe 
Constantin cel Mare în costum militar, şezînd pe o cuirasă, spre 
stînga, primind un glob surmontat de o Victorie de la un personaj 
feminin inaripat, cu coroană murală - oraşul Constantinopol49 -, 

în vreme ce o Victorie, în spatele său, il incoronează50• 

De un remarcabil interes, ni se par emisiunile monetare închinate 
celor două capitale ale Imperiului, cea veche, Roma, cea nouă, Con
stantinopol. Aceste emisiuni încep în anul 327 la Roma, cu un me
dalion de bronz, avînd pe avers pe Constantin II Caesar, iar pe re
vers, personificarea noii capitale, împrumutînd înfăţişarea zeiţei 
Nike - Victoria, deci înaripată, dar purtînd coroană murală'H şi şe
zînd pe un tron cu spătar inalt; in dreapta, ţine o ramură, în stinga, 
un corn al abundenţei; în jur, legenda, de o simplitate extremă, dar 
probabil voită: CONSTANTINOPOLIS52. Gn revers simila:Jii, cu Con
stantinopol reprezentat de asemenea ca Nike înaripată şi cu coroana 
murală, ţinînd ramură şi corn al abundenţei, e asociat, tot pe un 
medalion de bronz, cu un avers ce poartă numele şi efigia lui Con
stantin cel Mare, de data aceasta, legenda reversului este alta: VIC-
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TORIA A VG VSTJ53 • • • Al treilea medalion de bronz, emis tot la 
Roma, în anii 335/337, conservînd acelaşi revers, cu legenda CON
STANTINOPOLIS, prezintă pe revers, în locul efigiei imperiale, 
bustul unui personaj feminin, cu coif laureat, ţinînd o lance; legenda~ 
CONSTANTINOPOLIS54, deci o nouă ipostază a oraşului Constan
tinopol. Merită să atragem atenţia, pentru moment, asupra modului 
neobişnuit în care e reprezentat oraşul lui Constantin cel Mare: cu 
aripi, ca Nike; despre semnificaţia acestei personificări, vom discuta 
pe larg mai jos. 

Alături de tipurile referitoare la Constantinopol, un medalion de 
bronz, emis la Roma în aceiaşi ani, are pe avers numele şi efigia 
lui Constantius II Caesar, iar pe revers, legenda VRBS ROMA, cu 
Roma ~ezînd pe un scut, rezemîndu-se în sceptru şi ţinînd un glob 
cu o Victorie deasupra luP5 (fig. 42, 2-6, cu alte reprezentări). 

Dar pe lîngă aceste emisiuni de medalioane de bronz, cu carac
ter excepţional, destinate mai degrabă a constitui documente de 
arhivă, apar la Roma şi Constantinopol, începînd din anii 330/333, 
două serii paralele de folles de bronz avînd pe avers, in locul obiş
nuitei efigii imperiale, personificarea uneia sau a celeilalte capitale, 
cu legenda CONSTANTINOPOLIS respectiv VRBS ROMA. Aceste 
monede, emise in mari cantităţi şi indeplinind prin urmare func-· 
ţiuni economice în cadrul unei circulaţii foarte largi, au pe revers, 
cele cu Urbs Roma, lupoaica şi cei doi gemeni, Romulus şi Remus, 
iar cele cu Constantinopolis, Victoria înaripată pe prora unei galere, 
ţinînd lance şi scut56• Preluate şi de la alte monetării, cele două emi
siuni paralele vor continua şi după moartea lui Constantin cel 
Marc"7• 

Dintre emisiunile ultimilor ani de domnie ai lui Constantin cel 
Mare, mai semnalăm tipurile de revers cu legenda CONSTANS 
CAESAR sau CONSTANS NOB CAESAR58, făcînd cunoscut Impe
riului roman numele celui din urmă fiu al împăratului, proclamat 
Cacsar in anul 333. 

Un clement nou în iconografia monetară a Imperiului roman, 
asupn căruia vom stărui, în cele ce urmează, îl constituie apariţia 
primelor simboluri creştine, ale noii religii îmbrăţişate de Constantin 
cel Mare. Primul simbol creştin, marcat pe monede în această vre
me, este monograma XP care a apărut in prima revelaţie a lui Con
stantin cel Mare, înainte de bătălia de la Pons Milvius, însoţit de 
explicaţia, scrisă cu litere de foc: Hoc signo victor eris"9• Monograma 
în discuţie este alcătuită din literele greceşti X şi P (ehi şi rho), 
primele două litere ale numelui Cristos, în limba greacă. Pe monede, 
această monogramă apare ocupînd mai multe poziţii, după cum ur
mează: 

a. pe un medalion de argint, emis in 315 la Ticinum, monograma 
XP decorează creasta coifului pe care îl poartă Constantin cel Mare. 
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văzut din faţă60 (fig. 39, 8); aceasta este dealtfel cea mai veche re
prezentare monetară a unui simbol creştin., cunoscută pînă astăzi. 

b. ca marcă de emisiune, in cimpul unor folles de bronz, sub 
forma XP, la Ticinum, in 319/320, la Aquileia şi Thessalonica, in 320; 
sub forma IX, la Siscia, in 320, şi la Arelate, mult mai tîrziu, în 
334, 336; sub forma +P la Antiochia, in 336/337G1• 

c. decorind scutul purtat de Crispus, pe aversul unui follis emis 
la Treveri in 322/32362. 

d. pe un vexillum ţinut de Constantin cel Mare, reprezentat in 
costum militar pe reversul unui medalion de aur, multiplu de doi 
solidi, emis la Siscia in 326/327 şi pe reversul unei siliqua de argint, 
emisă la Treveri in 336/33763• 

Deşi relativ puţin numeroase, aceste prezenţe ale si.mbolurilor 
unei noi religii au însă meritul de a fi contemporane cu impăratul 
care a deschis creştinismului cale liberă in lumea antică, infuenţind 
astfel in mod decisiv evoluţia spirituală a umanităţii64 • 

Vom încheia această trecere in revistă a iconografiei monetare 
constantiniene cu examinarea, a două tipuri care ne-au reţinut aten
ţia într-un mod mai deosebit, datorită legăturil0r lor eventuale cu 
realităţi din spaţiul carpato-dunărean. Cel dintii este redat de un 
medalion de bronz, bătut în anul 328 de monetăria din Roma şi 
cunoscut astăzi numai în două exemplare, ambele copii turnate după 
un original pierdut65. Aversul ne înfăţişează bustul cuirasat al îm
păratului emitent, cu diademă deoorată cu rozete; imprejurul efi
gîei, legenda CONSTANTINVS MAX A VG. Pe revers, este repre
zentat un pod de piatră, cu trei anade şi un turn de pază la unul 
din capete; pe pod înaintează spre dreapta Cl;mstantin cel Mare, in 
cns~um militar, ţinînd lancea transversal şi scutul; e precedat de 
Vic~uria care ţine un trofeu; in faţa ei, un captiv ingenunchiat; jos 
ln stînga, ieşind din valuri, zeul fluvial; sub arcade două ambar
caţiuni; legenda are următorul cuprins: SALVS REIP circular; DAN
VBIVS in exergă66• Medalion de bronz, cu diametru! de 37 mm67 

(fig. 42, 1). 
Acest medalion face parte dintr-o serie emisă la Roma în anii 

327-333, concepute spre a servi ca adevărate documente de arhi
vă63; el consemnează construirea in anul 328 a podului de piatră 
de peste Dunăre, ridicat şi inaugurat probabil de însuşi Constantin 
cel Mare la Sucidava (azi Celeiu, înglobat oraşului Corabia, jud. Olt), 
pod care lega acest important loc fortificat roman din stînga Du
nării cu Oescus de pe malul drept69• Prin menţionarea construirii 
acestui pod cu medalionul emis la Romn, Constantin cel Mare a 
intenţionat desigur să urmeze şi in acest mod exemplul lui Traian, 
din ordinul căruia Apollodoros din Damasc a ridicat celebrul pod de 
piatră peste Dunăre de la Drobeta7o. 

Al doilea tip monetar, emis numai in monetăria de la Constan
tinopol şi numai in anii 328 şi 328/329, ne oferă pe avers efigia dia-
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demată a lui Constantin cel Mare şi legenda CONSTANTINVS MA~ 
AVG; pe revers, legenda CONSTANTINIANA DAFNE, iar in cîmp 
Victoria şezind pe un cippus (coloană scundă), ţinind cite o ramură 
de palmier in fiecare mină şi întorcînd privirea spre dreapta: in 
stînga, un trofeu, la picioarele Victoriei un captiv ingenunchiat, 
cerinclu-i îndurare; in exergă, CONS, denumirea monetăriei, in cîm
pul stîng o literă variabilă, indicativul officinei monetare de prove
nienţă71. Această serie, prezentind pe avers o varietate de efigii dia
demate ale lui Constantin cel Mare~2 , cuprinde: 

- emisiuni de folles datînd din 328, cu marca monetăriei CONS 
şi cu indicativele de officine A (fig. 41, a), B, r, Il, E , S, Z (respectiv 
1-7 inclusiv)13; 

- emisiuni de solidi de aur datind din 328/329, cu marca mo
netăriei CONS*, in cimp indicativul officinei B 74 ; 

- emisiuni de monede de argint (miliarenses?) datind din 328/ 
329, cu aceeaşi marcă de monetărie şi cu indicativele de officine B 
şi i\ 75; 

- emisiuni de folles din aceiaşi ani, cu aceiaşi marcă de mone
tărie şi cu indicativele de officine A, B, Il, E, Z (1-2, 4-5, 7)'6 

(fig. 41, 7, 8). 
Semnificaţia legendei CONSTANTINIANA DAFNE a preocupat 

mulţi cercetători, care au considerat că ea indică numele complet 
al unei cetăţi întemeiate de către Constantin cel Mare, cunoscută în 
izvoarele literare numai sub numele Daphne77• Recent însă, arheolo
gul Petre Diaconu a pus la îndoială posibilitatea existenţei unui ra
port între această legendă şi cetatea lui Constantin cel Mare, despre 
care se ştie că era situată la Dunărea de Jos78 ; după părerea auto
rului citat, Constantiniana Dafne de pe monede are semnificaţia de 
victoria lui Constantin; în continuare, autorul discută problema lo
calizării cetăţii Dafne (şi nu Constantiniana Dafne}, propunind pla
sarea ei pe malul drept al Dunării, la Pirjoaia (azi satul Izvoarele, 
corn. Lipniţa, jud. Constanţa) şi anume, pe locul unei cetăţi antice 
denumite Sucidava, ca şi localitatea de pe malul sting al Dunării, 
dar aceasta mult mai in amonte, urmele sale fiind vizibile şi azi, 
la Celeiu-Corabia (jud. Olt)79• In ce ne priveşte, fiind de acord cu 
teza expusă de autorul citat şi care susţine inexistenţa oricărui ra
port între emisiunile monetare cu legenda Constantiniana Dafne şi 
cetatea Dafne de la Dunărea de Jos, considerăm necesar a aduce 
unele precizări, care vor permite o nouă interpretare a semnificaţiei 
acestei legende. Nu intră in discuţie, însă, problema localizării sus
numitei cetăţi. 

Relaţia dintre CONST ANTINIANA DAFNE de pe monedele lui 
Constantin şi numele cetăţii întemeiate de acelaşi impărat80 a fost 
fundamentată de Jules Maurice în anul 190181• Numismatul francez 
citat, cunoscînd izvoarele literare antice cu privire la Dafne8' şi la 
prezenţa lui Constantin cel Mare in 328 la Oescusss, precum şi me-
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dalionul de bronz bătut la Roma, cu reprezentarea podului de peste 
Dunăre de la Sucidava (Celeiu-Corabia, jud. Olt)84, ajunge în mod fi
resc la identificarea acestei cetăţi ca făcînd obiectul legendei mone
tare85. 

Această teză a lui Maurice a fost îmbrăţişată ulterior de toţi au
torii care s-au referit în lucrările lor, în principal sau numai inci
dental, la emisiunile monetare constantiniene cu legenda frecvent 
amintită în rîndurile de mai sus"6• 

Impotriva acestei teze, Petre Diaconu formulează următoarele ar
gumente: 

a. "baterea unor monede de aur, argint şi bronz, în cinstea unui 
oraş - altul decît Constantinopol sau Roma - apare ca un feno
men neobişnuit pentru vremea împăratului Constantin cel Mare"87 ; 

b. "numele cetăţii Dafne nu este menţionat sub forma Constan
tiniana Dafne de nici un izvor literar«ss; 

c. "cuvîntul dafne (daphne) înseamnă în limba latină (ca şi în 
limba greacă din care a fost împrumutat) dafin, lauri; în acelaşi 
timp, el mai înseamnă izbîndă, triumf, victorie'' 89; 

d. "CONSTANTINIANA DAFNE, cu sensul de izbîndă sau trium
ful constantinian nu constituie altceva decît o nouă variantă a nu
meroaselor legende cu o semnificaţie asemănătoare, de pe monedele 
lui Constantin cel Mare"!l0• 

Pe baza acestor argumente, autorul conchide că "este de presu
pus că monedele cu legenda CONSTANTINIANA DAFNE au fost 
bătute, nu in cinstea unui oraş, ci in cinstea unei victorii a trupelor 
romane"91., Ţinînd seama de datarea fixată de numismaţi pentru 
aceste monede şi anume, anii 328/329, autorul crede că ele "au fost 
emise pentru a se comemora victoria obţinută de Constantin cel 
Mare asupra marcomanilor (sic)92 ; în cazul cînd data emiterii lor ar 
fi alta, "atunci monedele cu legenda CONSTANTINIANA DAFNE 
trebuie legate de un alt război al oştilor lui Constantin cel Mare"93• 

Aşa cum am anticipat mai sus, considerăm şi noi că monedele lui 
Constantin cel Mare cu legenda Constantiniana Dafne nu se pot re
feri la cetatea Dafne; ar fi intr-adevăr greu de admis ca in onoarea 
unei cetăţi de la graniţa Imperiului să se emită monede de aur, 
argint şi bronz, acestea din urmă într-un mare volum, dovadă faptul 
că poartă efigii atît de variate şi indicativele unui număr de opt efi
cine. Dacă cetatea Dafne a fost tntemeiată într-adevăr de Constantin 
oel Mare94, credem că faptul ar fi fost consemnat cel mult prin ba
terea unui medalion de bronz din seria documentelor destinate "ar
hivei'' metalice de la Roma, aşa cum s-a intîlmplat in cazul altor 
evenimente similare, ca de exemplu construirea podului de la Su
cidava-Celeiu, victoria navală de la Byzantium (fig. 42, 2) sau !un
darea oraşului Constantinopol''· 

Admiţtnd ipoteza propusă de Petre Diaconu: dafne =cunună de 
tauri decernată invingătorului, deci figurat, victorie; triumf96 şi care 
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Jti se pare plauzibilă, se pune intrebarea la ce victorie a lui Constan
tin cel Mare poate face aluzie o emisiune monetară datînd din anii 
328/329 şi cuprinzînd toate cele trei nominale, în aur, argint şi bronz. 
De un război împotriva marcomanilor, cîştigat de armatele lui Con
stantin cel Mare, cum crede Petre Diaconu97, nu poate fi vorba în 
nici un caz; ultima campanie romană împotriva acestui popor ger
manie, înainte de 328/329, a avut loc în 299, în timpul lui Diocle
ţian9B. Nici la o victorie împotriva alamanilor, alt neam germanie, 
nu se pot referi monedele cu legenda CONSTANTINIANA DAFNE, 
deoarece o asemenea campanie a fost purtată în toamna anului 32899 

de trupele aflate sub comanda lui Constantin II, care poartă ince
pind din 331, titlul de Alamannicus100 . De altfel, cu excepţia cazului 
în care legendele monetare reproduc un slogan tradiţional de tipul 
VICTORIA AVG, fără nici o referire la un anumit război, orice vic
torie efectivă cucerită într-o campanie dusă împotriva barbarilor ar 
fi fost deţerminată, în legenda monedelor de care ne ocupăm, prin
tr-un adjectiv menit să precizeze care anume neam barbar a fost 
înfrînt de împărat. Exemplele în acest sens sint numeroase; vom cita· 
doar VICTORIA SARMATICA, în legenda unor monede din anii 
294/301 101 şi VICTORIA GOTHICA de pe monede emise in 327/ 
333102• Dar în legenda monedelor de care ne ocupăm, dafne, cu sem
nificaţie Victoria, poartă numai epitetul Constantiniana, ca şi cum 
contemporanH ar fi înţeles cu mare uşurinţă despre care victorie 
e vorba. 

Pe de altă parte, repreznntarea neobişnuită a noii capitale pe unele 
serii de medalioane din bronz sau din aur, emise în anii 326-333: 
personaj feminin înaripat, cu coroană murală, ţinînd ramura de 
palm, simbol al Victoriei, dar şi cornul abundenţei, deci o contopire 
Nike-Tycbe, uneori, punind piciorul pe o proră de corabie, ne arati 
clar că ziairea oraşului lui Constantin cel Mare a avut loc în urma 
cuceririi unei mari victorii, eveniment cu care are o legătură foarte 
strînsă. Se poate chiar admite, descifrînd limbajul temelor icono
grafice, că ridicarea noului oraş a fost o consecinţă firească a aces
tei victorii. Or, în contextul schiţat aici, soluţia problemei care ne 
preocupă apare ca foarte simplă: această victorie, Constantiniana 
Dafne prin excelenţă, nu poate fi alta decît aceea obţinută în 324, 
împotriva lui Licinius, deoarece aceasta i-a oferit lui Constantin cel 
Mare sceptrul întregului Imperiu roman, de la Atlantic şi pină la 
hotarele regatului sasanid. Dar Chrysopolis, locul bătăliei decisive 
împotriva lui Licinius, este chiar în faţa vechiului Byzantium, deve
nit ulterior Constantinopolis, şi anume, pe ţărmul asiatic al Bos
forului; pe locul său, se află azi oraşul Skutari (turc. Uskiidar). Şi 
cum bătălia de la Chrysopolis a început la Byzantium printr-o cioc
nire a celor două flote, cea a lui Constantin cel Mare şi cea a lui 
Licinius, ne explicăm foarte uşor asocierea pe monede dintre Con
stantinopol şi victoria navalătoa. 
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In lumina celor expuse mai sus, considerăm că emisiunile mone
tare de aur, argint şi bronz, cu legenda Constantiniana Dafne se 
referă la celebra victorie cucerită de Constantin cel Mare împotriva 
lui Licinius, la 18 septembrie 324, la Chrysopolis, victorie care a 
avut o influenţă decisivă asupra soartei Imperiului roman. Se ştie 
că armata lui Constantin cel Mare, urmărindu-1 pe Licinius după o 
primă bătălie cîştigată la Adrianopol (3 iulie 32-1), a ajuns la Byzan
tium, unde, după victoria navală, s-a îmbarcat pe nave şi a traver
sat Bosforul, spre a întîlni pe ţărmul celălalt forţele de uscat ale lui 
Licinius. A atîrnat desigur greu in balanţă această victorie, în ale
gerea de către Constantin cel Mare a locului unde avea să-şi du
reze noua capitalăL04. 

O caracteristică remarcabilă a emisiunilor cu legenda Constanti
niana Dafne este identitatea reprezentărilor, pe monede de aur, ar
gint şi bronz. Mai mult încă, pieseJe de aur şi cele de argint poartă 
indicative ale unor officine care bat folles de bronz, ceea ce este cu 
totul insolit. S-a observat anterior că moneda de aur a fost bătută 
probabil cu aceleaşi tipare ca şi cele de bronz105, fapt care ar ex
plica prezenţa indicativului officinei B atît pe solidus, cît şi pe fol
les. Avind în vedere această identitate de tipare, ne exprimăm păre
rea că baterea solidilor de aur şi a monedelor de argint s-a făcut 
în grabă, folosindu-se ştanţe gata confecţionate, dar destinate emi
terii de folles. Evenimentul care a determinat luarea unei asemenea 
măsuri excepţionale a fost de bună seamă începerea lucrărilor de 
construire a noii capitale, probabil în toamna anului 328, lucrări la 
a căror inaugurare a participat însuşi împăratuP06• 

In concluzie, emisiunile monetare cu legenda Constantiniana 
Dafne nu au nici o legătură nici cu cetatea Dafne de la Dunărea 
d,~ Jos, oriunde s-ar fi aflat ea, nici cu vreo victorie obţinută de 
Constantin cel Mare împotriva barbarilor, oricare ar fi fost ei. Ini
ţierea şi punerea în circulaţie a acestor emisiuni consemnează u.rbi 
et orbi un eveniment de o maximă importanţă; victoria de la Chry
sopolis, moment de adevărată cotitură in istoria Imperiului roman 
şi a lumii antice. Iar faptul că aceste monede au fost emise numai 
la Constantinopolle pune in legătură cu un al doilea mare eveniment 
din viaţa lui Constantin şi istoria Imperiului roman: începerea lucră
rilor de zidire a noii capitale, de data aceasta creştină, în opoziţie cu 
Roma păgînă. Un nou capitol al istoriei universale se deschidea sub 
aceste auspicii to1. 

NOTE 

1 Cu privire la folosirea monedelor romane ca mijloc de propagare a ideo
logiei imperiale, v. In general Max Bernhart, Handbu.ch der Milnzku.nde der 
rămischen Kaiserzeit, Halle (SaaJe), A. Riechmann & Co. Verlag, 1926, p. 
115-141; Harold Mattingly, Roman Coins from the earliest times to the 
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falL of the Western Empire, London, Methuen & Co. Ltd., 1928, p. 142-18~ 
237-253, la care se adaugă numeroase studii de amănunt, risipite in di
verse reviste ~i alte publicaţii de specialitate. 

2 Despre accd aspect al politicii monetare a lui Constantin cel Mare, v. The 
Roman Imperial Coinage edited by C. H. V. Sutherland and R. A. G. 
Carson, Vol. VI, From Diocletian's reform (A.D. 294) to the death of Mari
minus (A.D. 313) by C. H. V. Sutherland, London, Spink and Son Ltd., 
1967, p. 109-112; Vol. VII Constantine and Licinlus. A.D. 313-337 by 
Patrick M. Bruun, London, aceeaşi editură, 1966, p. 46-64 (abreviate ln 
continuare: RIC VI respectiv VII); Andreas Alfăldi, Costantino tra paga
nesimo e cristianesimo (Biblioteca dl cultura moderna 789), Roma-Bar!, 
Giuseppe Laterza & Flgll, 1976, p. VIII-XI (bibliografia recentă cu pri
vire la Constantin cel Mare, incluzind şi lucrări care tratează problema 
discutată aici). 

a JUC VII, p. 33-34. Comes sacrarum largitionum (tradus ad litteram: inso
ţitorul dlstribulrllor sacre) era funcţionarul imperial insărcinat cu supra
Yegherea emiterii de monede, dupA normele prescrise; cf. K. Regllng, ln: 
Friederich Frhr. v. Schrotter, Worterbuch der Milnzkunde, Berlin-Leipzig, 
\·crlag V•l!l Walter de Gruyter & Co., 1930, s.v. comes. 

• mc vn, p. 3-t. 
5 Cf. Jules Maurice, Numismatique constantinienne, I, Paris, Ernest Leroux 

edit., 1908, p. 56-57. 
~ In acest sens Jean Babelon, Le portrait dans l'antiquiM d'apres les mon

naies, Paris, Payot, 1942, p. 149. 
7 Ibidem, p. 160; RIC VII, p. 32. 
8 Data naşterii lui Constantin cel Mare nu este sigură; Max Bemhart, op. 

cit., p. 311, indică data de 27 februarie 274, in vreme ce Benjamin, RE, IV 
Bd. VII Halbbd., Stuttgart, 1900, dă aceeaşi dată de zi şi lună, dar curind 
după 280; Andre Piganiol, L'empereur Constantin, Paris, Les Editions Rie
der, 1930, p. 36, inclină pentru 280 sau chiar 288, RIC VII, p. 25, data 282. 

0 Jean Babelon, op. cit., p. 160; v. şi Maria R. Alfoldi, Die constantinische 
Goldprăgung. Untersuchungen zu ihrer Bedeutung filr Kaiserpolitik und 
Hofkunst, Mainz, Verlag des romisch-germanischen Zentralmuseums Mainz, 
1963, p. 27-28, 53-54, 67, 78. 

Constantin cel Mare avea aproximativ 24 ani cind a fost proclamat 
imp:lrat, la 25 iulie 306; pentru dată, RIC VI, p. 12. La Inceput, acceptă 
numai titlul de Caesar; işi asumă pe acela de Augustus, după 25 iulie 307; 
ibidem, p. 12-14. 

111 Maria R. Alfoldi, op. cit., p. 48-52. 
11 HIC VI, p. 134-140 (monetăria din Londinium). 
12 Despre aceste evenimente, v. mai sus, cap. Il. 
13 Maria R. Alfăldi, op. cit., p. 57-69, consacră un Intreg capitol acestei 

etape a evoluţiei portretului lui Constantin cel Mare; pentru Jean Babelon, 
op. cit., p. 160, noul portret constantinian urmăreşte să evoce pe Augustus. 

11 Maria R. Alfoldi, op. cit., p. 65. 
1

j Ibidem, p. 57 şi Catalog, p. 199, nr. 508, solidus emis la Ostia; RIC VI, p. 
407, nr. 69. 

16 Maria R. Alfoldi, op. cit., p. 65. 
17 Despre bătălia de la Chrysopolis, v. mai sus, cap. II. 
18 RIC VII, p. 33. Despre efigia diademată a lui Constantin cel Mare, v. Maria 

H. Alfoldi, op. cit., p. 93-94. 
tn RIC VII, la monetăriile respective. 
20 JUC VII, passim. 
21 RIC VII, p. 574 n. 29. 
tJ V. in acest sens medalionul de aur de 4 1/2 solidi, emis de Iustinian I, pro

babil ln 534, pe aversul căruia impăratul este reprezentat purtind diademă, 
pentru datare şi interpretarea imprejurărilor Istorice ln care a fost emis 
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.tcest multiplu, v. Wolfgang Hahn, Maneta Imperii Byzantfni, I, Wien, 
\ erlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften, 1973, p. 47; 
descrierea şi reproducerea medallonului la Cecile Morrisson, Catalogue des 
monnaies byzantines de la Bibliotheque l\:a~ionale, I, Paris, Bibliotheque 
Nationale, 1970, p. 69 şi pl. VIII, 2. 

l:t f~IC VII. p. 25-27. 
2< Ex(•mple in RIC VI, passim. 
?~· Ibidem, p. z:n nr. 821. 
:w nrc VII, p. 585, nr. 108. 
1: ibidem, p. 78. 
'!' Maria R. Alfăldl, op. cit., p. 59, RIC VI, p. 222, nr. 815. Tipul de revers 

c·u cele trei insigne militare şi legenda S.P.Q.R. OPTIMO PRINCIPI este 
reluat in continuare, in timpul campaniei, la Ticinum (solidi), apoi, după 
victoria de la Pons Milvius, in 312, la Roma (folles), Ostia (soHdi şi folles), 
iar in 313, la Arelate - Arles (folles), RIC VI, Treveri, Ticinum, Roma şi 
Ostia; RIC VII, Arles, la datele respective. 

~o RIC VI, p. 34. 
~~~ Ibidem, p. 387, nr. 303-304; p. 388, nr. 312. 
Bl RIC VII, Treveri, p. 209, nr. 485-486; Roma, p. 329, nr. 281; Siscia, p. 447, 

nr. 189; Thessalonica, p. 51G, nr. J.!l; Constantinopol, p. 571, nr. 13; Nicome
rlia, p. 615, nr. 98; Cyzicus, p. 648, nr. 30; Antiochia, p. 686-687, nr. 52, 57, 
~~misiuni din anii 324-327. 

a! Ibidem la aceleaşi monetărli şi date. 
13 Ibidem. 
11 Ibidem. 
1:; Ibidem, Siscia, 317, p. 327, nr. 26, multiplu de 1 1/2 solicli; Sirmium, 320-

324, argint, p. 469, nr. 14; p. 470, nr. 18, multiplu de 4 1/2 solidi; Nicome
dia, 324 şi 324/325, multipli de 1 1/2 respectiv 2 solidi, p. 608, nr. 51; p. 
612, nr. 68; Antiochia, 324, multiplu de 2 solidi, p. 682, nr. 37. 

30 Ibidem, Nicomedia, 324/325, multiplu de 2 solidi, p. 612, nr. 68. 
37 Ibidem, Antiochia, 326, multiplu de 1 1/2 solidi, p. 689, nr. 70. 
18 Ibidem, Roma, p. 314, nr. 146-150, p. 317, nr. 194-195 (ambele emisiuni 

cu [VOT] XV). 
$O Ibidem, Thessalonica, 326, p. 517, nr. 145 şi Nicomedia, 325, p. 616, nr. 100, 

multipli de 2 respectiv 1 1/2 solidi. Pentru EQVIS, greşit, in loc de EQVES, 
v. Otto Seeck, Zu den Festmilnzen Constantins und seiner Familie, Zeit
schrift filr Numismatik, 21, 1898, p. 23; cf. Octavian Iliescu, Şase meda
lioane de aur romane şi bizantine, Studii şi cercetări de numismatică, 6, 
1975, p. 107, 109 n. 16. 

~u RIC VII, loc. cit., supra şi p. 616, nr. 99, Nicomedia, 325, multiplu de 1 1/2 
solidi. 

' 1 Ibidem, Nicomedia, 325, p. 616, nr. 102, multiplu de 5,18-5,28 g; Roma, 
326, p. 326, nr. 272, multiplu de 4 1/2 solidi; Thessalonica, :J26, p. 517, nr. 
146, multiplu de 3 solidi, la care urmează a se adăuga: Cyzicus, sfîrşitul 
anului 324, medalion de 2 solidi, Octavian Illescu, op. cit., p. 108 nr. 2, p. 
109-110. 

~-, l?IC VII, p. 720, ad p. 616, no. 100 A, semnalează un multiplu de 2 so!idi, 
EQVIS ROMANVS, Nicomedia, care ar contrazice o asemenea ipoteză. 

' 1 Ibidem, p. 77-78. Asupra datei inceperii lucrărilor de construire a noii 
capitale, v. Oberhummer, RE, 4, Bd., 7 Halbbd., Stuttgart, 1900, col. 963: 
326 sau 328, 26 sept., 4 sau 26 noiembrie; mal recent, N. Bănescu, Inteme
ierea Constantinopo~ului, in Mitropolia Olteniei, 15, 1963, p. 508, fixează 
data acestor lucrări in 324; Fergus Mlllar, The Emperor in the Roman 
World (31 BC - AD 337), L<mdon, Duckworth, 1977, p. 54, consideră ca 
dată probabilă sfirşitul anului 324. 

" RIC VII, p. 570, nr. 6. 
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'-' Ibidem, p. 77; folles de bronz, cu efigla lui Crispus, emisiuni ale monetărle~ 
din Constantinopol, ibid., p. 371, nr. 8. 

'' Ibidem, p. 5G6-567. 
n Ibidem, p. 576, nr. 42 (cu efigia lui Constantius II, Caesar, pe avers; unic 

exemplar, din tezaurul găsit tn 1797 la Şimleu Silvaniei (jud. Sălaj), păstrat 
azi la Muzeul de istoria artei din Viena. Despre tc~zauru\ de la Şimleu 
Silvaniei, v. nota noastră in catalogul redactat de Ion Barnea, Octavian 
Iliescu, Corina Nicolescu. Cultura bizantină în România, Bucureşti, 1971,. 
p. 1713, nr. 3'70, cu bibliografia aferentă. Despre acela~i medalion, v. şf 
Maria R. Alfăldi, op. cit., p. 109, 1113, 136, 1613 nr. 148. 

•s RIC VII, p. 577, nr. 44; Maria R. Alfăldi, op. cit., p. 111, 11:~-111, 119, J:n, 
193, nr. 436. 

49 Respublica după Jocelyn M. C. Toynbee, Roma and Constantinopolis in the 
Antique Art from 312 to 365, in Journal of Roman Studies, 32, 1947, p. 137, 
n. 18 (apud RIC VII, p. 555, n. 99); Maria R. Alfăldi, op. cit., p. 193, nr. 
435, nu identifică acest personaj, v. ljl mal jos, n. 50. 

so Medalion emis la Heraclea; RIC VII, p. 555, nr. 99; cf. Octavian Iliescu, 
op. cit., p. 108, nr. 3, p. 110. Acelaşi tip de revers este emis in 330 la Con
stantinopol, multiplu de 3 solidi; RIC VII, p. 577, nr. 43 şi n. 43, unde 
personajul feminin de pe revers este considerat reprezentarea oraşului 
Constantinopol, identificare propusă incă de Francesco Gnecchi, 1 meda-· 
(;Z:o~i romani. I, Ulrico Hoepli Edit., Milano, 1912, p. 19, nr. 47. 

SI Coroana murală, reprezentată ca un zid circular de cărămizi. cu creneluri. 
era atributul personlficărll oraşelor. · 

52 RIC VII, p. 331, nr. 295. 
53 Ibidem, p. 340, nr. 357 (emisiune din anii 335-337). 
54 Ibidem, nr. 356 (aceeaşi datare). 
55 Ibidem, nr. 361. 
58 Ibidem, la Roma şi Constantinopol, apoi la diverse monetării, incepind din 

anul 330. 
57 Cf. Late Roman Bronze Coinage A.D. 324-498, P. V. Hill and J. P. C. 

Kent, Part !' The Bronze Coinage of the House of Constantine A.D. 324-346 
London, Spink and Son Ltd., 19n0, p. 15-16, RnmCI, 337-341. 

58 RIC VII, p. 584, nr. 97 (solidus, 335), p. 588, nr. 136 (argint, 337), Con
stantinopolis; p. 696, nr. 107 (argint, 336/337), Antiochia. 

59 Cu privire la această viziune a lui Constantin cel Mare, v. mai sus, cap. II. 
80 RIC VII, p. 264, nr. 36 şi nota aferentă, cu discuţia intregii bibliografit 

anterioare. 
81 Ibiclem, la monetărille şi suh datele respective. 
62 Ibidem, p. 197, nr. 372 şi nota aferentă. 
81 Ibidem, p. 451, nr. 207, dar cu unele indoieli exprimate in nota aferf'ntă;. 

p. 222, nr. 579 şi nota. 
64 Despre importanţa adoptării noii religii, v. mai sus, cap. IV. 
65 RIC VII, p. 283. şi n. 3. 
se DANVBIVS pentru DANVVIVS, denumirea corectă a fluviului Dunărea 

la romani; ibidem, n. 2, citind pe Andreas Alfăldl, Die Donaubrilcke Kons
tantins des Grossen und verwandte historische Darstellungen auf spcitro
mischen Milnzen, in Zeitschrift filr Numismatik, 36, 1926, p. 165. 

87 Francesco Gnecchl, op. cit., II, p. 134, nr. 8 şi pl. 130, nr. 6; RIC VII, 331, 
nr. 298. 

88 RIC VII, p. 331-334, nr. 295-317 femlslunl din anii 327-333) şi p. 340-
341, nr. 356-362 (emisiuni din anii 335-337). 

89 Cf. D. Tudor, Podurile romane de la Dundrea de Jos. Bucureşti, Editura 
Academiei, 1971, p. 175-182. 

70 Ibidem, p. 53-153. 
71 In monetărllle din vest, pentru lndlcarea numărului offlclnelor monetare 

emltente, se foloseau Iniţialele P, S, T (Prima, Secunda, Tertia) etc. tn cele 
din est, literele alfabetului grec: A=nr. 1. B=nr. 2 etc. 
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"T2 RIC VII, p. 574, nota 29, a inregistrat 28 diademe diferite pentru acest tip. 
73 Ibidem, nr. 29-35. 
"74 Ibidem, nr. 36. 
75 Ibidem, p. 575, nr. 37. 
;s I'>idem, nr. 38. 
-~, Aceste izvoare sint următoarele: Ammianus Marcellinus, Rerum gestarum 

liori X2~XI, XXVII, 5, 2 (Fontes Historiae Dacoromanae II, Editura Aca
demiei, Bucureşti, 1970, p. 124-125) şi Procopius din Caesarea, De aedificiis, 
1V, 7, 3 (ibidem, p. 468-469). 

78 V. izvoarele de mai sus, a căror interpret<Jre, in privinţa localizării exacte 
a acestei cetăţi, a dat naştere Ia o indelungată discuţie. 

7 9 Petre Diaconu, In căutarea Dafnei, în Pontica, 4, 19îl p. 311-317 şi rez. 
francez şi germ. la p. 318; idem, Sur l'emplacement dr? l"ancienn Daphne, 
in: Studia balcanica. Recherches de geographie historique, Sofia, 10, 1975, 
p. 87-93 (versiune franceză a aceluiaşi studiu). 

60 Intemeierea cetăţii Dafne de către Constantin cel Mare c menţionată de 
Procopius din Caesarea, loc. cit. 

91 Jules Maurice, Constantiniana Dafne, in Memoires de la Societe des anti
quaires de France. seria a 6-a, 10, 1899-1901, p. 279-288; idem. Numis
matique constantinierme (cit. supra, n. 5), II, Paris, 1911, p. 513-516. Ante
rior, aceeaşi relaţie intre această legendă şi Dafne de la Dunăre fusese 
susţinută de Joseph Eckhel, Doctrina numorum veterum, II, Vindobonae, 
1798, p. 81-82, citind pe Gretser şi Spanheim. 

8~ Jules Maurice, Numismatique constantinienne, II, p. 515. 
'~~3 Ibidem. 
114 Ibidem, p. 516. 
85 Ibidem, p. 515 . 
. se Bibliografie bogată, In parte semnalată de Petre Diaconu, In căutarea Daf

nei, loc. cit., p. 311, n. 4, 6, v. şi mai sus, n. 81. Cf. Andreas Alfoldi, op. cit., 
p. 166; Maria R. Alioldi, op. cH., p. 110-111, unde se afirmă că cetatea 
Dafne era in faţa lui Oescus, deci la Sucidava-Celeiu; v. şi p. 114 n. 2. 

B7 Petre Diaconu, op. cit., p. 312. 
88 Ibidem. 
69 Ibidem. 
10 Ibidem; in acest sens, se invocă semnificaţia acordată cuvintului Ba<pv'r) 

la Henri Estienne (Henricus Stephanus), Thesaurus graecae linguae edit. C. 
B. Hase, G. Dlndorf, L. Dindorf, Il, 3, Parisiis, 1933, col. 920, unde insă o 
asemenea semnificaţie nu este înregistrată. 

91 Petre Diaconu, op. cit., p. 312. 
32 Ibidem. 
83 Ibidem. 
94 Fapt menţionat de Procopius din Caesarea, loc. cit. 
85 V. supra, n. 68. 
96 Petre Diaconu, op. cit., p. 312 (v. şi supra, nota 90). 
"' Ibidem 
~3 tn acest sens Franke, in RE, 14 Bd. 28 Halbbd., Stuttgart, 1928, s. v. Marco

manni, col. 1631; Ensslin, ibidem, s.v. Maximianus Galerius, col. 2523, ambii 
autori referindu-se la o victorie impotriva marcomanilor, cucerită de Gale
rius (care obţine cu acest prilej titlul de Germanicus Maximus. Cu privire 
la titulatura lui Galerius, cf. Peter Kniessl, Die Siegestitulatur der romi
schcn Kaiser. Untersuchungen zu den Siegerbeinamen des erstens und 
zweiten Jahrhunder:ts (Hypomemnata Heft 23), Gottingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1969, p. 239. 

98 RIC VII, p. 78.' 
· 100 Otto Seeck, in RE, 4 Bd. 7. Halbbd., Stuttgart, 1900, s.v. Constantinus 3) 

(Constantin II), col. 1026; Peter Kniessl, op. cit., p. 240. 
'1°1 RIC VI, passim, la diverse monetării, sub datele de mai sus. 
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102 RJC VII, p. 333, nr. 306, medalion de bronz, emis la Roma in 327-333. 
toa Despre bătălia navală de la Byzantium, ca preludiu al celei de la C!wyso

polls, v. Benjamin, in RE, vol. cit., s.v. Constantin 2 (Constantin cel Mare), 
col. 1020; cu privire la reprezentarea oraşului Constantinopol, asoclaUl cu 
simboluri ale victoriei navale de la Byzantium, v. de exemplu RIC VII, 
p. 332, nr. 301, medalion de bronz, emis la Roma in 3~7-3::n. 

104 Cf. N. Bănescu, op. cit., p. 506-507. 
105 RIC VII, p. 563, n. 5: Probably a gold ,,strike" from bronze die. 
' 06 N. Bănescu, op. cit., p. 508, dar considerînd anul 324 ca dată a inceperii 

luct·ărilor; v. si supra, n. 42. 
107 V. !ii O. Iliescu, Constantiniana Da/ne: L'emprise d'une vieille interpreta

tion, in La n1Lmismatique, source de l'histoire de l'art et de l'histoire des 
idees, Bucureşti, 1981, p. 56-7-l, pl. III-IV. 

3. RASPINDIREA MONEDEI LUI CONSTANTIN CEL MARE 
IN SPAŢIUL CARPATO-DUNAREAN. 

Monedele emise de Constantin cel Mare au cunoscut o largă răs
pîndire în spaţiul carpato-dunărean. Unele au pătruns nici chiar 
din primii ani ai domniei împăratului emitent, fiind semnalate atît 
in descoperiri izolate, cit şi în tezaure îngropate în cursul aceleiaşi 
domnii, cum este cazul tezaurului găsit la Măcin 1 , sau mai tirziu, 
după anul 337, anul morţii lui Constantin cel Mare2• Alte monede, 
purtînd numele aceluiaşi împărat, au continuat să pătrundă în spa
ţiul geografic amintit mai sus după moartea emitentului, alături de 
emisiunile postume şi de cele ale urmaşilor săi, fapt ce a fost posi
bil şi pentru nominalul de bronz, cit timp sistemul de batere a aces
tor monede s-a menţinut neschimbat. 

Studierea răspîndirii în spaţiul carpato-dunărean a emisiunilor
monetare cu numele lui Constantin cel Mare ne obligă din capul lo
cului să ţinem seama de configuraţia politică a acelei vremi. După 
părăsirea provinciei Dacia de către administraţia şi legiunile împăra
tului Aurelian (271-275), frontiera Imperiului roman era pe Du
năre, de la intrarea ei în Banat şi pînă la vărsarea în mare. La nord 
de fluviu, au fost menţinute cîteva capete de pod, cel mai însemnat 
fiind cel de la Sucidava-Celeiu (azi înglobat oraşului Corabia, jud. 
Olt). In schimb Dobrogea, făcînd parte din vechea provincie romană 
a Moesiei Inferioare, a rămas mai departe înăuntrul graniţelor Im
periului roman, fiind organizată sub Diocleţian ca provincia Scythia 
MinOT, în cadrul diocezei Thracia. 

In timpul domniei lui Constantin cel Mare, mai exact după anul 
324, autoritatea Imperiului roman se extinde din nou, efectiv, la 
nord de Dunăre, in Oltenia şi cîmpia Munteniei. Se reconstruiesc ve
chile cetăţi Drobeta şi Sucidava; aici, Constantin cel Mare a ridicat 
an masiv pod de piatră peste Dunăre, inaugurat probabil în anul 
328 in prezenţa împăratului insuşia. Pentru societatea daco-romanâ 
de la Dunărea de Jos se deschide din nou o perioadă de stabilitate 
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relativă, care va dura pînă la sfîrşitul celui de-al şaptelea deceniu al 
secolului. Această stabilitate se va reflecta din plin in viaţa econo
mică şi drept urmare, va avea inriuriri asupra circulaţiei monetare 
locale. 

Analiza răspîndirii monedelor lui Constantin cel Mare la Dunărea 
de Jos va trebui să mai ţină seama şi de faptul că emitentul lor şi-a 
exercitat efectiv autoritatea asupra intregului Imperiu abia din anul 
324. Proclamat împărat (Augustus) de legiunile din Britannia la 
moartea tatălui său, Constantius Chlorus, dar recunoscut de Galerius 
Maximianus numai în calitate de Caesar, Constantin va deveni mai 
întîi singur stăpînitor al Occidentului in anul 312, după războaiele 
purtate împotriva lui Maximianus Herculius şi a lui Maxentius. In 
Răsărit, autoritatea supremă îi revine in anul 313 lui Licinius, ast
fel încît cei doi împăraţi îşi impart Imperiul pînă in anul 324, cind, 
în urma unui nou război civil, Constantin il înlătură pe Licinius şi 
rămîr.e monarh al intregului Imperiu roman. 

'tn contextul istoric schiţat mai sus, monedele emise de Constantin 
re! Mare au pătruns şi s-au răspîndit în spaţiul carpato-dunărean 
încă din primii ani ai domniei sale. Materialul recoltat pînă în pre
zent şi intrat în diverse colecţii este destul de bogat, dar în mare 
parte încă im·dit4• Descoperirile care au făcut obiectul unor semna
lări, deşi numeroase, nu au totuşi aceeaşi valoare documentară5• Tri
butare timpului în care au văzut lumina tiparului, aceste semnalări 
nu cuprind întotdeauna elementele necesare pentru determinarea 
datei de emisiune şi a atelierului monetar de provenienţă, informaţii 
indispensabile pentru studierea, la nivelul unei cercetări moderne, 
a etapelor parcurse de circulaţia monedelor constantiniene in spaţiul 
carpato-dunărean. Datorită acestui fapt, multe din informaţiile pu
blicate pînă astăzi sînt aproape inutilizabile pentru scopul urmărit 
de o atare cercetare6• 

Ţinînd seama de această particularitate, am selecţionat, cu prilejul 
unei comunicări anterioare7, descoperirile cuprinzînd monede emise
de Constantin cel Mare, care întrunesc următoarele condiţii: 

- localizarea precisă a descoperirii8 ; 

- indicarea elementelor necesare pentru stabilirea nominalului 
şi a datei de emisiune in cazul fiecărei monede ce provine dintr-o. 
atare descoperire9 ; 

- precizarea atelierului monetar de provenienţă10• 
Pe baza acestor criterii11 , am selectat un număr de 131 monede12 

emise de Constantin cel Mare şi provenind din descoperiri izolate,_ 
semnalate într-un număr de 27 localităţi; la acestea, am alăturat 
tezaurul de la Măcin, contemporan cu domnia lui Constantin cel 
Mare13• Intreg acest material numismatic, prezentat mai jos, ca do
cument justificativ, in anexele I A-C şi Il, ne-a servit ca obiect de 
cercetare, pentru a scoate în evidenţă etapele şi caracteristicile răs
pindirii monedelor lui Constantin cel Mare în spaţiul carpato-dună-

10 - Con<lantin cel Mare 



rean. Rezultatele acestei cercetări, expuse doar in linii mari in co
municarea amintită anterior, vor fi reluate şi examinate mai pe larg, 
in rîndurile ce urmează. 

Din capul locului este necesar să precizăm că deşi înglobînd un 
număr relativ restrîns, materialul supus cercetării noastre este to
tuşi reprezentativ, în raport cu numărul total al monedelor constan
tiniene, descoperite pînă astăzi in întregul spaţiu carpato-dunărean, 
deci in vechea Dacie ca şi în Scythia Minor. După calcule aproxi
mative, ar fi vorba de circa 1Qo;0 din totalul estimat14• Prin urmare, 
putem accepta materialul înregistrat în anexele I-II ca un eşantion 
reprezentativ al întregii circulaţii a monedelor emise de Constantin 
cel Mare, aşa cum s-a desfăşurat ea în spaţiul carpato-dunărean, 
chiar în timpul domniei împăratului emitent15. 

Prima constatare ce se desprinde, din analiza materialului numis
matic prezentat în anexe, se referă la caracteristica esenţială a circu
laţiei monedelor constantiniene. Predomină masiv emisiunile de 
bronz, reprezentate de unitatea introdusă prin reforma lui Diocle
ţian şi denumită follis, dar cu greutatea redusă faţă de emisiunile 
iniţiale, ca urmare a măsurilor luate in anul 301 şi apoi în timpul 
domniei lui Constantin cel Mare1a. Din cele 131 piese, ce compun 
eşantionul cercetat, nu mai puţin de 129 exemplare, adică 98,470fo, 
sînt folles de bronz; lor li se adaugă un număr de cel puţin 337 
exemplare, semnalate în alte descoperiri de la nord de Dunăre, in 
vechea Dacie17, dar care nu au întrunit condiţiile fixate mai sus, 
pentru a putea fi incluse in materialul supus acestei cercetări. Cu 
excepţia unui singur exemplar, emis la Siscia în 306/307 după siste
mul lui Diocleţian, modificat in 301, exemplar găsit cu prilejul unor 
săpături arheologice în vechea insulă Ada Kaleh (azi sub undele 
Dunării)18 , in toate celelalte cazuri, este vorba de emisiuni de folles 
cu greutatea redusă după măsurile luate succesiv de Constantin cel 
Mare în anii 310-334: piese mărunte, destinate schimburilor cu
rente. 

In afară de aceste monede, de o valoare modestă, s-au mai inre
gistrat două medalioane de aur, descoperite amîndouă la Celeiu-Cora
biat9 şi reprezentînd fiecare cite un multiplu de 1 1/2 solidi; faţă de 
total, cele două medalioane constituie numai 1,53D/o. Prezenţa lor la 
Celeiu a fost explicată recent ca fiind datorită unei eventuale treceri 
a lui Constantin cel Mare prin antica Sucidava, in anul 328, cu pri
lejul inaugurării podului de peste Dunăre, ce lega această localitate 
de Imperiu20• 

La Rogova (jud. Mehedinţi), s-a mai descoperit o monedă de aur 
emisă de Constantin cel Mare21, despre care nu ni se dau amănunte, 
astfel incit ea nu a intrat în obiectivul cercetării noastre. 

Nici monedele de argint bătute de Constantin cel Mare şi desco
perite in spaţiul carpato-dunărean - de altfel, puţine la număr22 -

nu au fost incluse in eşantionul cercetat, din lipsa elementelor nece-
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sare pentru determinarea datei de emisiune şi a atelierului de pro
venienţă. O prezenţă mai accentuată a emisiunilor de argint în spa
ţiul mai sus amintit se va înregistra după moartea lui Constantin 
cel Mare, în domnia lui Constantius al II-lea, al cărui nume îl poartă 
piese provenind atît din descoperiri izolate, cît şi din cîteva tezaure23• 

Răspîndirea monedelor constantiniene în spaţiul carpato-dunărean 
parcurge două etape principale: prima, d~ la proclamarea lui Con
stantin cel Mare ca împărat (iulie 306) pînă la izbucnirea celui de-al 
doilea război civil impotriva lui Licinius (iulie 324), a doua, de la 
această dată şi pînă la moartea lui Constantin cel Mare (337). Din 
prima etapă, s-au înregistrat in descoperirile din spaţiul carpato
dunărean un număr de 36 folles, ceea ce reprezintă 27,48o;0 din to
talul eşantionului nostru. In raport cu măsurile monetare care au stat 
la baza emiterii lor, aceşti folles se repartizează astfel: 

- folles emişi pe baza stabilită în 301 sau 307 de 1/48 dintr-o 
libră (greutate teoretică: 6,75 g)24 : 1 ex., Siscia 306/307 (Ada Kaleh 
1)25; cea mai veche emisiune constantiniană, care ajunge la hotarul 
dintre Imperiu şi vechea Dacie. 

- folles emişi pe baza stabilită prin măsurile lui Constantin cel 
Marr~ din 310/311, 1/72 dintr-o libră (greutate teoretică: 4,50 g)26: 15 
ex.; Londinium 310/312, 1 ex. (Histria 2); Roma 314-315/316, 5 ex. 
(Lespezi 9; Adamclisi 10, 11, 13; Celeiu 12); Siscia 315/316-317, 2 ex. 
(Celeiu 14; Cadea 15); Thessalonica, 312/313, 1 ex. (Adamclisi 3); 
Heraclea 313, 3 ex. (Constanţa 4, 5; Histria 6); Nicomedia 313/317-
317/320, 3 ex. (Histria 7; Celeiu 8; Adamclisi 16). In total, sînt op1 
exemplare emise în Vest şi şapte în Thracia şi Est, o repartiţie echi
librată; de remarcat numărul relativ mare al exemplarelor bătute 
la Roma după înfrîngerea lui Maxentius27. 

- folles emişi pe baza stabilită de Constantin cel Mare în 318, 
1/96 dintr-o Iibră (greutate teoretică 3,375 g)23 : 19 ex.; Londinium 
321/323, 1 ex. (Ruşi 32); Treveri 323/324, 1 ex. (Săcele 36); Arelate 
318, 1 ex. (Mehadia 17); Roma 320-320/321, 2 ex. (Histria 25; Celeiu 
31); Ticinum 319/320-320/321, 4 ex. (Cumpăna 23; Constanţa 28; 
Lespezi 29, 30); Siscia 318-321/324, 7 ex. (Sibiu 18; Novaci 19; Celeiu 
22; Histria 26, 33, 34; Mehadia 27); Thessalonica 319-320, 2 ex. 
(Adamclisi 21; Histria 24); Heraclea 318/320, 1 ex. (Adamclisi 20). 
In total, 16 exemplare emise în Vest şi numai trei provenind din 
Thracia; nici un exemplar din monetăriile Orientului. Predomină de 
data aceasta piesele bătute la Siscia şi la Ticinum., ateliere monetare 
din centrul Imperiului, sub directa dependenţă a lui Constantin cel 
Mare. 

- folles emişi pe baza fixată de Licinius I în anul 321, 1/9& 
dintr-o libră (greutate teoretică 3,375 g), dar avînd valoarea nomi
nală redusă de la 25 la 12,5 dinari comuni29 : 1 ex., Heraclea 321/324 
(Isaccea 35). Este un exemplar din seria marcată xnr, introdusă de 
Licinius în monetăriile ce funcţionau sub directa sa autoritate in. 
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~st30 ; de remarcat raritatea acestor emisiuni, in circulaţia monetară 
din spaţiul carpato-dunărean31. 

A doua etapă a pătrunderii monedei constantiniene în acest spaţiu 
începe odată cu deschiderea celui de-al doilea război civil între Con
·stantin cel Mare şi Licinius şi ocuparea Heracleei de către Constan
tin, pe la mijlocul lui iulie 32432 ; ea se încheie la moartea lui Con
stantin cel Mare, la 22 mai 337. Din această perioadă, datează un 
număr de 95 piese, ceea ce reprezintă 72,52o;0 din totalul eşantio
nului studiat. Două piese sînt medalioane de aur, multipli de cîte 
1 1/2 solidi; ambele exemplare au fost descoperite la Celeiu în 1910 
şi au fost emise, unul a Nicomedia, în 324 (Celeiu 40), celălalt la 
Thessalonica în 327 (Celeiu 66). In ce priveşte emisiunile de folles, 
reprezentate de 93 exemplare, ele se repartizează astfel: 

- folles emişi în continuare pe vechea bază de 1/96 dintr-o libră 
(greutate teoretică 3,375 g), dar cu valoarea nominală de 25 dinari 
comuni33 : 44 ex.; Treveri 325/326, 1 ex. (Histria 58); Roma 326, 1 ex. 
(Reghin 60); Siscia 324/330-328/329, 4 ex. (Celeiu 50, 77; Constanţa 
74; Adamclisi 75); Sirmium 324/325, 1 ex. (Adamclisi 44); Thessalo
nica 324-326/328, 7 ex. (lsaccea 39; Celeiu 41, 49, 66; Constanţa 63, 
64; Lipniţa 65); Heraclea 324-327/329, 7 ex. (Constanţa 37, 61, 71, 
72; Histria 38, 73; Celeiu 42); Constantinopolis 327/328-328/329, 4 ex. 
(Moigrad 68; Celeiu 70; Reghin 79, 80); Nicomedia 325/326-326/327, 
2 ex. (Adamclisi 54; Isaccea 62); Cyzicus 324/325-329/330, 15 ex. 
(Adamclisi 43, 45, 55, 81; Histria 46; Hîrşova 47; Bucureşti 18; Con
-stanţa 51, 52, 53, 56; Zorile 59; lsaccea 76; Celeiu 78; Războieni 82); 
Antiochia 325/326-327/328, 2 ex. (Adarnclisi 57; Cumpăna 69). Se 
remarcă de această dată numărul mare de folles emişi la Cyzicus: 
15 exemplare, din care mai bine de jumătate provin din vechile 
aşezări urbane Tropaeum Traiani şi Tomis. Noua monetărie de la 
Constantinopolis, funcţionînd incepind din 326, deci cu aproape 
patru ani inainte de inaugurarea oficială a oraşului dedicat lui Con
stantin cel Mare34, este prezentă în circulaţia monetară din spaţiul 
carpato-dunărean cu patru folles din primele sale emisiuni, trei 
exemplare ajungînd în Transilvania şi anume, unul la vechiul Poro
lissum (Moigrad), celelalte două la Reghin. Thessalonica şi Heraclea, 
fiecare cu cîte şapte folles, sînt insă monetăriile care, alături de 
Cyzicus, asigură o mare parte din numerarul destinat circulaţiei lo
.cale. In schimb, alte ateliere monetare, ca Treveri, Roma şi S~rmium, 
nu au oferit decît cîte un singur follis. 

- folles emişi pe baza stabilită în anul 330 de 1/120 dintr-o libră 
.(greutate teoretică 2,70 g), precum şi pe baza fixată în 335 de 1/192 
libră (greutate teoretică 1,687 g)35: 49 ex.; Siscia 335/336, 1 ex. 
(Adamclisi 124); Thessalonica 330/333-336/337, 9 e:z:. (Constanţa 83, 
123; Adarnclisi 91; Carnena 93; Histria 96; Celeiu 125, 126, 127, 131); 
Heraclea 330/333-336/337, 10 ex. (Constanţa 84, 85, 86; Adamclisi 
·90, 130; Histria 95, 97, 100; Hirşova 98; Lespezi 99); Constantinopolis 



330/333-335/337, 12 ex. (Constanţa 87, 88, 89, 114, 115, 116; Fău
rei 92; Histria 94; Adamclisi 119; Celeiu 121, 122; Ciucurova 128); 
Nicomedia 330/335-333/335, 8 ex. (Constanţa 103, 104, 105, 106; 
Lespezi 107; Baia 108; Adamclisi 118, 120); Cyzicus 330, 334 sau 
335/336-332/333 sau 335, 7 ex. (Constanţa 101, 109; Histria 102, 
113; Adamclisi 110; Lespezi 111; Ostrovu Mare 112); Antiochia 
335/337, 1 ex. (Borcea 129); Alexandria 333/335, 1 ex. (Constanţa 
117). Se constată din această enumerare că in ultimii ani ai dom
niei lui Constantin cel Mare, monetăria din Constantinopol deţine 
primul loc, in aprovizionarea cu numerar mărunt a circulaţiei mo
netare din spaţiul carpato-dunărean; îi urmează de aproape Hera
clea, Thessalonica, Nicomedia şi Cyzicus. Dintre monetăriile din vest 
şi din centrul Imperiului, numai Siscia mai este reprezentată, şi ea 
cu un singur exemplar. Deplasarea centrului de gravitate al Impe
riului roman de la Roma la Constantinopol se manifestă deci cît se 
poate de clar şi în compoziţia circulaţiei monetare din spaţiul car
pata-dunărean, după inaugurarea capitalei lui Constantin cel Mare 
de pe ţărmul Bosforului. 

Continuînd analiza particularităţilor pe care le prezintă difuzarea 
monedelor constantiniene in spaţiul carpato-dunărean, expunem in 
anexa I B repartiţia lor ţinînd seama de atelierele monetare emi
tente. După cum se observă de la prima vedere, sînt reprezentate 
şapte monetării din vest şi centrul Imperiului şi tot şapte din Thra
cia şi est. Privind in ansamblu, cea mai mare pondere o au atelierele 
monetare din Heraclea şi Cyzicus, fiecare cu cîte 22 folles, iar in 
procente, 16,79 din total; urmează de aproape Thessalonica - 20 
piese, 15,27'/o din total - şi, după deschiderea monetăriei în anul 
326, Constantinopol, cu 16 folles, reprezentind 12,21o;0 din numă
rul total al monedelor lui Constantin cel Mare, descoperite in spa
ţiul carpato-dunărean. Din atelierele monetare ce activau în Occi
dent şi în centrul Imperiului, Siscia e pe primul loc, cu 15 folles, 
reprezentind 11.65o;0 din total. Nu figurează deloc emisiuni ale mo
netăriei din Lugdunum (Lyon), iar alte ateliere, ca Arelate (Arles), 
Sirmium şi Alexandria, sînt reprezentate numai prin cite un singur 
exemplar. 

Dacă vom lua in considerare repartiţia geografică a emisiunilor 
monetare constantiniene, prezente in descoperirile de pe teritoriul 
ţării noastre, vom constata că ele se concentrează in citeva centre: 
Histria (19 ex. 14,500/0), Adamclisi - Tropaeum Traiani (24 ex., 
18,320/o) şi Constanţa-Tomis (31 ex., 29,61•!0), in Scythia Minor, 
iar pe teritoriul Daciei, Celeiu-Sucidava (21 ex., 16,030/o). In rest, 
atit in Dobrogea, cit şi la nord de Dunăre, s-au semnalat numai 
piese răzleţe, fapt obişnuit pentru aşezări din mediul rural, organi
zate in obşti. 

Anexa II cuprinde date sumare privitoare la tezaurul descoperit 
in anul 1908 la Măcin (jud. Tulcea), pe dealul cetăţii Arrubium311• 
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Dintr-un număr de circa 2 000 monede, cîte erau, după cit se pare, 
Jn momentul descopeririP7, s-au recuperat şi identificat 600 exem
plare, folles, în mare parte argintaţi, emişi între anii 316/317-324/ 
325 de către Licinius I, Licinius II, Constantin cel Mare, Crispus şi 
Constantin II; o monedă este o imitaţie barbară a unui follis bătut 
in 318/320 de către Constantin cel Mare, la Siscia38• Fără a intra 
intr-uri examen mai amănunţit al conţinutului acestui tezaur şi al 
implicaţiilor de ordin economic şi istoric pe care le suscită39 , vom 
arăta aici că datarea lui poate fi fixată, cu ajutorul emisiunilor 
constantiniene de la Ticinum, Thessalonica, Heraclea şi Sirmium, 
spre sfîrşitul anului 324 şi primele luni ale anului 32540• Limitele 
sale cronologice restrînse, 316/317-324/325, lipsa oricăror emisiuni 
liciniene după 321 şi starea perfectă de conservare a pieselor com
ponente constituie tot atîtea indicii cu privire la semnificaţia reală 
a acestui tezaur. Este vorba cu siguranţă despre o sumă de bani, 
retrasă simultan din circulaţie, cu alegerea pieselor celor mai bine 
păstrate, şi nu de o tezaurizare mai lentă, proces ce s-ar fi întins 
pe o durată de mai mulţi ani. 

In raport cu datele oferite de examinarea descoperirilor monetare 
izolate, monedele constantiniene din cuprinsul tezaurului de la Măcin 
prezintă atît analogii, cit şi deosebiri. Astfel, din cele 11 monetării 
reprezentate în tezaurul de la Măcin, numai două nu sint prezente, 
cu emisiuni de folles, în descoperirile izolate din anexa I şi anume 
lipsesc cele din Aquileia şi Nicomedia (aceasta din urmă reprezen
tată numai cu un medalion de aur). In schimb emisiwille de folles 
ale monetăriei de la Roma, prezente în două cazuri in descoperiri 
izolate, lipsesc cu totul din tezaurul de la Măcin. Atelierele monetare 
de la Londinium şi Sirmium sînt reprezentate fiecare prin cîte un 
singur exemplar atît în descoperirile izolate, cît şi in tezaurul de la 
Măcin; mai pot fi comparate Treveri, cu două exemplare în tezaurul 
de la Măcin faţă de un exemplar în descoperirile izolate, şi Cyzicus, 
cu nouă respectiv cinci piese. Celelalte ateliere: Ticinum, Siscia, 
Thessalonica şi Heraclea- nu ne pot oferi date comparabile, dato
rită numărului mare de exemplare ce intră în componenţa tezauru
lui de la Măcin, emisiuni ale monetăriilor respective. In concluzie, 
se poate afirma că acest tezaur oglindeşte numai în parte circulaţia 
monetară din spaţiul carpato-dunărean între anii 316/317-324/325, 
circulaţie limitată la emisiunile lui Constantin cel Mare. 

Din cele expuse mai sus, s-a conturat, credem, cu destulă clari
tate, procesul de pătrundere în spaţiul carpato-dunărean a mone
delor emise de Constantin cel Mare, in timpul celor trei decenii ale 
domniei sale. Deşi analiza noastră a avut ca obiect un număr res
trins de descoperiri",1monetare - restringere determinată de obser
varea unor criterii care au permis o clasificare mai precisă a ma
terialului numismatic-, considerăm că ea şi-a atins scopul urmărit, 
putînd fi completată doar din punct de vedere cantitativ. Evident, 
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pentru studierea circulaţiei monetare din această vreme, in spaţiul 
la care ne-am referit, va fi necesar să întregim acest material cu 
descoperirile de monede purtînd numele celorlalţi emitenţi din pe
rioada 306-337, fie colegi sau rivali ai lui Constantin cel Mare, fie 
membri ai propriei sale familii, fie însfîrşit emisiunile autonome de 
tipul Urbs Roma - Constantinopolis. Dar aceasta ar constitui obiec
tul unei alte cercetări41 • 

NOTE 

' V. mai jos prezentarea şi comentarea tezaurului de la Măcin (cu bibliografia 
anterioară privitoare la această descoperire). 

:z Cu titlul de exemplu, cităm tezaurele următoare: Girliciu (jud. Constanţa), 
datat 363; Şimleu Silvanlei (jud. Sălaj), datat 378; Celeiu-Corabia (jud. Olt), 
datat 383: Strunga-Oltina (jud. Constanţa), datat 395: despre aceste desco
periri, v. notele noastre in catalogul redactat de Ion Barnea, Octavian 
Iliescu, Corina Nicolescu, Cultura bizantind în România, Bucureşti, 1971, 
p. 178-180, nr. 367, 370, 374 şi 375. 

• D. Tudor, Sucidava. Une cite daco-romaine et byzantine en Dacie (Collection 
Latomus 80). Bruxelles-Bechem, 1965, p. 74; idem, Podurile romane de la 
Dunărea de Jos (Istorie şi civilizaţie). Bucureşti, Edit. Academiei, p. 162; cf. 
Octavian Iliescu, Şase medaLioane romane şi bizantine, SCN, 6, 1975, p. 111. 

4 Descoperirile de monede emise de Constantin cel Mare, localizate la nord 
de Dunăre (deci fără cele din Dobrogea), au fost repertoriate de Constantin 
Preda, Circulaţia monedelor postaureliene in Dacia, SCIVA, 26, 1975, p. 
441-485. 

5 Fapt subliniat şi de Constantin Preda, op. cit., p. 442. 
6 Este cazul mai ales al informaţiilor vechi, privitoare la descoperiri ce nu 

mai pot fi verificate astăzi. 
7 Octavian Illescu, Remarques sur la penitration de la monnaie constanti

nienne au Bas-Danube, comunicare prezentată la 6 septembrie 1974 la cel 
de-al III-lea Congres internaţional de studii sud-est europene de la Bucu
reşti (Dacia NS, 23, 1979, p. 159-177). 

11 s-au eliminat descoperirile neprecise, ca: Oltenia, Transilvania etc. 
• Am adoptat cu precădere datările propuse de The Roman Imperial Coinage 

edited by C. H. V. Sutherland and R. A. G. Carson. Volume VI, From 
Diocletian's reform (A. D. 294) to the death of Ma.:riminus (A. D. 313) by 
C. H. V. Sutherland. London, Spink and Son Ltd., 1967; Volume VII, Con
stantine and Licinius A. D. 313-331 by Patrick M. Bruun. London, Spink 
and .Son Ltd., 1966 (citate in continuare prescurtat: RIC VI respectiv RIC 
VII). 

tu Indicarea atelierului monetar de provenienţă este de regulă o preocupare a 
lnregistrărilor mai recente; cu toate acestea, se pot găsi uneori date cu 
privire la locul de emisiune a monedelor şi ln lucrări mai vechi (vezi bi
bliografia de la sfirşitul anexei I A). 

u Aceste criterii au stat la baza redactArii in anii 1970-1973 a unei lucrări 
de o mai mare amploare, destinată să apară in colecţia Izvoare privind 
istoria Romdniei şi IntitulatA Repertoriul cronologic al descoperirilor mo
netare din Romdnia (antt 275-1375) (manuscris in curs de definitivare pen
tru tipar, redactat de autorul acestor rinduri). In Repertoriu, descoperirile 
monetare sint înregistrate in ordine cronologică, după data de emisiune a 
monedelor respective. 
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12 Comunicarea prezentată in 1974 (v. supra, n. 7) a avut ca obiect de cerce
tare un număr de numai 61 monede constantiniene, ce intruneau condiţiile 
expuse mai sus. 

11 Despre acest tezaur, v. mai jos, anexa Il. 
tt Am luat ca bază tabloul statistic publicat de Constantin Preda, op. cit., 

p. 444, tablou ce cuprinde atit monedele lui Constantin cel Mare găsite 
izolate, cit şi cele ce intră In componenţa unor tezaure, dar numai de la 
nord de Dunăre. Dacă la acestea adăugâm monedele descoperite tn Dobrogea, 
se poate ajunge la un număr de circa 1 300 piese, emisiuni constantiniene 
prezente ln descoperirile din Intregul spaţiu carpato-dunărean. 

&s Deoarece nu am urmărit să înfăţişăm o imagine completă a circulaţiei mo
netare ln spaţiul carpato-dunărean, sub domnia lui Constantin cel Mare, 
ci numai etapele pătrunderii emisiunilor constantinlene in acest spaţiu, 
analiza noastră nu va cuprinde toate monedele bătute de toţi emitenţii ce 
s-au succedat intre anii 306-337. 

11 Cu privire la reformele monetare ale lui Diocleţian şl cele ale lui Con
stantin cel Mare, v. mal sus, cap. VII, 1. 

11 Constantin Preda, op. cit., p. 444. 
18 Follis emis de Constantin cel Mare, purtind titlul de Caesar, element care 

datează emisiunea respectivă in intervalul 25 iulie 306-25 iulie 307; in 
acest sens, RIC VI, p. 12-14. Descoperirea este Inedit!; v. mal jos, anexa I 
A, sub nr. 1. 

19 Anexa I, A, sub nr. 40 şi 67. 
20 V. mal sus, n. 3. 
21 Constantin Preda, op. cit., p. 478, citind pe D. Tudor, Oltenia romană2, 

Bucure:ştl, 1958, p. 181 (= Oltenia romană3, Bucureşti, 1968, p. 227). 
22 Constantin Preda, op. cit., p. 444, semnalează cinci monede de argint de la 

Constantin cel Mare, care ar fi fost descoperite pe teritoriul vechii Dacii. 
Verificind lista descoperirilor monetare de la p. 457-485, constatăm că 
aceste monede stnt înregistrate la următoarele localităţi: 
Ciorani, com. Puf eşti (jud. Vrancea) (p. 463); trimiterea primară (R. Vulpe, 
SCIV, 3, 1952, p. 211 şi nu 213) se referă însă la o monedA de bronz; 
Stăniţa (jud. Neamţ), (p. 481), cu trimitere la V. Mihăilescu-Blrliba, Mem
Antiq, 2, 1970, p. 330; la locul citat, nu există însă nici o referire la descoperi
rea unei monede de argint de la Constantin cel Mare. 
Vfrtişcoiu (jud. Vrancea) (p. 484), Buzău (p. 460) şi Sacoşu Turcesc (jud. 
Timlş) (p. 479) rămin singurele descoperiri probabile de monede de argint 
emise de Constantin cel Mare. 

21 Constantin Preda, op. cit., p. 444 şi lista descoperirilor de la finele lucrării, 
passim. 

2• Pentru datele metrologice, v. supra, cap. VII, 1, n. 13 şi cele corespunzătoare 
reducerilor următoare, din care unele, mai puţin probabile, nu au fost 
reţinute. 

25 Numerele care urmează dupA numele de localităţi trimit la anexa 1 1, la 
aceleaşi numere. 

26 V. mai sus, cap. VII, 1, n. 16. 
27 Despre conflictul cu Maxentius şi infringerea acestuia la Pons Milvius, 

v. mai sus, cap. Il. 
28 V. mai sus, cap. VII, 1, n. 18. 
29 Ibidem, n. 19. 
3.J Aceeaşi trimitere. 
11 Ne sint cunoscute următoarele descoperiri de folles cu această marci de 

valoare: Hlstria: Licinius 1, Heraclea, 2 ex.; Cy:zicus, 3 ex.; Licinius II, 
Heraclea, 1 ex.; Cyzlcus, 1 ex.; monetArla neprecizatA, 1 ex. H. Nubar, In 
lucrarea: Constantin Preda, H. Nubar, Histria III Descoperirile monetare 
1914-1970. Bucureşti, Edit. Academiei, 1973, nr. 1308-1312, 1 334-1336); 
Constanţa: Llcinius I, Heraclea, 1 ex.; Licinius II, Heraclea, 1 ex.; Cyzlcus, 
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1 ex.; Adamclisi: Licinius 1, monetăria n~prec1zata, 1 ex.; Llcinius II, He
raclea, 1 ex.; Camena: Crispus, Heraclea, 1 ex.; Isaccea: Licinius Il, He
raclea, 2 ex. (R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, Pontica, 5, 1972, p. 473, nr. 50-51; 
7, 1974,p.402, nr.292; 8, 1975, p. 433, nr. 427; p. 434, nr. 428-429; p. 440, 
nr. 483; 9, 1976, p. 227, nr. 590-591); Celeiu: Licinius 1, Heraclea, 2 ex.; 
Licinius II, Heraclea, 1 ex. (Gh. Poenaru Bordea, SCN, 6, 1975, p. 92, nr. 
71-73). 

12 RIC VII, p. 77. 
:sa V. supra, cap. VII, 1, n. 19. 
34 RIC VII, p. 562 (data lnaugurării oficiale a noii capitale: 11 mai 330, 

ibidem, p. 78). 
35 V. mai sus, cap. VII, 1, n. 23 şi 24. 
36 V. mai jos anexa II, cu intreaga bibliografie referitoare la acest tezaur. 
~7 Const. Moisil, O descoperire numismatică la vechiul Arrubium (Măcin), ln 

Convorbiri literare, 43, 1909, p. 751. 
.a Em. Condurachi, Tezaurul de monete argintate de la Măcin, in Hrisovul, 

1, 1941, p. 93, nr. 407. 
19 Un studiu amănunţit va consacra acestui tezaur Radu Ocheşeanu, de la 

care am împrumutat datele privitoare la emisiunile constantiniene; li mul
ţumim şi pe această cale pentru amabilitate. 

co Jean-Pierre Callu, La circulation monetaire . . . (supra cap. VII, 1, n. 8) 
p. 236, datează lngroparea tezaurului de la MAcin după anul 324. 

• 1 O asemenea cercetare este de aşteptat in viitor, ţinind seama de faptul el 
tabloul statistic publicat de Constantin Preda, op. cit., p. 444, precum şi 
repertoriul anexat aceleiaşi lucrări, passim, cuprind unele Indicaţii sumare 
cu privire la emisiunile monetare care au circulat in această vreme şi 
numai in Dacia (nu şi in Dobrogea); datorită acestui fapt, emisiunile res
pective nu pot fi repartizate pe tranşe cronologice şi nici după monetărllle 
emitente, ceea ce de altfel am arătat la Inceputul acestei cercetări. 



IX. ANEXE 

I. A. Cronologia emisiunilor monetare prezente in descoperiri 

Nr. Nomi- Data emi- Atelierul mone- Locul şi data des- Izvoare bibUografice 
crt. nalul siunii tar coperirli 

Prima perioadtl: 306-324 

1. AE-P 306/307 Siscla - Ada Kaleh 1967 R.185 A. 
2. AE-P 310/312 Londiniu.m P Histria 1950-1951 R.207 A; Histria III 

p.179 nr. 1 339. 
3. AE-P 312/313 Thessalonica B Adamclisf 1973 R.206 B; Adamclisi nr. 

162. 
4 . AE-P 313 Heraclea e Constanţa R.208 B; Pontica 9 

p.220 nr. 537. 
5. AE-F 313 Heraclea Constanţa R.208 B; Pontica 9 

p.221 nr. 538. 
6. AB-P 313 Heraclea e Histria 1961-1964 R.207 A; Histria III 

p. 180 nr. 1 341. 
7. AE-P 313/317 Nicomedia r Histria 1964 R.218 A; Hisma III 

p.180 nr. 1 340. 
8. AE-P 313/317 Nicomedia - Celeiu - R.219 A; SCN 6 p.91 

nr. 53. 
9. AE-P 314 Roma Q Lespezi 1971 R.223 A; Pontica S 

p.474 nr. 54. 
10. AE-P 314/315 Roma P Adamclisi 1969 R.223 B; Adamdisi nr. 

156. 
11. AE-F 314/315 Roma P Adamclisi 1973 R.223 C; Adamclisi nr. 

157. 
12. AE-P 314/315 Roma - Celeiu - R.223 D; SCN 6 p.73 

nr. 85. 
13. AE-F 315/316 Roma S Adamclisi 1965 R.224 A; Adam&lisi nr. 

158. 
14. AE-F 315/316 Siscia r Celeiu - R.225; SCN 6 p.91 nr. 

54 
15. AE-F 317 Siscia B Cadea - R.231 B · AMN 8 p. 

589 nr. 19. 
16. AE-P 317/320 Nicomedia r Adamclisi 1965 R.224 A; Adam&lisi nr. 

169. 
17. AE-F 318 Arelate P Mehadia - R.244; Sighişoara p.14 

nr. 29. 
18. AE-F 318 Siscia - Sibiu - R.243; Sighişoara p.17 

nr. 99. 
19. AE-P 318/319 Siscia B Novaci - R.249; SCN 3 p.473 

nr. 20. 

154 



20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 
33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

AE-F 

AE-F 

AE-F 

AE-P 

AE-P 

AE-P 

AE-F 

AE-F 

AE-F 

AE-F 

AE-F 

AE-F 

AE-F 
AE-F 

AE-F 

AE-F 

AE-F 

318/320 

319 

319 

319/320 

320 

320 

320 

320 

320/321 

320/321 

320/321 

320/321 

321/323 
321/324 

321/324 

321/324 

323/324 

Heraclea B Adamclisi 1973 

Thessalonica r Adamclisi 1971 

Slscia e Celeiu 1970 

Ticinum S Cumplna-

Thessalonica r Histria 1953 

Roma P Histrla 1956 

Slscia A Histria 1966 

Siscia - Mehadla -

Ticinum P Constanţa -

Ticinum S Lespezi 1971 

Ticinum S Lespezi -

Roma P Celeiu 1936-1937 
sau 1940 

Londinium - Ruşi -
Siscia B Histria 1953 

Siscia r Histria 1958 

Heraclea B Isaccea -

1'reverl P Săcele -

A II-a perioad4: 324-337 

AE-F 324 Heraclea Â Constanţa-

AE-F 324 

AE-F 324 

AV-M 324 

Heraclea A Histria 1965 

Thessalonica e lsaccea -

Nicomedia - Celefu 1910 

AE-F 324 Thessalonica A Celei u 1968 

AE-F 324 Heraclea B Celeiu-

AE-F 324{325 Cyzicus r Adamclisi 1970 

44. AE-F 324{325 Sirmlum - Adamclisl 1973 

45. AE-P 324/325 Cyzicus r Adamcllsi 1973 

46. AE-F 324/325 Cyzicus e Histria 1961 

47. AE-P 324/325 Cyzicns e Hirşova-

R.206 B; Aăamclisi nr. 
165. 
R.254 A; Aăamclisi nr. 
163. 
R.256; SCN 6 p.73 nr. 
85. 
R.258 A ; Pontica 7 p. 
406 nr. 32. 
R.258 B; Histria III 
p. 180 nr. 1 348. 
R.259 ; Histria III p. 
180 nr. 1 347. 
R.260; Histria III p. 
181 nr. 1 350. 
R.244; Sighişoara p.14 
nr. 30. 
R.264 D ; Pontica 7 p. 
401 nr. 284. 
R.223 A ; Pontica 5 p. 
474 nr. 55. 
R.264 C; Pontica 7 p. 
409 nr. 369. 
R.264 B; Dacia 7-8 
p. 298 nr. 4. 
R.270 B. 
R.280; Histria III p. 
181 nr. 1 352. 
R.283; Histria III p. 
181 nr. 1 351. 
R.289 B ; Pontica 9 p. 
227 nr. 593. 
R.290 A ; Pontica 7 p. 
411 nr. 394. 

R.315 B; Pontica 7 
399 nr. 259. 
R.297; Histria III p. 
180 nr. 1 342. 
R.289 B ; Pontica 9 p. 
227 nr. 592. 
R.359 A; RIN 24 p. 
193. 
R.316 A; MCA 10 p. 
142 nr. 7. 
R.305 ; SCN 6 p.92 
nr. 77. 
R.320 B; Aăamclisi nr. 
174. 
R.320 B; Adamclisi nr. 
161. 
R.320 B; Adamclisi nr. 
173. 
R.316 B; Histria III 
p. 181 nr. 1 354. 
R.315 C; Pontica 5 p. 
476 nr. 79. 
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48. AE-F 324/325 Cyzicus B B uCUl"eşti 1955 R.317. 
49. AE-F 324/330 Thessalonica A Celelu 1936-1937 R.264 B; Daeia 7-8 

sau 1940 p. 398 nr. 5. 
50. AE-F 324/330 Siscia B Celeiu 1966 R.326; SCN 6 p.73 nr. 

91. 
51, AE-F 325/326 Cyzlcus A. Constanţa- R.264 D ; Pontica 7 p. 

403 nr. 315. 
52. AE-F 325/326 Cyzicus S. Constanţa- R.264 D; Pontica 7 p~ 

403 nr. 314. 
53. AE-F 325/326 Cyzicus r. Constanta- R.343 B ; Pontica 5 p. 

472 nr. 35. 
5-1. AE-F 325/326 Nicomedia li Adamclisl 1947 R.344 A; Adam&lisi nr. 

170. 
55. AE-F 325/326 Cyzlcus B. Adamcllsi 1969 R.342 A; Adamclisi nr. 

176. 
56. AE-F 325/326 Cyzicus e. Adamclisl 1971 R.342 C; Adamclisi nr. 

177. 
57. AE-F 32Ş/326 AntiochJa li Adamclisi- R.342 D; Adamclisi nr. 

180. 
58. AE-F 325/326 Treveri P Histria 1960 R.342 B; Histria III 

p. 181 nr. 1 357. 
59. AE-F 325/326 Cyzicus B Zorile 1975 R.342 F; Adamclisi nr. 

175. 
60. AE-F 326 Roma S Reghin 1859 R.269; ContribuJii p.34. 
61. AE-F 326/327 Heraclea A Constanta R.343 B· . Pontic a s 

p.472 nr. 36. 
62. AE-F 326/327 Nlcomedia e lsaceea- R.289 B; Pontic a 9 

p. 227 nr. 594. 
63. AE-F 326/328 Thessalonica A Constanţa R.264 D; Pontic a 7 

p.401 nr. 288. 
64. AE-F 326/328 Thessalonica A Constanţa R.264 D; P1»1ti1a 7 

p. 401 nr. 289. 
65. AE-F 326/328 Thessalonlca - Llpniţa- R.353 A· PoniUa s 

p. 477 nr. 91. 
66. AE-F 326/328 Thessalonlca - Celeiu 1966 R.326; SCN 6 p. 74 

nr. 100. 
67. AV-Y 327 Thessalonlca - Celeiu 1910 R.359; RIN 24 p. 193. 
68. AE-F 327/328 Constantinopo- Molgrad 1956 R.358; Problema con-

lis - ti11uităJii p. 166 nr. 38. 
69. AE-F 327/328 Antiochia e Cumpăna- R.258 A; Pontic a 7 

p.406 nr. 334. 
70. AE-F 327/328 Constantinopolis Celciu 1966 R.359 B; SCN 6 p. 

A 75 nr. 119. 
71. AE-E 327/329 Heraclea B Constanţa- R.264 D; Ponlica 7 

p.402 nr. 293. 
72. AE-F 327/329 Heraclea li Constanţa- R..343 B; Pontica s 

p. 472 nr. 37. 
73. AE-F 327/329 Heraclea A Histrla 1951 R.362; Histria III p. 

180 nr. 1 342. 
74. AE-F 328/329 Siscia B Constanţa- R.264 D; Pontica 7 

p.401 nr. 286. 
75. AE-F 328/329 Siscia A Adamclisl 1947 R.344 A; Adamclisi nr. 

159. 
76. AE-F 328/329 Cyzicus A lsaccea- R..289 B; Pontica 9 

p.227 nr. 595. 
77. AE-F 328/329 Siscia - Celeiu 1967 R.364 ; SCN 6 p. 73 nr 

90. 
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78. AE-F 328/329 Cyzicus B Celeiu 1968 R.316 A; MCA 10 p. 
143 nr. 22 

79. AE-F 328/329 Constantinopo- Reghin 1859 R.269; Contribuţii p. 
lis - 35. 

80. AE-F 328/329 Constantinopo- Reghin 1859 R.269; Contribuţii p. 
lis - 35. 

81. AE-F 329/330 Cyzicus B Adamclisi 1970 R.323 A ; Pontica 5 p. 
470 nr. 18. 

82. AE-F 329/330 Cyzicus r Războieni- R.367 B; Pontic a 7 
p.411 nr. 388. 

83. AE-F 330/333 Thessalo- Constanţa 1970 R.315 B; Ponti<a 7 
nica A p.399 nr. 257. 

84. AE-F 330/333 Heraclea A Constanţa 1970 R.315 B; Pontic a 7 
p.3999 nr. 260. 

85. AE-F 330/333 Heracles A Constanţa- R.264 D ; Pontica 7 p. 
402 nr. 294. 

86. AE-F 330/333 Heracles r Constanţa- R.264 D; Pontic a 7 
p. 402 nr. 295. 

87. AE-F 330/333 Constantinopo- Constanţa- R.264 D; Pontica 7 
lisH p.402 nr. 302. 

88. AE-F 330/333 Constantinopo- Constanţa- R.264 D; Pontic a 7 
lis H p.402 nr. 303. 

89. AE-F 330i333 Constantinopo- Constanţa- R.375 C ; Pontica 7 p. 
lis B 400 nr. 272. 

90. AE-F 330/333 Heracles B Adamclisi 1973 R.320 B; Adamclisi nr. 
166. 

91. AE-F 330/333 Thessalonica A Adamclisi- R.369 A ; A damclisi nr. 
164. 

92. AE-F 330/333 Constantinopo- Fll.urei- R.377 A; Pontic• 7 p. 
.lis A 397 nr. 256. 

93. AE-F 330/333 Thessalonica A Camena- R.379 B· . Pontic a 8 
p. 439 nr. 482. 

94. AE-P 330/333 Constantinopo- Histria 1952 R.369 B; Histria III 
lis 6 p. 181 nr. 1 358 

95. AE-F 330/333 Heracles e Histria 1954 R.370; Histria III p. 
180 nr. 1 344. 

96. AE-F 330/333 Thessalonica - Histria 1955 R.371; Histria III p. 
180 nr. 1 349. 

97. AE-F 330/333 Heracles A Histria 1955 R.372; Histria III p. 
180 nr. 1 345. 

98. AE-F 330/333 Heracles A Hlrşova- R.378 A; Pontic a 5 
p. 476 nr. 84. 

99. AE-F 330/333 Heracles A Lespezi- R.264 C ; Pontica 7 p. 
409 nr. 371. 

100. AE-F 330/333 Heracles- Histria 1961 R.410; Histria III p. 
sau 180 nr. 1 346. 
333/336 

101. AE-F 330, 334 Cyzicus A Constanţa - R.264 D ; Pontica 7 p. 
403 nr. 315. 

102. AE-F 330, 334 Cyzicus A Histria 1956 R.367 A· . Histria III 
sau p. 181 nr. 1 356. 
335/336 

103. AE-F 330/335 Nicomedia e Constanţa 1970 R.315 B; Pontica 7 P· 
399 nr. 263. 

104. AE-F 330/335 Nicomedia A Constanţa- R.264 D ; Pontica 7 p. 
403 nr. 309. 
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105. AE-F 330/335 Nicomedia B Constanţa -

106. AE:-F 330{335 Nicomed.ia - Constanţa-

107. A.E;-F 330/335 Nicomedia A Lespezi 

108. AE-F 330/335 Nicomedia- Baia-

109. AE-F 331 sau Cyzicus e Constanţa-
333/334 

110. AE-F 331 sau Cyzicus r Adamclisi 1971 
333{334 

111. AE:-F 331 sau Cyzicu11 e Lespezi -
333{334 

112. AE:-F 331 sau Cyzicus e Ostrovu Mare -
333/334 

113. AE:-F 332/333 Cyzicus B Histria 1970 
sau 
335 

114. AE-F 333{335 Constantinopo- Constanţa 
lis A 

115. AE-F 333{335 Constantinopo- Constanţa 
lis -

116. AE-F 333/335 Constantinopo- Constanţa 
IJs -

117. AE-F 333/335 Alexandria A- Constanţa 

118. AE-F 333{335 Nicomedia B Adamclisi 1970 

119. AE-F 333{335 Constantinopo- Adamclisi 1974 
lis A 

120. AE:-F 333{335 Nicomedia - Adamclisi 1975 

121. AE:-F 333{335 Constantinopo- Ce1eiu 1967 
lis IA 

122. AE-P 333/335 Constantinopo- Ce1eiu 1971 
IJs ~ 

123. AE-F 335/336 Thessa1onica A Constanţa -

124. AE-F 335{336. Siscia e Adamclisi 1973 

125. AE-F 335/336 Thessalonica A Celeiu 1968 

126. AE-F 335/336 Thessalonica A Celeiu 1968 

127. AE-F 335/336 Thessalonica A Celeiu 1968 

128. AE-F 335/337 Constantinopo- Ciucurova -
lis A 

R.375 C ; Pontica 7 p. 
400 nr. 275. 
R.375 C ; Pontica 7 p. 
400 nr. 275. 
R.26-l C ; Pontica 7 p. 
409 nr. 275. 
R.379 A ; Pontica 5 p. 
471 nr. 27. 
R.375 C ; Pontica 7 p. 
401 nr. 280. 
R.383 A; Adamclisi nr. 
178. 
R.264 C ; Pontica 7 p. 
410 nr. 378. 
R.405 ; SCN 1 p. 420. 

R.410 A; Histria III 
p. 181 nr. 1 355. 

R.264 D; Pontica 7 p. 
403 nr. 304. 
R.264 D ; Pontica 7 p. 
403 nr. 305. 
R.375 C ; Pontica 7 p. 
400 nr. 273. 
R.264 D ; Pontica 7 p. 
405 nr. 330. 
R.410 B; Adamclisi nr. 
171. 
R.410 C; Adamclisi nr. 
168. 
R.410 D; Adamclisi nr. 
172. 
R.364 ; SCN 6 p. 75 
nr. 121. 
R.409; SCN 6 p.75 nr. 
120. 
R.208 B ; Pontica 9 p. 
221 nr. 539. 
R.320 B; Adamclisi nr. 
160. 
R. 316 A; MCA 10 
p.l42 nr. 12. 
R.316 A; MCA 10 p. 
142 nr. 13. 
R.316 A; MCA 10 p. 
142-143 nr. 14. 
R.416; SCN 4 p. 399. 

129. AE-F 335/337 Antiochia - Borcea 1968-1969 R.417 A; SCN 5 p. 
390 nr. 6. 

130. AE:-F 336/337 Heraclea ~ Adamclisl 1973 

131. AE-P 336/337 Thessalonica A Celeiu 1968 
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R.320 B; Adamclisi nr. 
167. 
R.316 A; MCA 10 p. 
143 nr. 15. 
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SCN 3: Constantin Preda, Monede găsite la Novaci (reg. Bucureşti). 
Studii şi cercetări de numismatică, 3, 1960, p. 467-475 ilustr. 

SCN 4: Gh. Poenaru Bordea, Note numismatice dobrogene. Studii 
şi cercetări de numismatică, 4, 1968, p. 392-404. Rez. francez. 

SCN 5: A. Atanasiu, Cîteva monede antice şi bizantine descoperite 
în judeţul lalomiţa. Studii şi cercetări de numismatică, 5, 1971, 
p. 384-390 + pl. 

SCN 6: Gh. Poenaru Bordea, Descoperirile monetare din cetăţuia 
romano-bizantină de la Sucidava, cu specială privire asupra pe
rioadei 260-328 - Campaniile 1966-1971 -. Studii şi cercetări 
de numismatică, 6, 1975, p. 69-106. Rez. francez. 

(pauza) lnloculeşte indicativul de atelier, respectiv anul descoperirii cind ele nu 
au fost precizate. 

B. Repartiţia monedelor dupil atelierele monetare emitente 

Ateliere monetare din.:.. Occident 
1. Londinium 

Off. P AE-F 310/312 Histria (2) 
.. - AE-F 321/323 Huşi (32) 

Total: 2 AE-F ~ 1,53% 

2. Trev1ri 
Off. P AE-F 323/324 SAce1e (36) 
.. P AE-F 325/326 Histria (58) 

Total: 2 AE-F = 1,53% 

3. Ar1liU1 
Off. P AE-F 318 Mehadia (17) 

Total: 1 AE-F ~ 0,76% 

4. Roma 
Off. Q AE-F 314 Lespezi (9) 
•• P AE-F 314/315 Adamclisi (10) 
••kp AE-F 314/315 Adamclisi (11) 
.. - AE-F 314/315 Celelu (12) 
.. S AE-F 315/316 Adamclisl (13) 
,. P AE-F 320 Histria (25) 
.. P AE-F 320[321 Ce1eiu (31) 
., S AE-F 326 Reghin (60) 

Total: 8 AE-P = 6,11% 

5. Ticinum 
Off. S AE-F 319/320 Cumpăna (23) 
.. P AE-F 320/321 Constanţa (28) 
.. S AE-F 320/321 Lespezi (29) 
.. S AE-F 324/327 Lespezi (30) 

Total: 4 AE-F = 3,05% 
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Ateliere monetare dJn Thracia şi Orient 
8. Thessalonica 

Off. B AE-F 312/313 Adamclisi (3) 
.. r AE-F 319 Adamclisi (21) 

.. r AE-F 320 Hlstria (24) 

.. e AE- F 324 Isaccea (39) 

.. A AE-F 324 Ce1elu (41) 

.. A AE-F 324/330 Ce1eiu (49) 

.. A AE-F 326/328 Constanţa (63) 

.. A AE-F 326/328 Constanţo. (64) 

.. AE- F 326/328 Constanţa.' (65) 

.. - AE-F 326/328 Celeiu (66) 

.. - AV -M 327 Ce1elu (67) 

.. A AE-F 330/333 Constanţa (83) 

.. A AE-P 330/333 Adamclisl (91) 

.. A AE- F 330/333 Camena (93) 

.. - AE- F 330/333 Histrla (96) 

.. A AE-F 335/336. Constanţa (123) 

.. A AE-F 335/336 Celelu (125) 

.. A AE-F 335/336 Ce1eiu (126) 

.. AJAE-F 335/336 Ce1eiu (127) 
,. A AE-F 336/337 Celeiu (131) 

Total: 19 AE-F 

1 AV-M 
:.!U piese = 15,27% 

9. Iierc!clea 
Off. e AE-F 313 Constanţa (4) 
.. AE-F 313 Constanţa (5) 
.. e AE-F 313 Hlstrla (6) 



6. Siscia 
Off. - AE-F 306/307 Ada Ka1~h (1) 
., r AE-F 315/316 Celeiu (14) 
.. B AE-F 317 Cadea (15) 
.. - AE F 318 Sibiu (18) 
.. B AE-F 318/319 Novaci (19) 
.. e AE-F 319 Celeiu (32) 
.. A AE- F 320 Histria (26) 
.. - AE-F 320 Mehadia (27) 
.. B AE-F 321/324 Histria (33) 
.. r AE-F 321/324 Histria (34) 
.. r AE-F 324/330 Celeiu (50) 
.. B AE-F 328/329 Constanţa (74) 
.. A AE-F 328/329 Adamclisi (75) 
.. - AE-F 328/329 Celeiu (77) 
.. e AE-F 335/336 Adamclisi (124) 

Total: 15 AE-F = 11,45% 

7. Sirmium 

Off. - AE-F 324/325 Adamcllsi (44) 

Total: 1 AE-F = 0,77% 

11 - Con•LanUn cel Mare 

.. B AE-F 318/320 Adamclisi (20) 

.. B AE-F 321/324 Isaccea (35) 

.. ~ AE-F 324 Constanţa (37) 

.. A AE-F 324 Histria (38) 

.. B AE- F 324 Celeiu ( 40) 

.. A AE-F 326/327 Constanţa (61) 

.. B AE-F 327/329 Constanţa (71) 

.. ~ AE-F 327/329 Constanţa (72) 

.. A AE-F 327/329 Histria (73) 

.. A AE-F 330/333 Constanţa (84) 

.. A AE-F 330/333 Constanţa (85) 

., r AE-F 330/333 Constanţa (86) 

., B AE-F 330/333 Adamclisi (90) 

.. e AE-F 330/333 Histria (95) 

., A AE-F 330/333 Histria (97) 

.. A AE-F 330/333 Hirşova (98) 

.. A AE-F 330/333 Lespezi (99) 

.. - AE-F 330/333 Histria (100) 
sau 

333/336 
.. l1 AE-F 335/337 Adamclisi (130) 

Total: 22 AE-F = 16,79% 

10. Constantinopolis 

Off. - AE-F 327/328 Moigrad (68) 
.. A AE-F 327/328 Celeiu (70) 
.. - AE-F 328/329 Reghin (79) 
., - AE-F 328/329 ReghiD (80) 
.. H AE-F 330/333 Constanţa (87) 
.. H AE-F 330/333 Constanţa (88) 
.. B AE-F 330/333 Constanţa (89) 
.. A AE-F 330/333 Făurei (92) 
., 6 AE-F 330/333 Histria (94) 
.. A AE-F 333/335 Constanţa (114) 
.. - AE- F 333/335 Constanţa (115) 
.. - AE-F 333/335 Constanţa (116) 
., A AE-F 333/335 Adamclisi (119) 
.. IA AE- F 333/335 Ce1eiu (121) 
.. ~ AE-F 333/335 Celeiu (122) 
.. A AE-F 335/337 Clucurova (128) 

Total: 16 AE-F = 12,21% 

11. N icomedia 
Off. r AE-F 313/317 Histria (7) 
.. - AE-F 313/317 Celeiu (8) 
.. - AE-F 317 320 Adamclisi (16) 
., - AV-M 324 Celeiu (40) 
.. - AE-F 325/326 Adamclisi (54) 

e AE-F 326/327 Isaccea (62) 
.. e AE-F 330/335 Constanţa (103) 
.. A AE-F 330/335 Constanţa (104) 
.. B AE-F 330/335 Constanţa (105) 
.. - AE-F 330/335 Constanţa (106) 
., A AE-F 330/335 Lespezi (107) 
.. - AE-F 330/335 Baia (108) 
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Total general : 
A. Occident : 
B. Thracia şi Orient: 

.. B AE-P 333/335 Adamclili (118) 

.. - AE-P 333/335 Adamclisi (120) 
Total: 13 AE-F 

1 AV-M 
14 piese = 10,69% 

12. Cyzicus 
Off. r AE-F 324/325 Adamclisi (43) 
.. r AE-P 324/325 Adamclisi (45) 
., e AE-P 324/325 Histria (46) 
., e AE-F 324/325 Hîrşova (47) 
., B AE-F 324/325 Bucureşti (48) 
,. A. AE-P 325/326 Constanţa (51) 
.. S. AE-F 325/326 Constanţa (52) 
.. r. AE-P 325/326 Constanţa (53) 
.. B. AE-F 325/326 Adamclisi (55) 
.. e, AE-F 325/326 Adamclisi (56) 
.. B AE-F 325/326 Zorile (59) 
.. A AE-F 328/329 Isaccea (76) 
.. B AE-F 328/329 Celeiu (78) 
.. B AE-F 329/330 Adamclisi (81) 
.. r AE-F 329/330 Războieni (82) 
.. A AE-F 330, 334 Constanţa (101) 
,. A AE-P 330, 334 Histria (102) 

sau 
335/336 

,. e AE-P 331 sau Constanţa (109) 
333/334 

.. r AE-F 331 sau Adamclisi (110) 
333/334 

.. e AE-F 331 sau Lespezi (111) 
333/334 

,. e AE-F 331 sau Ostrovu Mare (112) 
333/334 

.. B AE-F 332/333 Histria (113) 
sau 
335 

Total: 22 AE-F = 16,79% 

13. Antiochia 
Off. 1:!. AE-F 325/326 Adamclisi (57) 
.. e AE-F 327/328 Cumpăna (69) 
.. - AE-F 335/337 Borcea (129) 
Total: 3 AE-F = 2,29% 

14. Alexandria 
Off. A AE-F 333/335 Constanţa (117) 
Total: 1 AE-F = 0,76% 

33 AE-F = 33 piese = 25,20% 
96 AE-F 
2 AV-M 

98 piese 98 piese = 74,80% 

NotiJ. Aceleaşi abrevieri ca la anexa A. Cronologia. emisiunilor monetare preeente 
In descoperiri. 

Numerele inchise In paranteze trimit la numerele de ordine sub care dt>sceperirile 
respective sint inregistrate in aceeaşi anexli. 
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C. Repartiţia geografică a descoperirilor monetare 

A. Scythia L Minor 

1. HISTRIA (Constanţa) 

AE-F 310/312 Londinium P(2) 
AE-F 313 Heraclea e (6) 
AE-F 313/317 Nicomedia r (7) 
AE-F 320 Thessalonica r (24) 
AE-F 320 Roma P (25) 
AE-F 320 Siscia A (26) 
AE-F 321/324 Siscia B (33) 
AE-F 321/324 Siscia r (34) 
AE-F 324 Heraelea A (3S) 
AE-F 324/325 Cyzicus e (46) 
AE-F 325/326 Treveri P (58) 
AE- F 327/329 Heraclea A (73) 
AE-F 330/333 Constantinopolis 
6 (94) 
AE-F 330/333 Heraclea e (95) 
AE-F 330/333 Thessalonica 
r (96) 
AE-F 330/333 Heraclea A (97) 
AE-F 330/333 sau Heraclea-

333/336 (100) 
AF-F 330./334 sau Cyzicus A 

335/336 (102) 
AE-F 332/334 sau Cyzicus B 

335 (113) 

Total: 19 AE-F = 14,50% 

Londinium 
Treveri 
Roma 
Siscia 
Thessalonica 
Heraclea 
Constantinopolis 
Nicomedia 
Cyzlcus 

Total: 

2. AD.-\.:\fCLISI (vechiul Tropaeum Traiani (Constanţa) 

AE-F 312/313 Thessalonica B (3) 
AE-F 314/315 Roma P (10) 
AE-F 314/315 Roma P (11) 
AE-F 315/316 Roma S (13) 
AE-F 317/320 Nicomedia r (16) 
AE-F 318/320 Heraclea B (20) 
AE-F 319 Thessalonica r (21) 
AE-F 324/325 Cyzicus r (43) 
AE-F 324/325 Sirmium-(44) 
AE-F 324/325 Cyzicus r (45) 
AE- F 325/326 Nicomedia ~ (54) 
AE-F 325/326 Cyzicus B. (55) 
AE-F 325/326 Cyzicus e. (56) 
AE-F 325/326 Antiochia ~ (57) 
AE-F 328/329 Siscia A (75) 
AE-F 329/330 Cyzlcus B (81) 
AE-F 330/333 Heraclea B (90) 
AE-F 330/333 Thessalonica A (91) 
AE-F 331 sau Cyzicus r (110) 

333/334 
AE-F 333/335 Nicomedia B (118) 
AE-F 333/335 Constantinopolis 
A (119) 

Roma 
Siscia 
Sirmium 
Thessalonica 
Heraclea 
ConstantinopolJs 
Nicomedia 
Cyzicus 
Antiochia 

Total: 

1 AE-F 
1 AE-F 
1 AE-F 
3 AE-F 
2 AE-P 
6 AE-F 
1 AE-F 
1 AE-F 
3 AE-F 

19 AE-F 

3 AE-F 
2 AE-F 
1 AE-F 
3 AE-F 
3 AE-F 
1 AE-F 
4 AE-F 
6 AE-F 
1 AE-F 

24 AE-F 



AE-F 333/335 Kicomedia - (120) 
AE-F 335/336 Siscia e (124) 
AE-F 336/337 Heraclea t;. (130) 

Total: 24 AE-F = 18,32% 

3. CONSTANŢA (vechiul Tomis) 
AE-F 313 Heraclea e (4) 
AE-F 313 Heraclea - (5) -
AE-F 320/321 Ticinum S (28) 
AE-F 324 Heraclea A (37) 
AE-F 325/326 Cyzicus A. (51) 
AE-F 325/326 Cyzicus S. (52) 
AE-F 325/326 Cyzicus B. (53) 
AE-F 326/327 Heraclea A (61) 
AE-F 326/328 Thessalonica A (63) 
AE-F 326/328 Thessalonica A 
(64) 
AE-F 327/329 Heraclea B (71) 
AE-F 327/329 Heraclea t;. (72) 
AE-F 328/329 Siscia B (74) 
AE-F 330/333 Thessalonica A (83) 
AE-F 330/333 Heraclea A (84) 
AE- P 330/333 Heraclea A (85) 
AE-F 330/333 Heraclea r (86) 
AE- F 330/333 Constantinopolis 
H (87) 
AE- F 330/333 Constantinopolis 
H (88) 
AE-F 330/333 Constantinopolis 
B (89) 
AE-F 330/334 Cyzicus A )101) 
AE-F 330/335 Nicomedia e 

(103) 
AE-F 330/335 Nicomed.ia A (104) 
AE-F 330/335 Nicomedia B 
(105) 
AE-F 330/335 Nicomed.ia - (106)
AE-F 331 sau Cyzicus e (109) 

333/334 
AE-F 333/335 Constantinopolis 
A (114) 
AE- F 333/335 Constantinopolis
(115) 
AE-F335J533 Constantinopolis
(116) 
AE- F 333/335 Alexandria A ( 117) 
AE-F 335/336 Thessalonica A 
(123) 

Total: 31 AE-F = 23,61% 

4. LESPEZI - Dobromir 
(Constanţa) 

AE-F 314 Roma Q (9) 
AE-P 320/321 Ticinum S (29) 
AE-F 320/321 Ticinum S (30) 
AE-P 330/333 Heraclea A (99) 
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Tidnum 
Siscla 
Thessalonica 
Heraclea 
Constantinopolis 
Nicomedia 
Cyzicus 
Alexandria 

Total: 

Roma 
Ticinum 
Heraclea 
Nicomedia 

1 AE-F 
1 AE-F 
4 AE-F 
9 AE-F 
6 AE-F 
4 AE-F 
5 AE-F 
1 AE-F 

31 AE-F 

1 AE-P 
2 AE-F 
1 AE-F 
1 AE-F 



AE-F 330/335 Nicomedia A· 
(107) 
AE-F 333/334 Cyzfcus (111) 

Total: 6 AE-F = 4,58% 

5. CUMPĂNA (Constanţa) 
AE-F 319/320 Ticlnum S (23) 
AE-F 327/328 Antiochia e 
(69) 

Total: 2 AE-F = 1,53% 

6. ISACCEA (vechiul Novio
dunum) (Tulcea) 
AE-F 321/324 Heraclea B (35) 
AE- F 324 Thessalonica e (39) 
AE- F 326/327 Nicomedia e 
(62) 
AE-F 328/329 Cyzicus Â (76) 

Total: 4 AE-F = 3,05% 

7. SĂCELE (Constanţa) 
AE-F 323/324 Treveri P (36) 

Total: 1 AE-F = 0,77% 

8. HÎRŞOVA (vechiul Carsium) 
(Constanţa) 

AE-F 324/325 Cyzicus e (47) 
AE-F 330/333 Heraclea A (98) 

Total: 2 AE-F = 1,53% 

9. ZORILE - Adamclisi 
(Constanţa) 
AE-F 325/326 Cyzicus B (59) 

Total: 1 AE-F = 0,77% 

10. LIPNIŢA (Constanţa) 
AE-F 326/328 Thessalonica (65) 

Total: 1 AE-F = 0,77% 

11. RĂZBOIENI - Casimcea 
(Tulcea) 
AE-F 329/330 Cyzicus r (82) 

Total: 1 AE-F = 0,77% 

12. FĂUREI - Bll.neasa 
(Constanţa) 

AE-F 330/333 Constantinopolis 
A (92) 

Total: 1 AE-F "" 0,77% 

13. CAMENA (vechea Petra)
Baia (Tulcea) 
AE-F 330/333 Thessalonica A 
(93) 

Total: 1 AE-F = 0,77% 

Cyzicus 1 AE- F 

Total: 6 AE-F 

Ticlnum AE- F 
Antiochia AE- F 

Total: 2 AE-F 

Thessalonica 1 AE- F 
Heraclea 1 AE- F 
Nicomedia 1 AE-F 

Cyzicus 1 AE- F 

Total: 4 AE-F 

Treveri 1 AE-F 

Total: 1 AE-F 

Heraclea 1 AE-F 
Cyzicus 1 AE-F ___ _ 

Total: 2 AE-F 

Cyzicus 1 AE-F 

Total: 1 AE-F 

Thessalonica 1 AE-F 

Total: 1 AE-F 

Cyzicus 1 AE-F 

Total: 1 AE-F 

Constantinopolis 1 AE-F 

Total: 1 AE-F 

Thessalonica 1 AE- F 

T~~: 1 AE-F 
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14. BAIA (Tulcea) 
AE-F 330/335 NlcomedJa 
(108) 

Total: 1 AE- F = 0,77% 

15. CIUCUROVA (Tulcea) 
AE-F 335/337 Constantinopolis 
A (128) 

Total: 1 AE-F = 0,77% 

B. Dacia 

16. ADA-KALEH (Mehedinţi) 

Nicomedia 1 AE-F 

Total: 1 AE-F 

Constantlnopolil 1 AE-P 

Total: 1 AE-F 

(veche insulă pe Dunăre, în aval de Orşova Veche, asUzi sub apele fluviului) 
AE-P 306/307 Siscia - (1) Siscia 1 AE-F 

Total: 1 AE-F = 0,76% Total: 1 AE-F 

17. CELEIU (vechea Sucidava) (azi înglobat oraşului Corabia) (Olt) 
AE-F 313/317 Nicomedia - Roma 2 AE-P 
(8) 
AE-F 314/315 Roma - (12) 
AE-F 315/316 Siscia r (14) 
AE-F 319 Siscia e (22) 
AE-F 320/321 Roma P (31) 
AV-M 324 Nicomedia - (40) 
AE-F 324 Thessalonica A (41) 
AE-F 324 Heraclea B (42) 
AE-F 324/330 Thessalonica A 
(49) 
AE-F 324/330 Siscia r (50) 
AE-F 326/328 Thessalonica- (66) 
AV -M 327 Thessalonica - (6 7) 
AE-F 327/328 Constantinopo-
lis A (70) 
AE-F 328/329 Siscia - (77) 
AE-F 328/329 Cyzicus B (78) 
AE-F 333/335 Constantinopolis 
IA (121) 
AE-F 333/335 Constantinopolis 
6. (122) 
AE-F 335/336 Thessalonica A (125) 
AE-F 335/336 Thessalonica A 
(126) 
AE-F 335/336 Thessalonica A 
(127) 
AE-F 336/337 Thessalonica A 
(131) 

Total: 19 AE-F 
2 AV-l.\l 

21 piese = 16,03% 

18. CADEA - Săcuieni (Bihor) 
AE-F 317 Siscia B (15) 

Total: 1 AE-F = 0,77% 
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Siscia 
Thessalonica 

Heraclea 
Constantinopolis 
Nicomedia 

Cyzicus 

Total: 

Siscia 

Total: 

4 AE-F 
7 AE-F 
1 AV-M 
1 AE-F 
3 AE-F 
1 AE-F 
1 AV-M 
1 AE-F 

19 AE-F 
2 AV-M 
21 piese 

1 AE-F 

1 AE-F 



19. MEHADIA (Caraş-Severlnl 
AE-F 318 ArelatelP (17lB 
AE-F 320 Siscia- (27)1 

Total: 2 AE-F = 1,53%J 

20. SIBIU 
AE-F 318 Siscia - (18) 

Total: 1 AE-F = 0,76% 

21. NOVACI - Mihlileşti 
(Dfov) 
AE-F 318/319 Sisda B (19) 

Total: 1 A.E-F = 0,77% 

22. HUŞI (Vaslui) 
AE-F 321/323 Londinium - (32) 

Total: 1 AE-F = 0,76% 

23. BUCUREŞTI 
AE-F 324/325 Cyzicus B (48) 
Total: 1 AE-F = 0,77% 

24. REGHIN (Mureş) 
AE-F 326 Roma S (60) 
AB-F 328/329 CollStantinopolls 
- (79) 
AE-F 328/329 Constantblopolls 
- (80) 

Arelate 1 AE-F 
Siscia r 1 AE-P 

Total.: 2 AE-F 

Siscia 1 AE-P 

Total: 1 AE-F 

Siscia 1 AE-F 

Total: 1 AE-F 

Londinium 1 AE-F 

Total: 1 AE-P 

Cyzicus 1 AE-F 
Total: 1 AE-F 

Roma 1 AB-F 
Constantinopotis 2 AE-F 

Total: 3 AE-F = 2,29% Total: 3 AE-F 

Mirşid (Sllaj) 25. MOIGRAD (vechiul Porolissum) 
AE- F 327/328 Constantinopolis Constantinopotis 1 AE-F 
- (68) 

Total: 1 AE-F = 0,76% Total: 

26. OSTROVU MARE - Gogoşu (Mehe4iinţi) 

AE-F 331 sau Cyzicus e (112) Cyzicus 
333/334 

Total: 1 AE-F = 0,76% 

'J7. BORCEA (Ialomiţa) 
AE-F 335/337 Antiochia - (129) 

Total: 1 AE-F = 0,76% 

Total geaeral : 
A. Scythia Minor : 
B. Dacia 

96 AE-F 
33 AE-F 

2 AV-M 
35 piese 

Total: 

An ti ochia 

Total: 

96 piese 

35 piese 

1 AE-F 

1 AE-F 

1 AE-F 

1 AE-F 

1 AE-F 

73,28% 

26,72% 

NotiJ.. Aceleaşi abrevieri ca la anexa A. Cronologia emisium1or monetare prezente in 
descoperiri. 

Numerele închise in paranteze trimit la numerele de ordine sub care descoperirile 
respective sint înregistrate în aceeaşi anexA. 
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2. Tezaurul de la Măcin (Prezentare generală) 

Locul şi împrejurările descoperirii: tezaurul a fost descoperit în 
1908 de către un cioban, pe cind păştea oile pe dealul cetăţii ro
mana-bizantine Arrubium de la Măcin (jud. Tulcea). 

Cuprinsul tezaurului: vas (despre care nu s-au consemnat amă
nunte) în care erau depozitate circa 2 000 de monede, din care s-au 
recuperat şi identificat 598 folles de bronz argintaţi, ce se reparti
zează astfel: 

- Licinius I (307-324), 144 ex., emisiuni din anii 316/317-320/ 
321; Treveri, 318/319, 1 ex.; Arelate, 319-321, 3 ex.; Aquileia, 320, 
2 ex.; Siscia, 319-320/321, 8 ex.; Thessalonica, 318/319-320, 10 ex.; 
Heraclca, 316/317-318/320, 81 cx.; Nicomedia, 317/320, 10 ex.; Cy
zicus, 317/320, 27 ex.; Antiochia, 317/320, 2 ex.; 

Lucinius II (317-324), 79 ex., emisiuni din anii 317-320/321; Ti
cinum, 320/321, 1 ex.; Siscia, 319-320/321, 7 ex.; Thessalonica, 318/ 
319-320, 3 ex.; Heraclea, 317-318/320, 48 ex.; Nicomedia, 317/320, 
11 ex.; Cyzicus, 317/320, 7 ex.; Antiochia, 317/320, 2 ex.; 

- Constantin I (306-337), 186 ex., emisiuni din anii 317-324/ 
325; Londinium, 319/320, 1 ex.; Treveri, 319, 2 ex.; Arelate, 319-
321, 10 ex.; Ticinum, 318/319-322/325, 32 ex.; Aquileia, 320-322, 
10 ex.; Siscia, 318-321/324, 52 ex.: Sirmium, 324/325, 1 ex.; Thessa
lonica, 318/319-324, 38 ex.; Heraclea, 317-324, 28 ex.; Nicomedia, 
317/320, 3 ex.; Cyzicus, 317/320,9 ex.; 

- Crispus (317-326), 103 ex.; emisiuni din anii 317-322/325; 
Arelate, 321, 2 ex.; Ticinum, 320/321-322/325, 3 ex.; Aquileia, 320-
321, 18 ex.; Siscia, 319-321/324, 25 ex.; Thessalonica, 318/319-324, 
16 ex.; Heraclea, 319-324, 31 ex.; Nicomedia, 317/320, 1 ex.; Cyzi
cus, 317/320, 5 ex.: Antiochia, 317/320, 2 ex.; 

- Constantin II (317-337, caesar; 337-340, augustus). 85 ex., 
emisiuni din anii 317-322 1325; Ticinum, 320/321-322/325, 3 ex.; 
Aquileia, 321-322, 7 ex.; Siscia, 319/320-321/324, 17 ex.; Thessa
lonica, 318/319-324, 21 ex.; Heraclea, 317-324, 31 ex.; Cyzicus, 317 f 
320, 4 ex.; Antiochia, 317/320, 2 ex.; 

- Imitaţie barbară a unui follis emis de Constantin I la Siscia, 
originalul datind din 318/320; fără urme de argintare. 

Distribuţia tezaurului: 530 ex. au intrat în colecţia Cabinetului 
numismatic al Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România 
(inv. 388, 591, 598); 70 ex. fac parte din colecţia Muzeului naţional 
de antichităţi - Institutul de arheologie Bucureşti (inv. 325, prove
nind din fosta colecţie a Muzeului Alexandru Saint-Georges). 

Bibliografie: 1. Const. Moisil, O descoperire numismatică la ve
chiul Arrubium (Măcin), in Convorbiri literare, 43, 1909, p. 751-755 
ilustr.; 2. Idem., Manete şi tezaure monetare găsite în Ro7'1lânia şi 
in ţmuturile 1'omâneşti învecinate (vechiul teritoriu geto-dac), in 
Buletinul Societăţii numismatice române, 10, 1913, p. 22, nr. 15; 3. 
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Idern, Numismatica Dobrogei, in Arhiva Dobrogei, 1, 1916, p. 122; 4. 
Em. Condurachi, Tezaurul de monede argintate de la Măcin, în Hri
sovul, 1, 1941, p. 77-99+2 pl. şi extras, Bucureşti, 1941, 25 p. + 2 pl. 
5. ldem, Tezaurele monetare din regiunea carpato-dunăreană şi în
semnătatea lor pentru trecutul românesc, in vol.: Lecţii de deschi
dere (Şcoala de arhivistică), Bucureşti, 1943, p. 13; 6. Idem, Les 
tresors monetaires de la region carpatho-danubienne et leur impor
tance pour l'histoire des Roumains, în Balcania, 7/1, 1944, p. 33; 7. 
Const. Moisil, Statistica tezaurelo1· monetare intrate pînă la 31 de
cembrie 1946, în Buletin lunar (Biblioteca Academiei Române), 2, 
1947, nr. 3, p. 8-9, nr. 6; 8. Octavian Iliescu, Despre tezaurele mo
netare şi viaţa economică in secolele III-XIV pe terito1·iul ţării 
noastre, in Studii, 5, 1952, nr. III, p. 179, nr. 12; 9. ldem, Numisma
tica medievală şi modernă a ţării noastre, oglindită in colecţiile 
restituite de la Moscova, în Studii asupra tezaurului restituit de 
U.R.S.S., Bucureşti, Edit. Academiei, 1958, p. 16; 10. ldem, Moneda 
romana-bizantină pe teritoriul României 326-1327, in voi.: Ion Bar
nea, Octavian Iliescu, Corina Nicolescu, Cultura bizantină in Ro
mânia, Bucureşti, 1971, p. 77-78, 86, 177, 250; 11. Jean-Pierre Callu, 
La circulation monetaire de 313 a 348. Les reformes de 318 et de 321, 
în Actes du VIII -e Congres International de Numismatique New 
York-Washington septembre 1973, Paris-Bâle, 1976, p. 229 şi n. 11; 
p. 236 şi n. 40; 12. Octavian lliescu, Repertoriul cronologic al desco
peririlor monetare din România (anii 275-1375) (manuscris, 1973), 
nr. 346; 13. Radu Ocheşeanu, Tezaurul de la Măcin (studiu in pre
gătire; catalogul tezaurului, manuscris, 1974). 

Emisiunile purtînd numele lui Constantin cel Mare 
Clasificare cronologiei!. Ateliere monetare 

Prima perioadll: 306-324 1. Londinium 

317 Off. P. 319/320 1 ex. 

Heraclea B 6 ex. 

317/320 
Nicomedia B 1 ex. 
Nicomedia I' 1 ex. 
Nicomedia e 1 ex. 
Cyzlcus A 1 ex. 
Cyzicus B 2 ex. 
Cyzicus I' 1 ex. 
Cyzicus A 1 ex. 
Cyzicus e 2 ex. 
Cyzlcus S 1 ex. 
Cyzicus Z 1 ex. 

318 
Siscla A 1 ex. 
Siscia I' 1 ex. 
Siscia A 1 ex. 
Siscia e 1 ex. 

6 ex. Total: 
2. Treveri 
Off. S 319 

Total: 
3. Arelate 
Off. P 319 
.. T 319 
.. p 321 

Total: 
4 Ticinum 
Off. P 318/319 

12 ex . ., S 318/319 
.. T 318/319 
.. p 319 
., T 319 
.. p 319/320 

4 ex. ., T 319/320 

1 ex. 0,54% 

2 ex. 

2 ex. 1,08% 

3 ex. 
4 ex. 
3 ex. 

10 ex. 5,38% 

.2 ex. 
1 ex. 
3 ex. 
2 ex. 
1 ex . 
3 ex. 
1 ex. 
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318/319 .. p 320/321 1 ex. 
Ticlnum. p 2Cex. .. s 320/321 1 ex. 
Ticlnum S 1 ex. ,, T 320/321 1 ex. 
Ticlnum. T 3 ex. .. - 320/321 2 ex. 
Slsda A 3 ex. .. p 322/325 6 ex. 
SJscia B 1 ex. .. s 322/325 1 ex. 
Slsda r 4 ex. " Tl322/325 5 ex. 
Siscia .1. 4 ex. 
Thessalonica B 2 ex. .. Q 322/325 2 ex. 
Thessalonica r 7 ex. 
Thessalonica A 1 ex. Total 32 ex. 17,20% 
Thessalonica e 1 ex. 29 ex. 5. Aquileia 

Off. P. 320 2 ex. 318/320 .. p 321 6 ex. Heraclea B 14 ex. .. p 322 2 ex . Heraclea r 1 ex. 15 ex. 
319 Total: 10 ex. 5,38-% 
Treveri S 2 ex. 6. Siscia 
Are1ate P 3 ex. Off. Ai318 ex. 
Arelate S 4 ex. .. r 318 1 ex. 
Ticinum P 2 ex. .. d 318 1 ex. 
Ticinum T 1 ex. ,. E 318 1 ex. 
Siscla A Sex. " A 318/319 3 ex. 
Siscla B 1 ex. " B 318/319 1 ex. 
Slsda r 1 ex. .. r 318/319 4ex. 
Sfsda e 4ex. " A 318/319 4 ex. 
Thessalonica A 1 ,.fA 319 5 ex. ex. 

,. B 319 1 ex. Thessalonica r 1 ex. 25 ex. .. r 319 1 ex. 
319/320 e 319 4ex. 
LondiniumJP 1 ex. ,. B 319/320 1 ex. 
Tlcinum P 3 ex. .. r 319/320 1 ex. 
Ticlnum T 1 ex. 
Slscia B 1 ex. ,. A 319/320 1 ex. 
Siscia r 1 ex. A 320 1 ex. 
Siscia A 1 ex. 8 ex. B 320 3 ex. 
320 r 320 1 ex. 
Aquileia P 2 ex. A 320 1 ex. 

E 320 1 ex. Siscia A 1 ex. .. r 320f321 1 ex . Slscia B 3 ex. 
Siscia r 1 ex. ,. A 321/324 1 ex. 
Siscia .1. 1 ex. ,. B 321/324 3 ex. 
Siscla e 1 ex. .. r 321/324 2 ex . 
Thessalonlca r 2 ex. ,. A 321/324 3 ex. 

E 321/324 5 ex. Thessalonica e 4ex. 15 ex. .. 
320/321 Total: 52 ex. 27,96% 
Ticinum P 1 ex. 7. Sirmium 
Ticlnum S 1 ex. Off. - 324/325 ex. 
Ticinum T 1 ex. 
Ticinum- 2 ex. Total: ex. 0,54% 
Siscia 1' 1 ex. 6 ex. 8. Thessalonica 

Off. B 318/319 2 ex. 321 .. r 318/319 7 ex. Arelate P 3 e:x:. .. A 318/319 1 ex. Aquileia P 6 ex. 9 ex. E 318/319 1 el[ • .. 
321/324 A 319 1 ex. 
Siscia A 1 ex. r 319 1 ex. 
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Siscla B 
Slsciar 
Slscla lJ. 
Siscla E 

Heraclea B 

322 

3 ex. 
2 ex. 
3 ex. 
5 ex. 
1 ex. 

Aquileia l' 2 ex. 

322/325 
Ticinum P ti ·ex. 
Ticinum S 1 ex. 
Ticinum T 6 ex. 
Ticinum Q 2 ex. 
A doua perioadă: .324-337 

324 
Thessalonica A 
Thessalonica B 
Thessalonica r 
Thessalonica e 
Heraclea A 
Herac1ea B 

324/325 
Sirmium -

Total general : 

9 ex. 
1 ex. 
2 ex. 
7 ex. 
4 ex. 
Z ex. 

ej[. 

15. ex. 

2 ex. 

i5 ex. 

25 ex. 

1 ~. 

Prima perioadă: 161 ex. -~ 86,10% 
A doua perioadă: 26 ex. - 13,90% 

.. r 320 
" E 320 
.. A 324 
.. B 324 
.. r 324 
" E 324 

Total: 
9. Heraclea 
Off. B 317 

B 318/320 
.. r 318/320 
.. B 321/324 
.. A 324 
.. B 324 

Total:~ 
10. Nicomedia 
Off. B 317/320 
.. r 317/320 
" E 317/320 

Total: 
11. Cyeicus 
Off. A 317/320 

B 317/320 
.. r 317/320 
.. lJ. 317/320 
" E 317/320 
.. 317/320 
.. z 317/320 

2 ex . 
4 ex. 
9 ex . 
1 ex . 
2 ex . 
7 ex. 

38 ex. 20,43% 

6 ex. 
14 ex. 
1 ex . 
1 ex . 
4 ex . 
2 ex . 

28 ex. 

ex. 
1 ex. 
1 ex. 

3 ex. 

1 ex. 
2 ex. 
1 ex. 
1 ex. 
2 ex. 
1 ex . 
1 ex. 

Total: 9 ex. 4,83% 
Total general : 
Occident: 108 ex. 58,06% 
Thracla şi Orient: 78 ex. 41,94% 
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