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CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND VASELE ANTROPOMORFE  

ÎN NEOLITICUL TIMPURIU DIN NORD-VESTUL ROMÂNIEI 

 

 

Cristian Virag* 

 

 

Cuvinte cheie: neolitic timpuriu, cultura Starčevo-Criş, nord-vestul României, 

vase antropomorfe. 

Keywords: Early Neolithic, Starčevo-Criş culture, north-western Romania, 

anthropomorphic vessels. 

 

 

Rezumat: Problema neoliticului timpuriu din nord-vestul României a devenit 

ceva mai clară în urma săpăturilor arheologice din anii 1970-1980 pe situri precum 

Homorodu de Sus, Homorodu de Mijloc, Dumbrava, Fughiu, Suplacu de Barcău și 

Zăuan. În ultimele două decenii, au avut loc descoperiri importante în timpul 

cercetărilor de teren, atribuirea lor faza IIIB / IVA a culturii Starčevo-Criș bazându-se 

pe anumite elemente ale decorației ceramicii, cum ar fi ciupiturile sau barbotina; cu 

toate acestea, aceste elemente au fost mai mult sau mai puțin prezente în etapele imediat 

următoare ale culturii Pișcolt. 

Până de curând, se considera că în acest orizont cronologic târziu au apărut 

vasele antropomorfe în mediul Starčevo, cu tipuri care se vor dezvolta mai departe în 

următoarele etape ale neoliticului. Două astfel de piese au fost deja publicate provenite 

din nord-vestul României. În acest context, vă prezentăm aici alte trei astfel de 

artefacte: două din Tășnad-Sere și unul din Homorodu de Sus-Ograda Borzului. 

Abstract: The problem of the Early Neolithic in north-western Romania 

became somewhat clearer following archaeological excavations in 1970-1980s at sites 

such as Homorodu de Sus, Homorodu de Mijloc, Dumbrava, Fughiu, Suplacu de 

Barcău and Zăuan. In the last two decades, important discoveries took place during 

field surveys, their attribution to the phases IIIB/IVA of the Starčevo-Criş culture being 

based on certain elements of the pottery decoration, such as the pinches or the 

barbotine; nevertheless, these elements were more or less present during the 

immediately following stages of the Pișcolt culture also. 

Until recently, it was considered that it was at this late chronological horizon 

that the anthropomorphic vessels appeared in the Starčevo environment, with types that 

would develop further during the next stages of the Neolithic. Two such pieces had 

already been published originating from north-western Romania. In this context, we 

present here three more such artefacts: two from Tășnad-Sere and one from Homorodu 

de Sus-Ograda Borzului. 

 
 

                                                                 
*  Muzeul Județean Satu Mare.  



14 

 

Problematica neoliticului timpuriu din nord-vestul României a fost întrucâtva 

clarificată în urma săpăturilor arheologice desfășurate în anii 1970-1980 la Homorodu 

de Sus şi de Mijloc1, Dumbrava2, Fughiu3, Suplacu de Barcău4 și Zăuan5. În ultimele 

două decenii, importante descoperiri s-au făcut în siturile de la Porț6, Tăşnad-Sere7 şi 

Călineşti Oaş-Dâmbul Sfintei Mării8.  

Neolitizarea zonei avută în vedere se produce, la nivelul descoperirilor actuale, 

la nivel Starčevo-Criş IIIB, prin pătrunderea purtătorilor culturii Starčevo-Criş în zona 

Careiului dinspre Sălaj, prin Valea Barcăului, Valea Ierului şi poate, prin culoarul 

Crasnei9. Astfel de așezări de tip Starčevo-Criş avem atestate la Sălacea, Tarcea, 

Voievozi, Vășad, Pișcolt, Berea, Urziceni, Tășnad, etc. Pentru zona nordică, 

pătrunderea se face pe Valea Someșului, și amintim aici, pe lângă descoperirile de la 

Călinești Oaș-Dâmbul Sfintei Mării10, cele de la Seini-Dagaș11 (cercetare preventivă), 

Cămărzana-Vatra satului12, Lechinţa-În sat13, Racşa-În localitate14, Remetea Oaşului-

Şomoş I-II15 și Medieşul Aurit-În localitate16. 

După cum se poate observa, cele mai multe puncte arheologice au fost 

descoperite prin periegheze, încadrarea lor făcându-se sui generis etapelor Starčevo-

Criş IIIB/IVA pe baza unor materiale ornamentate cu ciupituri sau cu barbotină; trebuie 

însă menționat că aceste elemente sunt prezente și în etapele imediat următoare ale 

grupului cultural Pișcolt. 

Pentru siturile de la Zăuan-Dâmbu Cimitirului și Porț-Corău au fost observate 

evoluții pe parcursul etapelor Starčevo-Criş IIIB-IVA, eventual chiar IVB, în timp ce la 

Tășnad, avem două faze evolutive clare Starčevo-Criş IIIB, respectiv IVA, la nivelul 

acesteia din urmă apărând elemente ale fazei timpurii a grupului Pișcolt17. 

Gh. Lazarovici sublinia în acest context importanța descoperirilor de la 

Ciumești–Berea precum și cele de la Vășad, din aria în care s-au format mai târziu fazele 

timpurii ale culturii ceramicii liniare. Materialele ceramice de la Vășad au în amestec 

mult nisip, cioburi pisate, mâl și pleavă, fenomen caracteristic fazelor evoluate ale 

culturii Starčevo-Criş18 și unde, prezența ornamentelor incizate determină o încadrare 

                                                                 
1 Bader 1968. 
2 Dumitraşcu, Luca 1991. 
3 Ignat 1978. 
4 Ignat 1978. 
5 Lazarovici, Lako 1981; Băcueț Crișan 2008. 
6 Băcueț Crișan 2008. 
7 Iercoşan 1994-1995; Virag 2015. 
8 Virag 2008a; Chmielewski, Astaloș 2015. 
9 Németi 1999, p. 19. 
10 Virag 2008a, Chmielewski, Astaloș 2015. 
11 Bobînă 2009, p. 13; Chmielewski 2009. 
12 Roska 1942, p. 136; Maxim 1999, p. 147. 
13 Maxim 1999, p. 166. 
14 Roska 1942, p. 51; Maxim 1999, p. 177. 
15 Popescu 1964, p. 553; Popescu 1965, p. 589; Maxim 1999, p. 178. 
16 Luca, Iercoşan 1998, p. 157, Maxim 1999, p. 168, Kalmar 1987, p. 62, Dumitraşcu, Luca 1991, p. 289-295. 
17 Virag 2015a. 
18 Lazarovici, Lakó 1981, p. 19. 
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cronologică în faza IIIB a acestei culturi. La acestea trebuie adăugată și apariția pe 

câteva fragmente a inciziilor sub buză. 

La Berea–Ciumești, punctul Pășune (Berea II) există o ceramică caracteristică 

orizontului Starčevo-Criş IIIB-IVA; tot aici sunt prezente o serie de elemente precum 

buzele scurte trase în afară, picioarele lobate şi inciziile lustruite, elemente 

corespunzătoare acestui orizont cronologic în mediul Vinča A, Starčevo-Criş târziu și 

liniar timpuriu19. 

Descoperirile de la Berea și Ciumești20 aparțin unui orizont cu ceramică pictată 

și cu incizii liniare timpurii subliniind o perioadă de formare a ceramicii liniare timpurii 

și a unei civilizații cu ceramică pictată. Astfel, la Berea I, amestecul pastei cu resturi 

organice și prezența mâlului este un element care se întâlnește din faza a IV a culturii 

Starčevo-Criş în afara ariei de răspândire a culturii Vinča A21. Un fenomen similar se 

observă şi la Zăuan–Dâlma Cimitirului22. 

Existența unor fragmente ceramice ornamentate cu ciupituri și cu buza marcată 

de o incizie (tip Lippenrand), ciupituri pe o pastă cu mâl (de aspect liniar), a unor forme 

tronconice sau bitronconice cu același tip de buză, a unor tipuri de picioare de cupă sau 

a unor urme de pictură, demonstrează existența unei evoluții spre un grup cu ceramică 

liniară și pictată având elemente genetice de orizont Starčevo-Criş IVA–Vinča A2. 

Această evoluție semnalată la Berea I este socotită o etapă de formare a ceramicii liniare 

timpurii şi a unui grup cu ceramică pictată în această zonă,  paralelă cu evoluția fazei 

Starčevo-Criş IV23. 

 

Până de curând, se considera că la acest orizont cronologic târziu apar în mediul 

starčevian vasele antropomorfe care vor cunoaște o dezvoltare în următoarea etapă a 

neoliticului24. Pentru nord-vestul României sunt cunoscute în literatura de specialitate 

două astfel de piese.  

O primă piesă o reprezintă vasul antropomorf cu două guri descoperit la Zăuan 

în cadrul complexului L525. Pentru acest tip de vas, analogiile identificate se plasau la 

un orizont cultural mai târziu, în mediul culturilor Banatului – la Parța, niv. II26 și Esztar 

– la Berettyószentmárton-Morotva27. Descoperirile de la Cristian I28 aduc în prim plan 

un vas cu două guri încadrat de autorul cercetării la nivel Starčevo-Criş I. Tot din acest 

punct provine un fragment de vas antropomorf sau mască umană, cu redarea unei fețe 

umane într-o manieră extrem de realistă.  

O a doua piesă o reprezintă un picior uman, de formă tronconică, cu laba scurtă 

și talpa oblică, pe care sunt incizate patru linii paralele. Piesa provine de la Suplacul de 

                                                                 
19 Lazarovici, Németi 1983, p. 25. 
20 Virag 2008b. 
21 Lazarovici, Németi 1983, p. 26. 
22 Lazarovici, Lakó 1981, p. 16-19. 
23 Lazarovici, Németi 1983, p. 26. 
24 Maxim 1999, p. 51. 
25 Lakó 1978, p. 44, Fig. 5/3-4, Bacueț Crișan 2008, p. 38, Pl. 8/2. 
26 Lazarovici 1979, p. 104, Lazarovici 1982, Fig. 11-13. 
27 Mathé 1979, Tábla I-2. 
28 Luca et alii 2012, p. 101/Foto 44. 
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Barcău – Lapiș, din cadrul bordeiului nr. 429. Piesa este perforată pe interior, 

reprezentând un fragment dintr-un recipient și nu dintr-o statuetă monumentală. 

În acest context, dorim să atragem atenția asupra altor trei fragmente de vase 

antropomorfe, două provenind de la Tășnad-Sere iar al treilea de la Homorodul de Sus-

Ograda Borzului30. 

Prima piesă de la Tășnad (fig. 1) provine din Cx. 3/2005 localizat în Caseta M 

(4,40×3 m) și reprezintă o parte dintr-o locuință bine păstrată, fiind conservată platforma 

de chirpici ars cu un număr mare de fragmente ceramice. Sub platforma de chirpici, într-

o groapă de stâlp, a fost descoperit un craniu de Bos primigenius, groapa reprezentând 

o groapă de fondare a locuinței31. Piesa antropomorfă în discuție reprezintă un văscior 

(dimensiune h=28 mm, l=44 mm), păstrat fragmentar, fiind recuperată doar partea 

inferioară. Sunt reprezentate două piciorușe scurte, de formă ovală, pline (28×15mm), 

demarcate printr-un mic șănțuleț; corpul vasului pare să fie de formă globulară și este 

păstrat fragmentar. 

Această formă își găsește bune analogii în siturile de la Szarvas 8/2332 și Endrőd 

3/11933. O altă variantă a aceluiași mod de reprezentare este cea având picioarele lipite, 

marcate printr-o incizie adâncă. Cele mai reprezentative descoperiri de acest fel sunt 

cele de la Rákóczifalva34, „Venus de la Gorzsa” din Hódmezővásárhely–Gorzsa35, 

„Venus de la Öcsöd” din Öcsöd–Kendereshalom36. O altă analogie provine din situl de 

la Endrőd 3/3937. 

A doua piesă de la Tășnad (fig. 2) provine din Cx. 64/2006, o locuinţă adâncită, 

de formă uşor neregulată (7,5×5,5 m), cu adâncimea maximă de 0,80 m. În complex au 

fost descoperite 10 gropi de stâlp, umplutura complexului fiind negru-cenușiu cu 

chirpici diseminat, cu numeroase materiale ceramice și litice38. 

Piesa antropomorfă este de formă tronconică (dimensiune h=74 mm, diam=60 

mm) reprezentând piciorul drept; talpa piciorul este scurtă (41×47 mm), în partea 

frontală împărțindu-se în două părți rupte din vechime, o parte reprezentând probabil 

degetul mare, cealaltă parte celelalte degete. În partea frontală sunt marcate prin 

alveolare două linii oblice, iar pe lateral este reprezentată mâna, păstrată fragmentar. 

Vasul este de culoare negru-cenușiu, cu aspect moale, degresat cu pleavă tocată și nisip. 

Piesa își găsește analogii în situl de la Endrőd 3/11939. 

A treia piesă (fig. 3) provine de la Homorodul de Sus–Ograda Borzului40. În 

registrul de inventar nu apare specificat contextul descoperiri, dar pe baza jurnalului de 

                                                                 
29 Ignat 1980. 
30 Bader 1968. 
31 Virag et alii 2006. 
32 Starnini 2014, Fig. 48/2. 
33 Starnini 2014, Fig. 48/1, 50/5-6, 150/8-9. 
34 Kalicz 1970, Pl. 4; Hansen 2007. Taf. 119. 
35 Kalicz 1970, Pl. 2. 
36 Kalicz 1970, Pl. 3. 
37 Starnini 2014. Fig. 50/4. 
38 Virag et alii 2007, Virag 2015b, p. 1-12. 
39 Starnini 2014, Fig. 49/3, 50/1-2. 
40Bader 1968. 
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săpătură, cu unele rezerve, putem atribui piesa locuinței 6 din S XIII/196741. Piesa 

reprezintă un picior uman (dimensiuni: h=113mm, diam. maxim=117mm), respectiv 

piciorul drept; talpa piciorului este de formă ovală (90×74 mm) iar degetele marcate 

prin impresiune; corpul vasului are un aspect globular; la limita dintre talpa piciorului 

și corpul vasului este marcată glezna piciorului (maleola laterală) sau genunchiul 

piciorului, printr-o proeminență conică, dispusă pe lateral. 

O analogie pentru această formă se regăsește tot în situl de la Endrőd 3/3942, cu 

mențiunea că piesa de la Endrőd are marcate degetele piciorului prin incizii scurte, 

adânci. 

După cum se poate observa, vasele antropomorfe se regăsesc încă din primele 

etape de manifestare a culturii Starčevo-Criş, cu o perpetuare a formelor de reprezentare 

pe tot parcursul neoliticul timpuriu. Numărul restrâns al unor astfel de vase poate fi 

explicat parțial de stadiul cercetărilor arheologice, pe de altă parte de caracterul 

„special”, cultic sau ritualic al acestor piese. Trebuie subliniate două aspecte: toate 

piesele provin din locuințe și toate vasele antropomorfe au atribute feminine, 

funcționalitatea lor fiind legată de un cult al fecundității și fertilității, inducând ideea de 

„solidaritate mistică dintre fecunditatea pământului și forța creatoare a femeii”43. Astfel, 

presupunem un rol complementar sau identic cu statuetele antropomorfe, predominant 

feminine, prezente într-un număr mult mai mare în așezările starčeviene44. 
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FĂRĂ CONTEXT, FĂRĂ RELEVANȚĂ? 

DESCOPERIRI NEO-ENEOLITICE DE ARTEFACTE DIN MATERII 

OSOASE CONSERVATE ÎN COLECȚIILE MUZEULUI MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI 
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Cuvinte cheie: neo-eneolitic, os, corn, bivalvă, dinte, schemă tehnologică. 

Keywords: Neo-Eneolithic, bone, antler, bivalve, tooth, technological scheme. 

 

 

Rezumat: Acest studiu își propune să pună în valoare ansamblul obiectelor 

confecționate din materii osoase, aflate în colecția Muzeului Municipiului București. 

Pentru aceste artefacte, putem postula o încadrare cronologică neo-eneolitică, însă s-

au pierdut datele legate de situl arheologic de proveniență. A fost analizat un ansamblu 

de 38 de piese, din care 26 confecționate din os, 5 din corn, 6 din valvă și 1 din dinte. 

Este vorba, în general, de piese finite, ilustrând o selecție a materialului arheologic. 

Secvențele operaționale ale transformării materiilor prime și analiza stigmatelor 

tehnologice și de uzură ne-au permis să încercăm reconstituirea unui model 

comportamental al modalităților prin care aceste materii prime au fost achiziționate, 

transformate tehnologic, precum și activitățile desfășurate cu ajutorul lor. 

Abstract: The aim of this paper is to discuss the assemblage of artifacts made 

of osseous materials  which are part of the collections of the Bucharest Municipality 

Museum. For these artifacts, we can assume a Neo-Eneolithic chronological age but 

the data on the archaeological site of origin was lost. An assemblage of 38 pieces was 

analyzed of which 26 are made of bone, 5 of antler, 6 of valve and 1 of tooth. These are 

generally finished pieces, illustrating a selection of archaeological material. 

Operational sequences of raw material transformation and the analysis of the use-wear 

and technological traces led us to try to reconstruct a behavioral model of the way raw 

material was acquired, processing techniques and activities developed with them. 

 

 

Colecția de Arheologie a Muzeului Municipiului București însumează peste 

7000 de piese, datând din aproape toate perioadele istorice. Cu ocazia reevaluării acestor 

piese, a fost identificat și un număr semnificativ de artefacte neo-eneolitice realizate din 

materii osoase. Atribuirea lor epocii neolitice a fost făcută pe baza tipologiei pieselor. 

Putem spune că studiul neo-eneoliticului în zona Bucureștiului a început după 

anul 1920, când a luat fiinţă Şantierul Arheologic Bucureşti, aflat sub egida Muzeului 

                                                                 
 Universitatea „Valahia” din Târgoviște; Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.  
 Muzeul Municipiului București. 
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Naţional de Antichităţi, sub conducerea lui Vasile Pârvan1. Cercetările de teren începute 

după acest an au dus la identificarea a peste 60 de situri și puncte cu materiale neo-

eneolitice2, la care se adaugă și altele datând din aproape toate perioadele istorice, 

indicând o locuire probabil permanentă a acestei zone din neolitic şi până în prezent. 

Radu Vulpe, Dinu V. Rosetti, Ion Nestor și Mircea Petrescu-Dîmboviţa sunt 

printre specialiştii care au efectuat primele cercetări de suprafaţă şi sondaje de-a lungul 

Dâmboviţei și Colentinei, având ca rezultat descoperirea siturilor arheologice  de la 

Glina3, Jilava4 și Vidra5. 

În anul 1953 a fost format Colectivul Arheologic Bucureşti (din care făceau 

parte cercetătorii Constantin S. Nicolăescu-Plopşor, Dinu V. Rosetti, Bucur Mitrea, 

Gheorghe Cantacuzino, Vladimir Zirra, Eugen Comşa și Sebastian Morintz) și cărora le 

revine meritul descoperirii aşezărilor de la Giuleşti-Sârbi6, Cernica-Mănăstirea Iezerul7 

și Fundenii Doamnei8. 

Eugen Comşa (după anul 1945) în urma numeroaselor periegheze realizate pe 

terasele Dâmboviţei și Colentinei, descoperă, printre altele, și aşezările de la Dudeşti9 şi 

Căţelu10. 

Cercetarea sitului de la Militari-Câmpul Boja (identificat în anul 1922 de C. S. 

Nicolăescu-Plopşor în urma unei cercetări de suprafaţă) a început în anul 195811, iar cea 

de la Chitila–Fermă12 în anul 1982 (deși situl fusese identificat în anul 1972, de Eugen 

Comșa și Aristide Ștefănescu). 

Este foarte posibil ca o parte dintre piesele din prezentul studiu să provină din 

aceste săpături, dar este la fel de posibil să fie donații realizate de-a lungul vremii de 

diverși colecționari sau alte instituții muzeale (ex. Muzeul Național de Antichități). 

A fost analizat un ansamblu de 38 de piese, din care 26 confecționate din os, 5 

din corn, 6 din valvă și 1 din dinte (Tabel 1). 

 

                                                                 
1 Comşa 1981, p. 19. 
2 Vintilă 2013, p. 189-211. 
3 Rosetti 1932, p. 8; Nestor 1933, p. 226-252; Petrescu-Dîmboviţa 1944, p. 65-71; 1947, p. 203-204; Comşa 

1954, p. 362-364; 1957, p. 27-30; 1974a, p. 87-88, 128; 1974b, p. 16; 1978a, p. 18-19; 1981, p. 19-20; 

1997a, p. 147; Morintz și Rosetti 1959, p. 16-17. 
4 Rosetti 1929a, p. 28-32; 1929b, p. 7, 11-2; 1932, p. 5-10; Comşa 1976,  p. 105-127; 1981,  p. 20. 
5 Rosetti 1932; Rosetti 1934, p. 6-65; Morintz şi Rosetti 1959, p. 16-17; Rosetti şi Morintz 1961, p. 71-77; 

Morintz 1962, p. 274-277; Tzoni 1971, p. 392-396; Comşa 1974a, p. 211-212. 
6 Leahu 1963, p. 182-219; Vasilescu 1966, p. 148-149. 
7 Cantacuzino 1963, p. 361-394; Cantacuzino şi Morintz 1968, p. 7-26; Cantacuzino şi Fedorovici 1971, p. 

37-53; Moscalu 1973, p. 291; Comşa 1975, p. 19-26; Comşa 1978a, p. 17; 1978b, p. 8; Comşa 1981, p. 21-

23, nota 24; Comşa 1992, p. 31-34; Comşa şi Cantacuzino 2001. 
8 Zirra 1959, p. 758-762; Dolinescu-Ferche 1964, p. 114-115, fig. 1; Comşa 2000, p. 53. 
9 Comşa 1956,  p.  41-49;  Comşa 1959,  p.  91-97;  Comşa 1971,  p. 195-249; Comşa 1972,  p. 57-64; Comşa 1986,  p. 14; 

Comşa 2000,  p. 51-59;  Comşa 2005,  p. 193-197. 
10 Comşa 1955, p. 13, 15, 17-23, 30, 33; Comşa 1974a, p. 22-23; Comşa 2005, p. 196; Morintz şi Rosetti 

1959, p. 15. 
11 Schuster şi Negru 1999, p. 19-20; Negru et alii 2005, p. 85; 2006, p.104. 
12 Boroneanţ 1992a, p. 11-30; Boroneanţ 1992b, p. 11-16; 2000, p. 49-54; Boroneanţ 2005, p. 47-82; 

Boroneanţ et alii 1998,  p. 11-12; Boroneanţ et alii 2003, p.  85-87; Zănescu 1992, p. 365-366; Sandu-Cuculea 

1999, p. 378; Nicolae et alii 2003, p. 72-81. 
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Materie primă Categorie tipologică Nr. piese 

Os Vârf 3 

Daltă 2 

Spatulă 2 

Plăcuță perforată 7 

Figurină 7 

Fusaiolă 2 

Indeterminată 3 

Corn Vârf 3 

Daltă 2 

Valvă Element de podoabă 6 

Dinte Element de podoabă 1 
Tabel 1. Distribuția pieselor analizate în funcție de materia primă și categoria tipologică/ 

Distribution of analyzed items on raw material and typological categories. 

 

Os  

Vârfuri 

1. Împungător (nr. inv. 14499), (Planșa I/1). Suportul folosit este unul plat, 

obținut printr-o metodă de debitaj longitudinal în quadri-partiție, aplicată prin dublu 

rainurage (Planșa I/2). Suprafața piesei a fost regularizată prin raclage longitudinal 

(Planșa 1/3) suprapus la nivel distal de abraziune. Vârful este ușor fracturat en languette 

(Planșa I/4) fiind vorba de o fractură de natură funcțională. Din acest motiv nu avem 

date legate de uzura extremității distale. Cel mai probabil vorbim despre o piesă ce putea 

fi utilizată atât pentru perforare, cât și pentru împletitul fibrelor vegetale. 

2. Împungător (nr. inv. 14521), (Planșa II/1). Suportul este plat, obținut prin 

quadri-partiție fără a se putea identifica procedeele de debitaj, deoarece întreaga 

suprafață a fost fasonată prin abraziune. Pentru a crea vârful, convergența laturilor a fost 

asigurată prin raclage longitudinal (Planșa II/2) aplicat la nivel distal. Extremitatea 

proximală a fost regularizată prin abraziune amenajându-se o suprafață plană (Planșa 

II/3). Piesa prezintă lustru de uzură pe întreaga suprafață (Planșa II/5), cu un vârf 

puternic emoussé și striuri longitudinale de natură funcțională (Planșa II/4). Putem 

presupune o funcție identică cu cea a piesei anterioare. 

3. Vârf de armă (nr. inv. 14426), (Planșa III/1). Din peretele diafizar al unui os 

lung a fost obținută o așchie fără a se mai putea stabili succesiunea procedeelor de 

debitaj, datorită intervențiilor tehnologice ulterioare. Sistemul de înmănușare – partea 

mai subțire – a fost creat prin deliniație în sciage (Planșa III/2) după care ambele 

extremități au fost ascuțite prin raclage longitudinal, suprapus de abraziune (Planșa 

III/3). Frontul activ este fracturat, în schimb, partea proximală este intactă cu urme de 

uzură constând într-un lustru macroscopic și striuri oblice (Planșa III/4), destul de 

neregulate, cel mai probabil rezultate în urma prinderii. 
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Dăltițe 

4. Dăltiță (nr. inv. 14515), (Planșa IV/1). Piesa a fost confecționată prin quadri-

partiția osului în percuție. Întreaga suprafață a piesei a fost amenajată prin abraziune 

(Planșa IV/2) peste care s-au suprapus numeroase incizii transversale (Planșa IV/3) 

obținute prin pasajul repetat al unui utilaj litic. Frontul activ a fost creat prin abraziune 

transversală bifacială aplicată la nivel distal. Uzura piesei este intensă, dezvoltată 

bifacial, cu striuri longitudinale funcționale (Planșa IV/4) care atestă o utilizare a piesei 

într-o mișcare paralelă cu axa acesteia. 

5. Dăltiță (nr. inv. 14465), (Planșa V/1). Suportul utilizat este plat obținut prin 

percuție din peretele diafizar al osului. La nivel proximal, convergența laturilor s-a 

realizat prin mici lovituri aplicate bilateral prin percuție. Laturile de debitaj au fost 

regularizate prin raclage longitudinal (Planșa V/2). Fața inferioară a fost riguros 

abrazată (Planșa V/3) devenind plană. La nivel distal a fost aplicată o abraziune 

transversală bifacială (Planșa V/5) cu scopul de a amenaja frontul activ. Uzura acestuia 

este intensă, bifacială, eliminând striurile de abraziune care au fost înlocuite de striuri 

longitudinale funcționale (Planșa V/4). 

 

Spatule 

6. Spatulă (nr. inv. 14501), (Planșa VI/1). Pentru confecționarea piesei a fost 

folosită o coastă care, în procesul tehnologic, a fost bipartiționată longitudinal prin 

percuție, urmată de abraziunea laturilor de debitaj (Planșa VI/3). Segmentarea 

transversală s-a realizat prin sciage (Planșa VI/2) aplicat pe fața inferioară, desprinderea 

finală obținându-se prin flexionare. Fața inferioară a fost regularizată integral prin 

abraziune cu scopul eliminării țesutului spongios. La nivel proximal a fost realizată o 

perforație prin rotație bifacială. Frontul activ este puternic tocit și rotunjit cu eliminarea 

urmelor tehnologice (Planșa VI/4). 

7. Spatulă (nr. inv. 14517), (Planșa VII/1). Suportul utilizat este plat obținut prin 

debitaj longitudinal fără a se mai putea identifica procedeul, laturile fiind regularizate 

prin raclage longitudinal (Planșa VII/2). Ambele extremități au fost amenajate prin 

abraziune (Planșa VII/3, 5). Frontul activ ilustrează o utilizare îndelungată a piesei, fiind 

caracterizat de un lustru puternic și dezvoltarea unor striuri de uzură ce au acoperit 

stigmatele tehnologice (Planșa VII/4). 

 

Plăcuțe perforate 

8. Plăcuță perforată (nr. inv. 14489), (Planșa VIII/1). Piesa are o formă 

trapezoidală, fiind utilizat un fragment din peretele diafizar al unui os obținut prin 

debitaj în percuție. Toate laturile de debitaj au fost regularizate prin raclage suprapus 

de abraziune (Planșa VIII/2), în timp ce fața inferioară a fost amenajată prin abraziune. 

Central a fost realizată o perforație prin rotație bifacială (Planșa VIII/3). Piesa nu 

conservă urme ale unei eventuale utilizări. 

9. Plăcuță perforată (nr. inv. 16115). De data aceasta este vorba despre o piesă 

cu o formă pătrată. Suportul este plat obținut prin debitajul longitudinal al osului prin 

percuție, după care segmentarea a fost realizată prin sciage. Laturile rezultate din 
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debitajul prin sciage au fost regularizate prin abraziune. Fața inferioară a fost  superficial 

curățată prin abraziune. Piesa prezintă o perforație realizată prin rotație bifacială. 

10. Plăcuță perforată (nr. inv. 14479), (Planșa IX/1). Piesa are formă pătrată 

fiind obținută prin aceeași metodă de debitaj longitudinal combinată cu segmentarea 

transversală. Nu cunoaștem însă procedeele folosite deoarece conturul piesei a fost 

ulterior riguros fasonat (Planșa IX/3). Și în acest caz apare o perforație centrală realizată 

prin rotație bifacială (Planșa IX/2). 

11. Plăcuță perforată (nr. inv. 16116), (Planșa X/1). Forma acesteia este 

dreptunghiulară. Nu putem exclude utilizarea unei metode de debitaj prin extracție 

deoarece laturile poartă semne ale tăierii prin sciage (Planșa X/2). Cu toate că laturile 

au fost regularizate prin abraziune (Planșa X/3) pe fața superioară se păstrează tăieturi 

parazitare ale acestui procedeu. De asemenea, fața inferioară a cunoscut același 

procedeu de amenajare prin abraziune (Planșa X/4). Perforația centrală a fost realizată 

prin rotație bifacială (Planșa X/5). 

12. Plăcuță perforată (nr. inv. 14488), (Planșa XI/1). În opinia noastră este o 

piesă reciclată. Prezintă uzură în suprafață dovedind o utilizare îndelungată. Probabil 

inițial era o piesă de tip spatulă, dar s-a fracturat și a fost transformată în plăcuță cu 

formă dreptunghiulară. Suportul este plat, fără a putea reconstitui procedeul de debitaj, 

laturile (Planșa XI/2) și fața inferioară (Planșa XI/3) fiind regularizate prin abraziune. 

Spre această extremitate a fost realizată o perforație prin rotație bifacială (Planșa XI/4). 

La capătul opus am identificat un procedeu de segmentare prin sciage, după care planul 

de segmentare a fost abrazat (Planșa XI/5). 

13. Plăcuță perforată (nr. inv. 16117). Deoarece nu am identificat urme de 

fasonaj putem considera piesa o preformă. Are o formă aproximativ pătrată obținută 

prin combinația dintre un procedeu de debitaj prin percuție cu unul prin sciage 

transversal (unifacial, de pe fața inferioară). Central este prezentă o perforație realizată 

prin rotație unifacială, aplicată de pe fața inferioară.  

14. Plăcuță perforată (nr. inv. 14481). Și ultima piesă din această serie este o 

preformă. Suportul este plat, obținut prin percuție longitudinală și sciage transversal 

(unifacial) la una din extremități, și prin flexionare la cealaltă. Perforația a fost obținută 

prin rotație unifacială de pe fața inferioară. 

 

Figurine 

15. Figurină (nr. inv. 15068), (Planșa XII/1). Piesa analizată este o figurină plată 

din care se conservă doar partea proximală. Nu cunoaștem procedeele de obținere ale 

suportului plat. Laturile de debitaj au fost regularizate prin abraziune (Planșa XII/2). 

Detașarea părților corpului s-a realizat prin sciage bilateral (Planșa XII/3). La nivel de 

decor, pe fața superioară a fost trasat un șanț orizontal prin rainurage (Planșa XII/4). 

Uzura generală a piesei pare avansată. 

16. Figurină (nr. inv. 17354), (Planșa XIII/1). Piesă fracturată, conservându-se 

doar partea proximală. Laturile de debitaj au fost regularizate printr-un raclage bifacial 

(Planșa XIII/52). Același raclage s-a aplicat și la nivelul fracturii, probabil pentru a 

repara și refolosi piesa. Pe fața superioară sunt redate prin rainurage triunghiul pubian 

și picioarele. Triunghiul pubian are pe două dintre laturi câte trei puncte aplicate prin 
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rotație (Planșa XIII/3). La nivelul genunchiului sunt prezente două șiruri de puncte. Pe 

fața inferioară a fost realizat un șanț longitudinal prin rainurage, pentru redarea 

picioarelor, șanț delimitat de un altul orizontal la nivelul bazinului. 

17. Figurină (nr. inv. 17355), (Planșa XIV/1). Este un fragment proximal. Atât 

laturile de debitaj (Planșa XIV/2), cât și fețele piesei (Planșa XIV/3) au fost regularizate 

prin abraziune. Pe fața superioară a fost trasat triunghiul pubian prin rainurage (Planșa 

XIV/6). Acesta este dublat de puncte pe două laturi (Planșa XIV/5). Apoi, urmează șapte 

rânduri orizontale cu un număr variabil de puncte (4-5-6). Alte două puncte apar spre 

extremitatea proximală. Picioarele nu sunt sugerate. Pe fața inferioară doar două puncte 

au fost imprimate spre bazin. Pe una din laturi au fost inițiate două șanțuri adânci prin 

tăiere – poate s-a dorit reamenajarea piesei și segmentarea la acel nivel, dar procedeul a 

fost abandonat. Se mai păstrează din zona de detașare a gâtului, realizată prin sciage 

bilateral (Planșa XIV/4). Zona de fractură nu a fost fasonată. Suprafața piesei este 

caracterizată de un lustru macroscopic (Planșa XIV/7) ca urmare a manipulării 

îndelungate. 

18. Figurină (nr. inv. 17356), (Planșa XV/1). Și din această figurină s-a 

conservat doar partea proximală. Nu știm procedeele de obținere ale suportului plat 

deoarece întreg conturul a fost fasonat prin abraziune (Planșa XV/2). Ambele fețe au 

fost regularizate prin raclage multidirecțional (Planșa XV/3). Pe fața inferioară, la nivel 

proximal, a fost trasat un  șanț orizontal prin rainurage (Planșa XV/4).  

19. Figurină (nr. inv. 15294), (Planșa XVI/1). Este o piesă în curs de prelucrare 

care nu a ajuns în stadiul de piesă finită. Suportul este plat cu o morfologie rectangulară. 

Nu am reușit să reconstituim procedeele de debitaj deoarece conturul a fost riguros 

abrazat (Planșa XVI/2-3). Suprafața piesei a fost regularizată printr-o combinație dintre 

raclage și abraziune (Planșa XVI/4). Capul și membrele au fost detașate prin tăiere 

bilaterală, urmele procedeului fiind vizibile (Planșa XVI/5-6). Pe una din fețe s-a inițiat 

o perforație prin rotație (Planșa XVI/7).  

20. Figurină (nr. inv. 16121), (Planșa XVII/1). Și în acest caz vorbim de o piesă 

în curs de prelucrare. A fost utilizată o coastă bipartiționată prin percuție (Planșa 

XVII/2) după care conturul a fost regularizat prin abraziune (Planșa XVII/3). S-a inițiat 

detașarea capului prin sciage bilateral (Planșa XVII/4), însă operația nu a fost finalizată.  

21. Figurină prismatică (nr. inv. 17357), (Planșa XVIII/1). Pentru acest tip de 

figurină s-a folosit forma naturală a osului. Extremitățile au fost abrazate, ca și fețele – 

la nivel distal (Planșa XVIII/2-3). În felul acesta a fost sugerată o față umană. 

 

Fusaiole 

22. Fusaiolă (nr. inv. 14473), (Planșa XIX/1). Pentru confecționarea piesei a 

fost folosit un femur de Bos taurus. Capul femural a fost desprins prin percuție după 

care ambele fețe au fost atent abrazate (Planșa XIX/2) creându-se două suprafețe plane. 

A rezultat o piesă cu morfologie trapezoidală. Central, a fost realizată o perforație prin 

rotație bifacială (Planșa XIX/3). 

23. Fusaiolă (nr. inv. 14474). Și în acest caz a fost utilizat un cap femural 

desprins prin percuție. Planul de debitaj a fost regularizat prin abraziune. Central este 

prezentă o perforație cu morfologie conică. Ea nu pare să fi ajuns în stadiul final de 
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prelucrare. A fost inițiată de pe fața superioară. Pe fața inferioară sunt vizibile două 

încercări de inițiere a perforației, dar sunt abandonate. 

 

Indeterminate 

24. Piesă (nr. inv. 15080), (Planșa XX/1). Piesa în discuție este posibil să 

provină de la o figurină en violon care s-a fracturat. Suportul este plat, obținut în 

bipartiție longitudinală, fără a putea identifica procedeul de debitaj deoarece laturile de 

debitaj au fost fasonate prin abraziune (Planșa XX/2). Fața inferioară a fost regularizată 

printr-un raclage longitudinal suprapus de abraziune. Și fața superioară a fost ușor 

aplatizată prin raclage longitudinal (Planșa XX/3). La ambele extremități sunt prezente 

câte trei perforații (Planșa XX/4) realizate prin rotație bifacială. În zona mai îngustă 

perforațiile periferice sunt deformate către peretele exterior (Planșa XX/5). Striurile de 

rotație au dispărut în această zonă. De altfel, uzura generală a piesei este avansată.  

25. Piesă (nr. inv. 16123), (Planșa XXI/1). Nu cunoaștem funcția acestei piese. 

A fost utilizat un suport plat provenind din peretele diafizar al unui os lung. Succesiunea 

procedeelor din cadrul operației de debitaj sunt imposibil de reconstituit datorită 

fasonajului ulterior. Doar la una din extremități se mai păstrează stigmate de tăiere 

(Planșa XXI/2). Convergența laturilor a fost asigurată prin raclage longitudinal (Planșa 

XXI/3), după care suprafața a fost regularizată prin abraziune (Planșa XXI/4). Central 

a fost amenajată o perforație prin rotație bifacială (Planșa XXI/5) asigurând un sistem 

de înmănușare transversal. Extremitatea mai îngustă, cea care pare să fi fost folosită, are 

un aspect tocit cu lustru și dispariția stigmatelor tehnologice. 

26. Piesă (nr. inv. 14480), (Planșa XXII/1). În acest caz bănuim că este vorba 

despre un ac bilobat a cărui tijă s-a rupt. Suportul este plat, fiind vorba despre o așchie 

din peretele diafizar, fără a cunoaște procedeul prin care a fost obținută. Lobii au fost 

creați prin tăiere (Planșa XXII/2) după care a avut loc fasonajul suprafeței. În zona de 

delimitare a celor doi lobi a fost realizată o perforație prin rotație bifacială (Planșa 

XXII/3), cu uzură marcată și dispariția striurilor de rotație (Planșa XXII/4). Suprafața 

piesei este caracterizată de un lustru puternic și aplatizarea suprafeței (Planșa XXII/5).  

 

Corn  
Vârfuri 

27. Vârf (nr. inv. 14529), (Planșa XXIII/1). O rază de corn, specia Cervus elaphus, 

a fost segmentată din ramură prin percuție directă (Planșa XXIII/2) aplicată în jurul întregii 

circumferințe. A fost conservat volumul anatomic al cornului. La nivel proximal a fost 

amenajată o perforație prin rotație bifacială (Planșa XXIII/3) ce asigura un sistem de 

înmănușare transversal. Piesa are o ușoară fractură la acest nivel, probabil din înmănușare. 

Morfologia vârfului nu a fost schimbată, doar a fost regularizată prin abraziune (Planșa 

XXIII/4). Vârful este puternic tocit cu lustru macroscopic (Planșa XXIII/5). 

28. Vârf (nr. inv. 18352), (Planșa XXIV/1). De data aceasta a fost utilizat un 

fragment de axă dintr-un corn de Capreolus capreolus. Suportul este în volum, 

segmentarea realizându-se prin percuție directă (Planșa XXIV/2) în jurul întregii 

circumferințe. Suprafața piesei a fost regularizată prin așchiere (taille au canif) 

bilaterală (Planșa XXIV/3). Vârful a fost creat prin raclage (Planșa XXIV/4) aplicat la 
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nivel distal în jurul întregii circumferințe. Mezial a fost realizată o perforație prin rotație 

bifacială (Planșa XXIV/5). Piesa nu pare să aibă uzură și nicio etapă de finisare, de 

aceea se poate presupune că era o preformă.  

29. Vârf (nr. inv. 14516), (Planșa XXV/1). S-a utilizat un corn de Cervus 

elaphus. Suportul este plat fiind vorba despre o așchie din țesutul compact al unei axe 

fără a ști prin ce procedeu s-a obținut, deoarece laturile de debitaj au fost regularizate 

prin așchiere (taille au canif) (Planșa XXV/2). Segmentarea s-a realizat prin percuție 

(Planșa XXV/3). La nivel proximal a fost realizată o perforație prin rotație bifacială 

(Planșa XXV/4). La nivel distal a fost aplicată o abraziune în jurul întregii circumferințe 

pentru a crea vârful. Acesta este tasat (s-a format un mic plan rectiliniu) cu dezvoltarea 

unor striuri funcționale longitudinale (Planșa XXV/5). Deoarece și extremitatea 

proximală prezintă aceeași tasare putem presupune folosirea piesei pentru a perfora, prin 

aplicarea unei percuții indirecte. 

 

Dălți 

30. Daltă (nr. inv. 14460), (Planșa XXVI/1). Pentru această piesa a fost folosită 

o rază de corn din specia Cervus elaphus, segmentată prin percuție directă aplicată în 

jurul întregii circumferințe. La nivel proximal a fost realizată o perforație (Planșa 

XXVI/3) inițiată prin percuție și continuată cu rotație bifacială. Piesa are o ușoară 

fractură la nivel proximal. Morfologia frontului activ s-a realizat prin abraziune aplicată 

bifacial (Planșa XXVI/2) – rezultând două fațete convergente de tip daltă. Frontul este 

tasat, probabil ca urmare a folosirii piesei în acțiuni de percuție, iar pe suprafața sa se 

dezvoltă striuri funcționale dispuse perpendicular pe extremitate (Planșa XXVI/4). 

31. Daltă (nr. inv. 15085), (Planșa XXVII/1). Cea de a doua piesă din această 

categorie tipologică a fost confecționată pe suport plat obținut dintr-o axă de corn de 

Cervus elaphus. Laturile de debitaj au fost regularizate prin mici așchieri (Planșa 

XXVII/2). La nivel proximal, pe fața superioară, a fost aplicat același procedeu de 

așchiere (taille au canif) (Planșa XXVII/3) pentru subțierea zonei. Frontul activ a fost 

amenajat prin abraziune bifacială aplicată la nivel distal. Lustrul de uzură este extrem 

de puternic cu striuri funcționale perpendiculare pe extremitate (Planșa XXVII/4). 

 

Valvă 

Podoabe 

32. Piesă trilobată (nr. inv. 14439), (Planșa XXVIII/1). Drept materie primă a 

fost folosită bivalva Spondylus din care a fost obținută o așchie cu o morfologie 

rectangulară. Detașarea lobilor s-a făcut prin sciage (Planșa XXVIII/2) după care a 

urmat abraziunea întregii suprafețe (Planșa XXVIII/3). La extremități a fost realizată 

câte o perforație prin rotație bilaterală (Planșa XXVIII/4). Piesa a fost prinsă prin 

coaserea la nivelul perforațiilor, mărturie stând deformarea perforațiilor spre zona 

periferică (Planșa XXVIII/5), dispariția striurilor de rotație și apariția unui lustru  

puternic ca urmare a procesului de frecare de haine. 

33. Mărgică biconvexă (nr. inv. 14442), (Planșa XXIX/1). Aceeași materie 

primă a fost folosită și pentru următoarea piesă de podoabă. Nu cunoaștem procedeele 

de obținere ale suportului deoarece suprafața piesei a fost fin fasonată. Central a fost 
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realizată o perforație prin rotație bifacială. Uzura piesei este avansată, la nivelul 

extremităților dezvoltându-se mici concavități (Planșa XXIX/2) ce corespund unei 

fațete aplatizate longitudinale, caracterizată de lustru (Planșa XXIX/3).  

34. Pandantiv (nr. inv. 14445), (Planșa XXX/1). O valvă de Cardium a fost 

perforată la nivelul umbone-lui prin percuție (Planșa XXX/2). Piesa este în mod clar 

afectată de uzură, mărturie stând deformarea perforației spre umbone formându-se o 

mică concavitate cu perete rotunjit, lipsit de stigmatele tehnologice și cu lustru 

macroscopic. Frecarea de haine s-a făcut la nivelul umbone-lui și zona învecinată pe 

fața inferioară. În acest perimetru s-a dezvoltat un lustru macroscopic cu apariția unor 

fațete plane cu lustru (Planșa XXX/3). 

35. Pandantiv (nr. inv. 14443), (Planșa XXXI/1). Datele tehnologice și cele 

legate de uzura piesei sunt identice cu cele descrise mai sus (Planșa XXXI/2-4). 

36. Pandantiv (nr. inv. 14444). Datele tehnologice și cele legate de uzura piesei 

sunt identice cu cele descrise mai sus. 

37. Pandantiv (nr. inv. 14446). Datele tehnologice și cele legate de uzura piesei 

sunt identice cu cele descrise mai sus. 

 

Dinte 

Podoabă 

38. Pandantiv (nr. inv. 14472), (Planșa XXXII/1). Materia primă este 

reprezentată de caninul masculului din specia Sus scrofa. Suportul este plat, obținut prin 

bipartiția longitudinală a dintelui cel mai probabil în percuție. Transversal, segmentarea 

s-a realizat prin sciage (Planșa XXXII/3). În următoarea etapă fața inferioară a fost 

regularizată prin abraziune, ca și extremitatea proximală (Planșa XXXII/4). Latura 

concavă conservă stigmate de raclage (Planșa XXXII/2). La nivel proximal s-a realizat 

o perforație prin rotație bifacială. Nu este imposibil ca să fi fost vorba despre un racloire 

transformat în pandantiv atunci când frontul activ a devenit ineficient (a devenit prea 

subțire, ca urmare a reascuțirilor repetate). Perforația prezintă și ea urme de uzură 

caracterizate de formarea unei mici concavități periferice (Planșa XXXII/5). 

 

Discuții 

Lipsa contextului arheologic pentru aceste artefacte ne-a ridicat, de la început, 

întrebări legate de relevanța studierii lor. Am considerat totuși că identificarea 

schemelor tehnologice de confecționare a diferitelor categorii tipologice și încercarea 

de a găsi corelații cu piese bine încadrate stratigrafic și cultural ar putea contribui la 

îmbogățirea cunoștințelor noastre legate de industria materiilor osoase pentru perioada 

preistorică, și ar valida încadrarea pieselor la nivelul neo-eneoliticului. Ne-a atras atenția 

încă de la început faptul că este vorba despre piese pentru confecționarea cărora s-au 

utilizat scheme tehnologice complexe, lipsind așa numitele unelte ad hoc (fragmente 

osoase recuperate dintre resturile culinare și care erau transformate în unelte printr-o 

investiție tehnologică minimă), dar nu putem exclude o selecție a materialului. 

În cazul osului, studiul ansamblului arheologic a dus la identificarea unui 

debitaj longitudinal căruia i se subordonează trei tipuri de scheme de transformare: 

bipartiție, quadri-partiție și partiții succesive. Lor li se adaugă o schemă de transformare 
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prin fasonaj direct, identificată în cazul figurinei prismatice care reprezintă, de altfel, și 

singurul suport în volum din os. Chiar dacă nu avem o dovadă directă, una dintre piese 

ne lasă să întrevedem și posibilitatea aplicării unei metode de extracție. Putem constata 

o preferință pentru utilizarea suporturilor aplatizate (debitate longitudinal), în opoziție 

cu cele ce conservă volumul anatomic. Debitajul transversal a fost realizat prin percuție 

directă și prin sciage. În sens longitudinal, a fost utilizată percuția, dublul rainurage 

intervenind într-un singur caz.  

În cadrul procedeelor de modificare ale suprafeței abraziunea a fost cel mai des 

folosită, urmată de o combinație abraziune-raclage. Punctual, mai ales în cazul 

figurinelor, au intervenit rainurage-ul, sciage-ul și rotația - pentru trasarea decorului. 

Pentru procedeul de modificare a volumului principala tehnică utilizată a fost perforația 

ce înregistrează o singură variantă, respectiv rotația. Tot pentru modificarea volumului 

a intervenit sporadic sciage-ul (ex. detașarea părților componente ale figurinelor). 

Trei suporturi în volum și două suporturi plate au fost obținute din corn. În cazul 

debitajului transversal, tehnica utilizată a fost percuția directă. Nu a putut fi identificat 

procedeul folosit pentru debitajul longitudinal. Tehnicile de fasonaj utilizate au fost: 

abraziunea, așchierea și, într-un caz, raclage-ul. Perforațiile au fost realizate prin rotație 

și o combinație între percuție și rotație. 

În mod clar, pentru prelucrarea valvei de Spondylus a fost aplicat un debitaj 

longitudinal sub forma unei scheme de transformare prin partiții succesive. Nu am putut 

însă identifica procedeele implicate în operația de debitaj datorită intervențiilor 

tehnologice ulterioare. În schimb, sunt evidente procedeele de modificare ale volumului 

prin sciage și perforație, în timp ce suprafața pieselor a fost prelucrată prin abraziune. 

Pentru specia Cardium am înregistrat o singură intervenție de natură tehnologică, 

respectiv modificarea volumului prin perforare aplicată în percuție.  

Dintele este reprezentat de o singură piesă pe suport plat. Debitajul longitudinal 

a fost realizat prin percuție, iar segmentarea transversală prin sciage. La această materie 

primă pentru modificarea suprafeței abraziunea a fost combinată cu raclage-ul. 

Modificarea volumului s-a realizat prin perforație. 

La nivel tipologic piesele comune de tipul împungătoarelor, dăltițelor/dălților 

sau spatulelor din os și corn – universal prezente în cadrul tuturor etapelor cronologice, 

începând chiar din mezolitic – nu ne pot oferi informații legate de apartenența culturală. 

Excepție face vârful de armă din os, o astfel de morfologie regăsindu-se doar în tell-

urile gumelnițene precum cel de la Pietrele13, Vitănești14 sau Căscioarele15. În schimb 

sunt prezente piese ce au analogii clare în cadrul unora dintre culturile specifice (mai 

ales) eneoliticului. Vorbim în primul rând despre plăcuțele perforate cu morfologii 

variate pe care le regăsim printre descoperirile din tell-urile de la Gumelnița16, Vidra17 

sau Măriuța18, și de figurine plate, prismatice sau en violon care sunt specifice tot culturii 

                                                                 
13 Toderaș et alii 2009; Hansen et alii 2011. 
14 Andreescu et alii 2009. 
15 Dumitrescu 1965. 
16 Dumitrescu 1924, 1925; Lazăr et alii 2017. 
17 Mărgărit și Vintilă 2018. 
18 Mărgărit et alii 2014. 
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Gumelnița apărând în majoritatea așezărilor din această perioadă19. Acele bilobate sunt 

prezente, de asemenea, în așezări gumelnițene precum cele de la Vidra20, Tangâru21 sau 

Atmageaua Tătărască22. Podoaba trilobată din valvă de Spodylus este specifică culturilor 

Hamagia23 și Boian24 poate chiar culturii Dudești (cu posibile exemple în necropola de 

la Cernica)25, în timp ce mărgica biconvexă din aceeași materie primă este o formă 

comună mai ales printre podoabele funerare din perioada eneoliticului26. Pandantivele 

din valvă de Cardium apar în cultura Hamangia (ex. așezarea de la Cheia27), în cultura 

Boian (ex. așezarea de la Isaccea-Suhat28) și în cultura Gumelnița (ex. tell-ul de la 

Hârșova29). Piesa din dinte de mistreț nu ne oferă nici ea prea multe indicii de natură 

cronologică fiind o materie primă transformată în pandantive încă din cultura Starcevo-

Criș30 și, apoi, pe tot parcursul neo-eneoliticului. 
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Plate XXXI: 1. adornment made from Cardium valve (scale=1cm); 2. perforation detail 

(20x); 3, 4. use-wear at the perforation level (100x). 

Planșa XXXII: 1. element de podoabă, confecționat din canin de mistreț (scara=1cm); 
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tranziție, locuință. 

 

 

Abstract: This paper presents the characteristics of several houses from three 

sites in the Lower Danube area – the tell settlements at Ruse, Tangȃru and Căscioarele 

– Ostrovel. These houses are considered among the earliest documented structures 

dated during the transition from the Late Boian to the Gumelniţa Culture. Comparing 

their geographical, cultural, chronological and architectural aspects, this paper traces 

changes occurring in the household tradition and possible settlement interactions. The 

architectural details and the house inventories show similarities that differ from those 

of the Late Gumelniţa structures. Some of these have been previously interpreted as 

“temples” due to their rich painted and plastic interior decoration. Since the structures 

from the Romanian sites are well-known, the Ruse houses and their inventories are 

described in greater detail. Special attention is given to pottery as a main cultural and 

chronological landmark, but also as evidence for the range of everyday activities and 

their manifestation during the entire KGK VI period. 

Rezumat: Această lucrare prezintă caracteristicile mai multor locuințe din trei 

situri din zona Dunării de Jos - așezările de la Ruse, Tangȃru și Căscioarele - Ostrovel. 

Aceste locuințe sunt considerate printre cele mai vechi structuri documentate, datate în 

timpul tranziției de la cultura Boian târzie la cultura Gumelnița. Comparând aspectele 

lor geografice, culturale, cronologice și arhitecturale, această lucrare urmărește 

schimbările care apar în tradiția gospodăriei și posibilele interacțiuni din așezare. 

Detaliile arhitecturale și inventarele locuințelor arată asemănări care diferă de cele 

ale structurilor târzii din cultura Gumelnița. Unele dintre acestea au fost anterior 

interpretate ca „temple” datorită bogatelor lor decorații interioare plastice  și pictate. 

Fiindcă structurile descoperite în siturile din România sunt mai bine cunoscute, 

locuințele de la Ruse și inventarele lor sunt descrise mai detaliat. O atenție deosebită 

este acordată ceramicii ca reper cultural și cronologic principal, dar și ca dovadă 

pentru gama de activități cotidiene și manifestarea lor pe întreaga perioadă a KGK VI. 

  

                                                                 
* Rousse Regional Museum of History, Ruse, Bulgaria. 



71 

Introduction 

The significance of the Lower Danube area during the Chalcolithic period has 

been acknowledged since the first official excavations on important sites such as 

Gumelniţa1, Căscioarele2, Pietrele3, Ruse4 and Hotnitsa5. Thanks to these and to other 

well-documented tell settlements on both banks of the river, it has been ascertained that 

the local Chalcolithic societies enjoyed a long, flourishing and uninterrupted 

development during the second half of 5th millennium BC6. 

The transition 

The culture that developed in the middle of the 5th millennium BC, known as the 

Kodzadermen-Gumelniţa-Karanovo VI, emerged following the gradual consolidation of 

several previous cultures on the territory of Romania and Bulgaria– Maritsa in the south 

of this area7, Polyanitsa8 and Boian in the north9, all of them with four developmental 

phases. The latter phase marks the period when local cultural differences slowly 

disappeared and the area merged into one uniform culture. This transition was so 

imperceptible that archaeologists experience difficulty in determining whether a structure 

should be dated to the Maritsa/Polyanitsa/Boian IV phase or to the first stage of the KGK 

VI Culture. As a result, they were attributed either to the very end of the Boian/Maritsa 

IV, the very beginning of the Gumelniţa Culture10 or the Ia phase of the Gumelniţa 

Culture11. The similarities in the ceramic shapes and the graphite decoration between the 

Boian and the Early Gumelnița pottery are the reason a larger phenomenon should be 

suggested – namely, the Boian-Gumelniţa Culture. In fact, all three earlier cultures 

mentioned above lost their own local characteristics during the first phase of the KGK VI, 

so it is unclear whether any of them had a leading role in this process. 

According to the accepted prehistoric chronology of the region, this transition 

occurred, according to certain scholars, during the short timespan from 4600/4550 to 

4500/4400 BC12, while recent studies reveal slightly different and not so clearly fixed 

dates. On the basis of some samples from Căscioarele – Ostrovel and Radovanu, the 

Boian-Spanţov phase is dated to a wider time range spanning the 4900-4500 BC 

interval, but ending no earlier than 4600 BC. The A1 phase of the Gumelniţa Culture 

falls between c. 4470 and 4360 BC13. Another paper groups the existing 14C dates from 

the entire territory of the KGK VI and sets the Boian Spanţov and Polyanitsa IV phases 

into the timeframe of 4700-4600 BC and all the KGK VI in 4600-4250 BC interval14. 

                                                                 
1 Dumitrescu 1925; Dumitrescu 1966. 
2 Ştefan 1925; Dumitrescu 1965; Dumitrescu 1970. 
3 Berciu 1956. 
4 Георгиев, Ангелов 1952; Георгиев, Ангелов 1957. 
5 Ангелов 1959. 
6 Berciu 1961, p. 416; Тодорова 1986, p. 222. 
7 Тодорова 1986, p. 102; Petrova 2016, p. 324. 
8 Тодорова 1986, p. 107. 
9 Berciu 1935, p. 40; Berciu 1961, p. 59; Comşa 1987, p. 44. 
10 Попов 1993, p. 22; Petrova 2016, p. 234. 
11 Berciu 1959, 67. 
12 Boyadzhiev 1995, Table 4. 
13 Bem 1998-2000, p. 340. 
14 Reingruber 2016, p. 314. 
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Since the matter concerns a process and not a sudden event, it is not completely clear if 

this transition happened at the same time in all three regions. Hopefully, the quick 

development of the dating methods and possible new samples will specify and clarify 

the matter in the future. 

One of the major questions is whether something special occurred at the middle 

of the 5th millennium or whether the change was due to natural consequences of social 

development. Using the ‘burnt horizon’ factor as a landmark for some tell settlements 

in northeast Bulgaria as evidence for probable warfare, Henrieta Todorova assumed that 

there was an inner conflict among different groups during this period, perhaps due to 

increasing population density and need for new territory15. However, the ‘burning’ itself 

cannot serve as sufficient proof for indicating a change, as the motives behind the fire 

might be diverse. Deliberate house burning as a social practice is well-demonstrated in 

neighbouring areas and is regarded as having been widespread in Central and Eastern 

European prehistory16. Setting fire to the whole settlement at tell sites, such as 

Căscioarele – Ostrovel, is also considered a ritual or intentional repeated action rather 

than evidence of warfare. The idea would have been to set the memory of the place into 

a durable material – such as ceramics – and transform it into a visible monument in the 

landscape17. There are also opponents of the deliberate burning theory who emphasise 

the many details which were not taken into consideration by its supporters, stating that 

such social practice did not exist in Southeast European prehistory18. 

Since there are various cases of burnt houses – with different chronologies, 

cultural affiliations, locations (at tell sites or open settlements), number of inventory 

items, sometimes even with human remains in between debris19 – a certain pattern 

cannot be defined. It would therefore be too simple to state that all of them are 

consequences of the same cause (ritual, accidental, sanitary, battle, etc.). What is 

important is the fact that Balkan prehistory is full of examples indicating that burnt 

houses were a common phenomenon during the Neolithic and the Chalcolithic periods. 

For instance, at the Ruse tell settlement, more than thirty burnt houses were identified, 

dating from the very beginning of the KGK VI Culture until its end20. A significant 

consequence of this is that the well-preserved structures were sealed by fire – including 

their architectural details, inventories and ceramic assemblages – which provide the best 

opportunity for observing the differences between various chronological, territorial and 

cultural groups. 

Unfortunately, this opportunity has never been sufficiently used, as only a few 

houses have been properly published for the entire KGK VI period and the later part of 

the earlier period. These are mainly buildings with extraordinary elements21 and rich 

                                                                 
15 Тодорова 1986, p. 222. 
16 Stevanović 1997; Chapman 1999; Tringham 2005. 
17 Gheorghiu 2007, p. 271, p. 281. 
18 Lichter 2016. 
19 Ангелов 1958; Мацанова 2000. 
20 Yordanova 2019. 
21 Bem 2001; Dumitrescu 1970a, 1970b; Dragoman 2016; Ангелов 1959; Попов 1993. 
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inventories22; on the other hand, the complete number of houses from particular sites 

have been published only in exceptional cases23. 

Inventories and interpretation 

Interpretation is both the strongest and the weakest feature of contemporary 

archaeology. For prehistory, a lot has been written about everyday life, cult practices, 

funerary customs and social development, with papers contradicting one another or 

supporting each other at times, but all aiming to interpret the present data in the best 

possible way. Reaching a conclusion is influenced by many factors, but the context, 

insofar as it is attainable, must first be taken into consideration. Artefacts from houses 

are indicative of everyday activities and were seen as complete assemblages, the way 

tools associated with a certain group of people at a specific moment (usually the time 

of the fire) form our perception about their lives and thus their entire society. 

To achieve that, however, there are many details in need of exploring. Starting 

from a large-scale and moving to a small-scale standpoint, we should treat the house as 

an item first integrated to a larger system –e.g. within its cultural and regional place, 

then as part of a certain settlement (its location, probable relations with coexisting 

structures, etc.), and finally as a micro-context. For the latter elements, significant 

features can also be the house dimensions, the architectural specifications (building 

techniques, horizontal and vertical plans, plastic and paint decoration) and, of course, 

its inventory. 

The inventory includes all the artefacts found in between the house walls: 

furniture items (though very rare), tools made of any material, adornments, floral and 

faunal remains and, most importantly, ceramic assemblages. Other than being a 

chronological and cultural landmark, pottery fragments found in the same context can 

also serve as evidence of function. One of the most obvious correlations is that between 

the number of vessel types and the number of the different activities taking place within 

the house. The more diverse the range of vessels appearing in a structure, the more 

varied the household activities, and vice-versa: the more homogenous their types were, 

the more specialised their production was24. 

This, however, raises the question as to their function and how this could be 

defined, especially regarding vessel shapes. Usually, the main functional categories – 

defined based on the vessels’ dimensions – are storage, cooking and transportation25. 

Some authors distinguished a fourth category, i.e. those of the vessels in graves26. The 

ability to determine function lies in precise field documentation, comparison between 

different contexts, and observations on the correlations among the vessels within the 

same complex27. Such examples are already known from Pietrele28 and Sultana29. 

                                                                 
22 Berciu 1956; 1961; Dumitrescu 1966; Dumitrescu, Marinescu-Bȋlcu 2001; Reingruber 2010, Reingruber 

2012; Ignat et al. 2012; Попов 1987; Попов, Венелинова 2004. 
23 Радунчева 1976. 
24 Orton, Hughes 2013, p. 147. 
25 Rye 1981, p. 26-27; Rice 1987, p. 207-209. 
26 Orton, Hughes 2013, p. 247. 
27 Orton, Hughes 2013, p. 261. 
28 Reingruber 2012, fig. 11. 
29 Ignat et alii 2013, Pl. VI. 
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Sites and boundaries 

For the period spanning the end of Middle Chalcolithic period30 to the very 

beginning of the Gumelniţa Culture, there are three relatively well-preserved and 

documented buildings – House 2 from Tangȃru, House 12 from Căscioarele – Ostrovel 

and the so-called ‘temple’ from Ruse (House 2). Their chronology is based mostly on 

the specifics of their ceramic assemblages, but a few absolute dates were obtained from 

the earliest layers in Căscioarele – Ostrovel31. Other than the fact that they are the only 

published structures for the discussed period of time32, they are suitable for comparative 

analysis for several reasons. 

The sites (fig. 1) were occupied for almost the entire 5th millennium BC with a 

few gaps. The stratigraphic profile of Tangȃru shows continuous activity on the tell from 

the very first phase of the Boian to the very end of the Gumelniţa Culture33. In 

Căscioarele – Ostrovel, the earliest layers belong to the Boian-Spanţov phase, and the 

upper ones to the last two phases of the Gumelniţa Culture34. It is possible that earlier 

phases of the Boian Culture are represented there as well, but the rising waters of the 

Danube did not allow for further excavations. 

Although Ruse is situated south of the river and should be associated with the 

Polyanitsa Culture, pottery there reveals tight connections with the culture on the 

opposite bank. These similarities are observed at other sites in the valleys of Rusenski 

Lom River (the Vodna cave)35 and Yantra river (Petko Karavelovo tell site)36 , which 

raises the question as to whether prehistoric settlements in these regions of Bulgaria 

should better be considered as part of the Boian community. The earliest settlement on 

the Ruse tell also dates from the second phase of the Boian Culture; the site was later 

abandoned for a while and resettled again during the Middle Chalcolithic, with 

uninterrupted occupation until the last phase of KGK VI37 . 

Bearing in mind that the rivers represent natural paths of population, products, 

and idea dispersion, the location of the three tell sites also plays an important role in 

tracing possible transformation. Ruse and Căscioarele – Ostrovel are located directly on 

the banks of the main water road in the region – the Danube—thus exploiting the 

benefits of its nutritional, strategic, trade and cultural advantages. Tangȃru is nowadays 

situated further away from the river but still close (a couple of hours walking distance). 

Although there is no true scientific evidence that the tell was part of the large lake 

settlement system already located to the east38, it can be suggested that the then-villages 

were part of a small settlement system, reachable by water (sailing?) or on foot 

(walking), all existing within one cultural unit during a short chronological period.  

                                                                 
30 According to the accepted Bulgarian periodisation. 
31 Bem 1998-2000. 
32 Dumitrescu 1970a, 1970b; Berciu 1956; 1961; Dragoman 2016; Попов 1993. 
33 Berciu 1959, p. 60-67. 
34 Dumitrescu 1970a, p. 75; Voinea 2005, p. 124. 
35 Naydenova 2010, p. 75. 
36 Chohadzhiev, in print. 
37 Попов 1996, p. 42. 
38 Hansen et alii 2015, p. 101, Abb. 15. 
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The structures from the Ruse tell settlement  

The Ruse tell site is one of the many sites whose potential has not been fully 

exploited. Much has been done over the years since the first excavations took place39, 

mostly on empirical material and its chronology, but quantitative and qualitative 

analyses of the features uncovered have not been conducted. Most of the topmost houses 

were initially published with their inventories, including all complete and restored 

vessels40 which, however, never went beyond a mere description, although a large 

number of features were uncovered as a result of this contribution. Unfortunately, the 

situation in the lower levels is very different. Not even one actual house, either burnt or 

unburnt, was identified during the excavations, despite the few references to their 

existence41. In order to re-identify what was not properly documented, a new approach 

has been attempted which led to 19 ‘newly’ discovered burnt structures42. During the 

last two excavation seasons, the last four burnt houses were uncovered, one of them 

being interpreted as a temple43. 

The published data about the latter building is sparse. What is surely known is 

its location – in the central zone of the settlement (fig. 2.2), developing further into both 

the eastern and western sectors which were separated by the main stratigraphic profile. 

As a result, a full cross-section of the house exists. The part located in the eastern sector, 

and an area with a width of 0.20 m from the debris in the western sector, had seemingly 

been excavated during the 1988 season but without any published information. Further 

field work during the following two years documented only building foundations and 

the rest of the debris44. House 2, as it was later numbered, had a rectangular shape, 8-

10 m in length, and judging by the plan, was oriented northeast-southwest45. Some of 

the preserved wall fragments were decorated with white and red paint. The floor was 

uneven and dug into the ground in the southern part of the house. 

The location of the house allows us to observe not only the horizontal plan, but 

its stratigraphy as well (fig.2.1). According to the director of the excavations, a thin 

layer of ash and charcoal (6 cm) separated the debris into two levels, suggesting a two-

storey building46. This was entirely excavated in 1990, together with the last preserved 

part of the site – the central profile. 

Besides the wall decoration suggesting the building was a temple are the 

fragments from a large clay relief found scattered over a clay bench and three vessels, 

all found in the southern sector. Although broken, the clay relief represents the frontal 

view of a pregnant woman, whose abdomen and thighs were covered with red and white 

meander motifs, restored three times. The face was covered with a thin white layer, the 

eyes were encrusted with blueish river shells and the eyebrows, the nose and the mouth 

were formed through sculptural techniques. The carving was meant to be placed 

                                                                 
39 Шкорпил 1914, p. 59-61. 
40 Георгиев, Ангелов 1952; 1957. 
41 Кънчев и др. 1987, p. 28. 
42 Yordanova 2019. 
43 Попов 1993. 
44 Попов 1996, p. 40. 
45 Попов 1996, p. 40, обр. 8. 
46 Попов 1993, p. 20; 1996, p. 40. 
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vertically, since its back preserves the imprint of wooden planks47. The inventory of 

House 2 consists of three vessels, a flint hoard found inside one of the pots, and stone 

tools. Except for the aforementioned pottery from the profile, the general absence of 

ceramics in the entire building48 is striking. Unfortunately, there is not enough 

information on the other three houses attributed to the same phase. 

The existing information tells of the existence of a large area of burnt debris, 

located (on the basis of the scarce data from field diaries from the 1988 campaign) in the 

western sector of the tell; this area was labelled for convenience as Structure 1749. Later, 

after revision of the data and the ceramic assemblages, it was clarified that it represented 

two overlapping burnt houses, the upper one attributed to the second phase of the KGK 

VI Culture (re-labelled Structure 15), and the lower to the end of the Middle Chalcolithic 

period (re-labelled Structure 20). The recorded measurements of Structure 20 indicate 6 

m in length and 5 m in width, oriented northeast-southwest (fig. 2.3). Although the 

architectural details and inventory remain unknown, the ceramic assemblage shows 

similarities with House 2 and could perhaps be assigned to the same phase. 

In order to follow the natural development of the household ceramic 

inventories, two more buildings will be presented, dated to the first phase of the KGK 

VI Culture. Structure 19 belongs to the upper habitation level, if we trust the profile 

plan overlapping the ruins of House 2 (fig. 2.1). Its debris covers a large area in the 

western sector, measuring 10 x 10 m, and continues into the profile (fig. 2.3). Despite 

its large size, only seven complete vessels were found there. 

Another contemporary burnt house existed north of Structure 19 and was 

labelled Structure 16. Part of it fell within the old soundings in the western sector of 

the tell (fig. 2.3), with the preserved dimensions of c. 8 x 7 m. Seven vessels and two 

lids were found in the 0.65 m-thick burnt debris. 

Although there is much information missing about the structures from Ruse, 

they convey some of the required elements for our analysis, especially concerning the 

everyday activities connected to pottery. The preservation of successive features, 

evidenced in the profile as well, was very fortunate, allowing for their comparison with 

later burnt house inventories (from the second and the third phase of the KGK VI). The 

latter, unfortunately, are impossible to compare with those of other contemporary sites, 

given the current state of publication. 

The architectural specifics 

The location upon which prehistoric people chose to erect a building is 

considered as an important act with practical and symbolic meaning. Usually, the large 

central houses seem to be part of the public life of the settlement and are used either as 

storage areas for the pottery vessels and grains of the entire village50, or as temples such 

as at Parţa and a few Cucuteni sites51. 

                                                                 
47 Попов 1993, p. 20-21. 
48 Попов 1996, p. 40. 
49 Yordanova 2019, fig. 7-8. 
50 Тодорова 1986, p. 167. 
51 Lichter 2014, p. 125. 



77 

The latter function seems to be the case of the so-called sanctuary at Căscioarele 

– Ostrovel. Although there are only three (published) houses from the same occupation 

phase, all located along a northwest-southeast line according to the existing soundings, 

it was stated that the temple was placed at the centre of the settlement52. At Ruse there 

is a similar situation, as the house with the anthropomorphic relief falls under the central 

stratigraphic profile. However, since there are only a few concurrent buildings 

excavated and we do not know if the centre of the mound was the centre of the village, 

any postulation regarding their location is debatable. 

House dimensions most probably also played a role in household organisation 

or even differentiation. The Căscioarele – Ostrovel building was c. 16 m long and 10 m 

wide53 and those in Tangȃru reached 13.50 m in length54 . Although not as large, the 

Ruse structures also exceeded 8-10 m in the case of the house in the lower level. 

Radovanu and Petru Rareș provide a different image with a few houses with lengths of 

6 m55. There was apparently a normal variety of house sizes, such as in the next 

occupation levels, but still some of them seem extremely large. Their internal space is 

organised differently, by separation in two rooms connected through a door like in 

Căscioarele – Ostrovel56 or by constructing two floors, which is the case in Ruse57. In 

addition, the walls in both houses were likely partially covered with red and white 

painted motifs. 

However, what is really distinctive in the Boian-Spanţov structures is the 

presence of finely decorated plastic architectural details. The famous columns from 

Căscioarele – Ostrovel, found in room 1, were hollow inside, with lengths of c. 2 m and 

diameters of 10 cm and 41-43 cm, respectively. They showed traces of linear and 

geometric yellowish-white patterns, and had been restored and repainted with different 

motifs at least three times58. Another specific plastic decoration is constituted by the 

female clay reliefs, fragments of which were found both in Ruse (House 2) and Tangȃru 

(House 2)59. In Ruse they were preserved well enough for a partial reconstruction (fig. 

3). In both cases a common feature is the plank imprint on their backs, indicating they 

were placed vertically adjacent to a wall. The presence of such plastic elements in the 

interior of the buildings is the reason they were interpreted as sanctuaries. An exception 

is House 2 in Tangȃru, where the large amount of inventory items did not allow it to be 

defined as a cultic building.  

To see why some buildings were considered sanctuaries, while others – simple 

residential houses even though they had similar architectural characteristics, we should 

also note the other objects in the buildings and how they correlate with the whole 

complex.  

                                                                 
52 Dumitrescu 1970b, p. 6, fig. 1. 
53 Dumitrescu 1970, p. 6; Dragoman 2016, p. 100. 
54 Berciu 1959, p. 67. 
55 Comșa 1984, fig. 61-63. 
56 Dumitrescu 1970b, p. 21. 
57 Попов 1993, p. 20. 
58 Dumitrescu 1970a, p. 76; Dumitrescu 1970b, p. 18-20; Dragoman 2016, p. 102. 
59 Berciu 1959, p. 68. 
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House inventories 

As expected, the pottery represents most of the house inventories. Complete 

assemblages, together with other small finds, are known from House 2 in Ruse and 

House 12 from Căscioarele – Ostrovel. The rest could be presented only with the 

complete vessels which give partial but nevertheless informative views on the used 

pottery types. 

House 12 (Căscioarele – Ostrovel). The inventory items were mostly 

fragmented and they consisted of a storage vessel, a fine plate, two big coarse bowls, a 

fine lid and two stands. The coarse ware is decorated with the typical excised and white-

encrusted motifs, or with knobs, as well as with fine graphite patterns (covering the 

inside of a plate). There were also a grinding stone, a painted clay medallion and one 

small copper tool broken in two60. 

House 2 (Ruse). The structure yielded a large vessel, a plate and a bowl, all 

decorated with the same shallow, horizontal cannelures on their middle or upper part 

(fig. 3). Thin, positive graphite motifs, though poorly preserved, covered the inside of 

the wide-open plate. Small finds were represented by flint and stone tools only. 

Structure 20 (Ruse). The similar set of a fine plate, two fine bowls, and a large 

fine vessel like that in House 2 appeared in the contemporary Structure 20 (fig. 4). In 

this case, however, the structure yielded also two fine pots, a cup, a stand and a miniature 

vessel. The coarse ware is represented by a large vessel and a pot. The horizontal 

cannelures again represented the main fine ware motifs, covering more than half of the 

vessels, but graphite was also used, in the case of a pot. Barbotine appeared as vertical 

lines, e.g. forming a concentric curved pattern.  

Structure 19 (Ruse). The ceramic assemblage (fig. 5) is represented by coarse 

ware vessels – two wide trays (one with a spout), two large biconical vessels - almost 

identical, a similar one with a polished upper part, a bowl and a cup. The only decoration 

is the unorganized and vertical barbotine, sometimes with knobs, and oblique plastic ribs. 

Structure 16 (Ruse). The complete vessels (fig. 6) form a homogenous group, 

including five bowls and a lid from the group of fine ware and a large vessel, a pot and 

a coarse lid from the coarse pottery. The bowls are decorated either with cannelures or 

with graphite. The coarse ware shapes are decorated with barbotine or shallow incisions. 

House 2 (Tangȃru) yielded the richest published assemblage of all for this 

period61. It included both fine and coarse ware shapes – two storage vessels, large bowls 

(both fine and coarse), two fine and one coarse pot, five coarse trays, twelve fine plates, 

fifteen fine and one coarse bowl, four fine cups, a sieve-vessel and four stands. In what 

decoration is concerned, graphite appears mostly on the inside of plates, sometimes on 

bowls and pots. Cannelures are used on the upper part of bowls, plates and pots. Excised 

patterns are few, covering the middle part of a large vessel, the collar of the 

corresponding lid and huge areas on a storage vessel. The usual barbotine appears only 

organized vertically. 

The fewest types actually appear in the so-called temple of Ruse, where only 

three vessels were found on a clay platform, and in Structure 19 which overlaps it. The 
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former is the only structure with fine pottery. On the contrary, the assemblage from the 

upper structure consists of extremely coarse vessels. All the other structures contain 

both fine and coarse wares in different ratios. 

Of course, the amount of complete vessels in the structures do not provide 

reliable information, due to them only representing a portion of all the un-restored 

vessels. Their morphological characteristics, however, can be used as markers of a 

preferred house ceramic inventory during a certain period, especially if followed by a 

comparison with the succeeding structures. For this purpose, sealed later features were 

taken into consideration (Table I): – six from Ruse, eight from Pietrele62, two from 

Sultana63, and one each from Omurtag64, Smyadovo65, Hotnitsa66, Blejeşti67, Căscioarele 

– Ostrovel68, and Gumelniţa69. 

The most persistent types in the earliest houses are large, coarse vessels, pots, 

fine plates and lids, with storage vessels, trays, cups, closed vessels and stands not as 

well-represented. When found in a house, the coarse and fine bowls are the most 

numerous. Storage vessels appear in two of the structures – at Căscioarele – Ostrovel 

and Tangȃru – showing the need for large vessels for storing food for the community. 

The same type appears at the Ruse tell as well, but not in house contexts. The most 

common large open vessels probably served as cooking pots for the household70 so their 

presence is not surprising. The ordinary assemblages also include plates and bowls, but 

the rich graphite decoration inside them raises some questions about their actual use. 

The low representation of cups and coarse pots is interesting, as these types are 

otherwise the most numerous in the late stages. The stands, characteristic for the 

previous culture (Boian), also appear in a satisfying number in the features rich in finds. 

Concerning their typological categories, there is little variation. The plates are 

always of the same type – wide-open, with a strongly everted upper part; the bowls are 

of cylindrical-conical or slightly open/closed shapes, decorated with horizontal 

cannelures, but rarely with graphite. Fine pots appear in two types – with convex middle 

part and relatively long neck, all covered with graphite, cannelures or impressed motifs, 

and with a straight middle part with horizontal cannelures. The large variety of shapes, 

dimensions, volumes and decoration techniques and motifs, typical for the developed 

Gumelniţa Culture, do not occur yet in their full potential. 

 

Discussion 

Despite being few, these buildings represent the initial step in the formation of 

the Gumelniţa Culture as a large, uniform and flourishing phenomenon. They emerged 
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70 Reingruber 2012, fig. 11. 
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following a pit-house period71 with extremely fragmented ceramic inventories, so these 

are the first well-documented and published structures. 

Though the inventories differ from those of the Late Gumelniţa stages, they 

show a certain standardisation of the household assemblages. The usual combination 

includes large vessels, plates, bowls, lids, sometimes stands, of course with a wider 

variety in the richer structures. For the later stages, the presence of other types such as 

cups, different sized pots, special shapes such as strainers and storage vessels, etc., 

increase. On the other hand, some types such as trays with a wavy rim obviously appear 

for a short time at very few sites – such as in Ruse and Tangȃru. Closed, small vessels 

were typical only for Ruse, as well. Among the structures discussed above, only two 

differ by a few yet very fine vessels – House 2 from Ruse and House 4 from Hotnitsa. 

Most of the other assemblages consist of different pottery items, thus suggesting various 

household activities. Therefore, as far as it can be observed, there was a slow 

transformation from a relatively monotonous assemblage with similar shapes and 

decoration in several sites to another one, with varied and typologically distinctive 

pottery types with painted and plastic motifs. 

The significant feature for the period, however, is the presence of large 

buildings with rich interior plastic elements. The existence of such edifices at the three 

discussed sites allow us to speculate that, at this time, a particular type of public 

buildings of communal importance existed in the Lower Danube area, perhaps mainly 

at central, contemporary settlements. Their purpose is debatable due to the lack of 

information, the scarce number of small finds and the apparently heterogeneous 

household inventories, similar to contemporary structures without those peculiarities. 

Besides, the specific architectural elements, with no analogies both in the previous and 

the later local traditions, suggest that they were not designed to fulfil the role of a 

household of smaller size, but to serve the specific needs of a larger group of people – 

a community. The large, anthropomorphic reliefs also resemble the masks from the 

Varna cemetery, with the dimensions of the latter similar to those of Ruse72. Since their 

chronologies almost coincide73, it appears that the anthropomorphism (and not only the 

figurines) had a strong, but not as persistent, manifestation in the area. Probably the 

river and the easy navigation access to such sites also contributed to the quick exchange 

of ideas, beliefs and to their regional manifestation. All these details define the 

beginning of the KGK VI and the importance of the Lower Danube and of the Black 

Sea coast during the Chalcolithic period. 
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Abstract: The aim of this paper is to present a previously unpublished category 

of artefacts - the copper bracelets - identified in two burials from the Chirnogi - Șuvița 

Iorgulescu necropolis. These copper adornments are part of the Gumelnița Civilization 

Museum Collection in Oltenița. Firstly, the artefacts were submitted to morphological 

and technological analyses. The bracelets were also analyzed through the ED-XRF 

method. It is also important to discuss the functions of the copper bracelets depending 

on the archaeological context.  

Rezumat: Scopul lucrării noastre este de a prezenta o categorie inedită de 

artefacte, brățările din cupru identificate în două morminte din necropola de la 

Chirnogi-Șuvița Iorgulescu. Podoabele din cupru fac parte din Colecția Muzeului 

Civilizației Gumelnița din Oltenița. Într-o primă etapă, piesele au fost studiate din punct 

de vedere morfologic și tehnologic. Brățările au fost apoi analizate prin metoda ED-

XRF. De asemenea, au fost discutate funcțiile brățărilor din cupru, raportate la 

contextul arheologic. 

 

 

Introduction 

This article focuses on the Eneolithic copper bracelets found within the 

Chirnogi - Şuviţa Iorgulescu necropolis.  Two spiral - shaped bracelets and a massive 

Durankulak type bracelet stand out within the artefacts attributed to the Eneolithic 

period of the necropolis.  

This study aims to expand the research on the Eneolithic copper adornments 

identified in the Carpathian-Balkan area through morphological and typological 

methods. The artefacts were also submitted to XRF analysis; the results were then 

compared to those of XRF measurements obtained on the copper adornments from 

Vidra and Chitila-Fermă settlements, part of the Bucharest Municipality Museum`s 

Archaeology Collection. 

                                                                 
* Bucharest Municipality Museum. 
** Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering. 
*** Museum of Gumelnița Culture, Oltenița. 
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Archaeological background 

The Chirnogi - Șuvița Iorgulescu necropolis (Călărași County) was located on 

the high terrace of the Danube (Pl. I), between Chirnogi and Căscioarele, 2 km west of 

the Chirnogi commune, on the east bank of the valley known by the locals as Șuvița 

Iorgulescu1.  

The necropolis was identified in 1961 by Barbu Ionescu following agricultural 

work of planting vine. In 1989, during the construction of the Danube–Bucharest 

Channel, preventive archaeological excavations conducted by Done Șerbănescu took 

place in the area2. 

Chirnogi - Șuvița Iorgulescu necropolis comprise burials belonging to several 

historical periods. Most of them (62), based on the present grave goods, were dated to 

the Gumelnița culture, two to the northern Pontic population (EBA), and one to the 

Sarmatians. Twelve burials had no grave goods and thus could not be attributed to a 

certain period.  

According to the anthropological data regarding the individuals attributed to the 

Gumelnița culture, there were 36 males, 13 females and 13 undetermined. Most of the 

individuals were adults3. The dead were placed crouched on the left side, oriented ESE-

WNW. The graves had irregular oval shapes, and reached depths varying between -0.90 

m and 1.70 m 4. 

Unfortunately, although two anthropological studies were published so far, 

complete archaeological data was not and thus a correlation between burials and grave 

goods cannot be established. Significant grave goods such as ornaments made of 

Spondylus gaederopus, Dentalium and copper, as well as vessels, stone and flint tools 

are known from this necropolis. In the absence of archaeological and anthropological 

data correlation, we are not able to make assumptions regarding the distribution of the 

adornments based on age and gender criteria.  

The copper bracelets studied in this article are part of the Gumelnița Civilization 

Museum Collection (Inv. No. 11962, 11963, 11964). The grave no. 68 included two 

double spiral-shaped copper bracelets (Plate II-III) and one copper bead. In grave no. 

69, a significant grave goods were discovered such as a Durankulak type bracelet (Plate 

IV) and a Spondylus bracelet5. 

The spiral-shaped forms were manufactured by cold hammering, possibly by 

wrapping the wire/bar around a cylindrical support; some of the ends were sharpened. 

Detailed microscopic images of the exterior surfaces of the bracelets showing the 

hammering technique and the sharpened ends were obtained using a HDM Pro 

Celestron #44308 digital microscope (Plate II-IV). 

  

                                                                 
1 Șerbănescu 2008. 
2 Bălteanu, Cantemir 1991, p. 3. 
3 Bălteanu, Cantemir 1991, p. 11-16. 
4 Bălteanu, Cantemir 1991 p. 3; Lazăr et alii 2012, p. 125. 
5 Mărgărit, Dimache 2019, p. 398-413. 
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Catalogue of the copper bracelets from Chirnogi - Șuvița Iorgulescu 

necropolis 

Object form I. N. 11962 

1. Name/ Type: Spiral bracelet (Plate II) 

2. Place of discovery: Chirnogi – Șuvița Iorgulescu necropolis, 1989. 

3. Archaeological context: Grave M68. 

4. Measurements: diameter of bracelet = 6.8 cm, diameter of copper rod = 0.5 cm. 

5. Material: The object was made of copper.  

6. Description: Spiral bracelet made of copper rod, with circular cross-section. The 

artefact was manufactured using the cold hammering technique.  The object presents two 

sharpened ends. The surface of the artefact is green in color due to corrosion.  

7. Dating: Eneolithic, the second half of the fifth millennium BC. 

8. Bibliography: Unpublished.  

 

Object form I. N. 11963 

1. Name/ Type: Spiral bracelet (Plate III) 

2. Place of discovery: Chirnogi – Șuvița Iorgulescu necropolis, 1989. 

3. Archaeological context: Grave M68. 

4. Measurements: diameter of bracelet = 7.5 cm, diameter of rod = 0.4 cm. 

5. Material: The object was made of copper.  

6. Description: Spiral bracelet made of copper wire, with circular cross-section. 

The artefact was manufactured by the hammering technique.  The object presents two 

sharpened ends. The surface of the artefact is green in color due to corrosion.  

7. Dating: Eneolithic, the second half of the fifth millennium BC. 

8. Bibliography: Unpublished. 

 

Object form I. N. 11964 

1. Name/ Type:  Durankulak type bracelet (Plate IV) 

2. Place of discovery: Chirnogi – Șuvița Iorgulescu necropolis, 1989. 

3. Archaeological context: Grave M69, associated artefacts: one Spondylus 

bracelet.  

4. Measurements: diameter of bracelet= 8 cm, thickness of bar = 0.5 cm, width 

= 1.8 cm 

5. Material: The object was made of copper.  

6. Description: Durankulak type bracelet made of copper bar, with rectangular 

cross-section. The artefact was manufactured using the cold hammering technique.  The 

object presents two overlapping ends. The surface of the artefact is green in color due 

to the corrosion.  

7. Dating: Eneolithic, the second half of the fifth millennium BC. 

8. Bibliography: Unpublished. 

 

The XRF Method 

The Energy Dispersive X-Ray Fluorescence (ED-XRF) analysis was performed 

using a handheld Skyray Instruments Genius spectrometer. Fitted with a silver anode 
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tube, the apparatus has excellent resolution within the domain concerning transitional 

metals (from Scandium to Zirconium), approximatively 140 eV.  

The Genius spectrometer uses a Silicon Drift Detector (SDD) oriented 

backwards at an angle of approximatively 45° with respect to the incident silver X-ray 

beam, to record characteristic X-rays emitted by the analyzed sample. 

The spot on the sample, as declared by the manufacturer, is ca. 5 mm. Multiple 

points were analyzed on each sample in order to ensure the sample was homogeneous. 

Each characteristic spectra was recorded for 60s. A tension of 38 kV was applied on the 

anode tube to generate the incident beam, resulting in an approximate 30 mA target 

current. The table of results contains the medium values obtained for each point 

analyzed and their specific errors.  

The copper bracelets from Chirnogi – Șuvița Iorgulescu necropolis are copper 

based finds (between 96 – 99%) with minor elements such as antimony, nickel, tin, lead, 

iron and zinc. The content of antimony ranges between 0.01 – 0.66%; the nickel value 

between 0.04 - 0.44%; the tin between 0.04 – 0.72%; while lead ranges between 0.04 – 

0.11% (Plate V). 

 

Discussion 

The prehistoric metal adornments could have an aesthetic role and could have 

been used in the ornamentation of the human body. This hypothesis is supported by the 

funerary archaeological discoveries from the Neo-Eneolithic Carpathian-Balkan area, 

where archaeologists can reconstruct the placement of the artefacts on the body: arms, 

hands, neck, and chest. 

Important series of artefacts appeared in the Durankulak necropolis, where 

various typological categories are known (e.g. opened, closed or spiral – shaped, and 

the Durankulak type bracelets).The Durankulak type bracelets (TA 3, typ Durankulak6) 

were defined as massive disc-shaped bracelets, perpendicular to the arm. The cross-

sections of the bracelets were rectangular to trapezoidal or triangular. The artefacts can 

present overlapping ends. The Durankulak bracelets, which stand out within the grave 

goods, were found in five graves from Durankulak necropolis (Grave no. 183, 245, 253, 

279, 660)7. A similar artefact was found in grave no. 69 from Chirnogi – Șuvița 

Iorgulescu necropolis, being an important discovery within the Romanian region. Also, 

associations between bracelets are frequent. Different shaped bracelets could have been 

placed on the wrists of the deceased. For example, grave no. 253 (cenotaph) included a 

Durankulak type bracelet in association with a bracelet with overlapping ends, next to 

ceramic vessels, chalcedony bead and one antler axe8. Grave no. 660, belonging to a 

Juvens, presented grave goods such as a Spondylus bracelet on the left upper arm, a 

disc-shaped Durankulak bracelet with overlapping ends on the left wrist, a Spondylus 

bracelet around the right forearm associated with a copper bracelet with overlapping 

                                                                 
6 Todorova 2002, p. 145, Abb. 167. 
7 Todorova, Vajsov 2001, p. 79, Todorova 2002, p. 38, 41, 43, 64.  
8 Todorova 2002, p. 41, Tabl. 24.  
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ends on the right wrist. A necklace made of Spondylus and malachite, a Spondylus 

headband, as well as ceramic vessels were also part of the funerary inventory9.  

Copper bracelets appeared in Hamangia and Kodžadermen-Gumelniţa-

Karanovo VI funerary area: at Agigea10  (one spiral-shaped and one closed bracelet), 

Durankulak (various types), Varna I and Varna II (spiral-shaped)11. Copper bracelets 

were also found in KGK VI domestic areas: at Căscioarele - Ostrovel12 (bracelets 

fragments), Geangoiești13 (one opened bracelet and one fragmented), Chitila-Fermă14 

(one bracelet with overlapping ends in an intra-muros grave); Goljamo Delčevo tell15 

(one opened bracelet and one bracelet with overlapping ends), Sălcuța – Slatina – 

Strehăreț settlement16 (one bracelet with overlapping ends). 

The results of the ED-XRF analyses performed on the copper bracelets from 

Chirnogi – Șuvița Iorgulescu were compared to the analyses17 performed with the same 

XRF equipment on the copper adornments from Chitila-Fermă and Vidra settlements. 

Therefore, it can be observed that all the items were manufactured using native copper with 

low values of minor elements. The ornaments from Chitila-Fermă and Vidra settlements 

present high values of copper, ranging between 99.35 – 99.69%, small values of antimony, 

nickel, tin, lead, zinc were detected (Plate VI). By comparing the chemical composition of 

the bracelets, we can observe the similarities between the Durankulak type bracelet and the 

bracelet with overlapping ends from Chitila-Fermă settlement. Based on scientific studies, 

various raw material sources such as Ai Bunar, Medni Rid, Majdanpek were exploited since 

prehistory and we can assume that the studied adornments were manufactured using raw 

material derived from one of these areas. 

 

Conclusions 

The present study discusses the Eneolithic copper bracelets from Chirnogi – 

Șuvița Iorgulescu necropolis, currently part of the Gumelnița Civilization Museum 

Collection. The article is part of the research conducted on the Eneolithic adornments 

from the Carpathian-Balkan area. Due to the incomplete archaeological information, 

published in short reports, the correlation between the skeletons and the funerary 

inventories could not be made. Despite this, the copper bracelets identified at this site 

distinguish this necropolis from others, with analogies in the Carpatho-Balkan area 

(Căscioarele, Chitila-Fermă, Durankulak, Geangoiești, Goljamo Delcevo, Varna I and 

Varna II).  

Burials 68 and 69 are noteworthy for their funerary inventory made of materials 

such as copper or Spondylus, which emphasize the exchange of prestige goods between 

the Eneolithic communities. The microscopic analysis offered a detailed image of the 

                                                                 
9 Todorova 2002, p. 64, Tabl. 114.  
10 Slobozianu 1958, p. 737, Mareș 2002, pl. 56, 3. 
11 Todorova, Vajsov 2001, p. 80, Tafel 33, 426, 427. 
12 Bem 2000, p. 158, fig. 21, 1-3. 
13 Ilie 2010, p. 81, pl. VII. 
14 Boroneanţ 1992, p. 70, fig. 1/1. 
15 Todorova, Vajsov 2001, Tafel 35, 451, Tafel 36, 466. 
16 Ștefan  2014, p. 202, pl. 19, 11. 
17 Darie, Georgescu 2017, p. 56-77.  
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exterior surfaces of the bracelets and the ED-XRF analyses indicated the use of native 

copper in manufacturing the artefacts, similar to the objects identified in the Carpathian 

- Balkan area. 
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Rezumat: Simbolurile sunt elemente complexe, care ascund în profunzimea lor 

înțelesuri și sensuri încă nedescoperite. Cu toate că sunt reprezentări abstracte, 

simbolurile geometrice au fost utilizate pentru a transmite mesaje și informații peste 

generații și timp, stabilind un limbaj de comunicare unic, transcendental ce unește 

naturalul cu supranaturalul și omul cu divinitatea. Simbolurile sunt mesaje atemporale 

a căror esență conține noțiuni și informații care așteaptă să fie decodificate și, mai ales, 

revelate. Prezentul articol discută semnificația unor astfel de simboluri pe ceramica 

culturii Cucuteni. 

Abstract: Symbols are complex elements, hiding in their depths meanings at 

times undiscovered yet. Although they are abstract representations, the geometric 

symbols have been used to convey messages and information over generations and 

times, establishing a unique, transcendental communication language that unites the 

natural with the supernatural and the human with the divinity. Symbols are timeless 

messages whose essence contains notions and information waiting to be decoded and, 

above all, revealed. The present paper discusses the presence of such symbols on the 

Cucuteni culture pottery. 

 

 

Introducere: 
Încă din preistorie omul a comunicat prin simboluri, indiferent de metoda 

folosită în realizarea lor (incizie, excizie, pictură etc.), acestea reprezentând o formă de 

comunicare între generații, peste timp, până în zilele noastre1. 

Simbolul, în forma sa preistorică, este precursorul grafiei, al scrisului. Semnele 

grafice reprezintă sunete, care puse în legătură formează o noțiune, un cuvânt. Simbolul, 

în schimb, nu comunică prin sunet, el depășește comunicarea verbală (o formă de 

comunicare care închistează și limitează). Simbolul este o noțiune încărcată de valori, 

de trăiri, de sensibilități, care așteaptă să fie descifrate, acesta eliberează gânduri și 

sentimente, bucurii și tristețe, dorințe și dezamăgiri. Doar cel inițiat poate înțelege 

înțelesurile și semnificațiile ascunse ale simbolului, pentru ceilalți simbolul rămâne un 

semn, o formă incizată, pictată și doar atât. Cei atenți la formă, vor rămâne doar cu ea, 

pentru că aceștia nu pot trece dincolo de ea, în schimb, pentru cei inițiați, forma devine 

calea spre cunoașterea înțelesurilor ascunse, spre descifrarea și înțelegerea simbolului. 

                                                                 
 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română. 
1 Eliade 1994, p. 221. 
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Forma este calea prin care omul poate accede spre cunoaștere, este calea firească prin 

care materia semnifică supranaturalul și tot ea este cea care limitează. Se poate privi 

dincolo de formă sau nu ! Mesajul transmis de simbol poate fi observat și înțeles doar 

depășind limitele formei. Aceasta din urmă este calea prin care materia (omul) accede 

spre cunoaștere, fără ea mesajul nu ar fi transmis și, deci, necunoscut. 

Simbolul este un mesaj vizual. Prima dată observăm forma materială, ca mai 

apoi, spiritul și rațiunea să descifreze mesajul înscris simbolului. El aduce un plus de 

valoare suportului pe care este reprezentat, nealterând trăsăturile și valorile proprii ale 

obiectului, simbolismul determinând deschiderea sensurilor și înțelesurilor formei, 

dându-i-se un plus de valoare spirituală.  

Gândirea simbolică, impusă de simboluri, transcende realitatea imediată „fără 

să o împuțineze ori să o deprecieze”. Universul este deschis, nimic nu rămâne izolat, 

există conexiuni în toate. Toate sunt legate și încadrate într-un sistem „strâns de 

corespondențe și asimilații”, în Univers toate se întrepătrund și nimic nu rămâne izolat 

în propria-i existențialitate2. 

Încărcate de o valoare spirituală, simbolurile au fost utilizate și de comunitățile 

eneolitice cucuteniene. Fie că au fost incizate, pictate sau reprezentate în relief, 

simbolurile întâlnite în arta cucuteniană sunt puse în legătură cu spiritualitatea acestor 

comunități. Cu precădere, motivele au formă geometrică sau supuse geometrismului așa 

cum se întâmplă în cazul simbolului șarpelui stilizat. 

Spirala, meandru, triskelion-ul și tetraskelion-ul, rombul, triunghiul, pătratul, 

dreptunghiul, cercul crucea și șarpele geometrizat fac parte din repertoriul artistic și din 

paleta de simboluri utilizate și reutilizate de meșterii și artiștii cucutenieni pentru a 

decora artistic, dar și simbolic, obiectele ceramice3. Geometria a fost înțeleasă de  

comunitățile Cucuteni ca o practică cu substrat magic, obținându-se, astfel, informații 

și pronosticuri asupra lucrurilor viitoare4. 

 

Spirala 

Definită ca fiind o curbă plană descrisă de un punct care se rotește în jurul altui 

punct fix, depărtându-se din ce în ce mai mult de el, spirala este elementul artistic și 

simbolic cel mai des folosit în arta culturii Cucuteni. 

Spirala este un element a cărei origine este legată de natură, frecventă în regnul 

vegetal (vița-de-vie, zorelele) și animal (melcii, scoicile, coarnele de berbec etc.) ce 

„evocă evoluția unei forțe, a unei stări”5. Spirala face parte din grupa semnelor sacre, 

care alcătuiesc prima scriere din existența umană, o scriere simbolică, șamanică, 

deschisă ochilor tuturor, dar înțeleasă de puțini. Polivalența simbolică a spiralei este 

certă, aceasta este pusă în legătură cu Luna, trăsnetul, apele precum și fecunditatea, 

nașterea și viața de dincolo6. Asemenea crucii și svasticii, spirala este un simbol-arhetip, 

o epifanie a însuși principiului vieții. 

                                                                 
2 Eliade 1994, p. 220. 
3 Monah 2012, p. 103. 
4 Boncompagni 2004, p. 148. 
5 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 853. 
6 Eliade 1994, p. 178. 
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Utilizarea frecventă a spiralei, numărul mare de vase decorate cu motive 

spiralice și utilizarea motivelor derivate din spirală, atrag atenția asupra importanței date 

acestui simbol geometric de artiștii cucutenieni. Utilizarea acestuia, uneori în exces, 

datorată cu siguranță și efectului vizual pe care îl generează, subliniază statutul pe care 

spirala îl are în civilizația cucuteniană și însemnătatea acesteia în cadrul cultului. 

Înainte de toate, spirala, ca semn dublu (cele două puncte), simbolizează 

perechea, cuplul și uniunea dintre cele două principii complementare ale vieții și ale 

lumii, principiul feminin și cel masculin, yin și yang. Aceasta reprezenta pentru 

populațiile neo-eneolitice izvorul din care ia naștere viața, unirea sacră a masculinului 

cu femininul. În acest context, spirala devine un simbol al echilibrului dintre feminin și 

masculin, al egalității principiilor care stau la baza vieții, femininul și masculinul 

întrepătrunzându-se, uniunea dintre cele două principii fiind forma absolută a 

perfecțiunii pământești, a reuniunii dintre sensibilitate și putere. În timp ce principiul 

feminin este considerat creator și etern, cel masculin este privit ca spontan și efemer7. 

Cele două principii reunite amintesc de mitul androginului, pe care, temându-

se de puterea infinită a androginilor și pentru a nu mai reprezenta o posibilă amenințare, 

zeii îi despart. Spirala reunește simbolic femininul cu masculinul redând perfecțiunea 

firii umane, reîntregind „atomul spiritual”8 într-o mișcare de unificare, de unire a 

contrariilor, a evoluției ascendente și involuției descendente. 

În toate culturile străvechi, spirala a fost o imagine a Soarelui care se rotește pe 

boltă ca imagine a evoluției, a dezvoltării, a ciclului naștere - moarte - renaștere. Spirala 

a devenit omniprezentă în viața oamenilor mai ales în neo-eneolitic, odată cu 

sedentarismul și apariția agriculturii, de aceea este frecvent întâlnită pe amulete, vase, 

idoli, pe pereții caselor, ai templelor și ai mormintelor subliniind puterea de renaștere și 

de  reînnoire9. 

Femininul yin exprimă prezența norilor, timpul acoperit, în timp ce masculinul 

yang exprimă soarele înălțat și lumina. Yin și yang desemnează aspectul întunecat și 

aspectul luminos al tuturor lucrurilor, aspectul pământesc și aspectul ceresc, aspectul 

pozitiv și aspectul negativ, aspectul feminin și aspectul masculin10. Yin și yang exprimă 

dualismul și complementarismul universal, întâlnit și în cultura Cucuteni, caracterizată 

de o religie dualistă bazată pe fertilitatea feminină și masculină11.  Hierogamia este una 

dintre posibilitățile de realizare a contopirii contrariilor12. Yin și yang, femininul și 

masculinul nu există decât în raport cu celălalt, sunt inseparabili, atracția dintre cele 

două principii este intrinsecă, cele două contrarii nu se pot despărți, ele sunt mereu în 

căutarea celuilalt tinzând spre unitate, spre o formă de simbioză spirituală, spre 

perfecțiunea totului, a ființei perfecte. Femininul și masculinul se caută reciproc, se 

regăsesc, vin în completarea celuilalt, se împlinesc reciproc, sunt inseparabili, ei dau 

ritmul lumii prin ritmul alternanței lor. Yin este perfecțiunea pasivă - Pământul, yang 

este perfecțiunea activă – Cerul, Yin și yang evocă unitatea și dualitatea ușor observabilă 
                                                                 
7 Gimbutas 1989, p. 103-104. 
8 Boncompagni 2004, p. 246. 
9 Gimbutas 1989, p. 80. 
10 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 1039. 
11 Monah 2012, p. 27. 
12 Monah 2012, p. 80. 
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în cazul femininului și masculinului, monada și diada, parul și imparul13. În yin există, 

într-o mică măsură, yang-ul prin punctul alb reprezentat în yin, în aceeași măsură există 

în yang, yin-ul reprezentat prin punctul negru, semn al interdependenței celor două 

determinări, urmă a luminii în umbră și a umbrei în lumină14. Masculinul și femininul 

sunt două principii care păstrează, într-o oarecare măsură, ceva din celălalt. 

Agricultura și creșterea animalelor deveniseră, în neoliticul Orientului Apropiat 

și al Europei Centrale și de Sud, principala sursă de subzistență, iar solul fertil luase în 

mintea omului din neolitic înfățișarea unei femei atotfertile, „Mama glie”, în acest caz, 

spirala devine un eikon al femeii, un simbol al pântecelui feminin, al rodirii și al 

renașterii. Venerarea femeii stă în legătură cu calitatea și darul de a naște al femeii, omul 

din neolitic a stabilit un raport de egalitate între fertilitatea pământului cu fertilitatea 

femeii, acesta percepând femeia ca pe o glie mai mică, dăruită cu toate calitățile acesteia, 

în special darul vieții, al rodirii, al nașterii15. 

Arhetipul „Marii Mame”, cu toate atributele acesteia (divine, chtonice și 

umane), se regăsește transpus, sub diferite forme, pe vasele antropomorfe și 

antropomorfizate cucuteniene. Vasele ginekomorfe subliniază, prin formă și decorul 

spiralic, felul în care era privită femeia16. Un astfel de exemplu este vasul ginekomorf  

în formă de tors de femeie descoperit în așezarea de la Drăgușeni, județul Botoșani (fig. 

1). Vasul - femeie are  reprezentată în zona coapselor spirala nașterii și renașterii.         

Un alt vas, descoperit tot la Drăgușeni (fig. 2), datat între 4500 - 4100 BC, 

prezintă pe lângă spiralele de pe coapse, întâlnite și la vasul menționat anterior, spirale 

pe abdomenul și sânii femeii -vas. Spirala din zona abdominală simbolizează fertilitatea, 

capacitatea de a da viață. 

Este cunoscut faptul că în neo-eneolitic, coapsele reprezentau alături de 

abdomen și de sâni simbolul fertilității. Simbolul spiralic, pictat sau incizat în zona 

abdominală, simbolizează uterul, matricea vieții, sursa nașterii și regenerării. 

Simbolismul matricei este legat de manifestarea și fecunditatea naturii, precum și 

regenerarea spirituală17. Vasele astfel decorate simbolizează principiul feminin pregătit 

pentru a da viață, aflat în așteptarea principiului masculin, fecundator, pentru a-și 

îndeplini menirea. Nașterea reprezintă încununarea feminității și trecerea într-o nouă 

etapă18. Ceramica antropomorfă, indiferent de categoria tipologică în care au fost 

încadrate, constituie reprezentări simbolice ale „Marii Mame”19.  

Statuetele ocupă și ele un loc important în arta cucuteniană scoțând în evidență 

caracterul gynekolatru al spiritualității cucuteniene20. Statueta cu spirale duble de la 

Drăgușeni (fig. 3) are șoldurile și fesele marcate cu spirale realizate prin incizii verticale, 

orizontale și oblice. Partea inferioară este decorată cu incizii în „V” sau alternanțe de 

                                                                 
13 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 1039. 
14 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 1040. 
15 Gimbutas 1989, p. 102. 
16 Boghian 2006, p. 169. 
17 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 569. 
18 Monah 2012, p. 99. 
19 Monah 2012, p. 181. 
20 Ucko 1962, p. 38-54. 
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triunghiuri incizate21. Exemplul dat nu este unul general, fiecare statuetă din cultura 

Cucuteni având propriile sale particularități, iar probabil decorul incizat avea anumite 

semnificații. În plastica culturii Cucuteni, Divinitatea - Mamă a fost reprezentată goală, 

fără veșminte, iar reprezentarea unor piese de îmbrăcăminte constituie excepții22. 

Inciziile realizate pe suprafața statuetelor par a semnifica fertilitatea și fecunditatea23. 

De asemenea, culoarea roșie utilizată la decorarea vaselor și a statuetelor 

cucuteniene are și ea un caracter simbolic24. Roșul este considerat ca fiind simbolul 

fundamental al principiului vital, este culoarea focului și al sângelui, având, deci, o 

dublă semnificație. Roșul deschis, strălucitor este considerat diurn, masculin. Roșul 

închis este nocturn, feminin, tainic, „reprezintă nu expresia, ci misterul vieții”25. Roșul 

nocturn este culoarea focului central al omului, al pământului. Acest roșu este sacru și 

secret, este misterul vieții ascuns în străfundurile beznei26. 

Zeița de la Cucuteni (fig. 4) domină tronul larg în formă de pântec. Mâinile i se 

odihnesc pe abdomenul proeminent, atrăgând atenția asupra fertilității acestuia. 

Pântecele fertil este simbolul Zeiței - fertilității pământului, Mamei - grânelor, Mamei - 

glie și Mamei - morților, probabil o dezvoltare a Zeiței - gravide din paleoliticul 

superior27. Motivul spiralei decorează atât tronul zeiței, cât și locul ocupat de cele două 

statuete care o încadrează. Zeița de la Cucuteni este o reprezentare plastică a Zeiței - 

Gravide. Aceasta este la rândul ei un simbol al fertilității și fecundității28, al nașterii și 

renașterii, al vieții și al morții29. 

Vasul de ceremonie de la Scânteia (jud. Iași) (fig. 5) face parte dintr-o serie de 

vase cucuteniene care amintesc, prin forma lor,  de pântecele femeii. Motivul spiralic 

care decorează vasul amintit apare ca semn dublu al perechii, sau ca semn simplu al 

pântecelui din care se naște viața. 

Forma cea mai simplă a spiralei, întâlnită foarte des în arta cucuteniană, este 

cea a literei S, un motiv adesea utilizat atât în poziție verticală și orizontală30. La nivel 

simbolic acest fonem capătă caracteristicile spiralei31. Forma literei S simbolizează, 

asemenea spiralei, „o mișcare de unificare, pe verticală sau pe orizontală, după cum o 

privești, făcând legătura dintre cer și pământ, dintre principiul masculin și principiul 

feminin, dintre munte și vale”32. Deschiderea superioară simbolizează procesul de 

evoluție, iar cea inferioară simbolizează involuția, reprezentând trecerea „de la o 

dimensiune la alta, de la materie la non-materie, de la lumea fizică la lumea spirituală”33. 

Asociată cu metamorfozele lunare, cu fertilitatea feminină, aceasta devine expresia 

                                                                 
21 Boghian 2004, p. 104. 
22 Boghian 2004, p. 108. 
23 Boghian 2004, p. 109; Ursulescu et alii 2014, p. 377-414. 
24 Alaiba 2007, p. 42-46. 
25 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 790. 
26 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 791. 
27 Gimbutas 1989, p. 82.; Hansen, 2004-2005, p. 25-39. 
28 Mantu, 1998, p. 57-58. 
29 Gimbutas 1989, p. 93. 
30 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 797. 
31 Boncompagni 2004, p. 246. 
32 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 797. 
33 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 854. 
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grafică a simbolismului fecundității34. Ca semn apotropaic, spirala asigură purtătorului 

acestuia protecție în fața spiritelor rele, ea este o sursă de bunăstare, aducând echilibrul 

în viața purtătorului ei.  

 

Șarpele 

Simbolul șarpelui este strâns legat de simbolul spiralei, fiind un simbol puternic, 

cu înțelesuri profunde legate de viață - moarte – renaștere fiind frecvent în culturile neo-

eneolitice, regăsindu-se și în cultura Cucuteni35. 

Cultul șarpelui a cunoscut o largă răspândire în timp și spațiu36 deținând un rol 

important și în mitologia cucuteniană. Șarpele sculptat în piatră de la Hărman, din faza 

Cucuteni A; șarpele în altorelief de pe discul eneolitic de la Dvory nad Zitavu 

(Slovacia); capetele de șarpe de pe altarele miniaturale de la Porodin reprezintă doar 

câteva exemple ale utilizării motivului șarpelui în eneoliticul central și est-european. De 

asemenea, asocierea „Marii Zeițe” cu motivul șarpelui este larg răspândită în eneoliticul 

central și est european37. 

Omul și șarpele sunt opuși unul celuilalt fiind complementari, dar și rivali. 

Omul este rezultatul unui „îndelungat efort genetic”38, în vreme ce șarpele se află abia 

la începutul efortului amintit. Șarpele simbolizează în om, partea ascunsă pe care 

rațiunea o controlează într-o mică măsură. Șarpele este o ființă comună și simplă, acesta 

întruchipează „psihicul inferior, psihismul obscur, ceea ce este rar, tainic, de 

neînțeles”39. 

De cele mai multe ori, în preistorie, șarpele este redat sub forma unei linii. 

Simplitatea rece, a reprezentării grafice, constrânge. Linia este infinită, nu are început 

nici sfârșit, ea se prelungește în ambele sensuri, la infinit, poate reprezenta orice și se 

poate metamorfoza în orice. Șarpele este actul prin care sacrul se revelă materialului. 

Șarpele este o ființă atemporală care se strecoară prin timp și spațiu, are capacitatea de 

a se metamorfoza de a trece de la un principiu la altul, de la masculin la feminin, își 

aservește contrariile. Șarpele nu este doar un arhetip, ci un complex arhetipal legat de 

lumea originilor, „un ceva primordial ce nu poate fi dezmembrat și care se răsucește, 

dispare și renaște neîncetat”40. Viața în profunzimea ei se reflectă în realitatea vizibilă 

sub forma unui șarpe. Șarpele este un simbol al reînnoirii periodice41, iar calitatea 

acestuia de a-și schimba pielea, scoate în evidență calitatea acestuia de a fi nemuritor42. 

Poli-simbolismul șarpelui, puterea de fecundare, forța fertilizatoare și 

nemurirea se datorează metamorfozei. Asociere cu vasul, simbol al femeii, poate fi 

interpretată drept hierogamie simbolică, așa cum se întâmplă și în cazul ansamblurilor 

                                                                 
34 Kernbach 1978, p. 565. 
35 Palaguta, 2016, p. 335-351. 
36 Kernbach 1978, p. 565. 
37 Monah 2012, p. 99. 
38 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 891. 
39 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 891. 
40 Chevalier, Gheerbrant 2009, p. 892. 
41 Eliade 1994, p. 203. 
42 Gimbutas 1989, p. 102. 
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femeie-șarpe din plastica cucuteniană43. Reprezentările realiste de șerpi, pictate pe 

vasele descoperite la Valea Lupului, scot în evidență asocierea vas - șarpe. Șerpii 

reprezentați pe vasele de la Valea Lupului sunt redați în interiorul unei străchini din faza 

Cucuteni B (fig. 6), și pe suprafața exterioară a două amfore44 (fig. 7; fig. 8). De 

asemenea motivul șarpelui este reprezentat și pe fragmentul de statuetă de la Răucești 

(Cucuteni A3) (fig. 9) și pe statueta de la Scânteia (fig. 10) pe a cărei talie se află un 

șarpe încolăcit45. 

 

Cercul 

Cercurile simple, cercurile concentrice, ovele și semiovele întâlnite în cultura 

Cucuteni au fost redate singure, dar și asociate motivelor spiralice și unghiulare, 

completându-le semnificația. Semiovele care intră în componența decorului 

antropomorf (gynekomorf) cucutenian sunt dispuse în partea superioară și inferioară a 

vaselor, redând în primul caz sânii, iar în cel de-al doilea coapsele unui personaj 

feminin. Ovele, cercurile simple sau concentrice sunt situate în zona centrală a vaselor 

antropomorfe, reprezentând omphalos-ul, iar în cazul semiovelor cu bandă scurtă pe 

mijloc, dispuse sub zona centrală a vasului, cteis-ul46. Cercul este simbolul cerului, al 

perfecțiunii, al infinitului temporal. Simbolizează evoluția, transcendentul și ființa 

superioară a cărei evoluție s-a încheiat. Utilizarea unui astfel de simbol în arta 

cucuteniană poate fi pusă în legătură cu nemurirea, cu veșnicia, cu cerul. 

Cercul este un simbol descoperit pe cale naturală, conștientă de către om47, 

sensurile acestei forme se regăsesc în natură, în mediul înconjurător, în bolta cerului, în 

structura aștrilor și în mișcarea acestora. Punctul și cercul au proprietăți simbolice 

comune precum perfecțiunea, omogenitatea și unitatea. Cercurile concentrice dispuse 

pe suprafața vasului din așezarea Sofia-La Moină (Rep. Moldova) (fig. 16) reprezintă 

grade ale ființei împreună formând „manifestarea universală a ființei unice și 

nemanifestate”48. Cercurile simbolizează etapele perfecționării interioare și armonia 

sufletului, mișcarea circulară este perfectă, nu are început și sfârșit, nu are variații, 

timpul devine o succesiune continuă de momente identice între ele49. Cercul subliniază 

perfecțiunea, mișcarea de rotație fără început și fără sfârșit este tocmai potrivită să 

simbolizeze timpul50, este elementul care asigură protecție51. 

Cercul este asemuit cerului, el însuși simbol al lumii spirituale, invizibile și 

transcendente. Cercul simbolizează interacțiunea directă și dinamică a cerului în cosmos 

alăturându-se simbolurilor divinității creatoare, implicate în ordonarea și guvernarea 

creației, scoțând în evidență activitatea cerului și mișcările lui ciclice52. 
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Cercul este simbolul Universului în timp ce punctul din mijloc reprezintă ființa 

supremă care îl susține într-un echilibru perfect. Punctul este expansiunea care dă 

naștere cercului, este sursa manifestării materiei din Univers. Cercul cu un punct în 

mijloc este simbolul Soarelui, al energiei „prime” care hrănește materia. Ciclicitatea 

care se regăsește în natură sub forma anotimpurilor, zilelor, a revoluțiilor planetare și a 

ciclului anual figurat prin zodiac sunt simboluri ale eternei întoarceri53. Mai mult decât 

cercul, sfera, formă primordială, figurează „oul lumii”, cercul fiind proiecția unei 

secțiuni, a unei fațete a sferei. Sfericitatea cercului și a capului uman sunt indicii ai 

perfecțiunii, cercul închis, fără început și sfârșit, este semnul absolutului. În antichitate 

se credea despre cerc că avea menirea de a menține coeziunea dintre suflet și trup, acesta 

este motivul pentru care războinicii purtau brățări și inele, acestea fiind îndepărtate, în 

cazul decesului, pentru ca sufletul să se poată desprinde de trup54. 

Dintre toate formele geometrice, cercul exprimă cel mai bine infinitul, 

universul, eternul, absolutul, oferind protecție tuturor celor aflate în interiorul limitelor 

sale55. Pe lângă sensurile și semnificațiile externe asociate cercului, această formă 

geometrică este însoțită de o simbolistică proprie, care exprimă „totalitatea psihicului în 

toate aspectele sale”56, întărind legătura dintre om și totalitatea naturii. 

Asocierea pătratului cu cercul, a simbolului materiei cu simbolul divinității 

postulează o semantică aparte. Cercul înscris într-un pătrat reprezintă sămânța divină 

ascunsă în materia căreia îi insuflă viață, în timp ce pătratul înscris cercului simbolizează 

materia înscrisă divinității. „Dialectica terestră și cerească a imperfectului și a 

perfectului”57 născută din raportul pătrat-cerc sugerează veșnica căutare a unui echilibru 

potențial, a aspirației spirituale spre o lume superioară în care sufletul, eliberat de 

veșmântul material, să-și atingă potențialul în contopirea cu sursa primordială a vieții58. 

 

Triunghiul 

Întâlnit pe statuetele și vasele aparținând culturii Cucuteni, triunghiul este un 

motiv mai puțin frecvent, dar cu o evidentă valoare simbolică. Un astfel de motiv a fost 

utilizat pentru a decora statueta de la Šerbanovka (fig. 11), și pe cea de la Miropol`e 

(fig. 12), din aria culturală Tripolie. Motivul a fost realizat prin incizie în jurul sânilor 

celor două statuete subliniind perfecțiunea, proporția și armonia, situație care se repetă 

și în cazul statuetei de la Poduri-Dealul Ghindaru (fig. 13), doar că în cazul acesteia 

triunghiul incizat este îndreptat cu vârful în jos59. 

Triunghiul este un motiv asociat simbolului cifrei trei datorită corespondenței cu 

cele trei laturi ale sale. Cifra trei este un  număr fundamental, este expresia perfecțiunii, a 

totalității, a desăvârșirii. Cifrei trei nu i se poate adăuga nimic, reprezintă desăvârșirea 

materiei „omul, fiu al Cerului și al Pământului, completează Marea Triadă”60.  
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Triunghiul este forma geometrică care se află în legătură cu cele trei regiuni 

cosmice: Cer, Pământ și Infern, intersecția celor trei coordonate cosmice stabilesc 

mijlocul triunghiului și Centrul Universului. Triunghiul este forma de bază, orice figură 

geometrică poate fi divizată în mai multe triunghiuri. Triunghiul echilateral 

simbolizează Divinitatea, armonia și proporția corespunzând „echilibrului geometric al 

părților”61, forma sa perfect simetrică este caracteristică divinității însăși. Platon, 

utilizează triunghiul pentru a desemna Universul construit pe „corespondențele tatălui-

spirit, mamei-materie, fiului-lume”62, poate acesta este și motivul pentru care foarte 

puține statuete cucuteniene sunt decorate cu acest motiv geometric, triunghiul fiind un 

simbol rezervat divinității și numai ei. Vechii mayași utilizau motivul triunghiului 

pentru a reprezenta Soarele, devenind la ei un simbol al fecundității.63  

Triunghiul spiritului are vârful îndreptat în jos, în timp ce triunghiul materiei 

are vârful îndreptat în sus, intersecția celor două reprezintă unirea spiritului cu materia, 

vârful îndreptat în sus focalizează energia în acea direcție, ascendent, fiind totodată 

simbol masculin. Triunghiul cu vârful îndreptat în jos semnifică manifestarea în materie 

și este un simbol feminin64. 

 

Rombul 

Rombul este un simbol asociat principiului feminin, reprezentând vulva. Ca 

simbol al vulvei, rombul devine matricea vieții, prin extensie, acest simbol geometric, 

reprezintă poarta lumilor subterane și trecerea inițiatică spre pântecele lumii, reședința 

forțelor chtoniene. Sensul de contopire a fertilității feminine cu cea a pământului este 

surprins și de artiștii culturii Cucuteni, care pictau acest simbol pe bustul, abdomenul 

sau fesele statuetelor65, încă din faza Cucuteni A, utilizând bicromia, înlocuită în 

Cucuteni A-B de tricromie. Rombul dispus în partea inferioară a craterului de la 

Mărgineni-Cetățuia (faza Cucuteni A2) (fig. 14), construit pe două axe, axa verticală și 

cea orizontală, stabilește legătura între cer și pământ, devenind, potrivit acestei 

particularități, simbolul unificării materiei cu spiritul. Asocierea rombului cu legea 

corespondenței, a „ceea ce este Sus este ca și ceea ce este Jos, și ceea ce este Jos este ca 

și ceea ce este Sus”, subliniază unificarea aspectelor joase cu cele superioare, a planului 

sexualității cu planul mental superior, a masculinului cu femininul66, simbolizând, 

totodată, graviditatea și fertilitatea solului67. 

 

Meandrul 

În cultura Cucuteni, meandrul propriu-zis, corect executat, a fost înlocuit de 

varianta unghiulară a spiralei, așa cum se poate observa în cazul cupei cu picior din 

așezarea de la Poduri - Dealul Ghindaru, din faza Cucuteni A2 (fig. 15). În faza Cucuteni 

A-B, banda meandrică și meandrul în linie groasă capătă un rol mai important, în timp 
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ce în faza Cucuteni B meandrul pare să fi dispărut68. Meandrul asemănător labirintului, 

preia de la acesta o serie de sensuri și semnificații. Simbol al unui sistem de apărare, 

reprezentat ca o încrucișare de drumuri (unele din ele fără ieșire), labirintul vestește 

prezența a ceva prețios sau sacru, protejând împotriva asalturilor forțelor externe, 

negative69. Centrul pe care îl protejează labirintul este rezervat inițiatului, care supus 

încercărilor, dacă se va arăta demn, va accede la ascuns, revelându-i-se misterul. 

Labirintul trimite la sanctuarul interiorului sinelui, ascuns în străfundurile ființei, unde 

este regăsită esența ființei omenești. Labirintul asociat spiralei exprimă voința de a 

figura infinitul ca o veșnică devenire, iar cu cât călătoria este mai dificilă, cu cât 

obstacolele sunt mai grele, inițiatul se transformă și capătă un nou sine70. 

 

Crucea 

Crucea este unul dintre cele patru simboluri fundamentale, alături de centru, 

cerc și pătrat. Crucea stabilește o relație între celelalte trei, intersecția celor două trepte 

ale sale coincide cu centrul. Utilizat pentru a exprima aspectele dinamice și subtile ale 

pământului, motivul este întâlnit pe un vas cucutenian, din așezarea de la Sofia La-

Moină (fig. 16), pe a cărui suprafață o serie de cruci sunt înscrise în cercuri.         

Crucea arată spre cele patru puncte cardinale, în ea se întâlnesc cerul și 

pământul, timpul și spațiul. Crucea este „cordonul ombilical, niciodată tăiat, al 

cosmosului legat de centrul originar”71, motivul mijlocește, intermediază, simbolizează 

comunicarea între cer și pământ pe axa sus-jos și jos-sus. Crucea verticală și centrală 

simbolizează Axa lumii, fiind asimilată cu Arborele Cosmic, ca simbol al Centrului 

lumii. Centrul crucii permite comunicarea cu Cerul, iar Arborele lumii semnifică 

reînnoirea continuă și regenerarea cosmică, fecunditatea universală, sacralitatea și 

realitatea absolută72. 

Crucea gamată sau svastica, este o altă variantă a crucii întâlnită printre 

simbolurile artei cucuteniene. Svastica indică o mișcare de rotație în jurul unui centru 

nemișcat, simbolizează acțiunea, manifestarea și regenerarea perpetuă. Mișcarea sa în 

sensul astronomic este legată de transcendent, iar dacă mișcarea este în sens invers 

semnifică infinitul raportat la temporal și sacrul la profan. 

 

Triskelion-ul și tetraskelion-ul 

Prea puțin utilizate de artiștii culturii Cucuteni, posibil din cauza complexității lor 

sau a profunzimii semnificațiilor, triskelion-ul și tetraskelion-ul, deși, în aparență, sunt 

asemănătoare, sensurile și semnificațiile celor două motive geometrice sunt diferite. 

Triskelion-ul este un simbol compus din trei spirale unite la mijloc, poziționate 

într-un unghi de 120 de grade, dispunere respectată și de artiștii cucutenieni care au 

realizat motivul ce decorează suprafața vasului ceramic descoperit la Ariușd (jud. 

Covasna). Triskelion-ul este un motiv perfect și complet, acesta cuprinde totul asemenea 
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triunghiului, unirea celor trei spirale simbolizează trinitatea primordială, cuprinzând 

esența trinitară. Dinamismul simbolizat de triskelion-ul de la Ariușd (jud. Covasna) ne 

pune în legătură cu centrul universal, care controlează mișcarea și destinul lumii.  

Tetraskelion-ul, această spirală cvadruplă simbolizează imaginea lumii prinsă 

într-o mișcare a timpului, care, asemenea crucii, indică punctele cardinale. Motivul 

tetraskelion-ului reprezentat pe vasul din faza Cucuteni A3, din așezarea de la 

Frumușica, imprimă lumii o mișcare de rotație subliniată, în special, de capetele arcuite 

ale celor patru spirale care intră în componența simbolului73. 

 

Concluzii 

Cultura Cucuteni, asemeni celorlalte culturi neo-eneolitice, se încadrează în 

tiparul firesc al preistoriei prin prisma utilizării simbolurilor ca mijloc de comunicare și 

de transmitere a mesajelor peste timp. Maniera în care artiștii cucutenieni au reprezentat 

simbolurile, este particulară, dacă nu chiar unică. Motivele, incizate sau pictate, asociate 

vaselor și statuetelor din ceramică, sunt realizate într-o formă care surprinde prin 

calitatea tehnică și artistică, prin asocierea culorilor și prin misterele ascunse de 

simbolismul acestora. Cele mai des utilizate sunt motivele geometrice, în special spirala 

și formele derivate din aceasta, însă, artiștii cucutenieni au reprezentat, ori de câte ori 

au crezut necesar, și alte motive precum cele zoomorfe și antropomorfe.  

Motivele analizate sunt caracterizate de polivalență, ceea ce înseamnă că motivele 

reprezintă itemi culturali cu valoare dublă, artistică și simbolică. Pe de o parte, motivul 

reprezintă un exponent al artei neo-eneolitice, deținând toate calitățile și trăsăturile artistice 

firești și materiale, pe de altă parte, motivul se constituie ca un element imaterial, un item 

cu valențe și semnificații simbolice ce depășește forma și capătă sens doar dincolo de 

aceasta, și se constituie ca un puternic aspect cultural imaterial. 

Simbolurile analizate reprezintă o fațetă, o variație culturală ce intră în 

componența culturalului neo-eneolitic și a imaterialului acestuia. Simbolurile 

cucuteniene împărtășesc și au în comun aceleași valențe simbolice utilizate și de 

celelalte culturi preistorice, subliniind, încă o dată, importanța spiritualului în viața 

culturilor neo-eneolitice. 
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Abstract: The authors present a stone mortar, specific to the Bronze Age, 

discovered on the territory of Bucharest, in a dwelling attributed to the Tei culture 

(Middle Bronze Age). The artefact is small sized and was worked from a sedimentary 

rock. Similar artifacts are known at Hârtoape (Iași County), but also in Costișa (Neamț 

County), from contexts attributed to the Middle Bronze Age. Most likely, these objects 

were used for crushing organic substances, for obtaining mixtures or in different 

practices related to metallurgical activities. 

Rezumat: Autorii publică un mojar de piatră specific epocii bronzului, 

descoperit pe teritoriul municipiului București, într-o locuință atribuită culturii Tei 

(Bronzul Mijlociu). Exemplarul are dimensiuni reduse și a fost lucrat dintr-o rocă 

sedimentară. În spațiul estic al României artefacte similare sunt cunoscute la Hârtoape 

(jud. Iași), dar și la Costișa (jud. Neamț), în contexte atribuite tot Bronzului Mijlociu. 

Cel mai probabil, aceste obiecte erau utilizate pentru zdrobirea substanțelor organice, 

pentru obținerea unor mixturi sau în diverse practici legate de activitățile metalurgice. 

 

Traditionally, the Bronze Age has among its defining elements, a series of 

features related to the metallurgical production which had begun to intensify during this 

period. Also, the lithic industry continues to produce a consistent amount of artifacts, 

whose functionality was closely linked to the economic or social structure of the human 

communities of those times. 

In this considerable ensemble of stone artefacts, which share certain typological 

features over a large geographical area, objects with a particular morphology are also 

encountered. Such archaeological artefacts are to be found in various archaeological 

assemblages but are generally ignored, precisely because it is difficult to establish their utility. 

Such a rather rare artifact, previously unpublished, is part of the collections of 

the Bucharest Municipality Museum and will be discussed here within a wider context, 

including some other similar objects discovered in Romania. 

* * * 

                                                                 
* Neamț County Museum Complex, Târgu-Neamț Museum of History and Ethnography.  
 Bucharest Municipality Museum. 
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The stone mortar that we discuss in this note was discovered at Bucharest - 

Lacul Tei. The location and other precise details related to the archaeological context 

remain unknown.  

The General Inventory Register of Bucharest the Municipality Museum (inv. 

nos. 15754, 1373 and 2136/957), mentions that the stone mortar was found inside a 

dwelling of the Tei culture (dwelling 45). 

The specimen is made of a hard rock of gray-brown color. It has a short and 

well profiled body, flattened base, the upper edge slightly blunt. The cavity is of 

truncated shaped, with wear traces. The outer surface of the mortar is carefully 

smoothened. 

Dimensions: maximum height - 6.2 cm; maximum diameter - 10.2 cm; base 

diameter - 6.5 cm; cavity depth - 3.3 cm. 

The first excavations at Bucharest - Lacul Tei site were carried out between 

1928 and 1930 by I. Nestor1 and Dinu V. Rosetti. The results of the archaeological 

research, including some Tei culture remains, were subsequently published by Dinu V. 

Rosetti2, without mentioning the mortar brought in question. 

* * * 

Recent archaeological literature points to the existence of stone mortars in 

archeological contexts specific to the Bronze Age in the northwestern Pontic area but in 

Romania, such artefacts were not reported until recently. 

The few stone mortars published recently originated in archaeological 

investigations or accidental discoveries made in the eastern part of Romania. 

Therefore, we mentioned here the stone mortar from the territory of the 

Hârtoape village (Vânători, Iași County), dated to the Middle or Late period of the 

Bronze Age, given the fact that in the vicinity were identified sites and vestiges 

belonging to the same periods. The specimen is of medium size, of a short cylindrical 

shape, with a maximum diameter of 7 cm and a height of 5.8 cm. The cavity is slightly 

conical, and on the median area there is a horizontal groove3.  

Also, at the archaeological site of Costișa (Neamț County), in a Monteoru layer, 

two other stone mortars were discovered. The pieces are small sized and made of 

limestone, the cavity is shallow. One of the specimens is of truncated shape and the 

other one is conical. According to the authors, there was also an elongated stone pestle 

in the same assemblage, fitting very well the cavity of the mortar4. 

According to the Bronze Age stone mortars typology suggested by one of the 

authors of this note (Vasile Diaconu), for the northwestern Pontic area the specimens 

mentioned above fall into types II and III5. 

The mortar from Bucharest - Lacul Tei was recovered from inside a dwelling, 

this making a good argument for its use in domestic activities. Although the idea of 

stone mortars having been used in metallurgical activities6 was often advanced in the 
                                                                 
1 In his paper is mentioned for the first time the “Tei culture” term; Nestor 1933, p. 101. 
2 D.V. Rosetti 1929, p. 3-16; Idem 1935, p. 155-176. 
3 Diaconu et alii, 2016, p. 160. 
4 Boroneanț, Popescu 2017, p. 69. 
5 Sîrbu, Diaconu 2018, p. 23. 
6 Sava 1987, p. 68; Sîrbu 2013, p. 175. 
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archaeological literature, we believe that considering their size, the mortar in question 

was not suitable for such practices, but rather used for processing organic materials 

(plants, seeds, roots), ochre, preparing mixtures or, according to others, as props in ritual 

manifestations related to metallurgy7. 

Even if there are few stone mortars specific to the Bronze Age in the eastern 

part of Romania such artifacts belonged to different cultural communities. Although we 

find them in contexts attributed to the Middle Bronze Age, it seems that the highest 

frequency of these artifacts was noted during the Late Bronze Age, a fact mainly 

supported by the discoveries in the Noua-Sabatinovka-Coslogeni sites. 
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Figure 1. Stone mortar from Bucharest - Lacul Tei. 

Figura 1. Mojarul de piatră de la București - Lacul Tei. 

Figure 2. Stone mortars from Costișa (1) and Hârtoape (2) (1. after Boroneanț, Popescu 

2017; 2. after Diaconu et alii, 2016).  

Figura 2. Mojarele de piatră de la Costișa (1) și Hârtoape (2) (1. după Boroneanț, 

Popescu 2017; 2. după Diaconu et alii, 2016).  
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O SCURTĂ PREZENTARE A AȘEZĂRII DIN EPOCA BRONZULUI TÂRZIU 
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Rezumat: Situl arheologic de la Brănișca-Pescărie Vest a fost cercetat parțial 

în primăvara anului 2014, moment în care a fost descoperită pe o lungime de 

aproximativ 170 m o așezare din epoca bronzului, identificată pentru prima dată în 

toamna anului 2013 ca urmare a unui diagnostic intruziv. Rezultatele cercetărilor au 

evidențiat prezența unor diferite categorii de contexte arheologice, în majoritatea 

cazurilor fiind vorba despre complexe adâncite în sol sub forma unor gropi. 

Funcționalitatea complexelor arheologice a fost presupusă pe baza particularităților 

inventarului arheologic, dar și după alte criterii, cum ar fi formele și dimensiunile 

gropilor cercetate. După o analiză preliminară a caracteristicilor complexelor și 

materialelor arheologice se poate susține că situl de la Brănișca-Pescărie Vest, atât cât 

a fost cercetat în 2014, aparține bronzului târziu II (BT II), evoluând la momentul 

Reinecke Bz C-D. 

Abstract: The archaeological site at Brănişca-Pescărie Vest was partly 

researched in the spring of 2014, when a settlement from the Bronze Age, identified for 

the first time in autumn 2013 following a intrusive diagnosis, was discovered on a length 

of about 170 meters. The results of the researches highlighted the presence of different 

categories of archaeological contexts, in most cases being complexes digged in the 

ground in the form of pits. The functionality of the archaeological complexes was 

assumed based on the particularities of the archaeological inventory, but also 

according to other criteria, such as the shapes and dimensions of the investigated pits. 

After a preliminary analysis of the characteristics of the archaeological complexes and 

materials, it can be argued that the site from Brănișca-Pescărie Vest, as much as 

researched in 2014, belongs to the Late Bronze Age II (LBA II), evolving at the time of 

Reinecke Br C-D. 

                                                                 
* Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva. 
** Muzeul Național de Istorie a României, București. 
*** Muzeul Municipiului București. 
**** Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. 
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Introducere 

Scopul studiului de față constă în prezentarea principalelor tipuri de complexe 

arheologice întâlnite în situl de la Brănișca-Pescărie Vest1, care în cele din urmă, 

independent de natura interpretărilor propuse de autorii articolului de față, alcătuiesc 

„arhitectura” unei așezări de la finalul epocii bronzului din spațiul de sud-vest al 

Transilvaniei, aflată nu departe de zona de nord-est a Banatului. Ca urmare a prezentării 

detaliate într-un articol anterior2 a informațiilor despre localizarea punctului Brănișca-

Pescărie Vest (comuna Brănișca, județul Hunedoara), dar și a celor referitoare la 

istoricul cercetărilor, în continuare vom aminti succint câteva date despre poziția 

geografică a sitului (Pl. I/1) și etapele cercetărilor arheologice. 

Astfel, obiectivul Brănișca-Pescărie Vest, cunoscut în momentul efectuării 

diagnosticului arheologic (2013) și prin denumirea de Situl 2, se găsește în partea de vest a 

unei baze de agrement alcătuită din patru lacuri (pescării), pe partea dreaptă a drumului 

județean DJ706A (Băița – Ilia), la o distanță de 200 m de traiectul șoselei actuale și la circa 

400 m nord-vest de limita actuală a satului Brănișca. Față de cursul actual al râului Mureș, 

punctul arheologic discutat se află pe partea dreaptă a văii3 (Pl. I/1). 

După efectuarea diagnosticului arheologic pe lotul IV al tronsonului de 

autostradă Lugoj – Deva, în lunile septembrie și octombrie ale anului 2013, situl 

Pescărie Vest se circumscrie între km. 88+450-88+625 (Pl. I/2). Obiectivul arheologic 

amintit a fost ulterior cercetat preventiv4, în perioada 24 martie-18 aprilie 2014, pe o 

lungime de aproximativ 170 m și pe o lățime de 40 m, practic ductul tronsonului de 

autostradă5 (Pl. II/3). 

  

Metodologia de cercetare 

Ca urmare a datelor obținute în timpul diagnosticului intruziv din toamna lui 

2013, privind stratigrafia și întinderea noului punct arheologic, dar și din rațiuni de ordin 

tehnic, pentru identificarea și delimitarea complexelor arheologice de pe o suprafață de 

6758 mp a fost utilizată aproape în exclusivitate decopertarea mecanizată, folosind un 

excavator cu lamă de taluz. Astfel, într-o primă etapă, suprafața sitului Pescărie Vest a 

fost sondată prin intermediul unei singure secțiuni magistrale (denumită S. 1), având 

175 m lungime și 4 m lățime. După marcarea și înregistrarea primelor complexe 

arheologice din S. 1, a fost utilizată tehnica decapării în suprafață, rezultând astfel două 

unități de cercetare, SP. 1 și SP. 2 (Pl. II/3-4; Pl. III/5). În urma decopertării integrale a 

celor două suprafețe, aflate între km 88+450-88+625, pe o lungime de aproximativ 170 

m și o lățime de 40 m, reprezentând ampriza autostrăzii, a rezultat o suprafață totală 

                                                                 
1 Coordonatele geografice (GPS) ale sitului în partea centrală, raportat la zona afectată de tronsonul de 

autostradă, sunt: latitudine N 45° 55' 38.6", longitudine E 22° 46' 8.8" şi altitudine 181,7 m. 
2 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 73-77. 
3 Vleja et alii 2015, p. 176. 
4 Din colectivul de cercetare al sitului în anul 2014 au făcut parte: Decebal Vleja, responsabil științific 

(Muzeul Național de Istorie a României, București), Ioan Alexandru Bărbat, membru în colectiv (Muzeul 

Civilizației Dacice și Romane, Deva), Vasile-Octavian Opriș, membru în colectiv (Muzeul Național de 

Istorie a României, București), Petre Colțeanu (SC Vanderlay Arheo SRL), Florela Vasilescu (SC 

Vanderlay Arheo SRL). 
5 Vleja et alii 2015, p. 176; Colțeanu 2015, p. 91; Colțeanu, Bărbat 2015, p. 77. 
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investigată de 6758 mp. Au fost cercetate 211 complexe, respectiv 210 complexe 

adâncite și o structură de suprafață (Pl. II/3-4), toate aparținând din punct de vedere 

cronologic bronzului târziu. 

 

Stratigrafia sitului 

Având în vedere morfologia terasei pe care este situat punctul Pescărie Vest, cu 

o pantă ușoară pe direcția est-vest, dar și datorită lucrărilor agricole efectuate de-a lungul 

timpului pe amplasamentul sitului, stratigrafia obiectivului arheologic, constatată în 

timpul cercetărilor preventive, a fost în general următoarea6: I. 0,00-0,25 m, nivel de 

nuanță brun deschis, arabil (afânat); II. 0,25-0,55/0,70 m, nivel arheologic de culoare 

brună/brună închisă, argilos, uneori amestecat cu nisip, cu materiale ceramice, 

osteologice şi pigment de chirpici (în acest nivel au fost conturate complexele 

arheologice, la circa 0,20-0,30 m față de nivelul de călcare de la nivelul anului 2014 – 

stratul arabil); III. 0,55/0,70-1,10-1,40 m, nivel gălbui, nisipos, compact, steril din punct 

de vedere arheologic. 

 

Cronologia. Date preliminare 

În mod normal, așa cum se întâmplă de obicei în prezentarea unui sit arheologic 

puțin cunoscut, orice referire mai în detaliu asupra evoluției cronologice și culturale a 

unei noi așezări preistorice se face mai ales înspre finalul studiului/raportului de 

cercetare. Cu toate acestea, am considerat că este mult mai oportun să ne aplecăm puțin 

mai devreme asupra încadrării cronologice și culturale a sitului de la Brănișca, mai ales 

că aproape cu o jumătate de deceniu în urmă apăreau două materiale care tratau în 

amănunt7 sau pe scurt8 o parte din etapele în care punctul Pescărie Vest este ocupat de 

comunitățile perioadei târzii a epocii bronzului. Un alt motiv, pentru care am hotărât 

„tranșarea” problemelor de cronologie și apartenență culturală a obiectivului Brănișca-

Pescărie Vest la începutul prezentării noastre are legătură cu noile date 14C apărute în 

jumătatea de vest a României pentru evoluția bronzul târziu, concomitent cu racordarea 

sistemelor de cronologie relativă și a „culturilor” arheologice la vârstele absolute 

obținute pentru siturile bronzului final. 

În contextul celor mai recente datări radiocarbon din spațiul Transilvaniei și al 

Banatului, dar având în vedere și noul tablou cronologic care s-a impus acum trei decenii 

pentru bronzul târziu (cu patru etape I-IV)9, la care deja au aderat o bună parte dintre 

cercetătorii de la noi10, desigur cu revizuirile ulterioare, descoperirile de la Brănișca-

Pescărie Vest, pe care noi le catalogam inițial în bronzul final IIb și IIIa11, respectiv 

                                                                 
6 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 77; Vleja et alii 2015, p. 176. 
7 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 73-92. 
8 Vleja et alii 2015, p. 176-177. 
9 Kacsó 1990, p. 42-49. 
10 Amintim, selectiv, o parte din literatură: Gogâltan 1998, p. 196-199; Marta 2009, p. 104; Ciugudean 

2009, p. 332; Bejinariu 2010, p. 236; Ciugudean 2010, p. 172-173, 184, fig. 4; Popa, Totoianu 2010, p. 248, 

tabel 1; Ciugudean 2011, p. 80; Rotea et alii 2014, p. 31; Sava, Ignat 2016, p. 182; Rotea 2017, p. 51, nota 

86; Ciugudean 2019, p. 106, fig. 11; Gogâltan 2019, p. 45-48, fig. 2-3; Ignat, Sava 2019, p. 6. 
11 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 90. 
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Reinecke Bz D-Ha A2
12, ar trebui plasate mai degrabă către sfârșitul bronzului târziu I 

(BT I) și în bronzul târziu II (BT II)/Reinecke Bz C-Bz D. În continuare vom detalia 

argumentele în favoarea afirmațiilor noastre. 

Din punct de vedere cultural, cele mai vechi complexe și implicit materiale 

arheologice, iar aici ne referim în special la ceramica ornamentată preponderent prin 

motive adâncite, mai cu seamă prin incizie sau împunsături, determinate pe suprafața 

așezării din bronzul târziu de la Brănișca-Pescărie Vest, ar trebui relaționate cu 

„descoperirile de tip Deva-Românești”13. Orizontul cultural amintit, definit acum un 

deceniu pentru zona de sud-vest a Transilvaniei și de nord-est a Banatului, reprezintă în 

opinia autorilor Cristian Ioan Popa și Radu Totoianu, rezultatul „[...] interacțiunii dintre 

grupele Balta Sărată, Igrița, Cruceni-Belegiš și cultura mormintelor tumulare, care ia 

naștere în Reinecke Bz D”14. Pe scurt, în această entitate culturală au fost integrate o 

parte din materialele ceramice de tip Balta Sărată târzii, care la Marian Gumă au primit 

denumirile de „orizont Valea Timișului II – Susani-Deluț – Românești15, mai apoi faza 

IV a grupului Balta Sărată16, dar și câteva dintre descoperirile bronzului târziu din zona 

Deva – Simeria, socotite o bună perioadă drept „înrudite/asemănătoare cu cele de tip 

Igrița”17. În literatură s-a subliniat că în cadrul descoperirilor de tip Deva-Românești și-

ar găsi loc și o componentă Noua târzie. Acest din urmă detaliu este reflectat prin 

toartele de „tradiție Noua” prezente în siturile de bronz târziu de la vest de Strei, până 

în Banatul de nord-est18, dar și de apariția înspre partea răsăriteană a județului 

Hunedoara a unor ornamente de tip Balta Sărată grefate pe ceramica Noua târzie, unul 

dintre exemple fiind al unui fragment de kantharos de la Aurel Vlaicu-Obreza19. 

Credem că descoperirilor de tip Deva-Românești le pot fi atribuite cele mai 

timpurii complexe/materiale ceramice din situl Pescărie Vest, manifestare culturală care 

a început, treptat, să fie acceptată și de către alți arheologi20. În același timp sunt și voci 

care susțin că nu poate fi aplicată denumirea de descoperiri de tip Deva-Românești 

pentru o parte din cultura materială a siturilor bronzului târziu aflate în sud-vestul 

Transilvaniei (de exemplu pentru Șoimuș-Teleghi)21, altele mai vehemente susținând în 

continuare folosirea termenului de descoperiri de tip Bădeni III-Deva22. 

A doua manifestare culturală sesizată în rândul complexelor arheologice de la 

Brănișca Pescărie-Vest, de această dată reprezentată prin materiale ceramice de culoare 

neagră, de regulă semifine și fine, ornamentate prin motive adâncite sub forma 

                                                                 
12 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 90; Vleja et alii 2015, p. 176-177. 
13 Popa, Totoianu 2010, p. 226. 
14 Popa, Totoianu 2010, p. 226, 248, tabel 1. 
15 Gumă 1993, p. 165; Gumă 1995, p. 102-103. 
16 Gumă 1997, p. 64. 
17 Andrițoiu 1982-1983, p. 126, 130-131; Vasiliev et alii 1991, p. 113; Andrițoiu 1992, p. 69, 72; Vasiliev 

2004, p. 135. 
18 Popa, Totoianu 2010, p. 228-229. 
19 Borș et alii 2014a, p. 287, fig. 9/1; Borș et alii 2014b, p. 101-102, pl. XXX/4 (piesa din stânga), 

XXXI/A/1; Ciugudean 2019, p. 92-93, 127, pl. XI/1. 
20 Gogâltan, Popa 2016a, p. 196; Gogâltan, Popa 2016b, p. 54; Ciugudean 2019, p. 93, 104, 109, fig. 13. 
21 Rișcuța, Marc 2015a, p. 139, nota 2; Rișcuța, Marc 2015b, p. 41, nota 3; Rișcuța, Marc 2016, p. 219-222. 
22 Rotea 1994, p. 42-46, 54-55; Rotea 2017, p. 55-56, nota 151. 
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pliseurilor și canelurilor, este constituită de grupul cultural Susani23. După părerea 

colegilor Cristian Ioan Popa și Radu Totoianu, pornind de la materialele de tip Susani 

aflate în situl de la Simeria-În Coastă, care ar putea reprezenta etapa mai nouă a 

orizontului cultural anterior, de tip Deva-Românești, deci legate „genetic” de acesta, ar 

fi mai potrivită utilizarea denumirii de „descoperiri de tip Susani-Simeria”24. O opinie 

apropiată a avut și Marian Gumă care vedea în apariția grupului Susani o participare 

Balta Sărată târzie (orizontul Valea Timișului II – Susani-Deluț – Românești) împreună 

cu elemente Igrița și de tip tumular25. 

La momentul discutării materialelor de tip Susani, sau Susani-Simeria din zona 

de sud-vest a Transilvaniei, se considera că evoluția lor ar ocupa secvența Ha A1-Ha 

A2
26. Tot astfel le-am considerat și noi cu puțină vreme în urmă, în momentul publicării 

materialelor dintr-o „groapă cu depuneri” din punctul Brănișca-Pescărie Vest, unele cu 

analogii perfecte în ceramica de la Susani27. 

Revenind la problemele pe care le ridică cele mai actuale rezultate 14C, amintim 

că foarte recent a fost obținută data de 1428-1262 cal BC (2 sigma, probabilitate 95,4%) 

pentru activitatea antropică din Peștera Cioclovina cu Apă28. Considerăm că aceeași 

dată 14C ar trebui să fie „contemporană” cu o parte din manifestările culturale asupra 

cărora ne-am pronunțat un pic mai devreme, fiind una de referință pentru sud-vestul 

Transilvaniei. 

Interesant este și faptul că intervalul cronologic obținut pentru depunerile din 

Peștera Cioclovina cu Apă coincide cu vârsta calibrată a unei probe de cărbune, prelevată 

din situl Susani-Grămurada de la Jupani, a cărei valoare mean este de 1398 cal BC29. 

Data radiocarbon ar plasa o parte din descoperirile efectuate la Grămurada de la Jupani 

în etapa finală a BT I (Reinecke Bz C1) din tabloul cronologic al bronzului târziu propus 

de Marcin S. Przybyła30. De asemenea, într-un ultim studiu apărut la sfârșitul anului 

2019, Florin Gogâltan apreciază că ceramica și piesele din bronz relevate recent la 

Grămurada de la Jupani pot fi coroborate cu ringul I-II de la Cornești-Iarcuri și cu 

incinta III de la Sântana-Cetatea Veche, toate intrând în faza BT II31. Astfel, că tot veni 

vorba despre cele două mega-forturi ale perioadei târzii a epocii bronzului, sintetizarea 

rezultatelor 14C pentru fortificațiile de la Cornești (I și II) și Sântana (III) ar valida 

edificarea lor, în linii mari, între mijlocul secolului XV cal BC și începutul secolului 

XIV cal BC32, utilizarea sistemelor defensive ajungând cel puțin până la jumătatea 

                                                                 
23 Gumă 1993, p. 165, 168-170; Gumă 1995, p. 104; Gumă 1997, p. 64-66. 
24 Popa, Totoianu 2010, p. 229. 
25 Gumă 1993, p. 170; Gumă 1997, p. 65. 
26 Popa, Totoianu 2010, p. 229. 
27 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 90. 
28 Rotea 2017, p. 56 (și prin prisma acestei informații, Mihai Rotea susține că se consolidează poziția 

depozitelor de bronzuri de tip Arpășel în bronzul târziu II); Gogâltan 2019, p. 52. 
29 Diaconescu et alii 2018, p. 132; Gogâltan 2019, p. 52. 
30 Przybyła 2009, p. 51, 54, fig. 4. 
31 Gogâltan 2019, p. 52. 
32 Mai restrâns, conform vârstelor calibrate (bibliografia în nota următoare), apariția a o parte din incintele 

fortificate de la Cornești-Iarcuri și Sântana-Cetatea Veche ar avea loc în jurul anului 1400 cal BC. 
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veacului XIII cal BC, răstimp care ar „acoperi” destul de bine finalul BT I și încheierea 

etapei BT II (Reinecke Bz C-Bz D)33. 

De altfel, nu doar siturile bronzului târziu din nord-vestul Banatului și de pe 

Mureșului inferior se află la un orizont cronologic mai timpuriu față de datele din trecut, 

situația este perfect valabilă și pentru descoperirile din nord-vestul României, unde 

ceramica de tip Lăpuș II-Gáva I, din tumulul 26 de la Lăpuș-Podanc, poate fi inclusă cu 

ușurință în secolele XIV-XIII cal BC, dacă este să ne luăm după ultimele datări 14C34. 

Având în vedere stadiul actual al cercetărilor asupra realităților culturale din 

bronzul târziu din jumătatea de vest României, suntem de părere că și cele două 

orizonturi culturale atestate în situl de la Brănișca-Pescărie Vest, respectiv al 

descoperirilor mai timpurii, de tip Deva-Românești, și mai târzii, de tip Susani-Simeria, 

ar trebui să se înscrie între finalul lui BT I și BT II (Reinecke Bz C-Bz D). Este de văzut 

în continuare, în contextul unor viitoare date radiocarbon obținute din complexele de tip 

Susani-Simeria de la Brănișca-Pescărie Vest, dacă se mai pot oferi argumente pentru 

prelungirea acestei manifestări culturale și în Reinecke Ha A1
35(?), așa cum credeam și 

noi cu ceva timp în urmă36. 

  

Descrierea complexelor arheologice. „Arhitectura” așezării 

Așa cum aminteam în introducere, scopul studiului de față este de a prezenta 

principalele tipuri de complexe determinate pe suprafața sitului de la Brănișca-Pescărie 

Vest, majoritatea fiind reprezentate de gropi cu forme și dimensiuni diferite, dar și cu o 

funcționalitate diversă, aceasta din urmă de cele mai multe ori presupusă pe baza 

morfologiei gropilor și a conținutului din umplutura acestora. Pentru înțelegerea 

comportamentului comunităților umane de la finalul perioadei târzii a epocii bronzului, 

cum este și cazul așezării cercetate (parțial) de la Brănișca-Pescărie Vest, am propus un 

catalog al principalelor tipuri de complexe arheologice descoperite, fără a avea pretenția 

să fie unul exhaustiv și definitiv. Organizarea pe tipuri și subtipuri a complexelor a 

pornit din necesitatea prezentării cât mai clare a contextelor arheologice, aici fiind 

determinante câteva criterii precum: tipul de complex (adâncit sau de suprafață), forma 

în plan, dimensiuni, tipul de umplutură, prezența mai multor niveluri de umplere și, 

bineînțeles, caracteristicile inventarului ‒ ceramică fragmentară, întregibilă, tipurile de 

materiale osteologice animaliere/umane etc.37 

I. Complexe cu rol menajer. Prima categorie de complexe arheologice 

discutată este aceea a gropilor, a căror funcționalitate finală a fost cel mai probabil 

pentru aruncarea gunoiului, fără a exclude funcția acestora anterioară pentru depozitare, 

extracția lutului sau având o cu totul altă menire. Din datele pe care le-am înregistrat în 

timpul cercetărilor arheologice, s-a observat că în general perioada de umplere a 

                                                                 
33 Szentmiklosi et alii 2011, p. 827-828, 837, table 1, fig. 9-10; Heeb et alii 2015, p. 61; Sava, Ignat 2016, 

p. 191-192; Heeb et alii 2017, p. 220; Gogâltan 2019, p. 52; Ignat, Sava 2019, p. 6; Sava, Gogâltan 2019, 

p. 223-224; Sava et alii 2019, p. 164-165, 172-174, table 1, fig. 4, 10-12. 
34 Metzner-Nebelsick et alii 2010, p. 223; Kacsó 2015, p. 129; Gogâltan 2019, p. 52; Kacsó 2019, p. 294. 
35 Ciugudean et alii 2019, p. 109, fig. 13. 
36 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 90. 
37 Precizăm că tot materialul arheologic rezultat din cercetarea preventivă a sitului Brănișca-Pescărie Vest 

se află depozitat la Muzeul Național de Istorie a României, București. 
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complexelor din această grupare avea loc într-un timp relativ scurt, mai ales în cazul 

gropilor puternic cuptorite, unul dintre argumente fiind sterilul nisipos, uneori instabil, 

în care au fost săpate majoritatea complexelor adâncite din punctul Pescărie Vest38. 

Considerentele noastre pentru atribuirea a o parte din complexe adâncite la categoria 

gropilor menajere au pornit în primul rând de la analiza primară a inventarului gropilor, 

reprezentat de prezența singulară sau asocierea următoarelor artefacte: ceramică 

fragmentară (practic piese ceramice care nu se mai asamblau), oase/coarne întregi sau 

sparte, bucăți de chirpici, resturi din piese de bronz, cărbune, roci diverse etc. Pe de altă 

parte, nu putem să trecem cu vederea o serie de studii, de dată mai mult sau mai puțin 

recentă, în care se pune problema dacă nu cumva ceea ce noi considerăm în prezent a 

reprezenta „gunoiul preistoric” ar fi putut avea un alt statut în mentalitatea comunităților 

umane în decursul mileniilor?39 Se pare că resturile menajere preistorice au beneficiat 

de un „tratament” special la interiorul societăților arhaice, după argumentele aduse de 

unii autori40. 

I.1. Gropi aproape circulare în plan, având un diametru cuprins între 0,40-1,00 

m și un profil drept sau ușor trapezoidal. Astfel de gropi cu fundul drept, în general nu 

aveau decât un singur nivel de umplere, adeseori uniform, de nuanță brun-închis, și a 

cărui grosime nu atingea mai mult de 0,10-0,40 m. Dat fiind aspectul unor astfel de 

complexe nu excludem ca unele să fi jucat și rolul unor gropi de stâlpi, cu toate că 

dispunerea acestora în suprafața așezării nu lasă impresia unei anumite organizări, 

uneori fiind prezente în vecinătatea unor gropi mai mari. Inventarul este foarte slab 

reprezentat, în general fiind vorba despre ceramică puternic fragmentată. În această 

categorie am putea include câteva complexe arheologice, cum sunt: Cx. 78, Cx. 81, Cx. 

115, Cx. 134, Cx. 136 (Pl. III/6 ), Cx. 152 (Pl. III/7), Cx. 181 etc. 

I.2a. Gropi de formă aproximativ circulară în plan și cu profilul drept sau ușor 

trapezoidal. Varianta I.2a a gropilor este reprezentată prin câteva complexe a căror 

grosime a depunerilor arheologice a variat între 0,10/0,15-0,50 m, dar a căror diametru 

este de obicei cuprins între 1,00-2,00 m. De asemenea, tot aici ar fi de precizat că fundul 

acestor gropi este cel mai frecvent unul drept, uneori prezentând unele albieri în partea 

centrală. Referitor la inventarul complexelor din tipul I.2a, precizăm că în anumite 

situații sunt caracterizate prin apariția unor piese ceramice extrem de fragmentare, 

adeseori materialul nefiind foarte numeros, iar alteori se remarcă prin pigmentul de 

chirpici și cărbune, nu odată conținând până la trei niveluri de umplere – de regulă de 

nuanță brună închisă. Gropile care ilustrează cel mai bine particularitățile enunțate mai 

sus sunt următoarele: Cx. 1, Cx. 2, Cx. 24, Cx. 104, Cx. 110, Cx. 113 (Pl. IV/8 ), Cx. 

114 (Pl. IV/9), Cx. 119, Cx. 120, Cx. 129, Cx. 137, Cx. 146, Cx. 158, Cx. 187, Cx. 192 

(Pl. XII/46), Cx. 193, Cx. 195 etc. 

I.2b. Gropi de formă aproape circulară în plan, secționarea pe diametrul maxim 

indicând un profil trapezoidal, fiind cel mai adesea vorba despre complexe „cuptorite”. 
                                                                 
38 Nu odată în profilul acestor complexe au fost sesizate, de regulă pe margini, lentile relativ subțiri 

(aproximativ 0,05-0,10 m) de culoare brună-gălbuie, apropiate cromatic de solul în care au fost cercetate, 

acest lucru indicând faptul că după o anumită perioadă, probabil scurtă de timp, pereții începeau să se 

prăbușească la interiorul gropilor. 
39 Chapman 2000, p. 41-42; Mirea 2005, p. 41. 
40 Dragoman 2013, p. 107-110. A se vedea în special trimiterile din text la bibliografia străină.  
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În privința dimensiunilor, în cazul unor astfel de complexe partea superioară a gropii 

prezenta un diametru de aproximativ 1,00 m, față de cel al fundului de circa 1,50 m, 

adâncimea maximă atingând 0,40-0,60 m. Sedimentul de la interiorul gropilor este 

similar din punct de vedere al consistenței și cromaticii cu cel descris în cazul 

complexelor de tipul I.2b. Se supun clasificării noastre următoarele complexe 

arheologice: Cx. 153 (Pl. IV/10), Cx. 156 (Pl. IV/11), Cx. 160 și Cx. 162. 

I.3a. Gropi de formă circulară sau aproximativ circulară în plan, cum sunt Cx. 

89 (Pl. V/12), Cx. 175 și Cx. 231, prezentând adeseori un profil drept sau ușor 

trapezoidal. Față de grupa gropilor de la punctul I.2a, complexele de tipul I.3a sunt 

caracterizate prin valorile mult mai mari ale adâncimilor, cuprinse aproximativ între 

0,70 m și 1,50 m, diametrul atingând în general 1,00-1,50 m. Și în cazul gropilor 

menționate, umplutura este de nuanță brună sau brună închisă, de regulă destul de 

uniformă. În privința inventarului unor asemenea complexe arheologice, subliniem 

prezența unui număr infim de materiale arheologice, comparativ cu dimensiunile 

gropilor, reprezentate în anumite situații prin fragmente de rocă locală (cum sunt gresiile 

și micașistul). 

I.3b. Gropi circulare sau aproximativ circulare în plan, dar conținând un profil 

trapezoidal, fiind prin urmare cuptorite mai ales în partea inferioară. Caracteristicile 

acestor complexe sunt foarte asemănătoare cu cele ale gropilor din categoria descrisă 

anterior, I.3a, mai ales în privința volumului, cu diametrul cuprins între 1,00-2,00 m și 

cu adâncimea aflată între 0,70 și 1,50 m. Umplutura complexelor care pot fi incluse în 

această clasificare, cum ar fi Cx. 82, Cx. 130 (Pl. V/13), Cx. 139 (Pl. XII/37), Cx. 145, 

Cx. 186, Cx. 197 etc., este de nuanță brună sau brună închisă, nu odată astfel de gropi 

prezentând până la patru niveluri distincte de umplere. De obicei în complexele 

denumite I.3b am întâlnit o cantitate mai mare de materiale arheologice, printre care 

ivirea unor obiecte din bronz, întregi sau fragmentare, reprezentate mai ales prin piese 

mărunte, cum ar fi ace (Pl. XII/38-39), dăltițe (Pl. XII/37), saltaleoni (Pl. XII/40) etc. 

Dintre aceste artefacte, amintim descoperirea unei ceșcuțe cu toarta ruptă din vechime 

(Pl. XII/45), depuse cu gura în jos, în jumătatea inferioară a gropii Cx. 130. Prin forma 

piesei ceramice, factură (semifină), cromatica neagră, dar mai ales prin motivele 

decorative, în acest caz reprezentate din grupări de câte patru incizii, dispuse oblic pe 

umărul piesei ceramice, distanțate în mod egal, putem să precizăm câteva asemănări în 

siturile din sud-vestul Transilvaniei, de la Deva-Cimitirul Ceangăilor41 și Viile Noi42, 

socotite în trecut drept „înrudite/asemănătoare cu cele de tip Igrița”43, iar mai recent 

cuprinse în orizontul descoperirilor de tip Deva-Românești44. Alte piese ceramice, tot 

dinspre nord-estul Banatului, de această dată din mediul cultural Balta Sărată târziu, 

                                                                 
41 Andrițoiu 1982-1983, p. 128, 136, pl. 5/7; Andrițoiu 1992, p. 71, 230, pl. 62/7; Popa, Totoianu 2010, p. 

285, pl. 78/1, 3. 
42 Andrițoiu 1982-1983, p. 129, 136, pl. 5/21-22; Andrițoiu 1969, p. 42-43, fig. 6-7; Floca 1969, p. 15-16, 

fig. 9; Andrițoiu 1992, p. 71, 230, pl. 62/21-22. 
43 Andrițoiu 1982-1983, p. 126, 130-131; Vasiliev et alii 1991, p. 113; Andrițoiu 1992, p. 69, 72; Vasiliev 

2004, p. 135. 
44 Popa, Totoianu 2010, p. 226. 
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apropiate din punct de vedere a formei sau a ornamentației cu ceșcuța din Cx. 130, au 

fost descoperite la Păru45, Susani-Grămurada lui Ticu46 și Valea Timișului-Rovină47. 

I.3c. Groapă de dimensiuni mari, aproape circulară în plan și cu profilul 

trapezoidal, „sub formă de clopot” (Pl. V/14). În această categorie a gropilor putem să 

includem un singur complex (Cx. 98), cu o grosime a depunerilor care atingea 

aproximativ 2,00 m, iar a cărui diametru al bazei a fost cuprins între 2,00 m și 2,50 m, 

în partea superioară diametrul maxim ajungând la circa 1,00 m. Nivelurile de umplere 

ale gropii, cel puțin șase, prezintă o cromatică diferită, cum ar fi brun închis, gălbui, 

negru-cenușiu, detalii care ne indică umplerea lui Cx. 98 în „diferite perioade de timp”, 

stratigrafia gropii fiind una destul de complexă. Precizăm că partea inferioară a gropii a 

fost săpată într-un sediment nisipos, extrem de instabil48. 

I.4. Groapă relativ circulară în plan, dar a cărui profil este asemenea unui 

„brăduț”. Sedimentul de la interiorul gropii a fost unul compact, de nuanță brună sau 

brun închis. Complexul Cx. 144 (Pl. V/15) poate fi considerat „unicul” de acest gen în 

cadrul sitului. Studierea cu atenție a profilului ne arată că ideea unor astfel de complexe 

este asemănătoare cu a gropilor cu secțiunea trapezoidală sau clopotită. Inițial, cel mai 

probabil, a fost săpată o groapă cu profilul trapezoidal, cu diametrul în partea superioară 

de 0,80 m și cu 1,00 m la bază, iar mai apoi din centrul acesteia s-a pornit săparea unei 

alte gropi cu o secțiune similară, cu un diametru la gură de circa 0,60 m, iar către fund 

cu un diametru aproape de 0,70 m. Scopul unor astfel de complexe și mai ales nevoia 

pentru o astfel de arhitectură este greu de imaginat, singurul lucru cert fiind acela al 

prezenței unor materiale arheologice și osteologice fragmentare, corespunzătoare unor 

„deșeuri menajere”. 

II. Complexe menajere cu material litic. Față de modul în care am „definit” 

astfel de complexe arheologice puțin mai devreme, am adăuga că pe cuprinsul sitului de 

la Brănișca-Pescărie Vest au fost surprinse și alte versiuni ale gropilor menajere, mai 

exact a celor din tipul cu materiale litice/„pietre”. Cercetările arheologice au arătat că în 

sedimentul complexelor Cx. 47 (Pl. VI/16a), Cx. 51, Cx. 56, Cx. 121, Cx. 170, Cx. 206 

(Pl. VI/16b) și Cx. 221 au fost surprinse diferite categorii de roci, cum ar fi de exemplu: 

bazaltul adus din Măgura de la Bretea Mureșană, gresiile bogate în oxizi de fier (folosite 

pentru extragerea ocrului) sau pietrele de râu, acestea din urmă colectate cel mai 

probabil din albia Mureșului. Fără a putea înțelege rostul unor asemenea roci, unele 

aduse și de la 4-5 km distanță (cum este bazaltul din Măgura de la Bretea Mureșană), 

bănuim că astfel de materiale litice îndeplineau un anumit rol în cadrul complexelor 

arheologice, pe care îl putem doar presupune în momentul de față, poate în legătură cu 

funcționalitatea anterioară a gropilor? În același timp nu trebuie să excludem și varianta 

conform căreia rocile prezente în astfel de complexe au ajuns acolo asemenea „resturilor 

                                                                 
45 Drașovean, Tincu 2014, p. 30-31. 
46 Stratan, Vulpe 1977, p. 30, Taf. 27/ 6, 16, 20, 22; Gumă 1997, p. 64, 244, pl. LXX/5, 10, 15, 21. 
47 Gumă 1993, p. 164, pl. II/2, 4; Gumă 1997, p. 54, 236, pl. LXII/12, 21. 
48 Ca urmare a solului nisipos din acea parte a sitului, dar și datorită puternicei cuptoriri, colectivul de 

cercetare a sitului Brănișca-Pescărie Vest a luat hotărârea ca cercetarea complexului să se efectueze printr-

o secționare cu excavatorul, în alte condiții fiind pusă în primejdie viața arheologilor și a muncitorilor 

datorită instabilității solului, încălcându-se astfel normativele în vigoare privind protecția muncii. 
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menajere”, având același statut cu materialele ceramice și osteologice, toate puternic 

fragmentate. 

La nivelul bronzului târziu mai cunoaștem câteva situații similare, unde în 

umplutura complexelor cu „deșeuri menajere” sau cu alte categorii de materiale 

arheologice au apărut diferite tipuri de roci, blocurile de gresie și galeții de râu fiind cel 

mai frecvent întâlniți. Cel mai la îndemână exemplu este o groapă cu materiale de tip 

Susani (sau Susani-Simeria) descoperită în vara lui 2019 în punctul Simeria-În Vie. În 

situl amintit, pe fundul unei gropi clopot au fost observați mai mulți galeți de râu cu 

forme și mărimi diferite, tasați în sterilul de culoare gălbuie, modul de dispunere al 

pieselor litice asemănându-se cu o „podea”49. Un alt caz interesant este al gropii C 42 

de la Șoimuș-Teleghi, unde pe fundul complexului au fost aranjați bolovani de râu, mai 

cu seamă pe marginea cuptorită. Reamintim că inventarul arheologic special al 

complexului C 42 i-a determinat pe o parte din autorii cercetărilor de la Șoimuș-Teleghi 

să considere că în groapă au fost „depuse” o parte din materialele care probabil aveau 

legătură cu sistemul de credințe/universul magico-religios al comunităților de sfârșitul 

epocii bronzului50. În sfârșit, o a treia situație provine din vestul României, fiind 

înregistrată în timpul cercetărilor preventive întreprinse în situl de bronz târziu A1_1 de 

la Șagu, complexul 52 prezentând diferite piese litice în umplutura gropii51. 

II.1a. Gropi de formă circulară sau aproape circulară în plan având un diametru 

maxim de circa 1,00 m, adâncimea unor astfel de complexe ajungând la 0,50-0,80 m. 

Adeseori complexele de acest gen prezintă la secționare un profil relativ drept sau ușor 

trapezoidal, cel din urmă caz fiind întâlnit când groapa nu era săpată uniform în partea 

inferioară. În această categorie putem să includem complexele Cx. 47 (Pl. VI/16a), Cx. 

56, Cx. 170 și Cx. 206 (Pl. VI/16b), unde pe fundul acestora au fost determinate pietre de 

râu, dar mai ales bucăți de gresie, unele bogate în oxizi de fier, acelea prezentând o 

cromatică roșie-sângerie sau gălbuie. Față de restul gropilor, cu totul interesantă a fost 

dispunerea unor blocuri de gresie de nuanță cărămiziu-vineție, probabil colectate din zona 

albiei Mureșului, exact în partea centrală a gropii Cx. 206 (Pl. VI/16b), rezultând astfel 

ocuparea a circa 70% din spațiul interior al complexului cu piesele litice menționate. În 

privința sedimentului de la interiorul gropilor, amintim prezența unor umpluturi de nuanță 

brună cu pigment de chirpici sau de culoare brun-cenușie cu cărbune. 

II.1b. Gropi de formă circulară în plan, prezentând un diametru maxim de 

aproximativ 1,50 m, adâncimea ajungând la circa 1,00 m. Complexele care pot fi incluse 

în această categorie sunt reprezentate de Cx. 51, Cx. 121 și Cx. 228. În general astfel de 

complexe prezintă un profil drept la începutul secționării, dar către partea inferioară 

gropile se cuptoresc, rezultând astfel un profil de formă trapezoidală, sub formă de 

clopot. De altfel, în cadrul gropilor au fost surprinse cel puțin trei niveluri distincte de 

umplere, majoritatea de culoare brună sau brună închisă cu pigment de chirpici, cărbune 

și urme de cenușă. Pe fundul gropilor sau aproape de partea lor inferioară se găsesc în 

special gresii gălbui și bazalte de nuanță cenușiu închis. De remarcat ar fi prezența a 

                                                                 
49 Informațiile ne-au fost oferite cu multă amabilitate de responsabilul științific al șantierului, C.Ș. Costin-

Daniel Țuțuianu (Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva). 
50 Rișcuța, Marc 2015a, p. 141, fig. 2; Rișcuța, Marc 2015b, p. 43-44, fig. 2. 
51 Sava et alii 2011, p. 64, fig. 115. 
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două blocuri de bazalt cu dimensiuni semnificative, depuse pe marginea de nord a 

complexului Cx. 228. 

II.1c. Groapă de formă aproximativ circulară în plan, a cărui diametru maxim 

ajunge la circa 1,40 m, adâncimea fiind de 0,40 m. Complexul discutat, Cx. 161 (Pl. 

VI/17), la secționare prezenta un profil drept, mai ales în partea superioară, dar pe 

măsură ce se adâncea, către fundul gropii s-a observat o cuptorire. Groapa a fost 

umplută cu un sediment de culoare brună-cenușie, rar fiind sesizat pigmentul de 

chirpici (mai mult în partea superioară a complexului). Cx. 161 este ușor „atipic” față 

de complexele descrise mai înainte, în primul rând prin cantitatea importantă de 

material litic amestecat cu ceramică, depuse mai ales în partea superioară a 

complexului, mai puțin în zona fundului.  

III. Complexe cu depuneri de materiale arheologice. Un tip inedit de complexe, 

comparativ cu ceea ce s-a prezentat puțin mai devreme (din tipurile „I” și „II”), îl constituie 

și contextele care au fost introduse în rândul celor „cu depuneri de materiale arheologice”. 

În această situație sunt câteva gropi a căror inventar și „arhitectură” ne indică cel mai 

probabil o altă funcționalitate. Pe baza modului în care au fost dispuse anumite categorii de 

artefacte în cadrul complexelor, concomitent cu prezența unor piese arheologice întregibile, 

alcătuite în special din recipiente ceramice întregi sau întregibile, avem bănuiala că suntem 

în fața unei grupe de gropi cu un statut special. Foarte probabil o latură a spiritualității 

comunităților din epoca târzie a epocii bronzului ar putea avea legătură și cu genul acesta 

de descoperiri, un astfel de complex, încadrat în grupul cultural Susani (descoperirile de tip 

Susani-Simeria), fiind identificat încă din timpul realizării diagnosticului arheologic în situl 

de la Brănișca-Pescărie Vest52. 

În același timp, dincolo de orice ipoteze formulate asupra rolului unor astfel de 

complexe, considerăm că contextele arheologice care vor fi enumerate în continuare, 

oferite spre exemplificare, aparțin aceluiași „curent cultural” de la sfârșitul epocii 

bronzului din centrul și sud-estul Europei, practic din rândul celor cu „depuneri de 

materiale arheologice”. În acest sens, reamintim că discuțiile privind caracterul aparte al 

unor astfel de complexe arheologice sunt tot mai frecvente și în literatura românească, 

dovadă sunt o serie de studii de dată recentă care abordează astfel de situații, oferindu-se 

un alt tip de argumentație, cum că prezența unui anumit tip de inventar, cum ar fi spre 

exemplu cănile sau ceștile, ar putea fi relaționate cu conținutul vaselor (lichide, băuturi 

alcoolice – „berea preistorică”), unele fiind socotite drept vase pentru ofrande sau expresii 

ale identităților sociale53. Cu certitudine că depunerea doar a unor tipuri de recipiente 

ceramice sau obiecte ar putea fi puse pe seama unei activități anume sau a unui ritual, dar 

până la precizarea cu exactitate a tipului de lichid băut din acele recipiente, de ce nu, poate 

a alimentelor sau a plantelor cu efect psihotrop consumate, mai este cale lungă, fiind 

necesar un spectru foarte larg de analize asupra conținutului vaselor. 

                                                                 
52 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 79-81, fig. 9-12. 
53 Marta 2006-2007, p. 111-122; Motzoi-Chicideanu 2011, p. 669; Marta 2013, p. 199-213; Bejinariu 2014, p. 

296-304; Gogâltan 2014, p. 35-53. În cazul înmormântărilor, în cadrul necropolei specifice orizontului Balta 

Sărată târziu de la Păru, au fost sesizate o serie de recipiente sparte aflate în inventarul mormintelor, unele puse 

pe seama libațiilor care aveau loc în timpul ceremoniilor funerare (Vezi: Drașovean, Tincu 2014, p. 30). 

 



138 

III.1. Gropi cu o formă aproape circulară sau ușor neregulată a conturului, cu 

profilul la secționare trapezoidal, a căror diametru se situează în jurul valorii de 1,00 m, 

cu o grosime a depunerilor între 0,30-0,40 m. Elementul distinctiv al unor astfel de 

complexe arheologice, cum este cazul lui Cx. 3 (Pl. VI/18) și Cx. 28, este oferit în primul 

rând de umplutura complexelor, predominantă din chirpici, mai puțin din sediment de 

culoare brună, alături de prezența unor forme ceramice aproape întregibile. În cazul lui 

Cx. 3, amintim umplerea jumătății inferioare a complexului cu fragmente de chirpici cu 

amprente de nuiele și bucăți de cărbune, asemenea unui „covor din chirpici și cărbune”, 

iar mai apoi depunerea unui vas de mari dimensiuni, spart pe loc (?), în zona centrală a 

lui Cx. 3. Umplutura lui Cx. 28 a a fost alcătuită dintr-un sediment de culoare brună, la 

care s-a adăugat o cantitate impresionantă de chirpici cu amprente împreună cu resturi 

de cărbune. La diferite adâncimi au fost depuse părți ale unor recipiente ceramice care 

se puteau reconstitui, o formă de mari dimensiuni, respectiv un posibil perete de vas sac 

fiind așezat la marginea de sud a gropii, aproape de fundul complexului. 

III.2a. Groapă aproximativ circulară în plan, cu profilul drept la secționare, 

prezentând un diametru de circa 1,00-1,20 m și o adâncime cuprinsă între 0,10-0,15 m. 

Sedimentul de la interiorul gropii era de culoare brună, cu foarte puține urme de cărbune 

și pigment de chirpici. Pentru Cx. 67 (Pl. VI/19a) remarcăm modul de dispunere al 

pieselor ceramice, care la prima vedere sunt destul de fragmentare, în partea centrală a 

gropii, unul peste celălalt, asemenea unui „morman” de obiecte. Din punct de vedere al 

facturii, precizăm că în majoritatea cazurilor avem o ceramică grosieră/semifină, 

predominant cărămizie. Cercetarea arheologică a evidențiat lipsa oricăror altor 

materiale arheologice pe marginile gropii, exceptând zona centrală. 

III.2b. Oarecum asemănător cu complexul discutat anterior este cazul lui Cx. 

163 (Pl. VII/20), a cărui strategie de săpare a fost pe „cadrane”. Surprinzător este faptul 

că în pofida unui complex cu diametrul maxim de circa 2,00 m, pe axul est-vest, și cu 

un diametru mic de circa 1,80 m, pe axul nord-sud, dispunerea inventarului ceramic s-a 

efectuat pe o suprafață de maxim 0,70 × 0,70 m, materialul fiind „comasat” în partea de 

est a gropii. Și în acest caz, asemenea lui Cx. 67, umplutura gropii era una „curată”, de 

nuanță brună închisă. În privința formelor ceramice identificate, precizăm că inițial a 

fost spartă (poate pe loc) o oală de culoare neagră, bitronconică, de mari dimensiuni, 

pereții fiind așezați unul lângă/peste celălalt, deasupra cărora au fost depuse câteva 

bucăți din chirpici și o cană întreagă cu toarta supraînălțată (Pl. XII/43), culcată pe 

partea cu toarta. Mai precizăm că zona în care au fost depuse piesele ceramice se 

adâncea cu încă 0,20 m față de restul gropii. Particularitatea principală a unui astfel de 

complex arheologic, cum este și exemplul lui Cx. 163 (Pl. VII/20), este oferită mai ales 

de modul de dispunere al inventarului ceramic, dar și de prezența unor artefacte întregi 

sau aproape întregi, vădit așezate intenționat. 

Sub aspect cronologic, cana cu toarta supraînălțată, fără ornamente, cunoaște 

foarte bune analogii la finalul bronzului târziu în cadrul culturii Cruceni-Belegiš, chiar 

în necropola de la Cruceni54, în cele ale grupului cultural Igrița55, dar și la palierul 

                                                                 
54 Radu 1973, p. 514, 516-519, pl. 7/3, 8/3, 9/3; Gumă 1993, pl. VIII/14, IX/11; Gumă 1995, p. 119, pl. I/9; 

Gumă 1997, p. 257, pl. LXXXIII/11. 
55 Chidioșan, Emödi 1982, p. 73-74, fig. 6/5; Chidioșan, Emödi 1983, p. 22, 29-30, fig. 6/7, 7/1. 
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cronologic al descoperirilor corespunzătoare cu faza finală a grupului Balta Sărată, cum 

ar fi în primul nivel al tumulului de la Susani56 sau mai recent în necropola de la Păru57. 

În date absolute, aceeași cană din Cx. 163 ar putea fi parțial „contemporană” cu o piesă 

ceramică apropiată tipologic din situl Sântana-Cetatea Veche, a cărei context arheologic 

a fost datat în intervalul 1487-1306 cal BC 2 sigma58. 

III.3. Groapă aproape circulară în plan, a cărei profil prezenta o formă 

trapezoidală, cu un diametru cuprins între 2,00 și 2,50 m, iar a cărei grosime a 

depunerilor arheologice ajungea la 0,30-0,45 m. Umplutura lui Cx. 155 (Pl. VI/19b) a 

fost relativ unitară din punct de vedere al conținutului, fiind alcătuită din ceramică, 

materiale osteologice, cărbune și pigment de chirpici. Precizăm că nuanța cromatică a 

sedimentului era de un cenușiu închis. Temeiurile care ne-au determinat să inserăm și 

pe Cx. 155 în rândul gropilor cu „depuneri” au fost influențate în special de relevarea, 

în timpul cercetărilor arheologice, a unei cantități semnificative de piese ceramice în 

diferite puncte ale complexului, fie pe fund sau în nivelurile intermediare. De cele mai 

multe ori au fost depuse forme ceramice aproape întregibile, cum ar fi oala de tip 

bitronconic – „etajată” și recipiente din categoria străchinilor și a ceștilor. 

III.4. Groapă aproape circulară în plan, cu diametrul maxim de 0,70 m și un 

sediment a cărui grosime varia între 0,70-0,80 m. La secționare, singurul complex 

arheologic de acest gen, Cx. 171 (Pl. VII/21a), prezenta un profil trapezoidal, fiind ușor 

cuptorit în partea inferioară. Umplutura gropii avea o nuanță cenușie, cu puține 

materiale arheologice și pigment de chirpici, exceptând apariția, în momentul săpării 

complexului, a unei depuneri de materiale ceramice și chirpici, asemenea unui „covor 

de piese”, în partea inferioară a lui Cx. 171 (Pl. VII/21a). În acest caz, în opinia noastră, 

considerăm că identificarea unor profile aparținând unor forme ceramice aproape 

întregibile, dispuse exact pe fundul gropii, împreună cu pereții de chirpici, formează o 

posibilă depunere. 

III.5. Un alt complex care a fost înglobat în această grupă, de această dată de 

tip parțial adâncit, poate fi considerat și Cx. 215 (Pl. VII/21b). Diametrul maxim al lui 

Cx. 215, de 2,00 m, a fost înregistrat pe axul est-vest, în general profunzimea 

depunerilor de materiale arheologice nedepășind 0,10-0,20 m. Forma complexului, una 

aproximativ circulară, a fost stabilită pe baza concentrației de materiale arheologice. 

Câteva detalii cu totul interesante ne rețin atenția în privința complexului Cx. 215: 

prezența unui spațiu gol, de formă oarecum patrulateră, în partea centrală, fără nicio 

categorie de material arheologic (de circa 1,80 × 0,80 m), arderea secundară puternică 

a întregului lot de materiale arheologice, reprezentat aproape în totalitate din obiecte de 

formă piramidală perforate, unele întregi, iar altele fragmentare, aplicații 

plastice/chirpici (?), dar și prin fragmente de gresii. Mai indicăm că un bloc masiv de 

gresie a fost amplasat aproape în mijlocul complexului, poate cu scopul de a marca zona 

depunerilor (?). Așa cum se prezintă inventarul din complexul discutat, trecut printr-o 

incendiere, respectiv cu urme vizibile de ardere secundară, putem afirma cu certitudine 

că Cx. 215 nu reprezintă altceva decât rezultatul unei depuneri de piese, selectate în 

                                                                 
56 Stratan, Vulpe 1977, p. 30, Taf. 27/25. 
57 Drașovean, Tincu 2014, p. 28. 
58 Sava et alii 2019, p. 164, 166, table 1, fig. 5. 
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prealabil și ordonate într-o formă aproximativ circulară. Aproape fără rezerve putem 

afirma că întregul repertoriu de obiecte din complexul Cx. 215 provine dintr-un spațiu 

care a fost trecut prin foc, iar în acest caz bănuim că a fost vorba despre o locuință, 

anexă, instalație de ardere sau poate chiar de un loc special – ancorat la „universul 

spiritual” al comunităților din epoca târzie a bronzului (?). 

Întrebarea care se pune este de ce a fost nevoie să fie utilizate greutăți de lut ars, 

fragmente de chirpici și blocuri de gresie, aproape toate arse secundar, pentru conturarea 

unei zone cu depuneri, dar mai ales de ce au fost aranjate astfel încât să imite cercul? 

IV. Complexe cu materiale osteologice umane (contexte funerare). O altă 

parte a complexelor arheologice cercetate în punctul Brănișca-Pescărie Vest, unele 

destul de asemănătoare, în anumite privințe, cu cele din varianta III – descrise mai sus, 

sunt contextele cu posibil caracter funerar. În rândul unor asemenea complexe au fost 

introduse gropile sau vasele ceramice în care au fost semnalate materiale osteologice pe 

care noi le considerăm posibil umane. Tot aici subliniem că lotul de oase fără urme de 

ardere, cu stigmate de arsură și incinerate nu au fost analizate din punct de vedere 

antropologic și zooarheologic, interpretările noastre bazându-se strict pe informațiile 

preliminare obținute în timpul cercetărilor arheologice. În același timp, ca urmare a 

prezenței în unele gropi deopotrivă a oaselor calcinate alături de cele fără urme de 

arsură, complexele nu au fost structurate în funcție de acest criteriu. 

Cele mai apropiate complexe funerare de cazurile care urmează a fi prezentate, 

atât sub aspect cronologic, cât și din punct de vedere cultural, ar fi descoperirile de la 

Păru, unde a fost identificată, după cum mărturisesc autorii cercetărilor, cea mai mare 

necropolă de incinerație Balta Sărată târzie59. În „contradicție” cu aceste descoperiri 

dinspre nord-estul Banatului – extrem de numeroase, ar fi cele din zona Mureșului 

inferior (Arad – Nădlac), unde siturile cercetate nu au oferit un număr foarte mare de 

complexe funerare specifice etapei bronz târziu II (BT II), dar a căror descriere este într-

o anumită măsură asemănătoare de cele cercetate la Brănișca60. 

IV.1a. Gropi de formă aproximativ circulară în plan, cu profilul drept sau ușor 

trapezoidal, a căror diametru se situează în jurul valorii de 1,00 m, cu o grosime a 

depunerilor între 0,20-0,30 m. Un alt detaliu comun pentru astfel de complexe 

arheologice este oferit de umplutura acestora, „sigilate” în partea superioară de un nivel 

gros de circa 4-7 cm, de culoare brună, cu puține artefacte. Tot aici amintim că față de 

stratul de călcare de la momentul cercetărilor preventive, reprezentat prin nivelul arabil, 

gropile au fost conturate la 0,30 m. Elementul distinctiv al unor astfel de complexe, în 

acest caz alcătuite din gropile Cx. 21 (Pl. VII/22a) și Cx. 22 (Pl. VII/22b), este dat de 

numărul ridicat al pieselor arheologice, cum este spre exemplu al obiectelor ceramice. 

Pentru început, subliniem apariția unei tibii umane în Cx. 21, a cărei depunere 

s-a efectuat în vecinătatea unui bulgăre de ocru bicrom (roșu și gălbui), în realitate o 

gresie extrem de friabilă și bogată în oxizi de fier. Atragem atenția că descoperirea unor 

bucăți de ocru, de această dată peste oasele cremate, a fost întâlnită într-un mormânt de 

incinerație (M2) de la Ticvaniul Mare-Ferma nr. 2, necropolă plană de incinerație 

                                                                 
59 Drașovean, Tincu 2014, p. 28-31. 
60 Sava, Ignat 2016, p. 185-186, 192, 195, fig. 17; Ignat, Sava 2019, p. 7-9, 12-13, 16-17. 
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plasată de Marian Gumă în etapa Reinecke Ha A1-Ha A2
61. În acest context mai 

adăugăm că Ioan Emödi a semnalat cu mai mulți ani în urmă prezența unor „bucăți de 

rocă roșie” în cadrul presupusei „necropole” din Peștera Igrița, situație întâlnită și în 

cadrul altor peșteri din zonă care conțineau la rândul lor morminte62. 

Tot în Cx. 21 amintim descoperirea unei ceșcuțe, fără toartă, nedecorată, plasată 

pe marginea gropii, într-o porțiune ușor cuptorită, dar și o cantitate importantă de 

materiale ceramice fragmentare. Dintre aceste artefacte, majoritatea așezate în partea 

aproximativ centrală a complexului Cx. 21, a fost sesizată o formă pântecoasă, cu 

profilul în „S”, bogat ornamentată prin motive adâncite, dispuse în ghirlandă, vertical 

sau sub formă de „X-uri” (Pl. VII/22a). Pentru motivele decorative întâlnite pe piesa 

ceramică din Cx. 21 au fost găsite corespondențe la Românești-Peștera cu Apă, în 

mediul Balta Sărată târziu63 sau în ceea ce mai nou se înțelege prin descoperiri de tip 

Deva-Românești64. 

Groapa Cx. 22 (Pl. VII/22b), spre deosebire de complexul precedent – Cx. 21, 

se distinge prin depunerea unui castron, spart pe loc, dar și a mai multor fragmente 

ceramice care ar putea reconstitui forma inițială a unor recipiente ceramice deschise. Și 

în cazul lui Cx. 22, asemenea lui Cx. 21, umplutura complexului conținea chirpici și 

numeroase bucăți de cărbune, dar și urme de oase calcinate. 

Foarte apropiate din punct de vedere al conținutului și al formei gropilor, 

complexele menționate, Cx. 21 și Cx. 22, se aflau la circa 4-5 m unul de celălalt. 

Presupunem, pe baza inventarului, dar și datorită manierei în care se aflau „ordonate” 

piesele arheologice, că ne aflăm în fața unor posibile depuneri sau a unor contexte de 

natură funerară. 

IV.1b. Gropi de formă aproximativ circulară în plan, cu un diametru maxim la 

bază (în cuptorire) cuprins între 1,00-1,50 m, prezentând un profil trapezoidal, având o 

umplutură de culoare brună cu pigment de cărbune și chirpici, cu o adâncime cuprinsă 

în jurul valorii de 0,50 m. Două complexe pot fi incluse în această categorie, Cx. 54 și 

Cx. 132 (Pl. VIII/23), ambele conținând în partea centrală un vas de tip urnă. Ca o 

particularitate a complexului Cx. 54, remarcăm depunerea aproape perfect orizontală a 

unui nivel de cărbune și cenușă cu urme de pigment de chirpici, gros de circa 0,03-0,04 

m, exact pe fundul gropii. Despre existența unor astfel de situații mai avem cunoștință 

în cazul necropolei de incinerație Balta Sărată târzii de la Păru65. 

Din cele două posibile morminte discutate, la care am făcut referire mai sus, ne 

vom opri mai pe larg asupra lui Cx. 132 (Pl. VIII/23). Complexul s-a remarcat prin 

descoperirea în partea centrală a gropii a unui vas ceramic, asemenea unei urne, așezată 

pe un „covor” de fragmente ceramice, unele de mari dimensiuni, foarte probabil sparte 

pe loc, în anumite situații dispuse de jur împrejurul recipientului ceramic. Alte câteva 

detalii legate de arhitectura complexului, evidențiate în timpul cercetărilor arheologice, 

                                                                 
61 Gumă 1993, p. 175. 
62 Emödi 1980, p. 268. 
63 Gumă 1993, pl. VI/2; Rogozea 1994, p. 155-156, 159, pl. III/4; Gumă 1997, p. 64, 245, pl. LXXI/2. 
64 Popa, Totoianu 2010, p. 226. 
65 Drașovean, Tincu 2014, p. 30. 
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ne-au atras atenția66. În primul rând identificarea în partea superioară a gropii, lângă 

vasul „urnă”67, a unui percutor din cuarțit alb-gălbui (translucid)68, cu urme slabe de 

uzură, mai apoi descoperirea unor fragmente de oase, în general prost păstrate, unele și 

calcinate, dispuse în special către baza recipientului ceramic central (la exterior!) – vasul 

de tip urnă. Pe marginile gropii, mai exact în cuptorire, au fost depuse toartele unor 

ceșcuțe, părți mai mult sau mai puțin întregibile ale unor vase ceramice, dar și bucăți  

de cărbune. 

Aspectul inventarului arheologic, alături de modul de dispunere al acestuia, ne 

încredințează că ne aflăm în fața unei depuneri arheologice, posibil apropiate chiar de 

ideea unui mormânt. Analogiile unui astfel de complex, cel puțin din punct de vedere al 

„arhitecturii”, sunt la Cefa-La Pădure, o parte din materialul ceramic de acolo fiind 

considerat de tip Gáva timpuriu cu elemente de tradiție Lăpuș II și Igrița69. De asemenea, 

prezența unui percutor în partea superioară a gropii (galet de râu) ne arată corespondențe 

cu elemente mai timpurii, cum sunt cele din etapa finală a grupului Balta Sărată, unde 

la Păru două morminte de incinerație (269 și 333) au fost marcate în partea superioară 

prin câte o piatră de râu de mari dimensiuni70. Tot aici menționăm descoperirea în „nișa 

IV” a peșterii Igrița a unor galeți de râu plați („circa 20”), cu diametrul de 0,06-0,08 m, 

care au fost presupuși a reprezenta „un pat” sau „o manta” a mormântului, respectiv un 

posibil semn al complexului funerar71. 

IV.1c. Groapă de formă circulară în partea superioară, cu diametrul de circa 

1,00 m, a cărei adâncime ajungea la aproape 0,80 m, cu zona inferioară nu foarte 

puternic cuptorită. Precizăm că umplutura gropii era de culoare brună închisă cu urme 

slabe de pigment de chirpici. Aproape pe fundul complexului Cx. 148 (Pl. VIII/24) a 

fost depusă o calotă craniană umană, fragmentară, destul de prost păstrată. Se pare că a 

fost „decupată” doar partea superioară a calotei craniene. Exceptând descoperirea 

craniului uman, în complex nu au fost relevate alte categorii de materiale „speciale”, ci 

doar piese ceramice extrem de fragmentare, chirpici și câteva piese litice, acestea din 

urmă lăsând impresia unor deșeuri menajere. Sub aspect cultural, ca urmare a faptului 

că fragmentele ceramice nu se păstrau în cele mai bune condiții, doar presupunem 

eventuale conexiuni ale acestora cu descoperirile de tip Deva-Românești72. 

Aparent, situația lui Cx. 148 nu lasă prea multe posibilități pentru orice fel de 

interpretare, exceptând pe cele ale unor posibile corespondențe în „culturile” de la 

sfârșitul bronzului târziu din vestul României. Un astfel de complex, asemenea lui Cx. 

                                                                 
66 Urna conținea în partea de sus, în sedimentul vasului, fragmente dintr-un posibil capac, reprezentat printr-

un fund de vas ceramic (castron?) și câteva părți din perete. 
67 O astfel de situație a mai fost semnalată în Banat de Florin Medeleț, în contextul publicării unui studiu despre 

„câmpurile de urne funerare”, unde lângă urnă se găsea o gresie arsă secundar (Medeleț 1995, p. 299). 
68 Utilizarea unor pietre pentru marcarea mormintelor sau drept capac pentru recipientele ceramice din 

categoria urnelor, a fost întâlnită încă din neolitic, un astfel de caz fiind semnalat în nord-vestul Turciei, la 

Yenikapi, unde trei urne de incinerație, specifice stilului ceramic Yarimburgaz 4 (datat, parțial, în prima 

jumătate a mileniului VI BC, n.a.), prezentau pe post de capac un galet de culoare albă (Kizilitan, Polat 

2013, p. 124-125, 161, fig. 47). 
69 Crișan, Fazecaș 2008, p. 7-9, 12, fig. 1. 
70 Drașovean, Tincu 2014, p. 31. 
71 Emödi 1980, p. 267, nota 84. 
72 Popa, Totoianu 2010, p. 226. 
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21, ar putea intra în rândul contextelor arheologice cu resturi de schelet uman73, 

repertoriate de ceva vreme de Malvinka Urák și Liviu Marta pentru zona Tisei 

Superioare74. Tot din arealul respectiv cităm două situații interesante, de genul celei din 

Cx. 148, una la Lazuri-Lubi tag, unde din nivelul Suciu de Sus/Lăpuş II-Gáva I provine 

partea superioară a unei calote craniene75, iar o a doua de la Nyíregyháza-Oros-Mega 

Üzleti Park, aici pe fundul unei gropi clopotite (Gáva) identificându-se craniul unui 

copil de 7-8 ani76. De altfel, tot aici am mai adăuga și descoperirea unei cutii craniene 

de copil (fetus, 8-8,6 luni) în așezarea de bronz târziu I (BT I) de la Șagu-A1_1, resturile 

osoase fiind surprinse în sedimentul de la interiorul unui vas ceramic77. 

Exemplul depunerii unor părți din corpul uman (oase care nu se află în 

conexiune anatomică, fragmente de cranii) se pare că devine o practică curentă și în 

cadrul descoperirilor de tip Deva-Românești, o astfel de descoperire petrecându-se în 

Peștera cu Apă de la Românești78. Contextul arheologic, respectiv asocierea de piese 

ceramice considerate la acea vreme Balta Sărată târzii cu materiale osteologice umane, 

alături de interpretările propuse de autorul care a publicat rezultatele cercetărilor din 

Peștera cu Apă, îl determină pe Ion Motzoi-Chicideanu să privească cu suspiciune 

ipotezele lui Petru Rogozea79. Cu toate acestea, aceeași descoperire de la Peștera cu Apă 

de la Românești80 a fost invocată de Cristian Ioan Popa împreună cu Radu Totoianu 

drept analogie pentru mormintele M1/1998 și M2/1998 de la Cerișor-Peștera Cauce 

(ambele considerate de tip Wietenberg de colectivul de cercetare)81. Un ultim caz pe 

care dorim să-l semnalăm este cel din Peștera Ungurului de la Șuncuiuș, unde printre 

materialele arheologice atribuite orizontului Igrița târziu82 au apărut și părți din scheletul 

unui copil alături de resturi de faună83. 

Ceea ce este cu totul interesant la nivelul perioadei finale a epocii bronzului în 

jumătatea de vest a României, indiferent de ariile culturale cărora le sunt atribuite, atât 

în cazul așezărilor, cât și în peșteri84, este în primul rând obiceiul depunerii unor bucăți 

din corpul uman. Numărul tot mai ridicat al unor astfel de contexte arheologice, în care 

apar fragmente din schelet, calote craniene (printre preferințe), ne arată ideea unor 

practici care se abat de la regulile mormintelor de incinerație sau inhumație, fenomenul 

                                                                 
73 Cunoscute în limba germană prin termenii Sonderbestattung, Siedlungsbestattung, iar în engleză 

denumite drept deviant burial, irregular burial sau settlement burial (a se vedea: Urák, Marta 2011, p. 155-

156; Burlacu-Timofte, Gogâltan 2016, p. 92-93, dar și bibliografia citată în ambele studii). 
74 Urák, Marta 2011, p. 155-161. 
75 Urák, Marta 2011, p. 156, 161. 
76 Urák, Marta 2011, p. 160-161. 
77 Sava et alii 2011, p. 80-84; Urák et alii 2015, p. 23-26; Ignat, Sava 2019, p. 8. 
78 Rogozea 1992, p. 99; Rogozea 1994, p. 155; Popa, Totoianu 2010, p. 228. 
79 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 661. 
80 Popa, Totoianu 2010, p. 228, nota 1376. 
81 Luca et alii 2004, p. 48-49, fig. 7; Luca et alii 2005, p. 42-43, 77, pl. XXXVII-XXXVIII. 
82 Emödi 1997, p. 486-487. 
83 Emödi 1997, p. 487, nota 14. 
84 Cu toate acestea, mai rămâne de văzut în ce măsură o parte din osemintele umane identificate în peșteri 

se află la același palier cronologic cu restul inventarului descoperit în astfel de cavități naturale, respectiv 

cu artefactele aparținând bronzului târziu? 
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regăsindu-se și în ale zone, la același palier cronologic, cum ar fi în bazinul hidrografic 

al Tisei Superioare85. 

IV.2a. Complexul Cx. 38 (Pl. VIII/25, IX/26) este reprezentat printr-un vas 

urnă, fără capac, acesta din urmă cel mai probabil nu a existat sau a fost distrus de 

lucrările agricole, după cum se prezintă și partea superioară a singurului recipient 

ceramic. Groapa săpată pentru vasul urnă din Cx. 38 a fost foarte slab vizibilă la răzuire, 

fiind mult mai bine sesizată în momentul secționării, prezentând un profil calotiform, 

un diametru maxim de aproximativ 0,40 m, adâncimea de la punctul de conturare 

ajungând la 0,25 m. După cercetarea complexului Cx. 38 și flotarea sedimentului din 

vasul urnă în cadrul laboratorului de restaurare al Muzeului Național de Istorie a 

României din București, s-a constatat că la interiorul vasului se aflau pigmenți de 

cărbune și urme de oase calcinate. Din păcate, cele câteva materiale osteologice 

cremate, cu diametrul sub 5 mm, erau foarte prost păstrate. Prezența materialelor 

osteologice în sedimentul de la interiorul vasului, chiar și într-un număr extrem de 

restrâns, ne încredințează că putem afirma, chiar cu anumite rezerve, că suntem cel mai 

probabil în fața unei urne funerare specifică unui mormânt de incinerație. 

Privitor la context, admițând faptul că mormântul de incinerație Cx. 38 este 

alcătuit doar din vasul de tip urnă, fără capac, găsim câteva asemănări în siturile de 

bronz târziu II (BT II) dinspre vestul României, trei exemple de acest fel ar proveni de 

la Pecica-Sit 1486, Peciu Nou87 și Sânnicolau Mare-Seliște88. 

În privința formei urnei, dorim să precizăm că principalele analogii ale unui 

astfel de recipient ceramic bitronconic, de culoare neagră, bine lustruit, ornamentat prin 

caneluri orizontale, în ghirlande, altele orientate vertical, primele dispuse orizontal sub 

buză, iar următoarele ornamente desfășurate pe umărul și zona diametrului maxim al 

vasului, se găsesc, de regulă, la nivelul bronzului târziu II (BT II). Morfologia urnei 

alături de motivele decorative, cel puțin la prima vedere, sunt apropiate de repertoriul 

vaselor din grupul cultural Igrița, după cum ne indică câteva recipiente ceramice 

descoperite în peșterile din Bihor, cum ar fi Peștera Igrița89, Peștera Izbândiș90 și 

Peștera Ungurului91. Pe de altă parte, din punct de vedere tehnologic și al ornamentației 

considerăm că cele mai strânse analogii ale urnei din Cx. 38, deopotrivă cronologice și 

tipologice, le întâlnim în mediul grupului Susani (sau în descoperirile de tip Susani-

Simeria92), mai exact la Deva-Viile Noi93 și în inventarul tumulului de la Susani-

Grămurada lui Ticu94. Puțin mai la vest, semnalăm că o parte din ornamentația urnei 

corespunde și cu câteva decoruri de pe ceramica de bronz târziu II (BT II) de la 

                                                                 
85 Urák, Marta 2011, p. 155-161. 
86 Ignat, Sava 2019, p. 13, fig. 8. 
87 Medeleț 1995, p. 301. 
88 Stavilă 2015, p. 234. 
89 Emödi 1980, p. 232, 238, 246, 254-255, fig. 5/9, 11/66, 78, 19/150. 
90 Chidioșan 1983, p. 21, 25-27, fig. 2/1, 3/2, 4/3. 
91 Emödi 1997, p. 486, 492, 499, fig. 2-3, 26. 
92 Popa, Totoianu 2010, p. 229. 
93 Andrițoiu 1982-1983, p. 127, 134, pl. 3/5; Andrițoiu 1992, p. 70, 228, pl. 60/5. 
94 Stratan, Vulpe 1977, p. 50, Abb. 6, Taf. 4/12, 6/9, 94, 16/133. 
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Zădăreni95 și Sânnicolau Mare-Seliște96. Raportat la descoperirile de tip Lăpuș II-Gáva 

I din nord-vestul României sau la cele de tip Gáva I din Ungaria, putem aprecia 

similitudinile vasului de tip urnă și în cadrul acestor manifestări culturale97, un exemplu 

fiind și partea superioară a unei „amfore” de la Petea-Csengersima98. În același timp 

amintim și prezența materialelor de tip Gáva I în spațiul de sud-vest al Transilvaniei, o 

parte din decorurile canelate ale oalei bitronconice din Cx. 38 aflându-se și pe un 

fragment ceramic de la Teleac99. 

IV.2b. Groapa practicată pentru complexul Cx. 116 (Pl. IX/27) nu a fost 

sesizată în grund, fiind observată foarte slab în momentul secționării, mai cu seamă în 

zona de contact a capacului cu vasul urnă. Vasul de tip urnă este reprezentat de o oală 

de tip cărămiziu, grosieră, cu buza invazată, de factură grosieră. Capacul urnei este 

reprezentat de un vas de tip castron, cenușiu, de factură semifină, cu lobi și proeminențe 

plasate sub buză, cu toarte perforate orizontal. 

După desfacerea cu mare atenție a recipientului ceramic, în condițiile 

menționate anterior pentru urna din Cx. 38, dar și după flotarea conținutului, nu a fost 

întâlnită nicio categorie de material arheologic sau osteologic. Aceste lucruri ridică pe 

bună dreptate întrebarea care ar putea fi rostul unui astfel de complex (?), asemănător 

în multe privințe cu ideea unui mormânt de incinerație. În opinia noastră un astfel de 

caz, cum este cel al lui Cx. 116, nu ar trebui exclus în totalitate din categoria 

complexelor care imită mormintele de incinerație, fiind probabil cel mai corect de 

atribuit „cenotafurilor”. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul și posibilitatea ca 

resturile organice, cel mai probabil cremate, să nu fi fost suficient de bine păstrate pentru 

a putea rezista în sol. 

Dacă pentru vasul urnă din Cx. 116, extrem de comun la nivelul epocii 

bronzului, atestat pe o perioadă îndelungată, nu sunt necesare precizarea vreunor 

analogii, în schimb pentru capacul urnei, un vas castron cenușiu, cu toarte perforate 

orizontal, cu mici proeminențe și lobi, am putea adăuga că forme oarecum apropiate (nu 

similare!) sunt prezente în diferite arii culturale și cronologice de la finele bronzului 

târziu. Din zona învecinată geografic sitului Pescărie Vest de la Brănișca, remarcăm o 

primă piesă ceramică care a fost încadrată în orizontul Balta Sărată târziu din Peștera 

cu Apă de la Românești100, alte recipiente nu foarte îndepărtate de aspectul capacului 

(vasul de tip castron) din Cx. 116 figurând în necropolele de incinerație ale culturii 

Cruceni-Belegiš, cum ar fi: în faza I la Livezile101, în etapa II la Cruceni102 și Voiteni103. 

V. Depozit de bronzuri. Una dintre cele mai interesante descoperiri a fost 

aceea a unui mic depozit de bronzuri (Cx. 44b), din care se mai păstrau șapte piese 

depuse la interiorul unui recipient tronconic asemănător unei „căni”, brun-cărămiziu și 

                                                                 
95 Sava, Grumeza 2018, p. 57, 63, 70-71, pl. 3/3, 10/1, 11/6. 
96 Stavilă 2015, p. 249, pl. 4/4. 
97 Ciugudean 2011, p. 71. 
98 Marta 2009, p. 115, 274, 291, pl. 5/3B, 14/5. 
99 Popa, Totoianu 2010, p. 291, pl. 84/2; Ciugudean 2011, p. 73-74, 95, pl. VIII/4. 
100 Gumă 1993, pl. VI/7; Gumă 1997, p. 64, 245, pl. LXXI/7. 
101 Gogâltan 1995, p. 188, 203, pl. VIII/1-2. 
102 Radu 1973, p. 505-506, 510-514, 516, pl. 4/3, 5/2, 5, 7/6. 
103 Szentmiklosi 1998, p. 198, 206, pl. III/3. 
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cu flecuri de ardere secundară, cu buza ușor invazată, prevăzut cu o toartă sub buză, dar 

și cu ornamente adâncite sub forma unor alveole sau de tipul unor aplicații conice (Pl. 

XII/42). Forma ceramică a fost depusă cu gura în jos, fundul fiind spart probabil în 

timpul lucrărilor agricole de pe terasă, astfel în momentul descoperirii au mai fost 

recuperate de la „interiorul” vasului (practic din zona distrusă) următoarele obiecte de 

podoabă din bronz, reprezentate prin șapte brățări (Pl. XI): două cu secțiunea rotundă, 

două cu secțiunea romboidală și trei cu secțiunea romboidală și cu capetele terminate în 

spirală, toate prezentând o patină de culoare albăstrui-verzuie104. 

Chiar dacă scopul articolului de față nu constă în prezentarea pe larg a 

depozitului de bronzuri (numite în literatură și „depozite cu brățări”105), considerăm 

totuși necesară abordarea unor probleme privind locul pe care îl ocupă astfel de piese în 

cronologia relativă a bronzului târziu din sud-vestul Transilvaniei. 

Pentru început ne vom referi la contextul arheologic al lui Cx. 44b, unul 

important, mai ales că depozitul de bronzuri a fost descoperit lângă marginea de est a 

complexului Cx. 44a (Pl. X/28), practic în partea superioară a unei gropi cu ceea ce noi 

numim astăzi „deșeuri menajere”. Groapa Cx. 44a conținea în primul rând materiale 

ceramice fragmentare care pot fi încadrate în categoria celor de „tradiție” Balta Sărată 

târzie, dar care mai recent pentru nord-estul Banatului și sud-vestul Transilvaniei au fost 

reunite sub denumirea de descoperiri de tip Deva-Românești106. Cel puțin teoretic se 

poate susține că depozitul a fost îngropat la o dată ulterioară practicării gropii Cx. 44a, 

fiind destul de greu de echivalat acest lucru într-un interval de timp anume. 

Mult mai multe informații, până la discuția asupra obiectelor din bronz, ar putea 

să ne aducă și vasul în care au fost depuse artefactele preistorice. Mai înainte 

consemnam faptul că toate brățările au fost așezate într-un recipient ceramic, plasat cu 

buza în jos, fără partea inferioară. Din fericire se păstrează o parte a importantă a vasului 

în care au fost puse bronzurile, forma ușor bitronconică a piesei ceramice (asemănător 

unei „căni”), prevăzut cu o toartă, ornamentat prin alveole și aplicații plastice conice, 

găsindu-și corespondențe în faza I a necropolei de la Cruceni, în inventarul mormântului 

de incinerație M100107. În același timp, pentru tipul de vas din Cx. 44b mai semnalăm 

apropieri cu modelul „oalei borcan/sac” din grupul cultural Igrița108. Factura grosieră a 

formei ceramice din Cx. 44b, dar și apropierile tipologice enunțate, ne asigură cel puțin 

prezența ei într-un interval mai generos de timp, probabil de la finalului bronzului târziu 

I (BT I) și pe tot parcursul bronzului târziu II (BT II). 

În privința analogiilor brățărilor din Cx. 44b, subliniem că patru brățări aflate 

în cadrul complexului, două cu secțiunea rotundă și alte două cu secțiunea romboidală, 

sunt extrem de comune la nivelul epocii bronzului, fiind întâlnite pe o perioadă 

îndelungată (Reinecke Bz D-Ha B), lucru care nu ne ajută foarte mult în stabilirea unei 

cronologii mai exacte109. În schimb, amintim că pentru spațiul de sud-vest al 

Transilvaniei mai cunoaștem două brățări cu secțiunea romboidală din contexte 
                                                                 
104 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 90; Vleja et alii 2015, p. 176-177. 
105 Bratu 2009, p. 92. 
106 Popa, Totoianu 2010, p. 226; Colțeanu, Bărbat 2015, p. 90; Vleja et alii 2015, p. 176-177. 
107 Radu 1973, p. 505, 518-519, pl. 9/1; Gumă 1993, pl. VIII/13. 
108 Emödi 1980, p. 233, 254, fig. 6/18; Chidioșan, Emödi 1982, p. 67, 79, fig. 4/6-7. 
109 Andrițoiu 1992, p. 85; Andrițoiu 1993, p. 106. 
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apropiate cronologic, una din complexul Cx. 133 (Pl. XII/41), de această dată 

fragmentară, tot din situl de la Brănișca-Pescărie Vest, iar următoarea provine dintr-o 

descoperire mai veche de la Deva-Viile Noi110. Pentru brățările cu capetele răsucite 

spiralic (cu dublu volute), cu secțiunea romboidală a barei (varianta A la Mircea 

Rusu)111, la rândul lor atestate într-un răstimp care se prelungește din Reinecke Bz B/C 

și până prin Ha B112, avem corespondențe în apropiere, cum ar fi la Chergheș113, 

Cornuțel-Cozlar114, în a doua fază a necropolei de la Cruceni115, dar și în alte zone ale 

Transilvaniei, dacă este să ne referim la piesele amintite de Hortensia Dumitrescu în 

urmă cu opt decenii116. Mult mai recent, o brățară cu secțiunea rotundă și cu capetele în 

spirală provine din mormântul Cx. 98 de la Pecica-Sit 14, complex datat în secolul XV 

cal BC (BT I)117. Alte exemplare similare, de această dată executate din aur, provin de 

la Firiteaz118. 

În cadrul seriilor de bronzuri, am amintit în două rânduri că depozitul din Cx. 

44b, descoperit la Brănișca-Pescărie Vest, ar avea cele mai bune analogii la Cornuțel 

Cozlar119, lucru care ar înscrie piesele noastre în rândul bronzurilor din seria Uriu-Ópály 

(Uriu-Domănești)120, plasat mai nou în Reinecke Bz C-Bz D, eventual început de Ha A1 

(?), pe scurt ar caracteriza întreaga secvență a bronzului târziu II (BT II)121.  

Nu în ultimul rând, referitor la mediile culturale pe seama cărora ar trebui să fie 

puse depozitele de bronzuri la care am făcut referire mai sus, evocăm faptul că Marian 

Gumă susținea că faza târzie a grupului Balta Sărată poate fi corelată cu depozitul de la 

Cornuțel-Cozlar, același depozit de bronzuri prezentând toate caracteristicile pentru a fi 

considerat un „marker” pentru începutul evoluției grupului Susani122. Referitor la 

proveniența culturală a aceluiași depozit de bronzuri de la Cornuțel, au fost și autori care 

au optat pentru apartenența descoperirii la comunitățile Cruceni-Belegiš, mai exact 

aspectului cultural Cruceni II-Bobda I123 sau fazei II a culturii Cruceni-Belegiš124. 

Pentru depozitul de bronzuri din Cx. 44b ne menținem ipoteza anterioară, cum că ar 

trebui să fie atribuit grupului cultural Susani sau descoperirilor de tip Susani-Simeria125. 

                                                                 
110 Andrițoiu 1969, p. 44, fig. 8; Andrițoiu 1992, p. 85, 240, pl. 72/25; Andrițoiu 1993, p. 99, 107, pl. 

VIII/25. 
111 Rusu 1972, p. 37. 
112 Popescu 1956, p. 213-214; p. Andrițoiu 1971, p. 89-90; Rusu 1972, p. 37. 
113 Andrițoiu 1971, p. 84-85, 87, 89, fig. 1/5, pl. I/5; Petrescu-Dîmbovița 1977, p. 88, 234, pl. 127/25. 
114 Stratan 1964, p. 524-525, 527, fig. 2/1-2, 4; Petrescu-Dîmbovița 1977, p. 55, 187, pl. 35/4-6; Morintz 

1978, p. 173-173, fig. 95/2-4; Gumă 1993, p. 165-166, pl. XIII/5-7; Gumă 1995, p. 102-103, 122, pl. IV/23-

25; Gumă 1997, p. 64-65, 248, pl. LXXIV/5-7. 
115 Radu 1973, p. 506, 518-519, pl. 9/8; Gumă 1993, p. 154, pl. IX/8; Gumă 1995, p. 119, pl. IA/3; Gumă 

1997, p. 65, 257, pl. LXXXIII/8. 
116 Dumitrescu 1937-1940, p. 137-141, fig. 6-7; Andrițoiu 1971, p. 89. 
117 Sava, Andreica 2013, p. 54, 56, fig. 6/2; Sava, Ignat 2016, p. 185-186, fig. 4/3, 7/3. 
118 Márton 1907, p. 61, fig. 3-6; Popescu 1956, p. 213, fig. 129/1-4; Rusu 1972, p. 37, 56, pl. IV/7-8. 
119 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 90; Vleja et alii 2015, p. 176. 
120 Petrescu-Dîmbovița 1977, p. 31, 51-73. 
121 Przybyła 2009, p. 51-55, fig. 4; Gogâltan 2019, p. 48, 52, fig. 3. 
122 Gumă 1993, p. 155-156, 165-166; Gumă 1995, p. 105; Gumă 1997, p. 64-65. 
123 Morintz 1978, p. 174. 
124 Motzoi-Chicideanu 2011, p. 614. 
125 Colțeanu, Bărbat 2015, p. 90. 
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VI. Locuință parțial adâncită. În timpul cercetărilor arheologice a fost 

identificat un complex în zona de sud-est a suprafeței, care într-o primă etapă a fost 

reprezentat de o aglomerare alcătuită din bucăți de chirpici, asemenea unui „perete 

căzut” (de circa 1,50 × 0,50 m), și de o groapă de par, întregul context primind 

denumirea de Cx. 30 (Pl. X/29b). Răzuirile succesive din jurul peretelui de chirpici au 

arătat prezența mai multor gropi de par și a unor alveolări de formă patrulateră cu 

colțurile rotunjite sau neregulate în plan, majoritatea conținând o umplutură de culoare 

cenușie, de regulă bogată în cărbune și pigment de chirpici. Întregul complex, după 

cercetarea și înregistrarea tuturor informațiilor, a fost considerat unul pentru locuit, fiind 

vorba despre o locuință parțial adâncită, denumită în timpul cercetărilor Cx. 26 (Pl. 

X/29a), orientată cu axul lung pe direcția est-vest. Locuința a fost descoperită la circa 

0,30 m față de partea superioară a stratului arabil, alveolările din interiorul complexului 

adâncindu-se cu 0,30-0,40 m. De asemenea, forma neregulată a lui Cx. 26 a oferit 

următoarele date în legătură cu dimensiunile structurii pentru locuit, în funcție de 

punctul de unde au fost efectuate măsurătorile: circa 8 m lungime și 4 lățime. 

Din descrierea lui Cx. 26 rezultă că suntem în fața unei locuințe semiadâncite a 

cărei compartimentare era compusă din trei „încăperi” alveolate. Cel mai probabil o 

parte a complexului avea un schelet din lemn, dovadă fiind prezența la circa 0,50 m de 

marginile adâncite ale locuinței a șase gropi de stâlp, două dispuse pe latura de nord, 

două pe latura de sud, una pe est și vest, majoritatea prezentând un diametru de circa 

0,20-0,30 m și o profunzime de 0,10-0,30 m. 

O altă groapă de stâlp a fost surprinsă în partea centrală a complexului parțial 

adâncit. Totodată, „scheletul de lemn” al locuinței a fost completat cu nuiele peste care 

a fost aplicat un strat consistent de lut amestecat cu pleavă/materie organică, dovadă 

fiind prezența pe latura de sud a unui perete din chirpici de culoare cărămizie alături de 

șanțul de implantare. Foarte probabil dezafectarea complexului s-a produs după o 

incendiere (?). 

Descoperirea lui Cx. 26 este extrem de importantă, mai ales că din literatura 

arheologică avem insuficiente date despre arhitectura complexelor de tip locuință de la 

nivelul perioadei finale a epocii bronzului (BT II), mai precis din arealul de sud-vest al 

Transilvaniei. Cele mai apropiate corespondențe pentru complexul de tip locuință de la 

Pescărie Vest ar putea fi în cadrul sitului de la Păru, unde au fost relevate locuințe tot la 

fel de mari, de circa 10 × 6 m, considerate drept Balta Sărată târzii126. Tot dinspre Banat, 

de această dată din zona de câmpie, în bibliografie sunt descrise câteva complexe 

semiadâncite extrem de asemănătoare cu arhitectura lui Cx. 26, din mediul culturii 

Cruceni-Belegiš II, de la Sânicolau Mare-Seliște127. În schimb, similitudinile din punct 

de vedere ale arhitecturii complexului Cx. 26 cu exemplul altor locuințe de mari 

dimensiuni identificate pe teritoriul Ungariei, aflate la palierul cronologic al etapelor 

Reinecke Bz. D-Ha. A1 și Reinecke Ha. A2-Ha B1, ne trimit către descoperirile de la 

                                                                 
126 Drașovean, Tincu 2014, p. 28. 
127 Stavilă 2015, p. 233. 
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Jánoshida pentru manifestările culturale de tip Proto Gavá128 și de la Doboz și Poroszló 

în cadrul culturii Gavá129. 

VII. Alte categorii de complexe. În această categorie am considerat că ar putea 

fi incluse două complexe arheologice, unul de tip adâncit – Cx. 151, iar un al doilea de 

suprafață, acesta din urmă alcătuit din 14 gropi de stâlp (Cx. 4-6, Cx. 9-14, Cx. 16-20). 

„Arhitectura” celor două complexe menționate, față de contextele arheologice descrise 

puțin mai sus, cel puțin după părerea noastră, credem că ar putea avea legătură cu o 

parte din activitățile cotidiene ale comunității din epoca târzie a bronzului. 

VII.1. În partea de est a sitului Brănișca-Pescărie Vest a fost descoperit, pe o 

suprafață de circa 3,00 × 1,50 m, un complex parțial adâncit, săpat până la 0,50 m, cu o 

formă aproximativ patrulateră, cu laturile rotunjite și inegale, a cărui umplutură în 

jumătatea inferioară a fost caracterizată prin prezența mai multor bucăți de chirpici și 

cărbune. Sub aspect cromatic, umplutura lui Cx. 151 (Pl. X/29c) avea o nuanță brună 

închisă. Materialul ceramic și cel litic se aflau în stare fragmentară, ilustrând mai 

degrabă ideea unor „deșeuri menajere”. Atribuim cu titlu de ipoteză utilizarea pe post 

de „adăpost” a complexului Cx. 151, semnalând faptul că în timpul cercetărilor 

arheologice nu au fost sesizate gropi de par sau amprenta vreunei vetre. 

VII.2. Ultimul exemplu de complex arheologic la care ne referim descrie în 

plan o formă aproximativ patrulateră, fiind compus din numai puțin de 14 gropi de stâlp 

(Cx. 4-6, Cx. 9-14, Cx. 16-20). Diametrul fiecărei gropi de par a variat între 0,20-0,30 

m, în profunzime, de la conturul fiecăreia, având între 0,07-0,30 m. Sedimentul de la 

interiorul gropilor a fost aproape întotdeauna unul cenușiu, arareori deosebindu-se și 

mici bucățele de chirpici. Gropile delimitau cel mai probabil perimetrul unei structuri 

de suprafață, dar asupra căreia nu putem exprima mai multe observații, datorită lipsei 

aproape cu desăvârșire a materialelor arheologice sau a unei vetre în apropiere, lucru 

care nu ar înlătura ipoteza unui complex apropiat de ideea unei împrejmuiri, scopul 

acestuia fiind mai greu de precizat. Cu toate acestea, după părerea noastră, prezența în 

vecinătate a unei locuințe parțial adâncite nu ar exclude eventualitatea ca cele 14 gropi 

de stâlp discutate să reprezinte o „anexă gospodărească” – poate în legătură cu locuința 

parțial adâncită (Cx. 26). 

 

*** 

Cu certitudine că „arhitectura” așezării din epoca târzie a bronzului de la 

Brănișca-Pescărie Vest a cunoscut evoluții diferite în timp și spațiu, afirmații pe care le 

efectuăm în contextul prelucrării parțiale ale materialului ceramic, dar și ca urmare a 

cercetării doar a unei singure suprafețe a sitului, a cărei limite au fost dictate de proiectul 

tronsonului de autostradă (A1 – Lugoj-Deva 4). Acest din urmă aspect ne-a împiedicat 

în stabilirea cu exactitate a dimensiunilor așezării concomitent cu verificarea și altor 

sectoare de pe cuprinsul sitului preistoric, rezultatele cercetărilor preventive oferind 

doar o imagine parțială asupra unor complexe arheologice care evoluează la momentul 

bronzului târziu (BT II). Cu toate acestea, accentuăm faptul că unul dintre detaliile cele 

mai interesante în privința „arhitecturii” obiectivului arheologic Pescărie Vest este 
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oferit de prezența într-un procent destul de ridicat a complexelor adâncite, majoritatea 

prin conținutul lor fiind apropiate de ideea unor gropi care au servit pentru aruncarea 

„gunoiului menajer”.  

Privitor la problemele de organizare internă ale așezării din epoca târzie a 

bronzului de la Brănișca-Pescărie Vest, putem susține fără echivoc că aproape toate 

complexele arheologice, cel puțin la prima vedere, se aflau dispuse „haotic” pe toată 

suprafața cercetată. În pofida acestui lucru, atât în timpul cercetărilor preventive, cât și 

la momentul realizării documentației arheologice, s-a observat că anumite complexe se 

aflau grupate în funcție de particularitățile geomorfologice ale terasei. În acest caz ne 

referim la prezența a cel puțin două pârâiașe care traversau în preistorie o parte a 

punctului Pescărie Vest (Pl. II/3), de la nord la sud, câteva dintre complexele 

arheologice oprindu-se pe marginea albiilor acestor văi. De asemenea, cu excepția a 

câtorva intersecții de complexe, practic a nu mai mult de 10-15 din cele peste 200 

repertoriate, gropile „acoperă” o bună parte din cei circa 7000 mp cercetați în anul 2014, 

lucru care reiese și din studiul planurilor sitului. Toate acestea ne indică, în primul rând, 

că membrii comunității din perioada târzie a epocii bronzului de la Brănișca-Pescărie 

Vest au practicat gropile cam în aproximativ „aceeași perioadă de timp” sau că cel puțin 

acele complexe ar fi fost vizibile cumva la suprafață; în alte condiții, în opinia noastră, 

numărul întretăierilor dintre gropi ar fi fost unul mult mai mare. 

Singurul complex care impresionează prin dimensiuni, aflat la marginea 

câmpului de gropi, mai precis în partea de sud-est a suprafeței cercetate, este cel al 

locuinței Cx. 26. Situarea lui Cx. 26 la periferia „câmpului de gropi” ar putea fi totodată 

și un argument pentru ideea unei anumite „organizări interne” la interiorul așezării din 

epoca târzie a bronzului de la Brănișca-Pescărie Vest. De asemenea, faptul că ne găsim 

în apropierea unor structuri de tip locuință, credem că este confirmat și de prezența a 14 

gropi de stâlp (Cx. 4-6, Cx. 9-14, Cx. 16-20), care cel mai probabil alcătuiau o 

„împrejmuire”, pe care o bănuim că nu poate fi separată de complexul menționat mai 

devreme. 

  

În loc de concluzii 

Așa cum aminteam în partea introductivă, obiectivul acestui articol a fost o 

prezentare succintă a principalelor tipuri de complexe care alcătuiesc „arhitectura” unei 

așezări din epoca târzie a bronzului, aflată în spațiul de sud-vest al Transilvaniei, fără a 

avea pretenția discutării pe larg a problemelor de cronologie și de apartenență culturală 

a contextelor arheologice, pe care o vom efectua în cadrul unui studiu viitor. 

Ceea ce este cu totul interesant în cazul sitului de la Brănișca-Pescărie Vest, așa 

cum se întâmplă în multe așezări din epoca târzie a bronzului din sud-vestul 

Transilvaniei, este prezența numeroaselor complexe de tip adâncit, din categoria 

gropilor, locuințele fiind mult mai rare. Așezarea a fost una de tip deschis, fără elemente 

defensive, dispunerea complexelor în anumite situații fiind „ușor haotică”, detaliu care 

poate fi sesizat cu ușurință când vine vorba despre contextele mai „speciale”, cum sunt 

cele funerare, acestea din urmă aflându-se printre gropile de împrumut, menajere sau cu 

o altă destinație. În schimb, se poate afirma că situl cuprinde un inventar bogat în 
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artefacte ceramice, dar și în piese din bronz. Cel puțin aceste lucruri reies din cercetarea 

unei părți importante a locului numit Pescărie Vest, respectiv a circa 7000 mp. 

Rezultatele unor viitoare datări 14C sperăm să aducă lămuririle necesare pentru 

o încadrare cronologică cât mai pertinentă a celor două orizonturi culturale întrezărite 

în timpul cercetărilor arheologice, unul vechi, care ar corespunde cu descoperirile de tip 

Deva-Românești (cu o importantă componentă Balta Sărată)130, iar un al doilea, mai 

recent, în legătură cu grupul Susani131 sau descoperirile de tip Susani-Simeria132. Până 

la obținerea vârstelor absolute, estimăm că majoritatea complexelor arheologice 

cercetate în primăvara anului 2014, în punctul Brănișca-Pescărie Vest, ar trebui să se 

încadreze în bronzul târziu II (BT II)/Reinecke Bz C-Bz D, fără a exclude și posibilitatea 

ca o parte dintre contextele arheologice să „intre” și în perioada de final a bronzului 

târziu I (BT I). 

 

Mulțumiri 

Pentru ajutorul acordat în timpul cercetărilor arheologice preventive efectuate 

în Situl II (Pescărie Vest) de la Brănișca, desfășurate în primăvara anului 2014, le 

suntem îndatorați colegilor: dr. Mihaela Simion (Muzeul Național de Istorie a României, 

București), Florela Vasilescu (SC Vanderlay Arheo SRL) și C.Ș. Costin-Daniel 

Țuțuianu (Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva). 

Pentru parcurgerea textului inițial, comentarii și trimiterile la bibliografia 

recentă asupra problematicii bronzului târziu îi suntem recunoscători C.Ș. I dr. habil. 

Florin Gogâltan (Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca). 

 

 

Bibliografie / Bibliography 

 

 

Andrițoiu 1969: I. Andrițoiu, O nouă așezare din epoca bronzului la Deva, Sargetia, 

VI, 1969, p. 37-46. 

Andrițoiu 1971: I. Andrițoiu, Depozitul de bronzuri de la Chergheș, Apulum, IX, 1971, 

p. 83-92. 

Andrițoiu 1982-1983: I. Andrițoiu, Considerații asupra unor materiale arheologice 

aparținînd bronzului tîrziu descoperite în împrejurimile Devei, Sargetia, XVI-XVII, 

1982-1983, p. 125-137. 

Andrițoiu 1992: I. Andrițoiu, Civilizația tracilor din sud-vestul Transilvaniei în epoca 

bronzului, BT, II, București, 1992. 

Andrițoiu 1993: I. Andrițoiu, Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Epoca 

bronzului (I), AnB (S.N.), II, 1993, p. 85-117. 

Bejinariu 2010: I. Bejinariu, Aspects of the Late Bronze Age Cultural Evolution in 

Northwestern Romania (the Upper Barcau and Crasna Rivers), StComSM, XXVI, I, 

2010, p. 235-264. 

                                                                 
130 Popa, Totoianu 2010, p. 226. 
131 Gumă 1993, p. 165, 168-170; Gumă 1995, p. 104; Gumă 1997, p. 64-66. 
132 Popa, Totoianu 2010, p. 229-230. 



152 

Bejinariu 2014: I. Bejinariu, O depunere de vase ceramice din bronzul târziu din zona 

Sălajului, în S. Forţiu, A. Cîntar (eds.), Arheovest II1, -In Honorem Gheorghe 

Lazarovici-, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timişoara, 6 decembrie 2014, Szeged, 

2014, p. 295-309. 

Borș et alii 2014a: C. Borş, L. Rumega-Irimuş, V. Rumega-Irimuş, Noi date privind 

epoca târzie a bronzului pe valea mijlocie a Mureşului. Situl de la Aurel Vlaicu-Obreza, 

jud. Hunedoara, în S. Forţiu, A. Cîntar (eds.), Arheovest II1, -In Honorem Gheorghe 

Lazarovici-, Interdisciplinaritate în Arheologie, Timişoara, 6 decembrie 2014, Szeged, 

2014, p. 273-294. 

Borș et alii 2014b: C. Borș, L. Rumega-Irimuș, V. Rumega-Irimuș, S. Dobrotă, C. 

Rișcuța, C. Țuțuianu, Un nou sit de la sfârșitul epocii bronzului pe valea Mureșului 

mijlociu. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive de la Aurel 

Vlaicu-Obreza, CA, XXI, 2014, p. 151-210. 

Bratu 2009: O. Bratu, Depuneri de bronzuri între Dunărea mijlocie și Nistru în secolele 

XIII-VII a.Chr., București, 2009. 

Burlacu-Timofte, Gogâltan 2016: R. Burlacu-Timofte, F. Gogâltan, Human Bone 

Remains in the Bronze Age Tell Settlements of the Carpathian Basin, în F. Gogâltan, S.-

C. Ailincăi (eds.), Settlements of Life and Death. Studies from Prehistory to Middle 

Ages, Proceedings of an International Colloquium, Tulcea, 25th-28th of May 2016, BI-

PSA, 14, Cluj-Napoca, 2016, p. 89-122. 

Chapman 2000: G. Chapman, Fragmentation in Archaeology. Places and Broken 

Objects in the Prehistory of South-Eastern Europe, London, New York, 2000. 

Chidioșan, Emödi 1982: N. Chidioșan, I. Emödi, Grupul cultural Igrița de la sfîrșitul 

epocii bronzului, Crisia, XII, 1982, p. 61-86. 

Chidioșan, Emödi 1983: N. Chidioșan, I. Emödi, Descoperirile arheologice din 

peștera Izbîndiș (comuna Șuncuiuș) aparținând grupului cultural Igrița, Crisia, XIII, 

1983, p. 17-32. 

Ciugudean 2009: H. Ciugudean, Câteva observații privind cronologia așezării 

fortificate de la Teleac, Apulum, XLVI, 2009, p. 313-336. 

Ciugudean 2010: H. Ciugudean, The Late Bronze Age in Transylvania (With primary 

focus on the central and Southern areas), StComSM, XXVI, I, 2010, p. 157-202. 

Ciugudean 2011: H. Ciugudean, Periodizarea culturii Gáva în Transilvania în lumina 

noilor cercetări, Apulum, XLVIII, 2011, p. 69-102. 

Ciugudean et alii 2019: H. Ciugudean, C. Uhner, C. Quinn, G. Bălan, O. Oargă, A. 

Bolog, G. Balteș, După 25 de ani: grupul Cugir-Band în lumina noilor cercetări, 

Apulum, LVI, 1, 2019, p. 89-130. 

Colțeanu 2015: P. Colțeanu, Grand infrastructural projects and preventive 

archaeology in Romania, SAA, 21, 1, 2015, p. 87-97. 

Colțeanu, Bărbat 2015: P. Colțeanu, A. Bărbat, O nouă așezare aparținând bronzului 

târziu din sud-vestul Transilvaniei, AMP, XXXVII, 2015, p. 73-99. 

Crișan, Fazecaș 2008: I. Crișan, G. Fazecaș, An Early Iron Age Tomb from Cefa „La 

Pădure”, Crisia, XXXVIII, 2008, p. 7-16. 



153 

Diaconescu et alii 2018: D. Diaconescu, V. Bunoiu, A. Muscalu-Crețescu, I. Leonti, A. 

Hegy, R. Pinca, S. Tincu, Susani, com. Traian Vuia, jud. Timiș. Punct: Grămurada de 

la Jupani, CCA, campania 2017, Cluj-Napoca, 2018, p. 131-132. 

Dragoman 2009: R.-A. Dragoman, O biografie a ceramicii neolitice de la Vădastra, 

București, 2013. 

Drașovean, Tincu 2015: F. Drașovean, S. Tincu, Păru. Unravelling the Secrets of the 

Dead in Romania’s largest Bronze Age Cemetery, Current World Archaeology, 64, 

2014, p. 28-31. 

Dumitrescu 1937-1940: H. Dumitrescu, Quelques objets en bronze des collections du 

Musée National des Antiquités, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 133-144. 

Emödi 1980: I. Emödi, Necropola de sfîrșitul epocii bronzului din peștera Igrița, 

SCIV(A), 31, 2, 1980, p. 229-273. 

Emödi 1997: I. Emödi, Descoperiri de la sfârșitul epocii bronzului din Peștera 

Ungurului (jud. Bihor), AMN, 34, I, 1997, p. 485-504. 

Floca 1969: O. Floca, Harta arheologică a municipiului Deva, Sargetia, VI, 1969, p. 7-36. 

Gogâltan 1995: F. Gogâltan, The Cruceni-Belegiš Cemetery of Livezile (Tolvădia), 

Commune Banloc, District Timiș (Romania), în P. Roman (ed.), The Thracian World at 

the Crossroads of Civilizations, București, 1995, p. 181-205. 

Gogâltan 2001: F. Gogâltan, The Settlement of Cășeiu and Some Problems Concerning 

the Late Bronze Age in the Center and Northern Transylvania, în C. Kacsó (ed.), Der 

nordkarpatische Raum in der Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7.-10. Oktober 1998, 

BM, I, Baia Mare, 2001, p. 191-214. 

Gogâltan 2014: F. Gogâltan, Drinking with the gods? The problem of Bronze Age pot 

deposits in Transylvania, SUBBH, 59, 1, 2014, p. 35-82. 

Gogâltan 2019: F. Gogâltan, Despre cronologia absolută a bronzului târziu în estul 

bazinului carpatic, Tyragetia (S.N.), XIII, 1, 2019, p. 45-70. 

Gogâltan, Popa 2016a: F. Gogâltan, C. I. Popa, Gligoreşti „Holoame” (Kreis Cluj), 

eine spätbronzezeitliche Siedlung aus Mittelsiebenbürgen, în A. Zanoci, E. Kaiser, M. 

Kashuba, E. Izbitser, M. Băţ (eds.), Mensch, Kultur und Gesellschaft von der Kupferzeit 

bis zur frühen Eisezeit im Nördlichen Eurasien (Beiträge zu Ehren zum 60. Geburtstag 

von Eugen Sava), TI, I, Chișinău, 2016, p. 181-202. 

Gogâltan, Popa 2016b: F. Gogâltan, C. I. Popa, Gligoreşti-Holoame. O aşezare a 

bronzului târziu din Transilvania, Terra Sebus, 8, 2016, p. 35-82. 

Gumă 1993: M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, BT, 

IV, Bucureşti, 1993. 

Gumă 1995: M. Gumă, The End of the Bronze Age and the Beginning of the Early Iron 

Age in South-Western Romania, Western Serbia and Nord-Western Bulgaria. A Short 

Review, Thraco-Dacica, XVI, 1-2, 1995, p. 99-137. 

Gumă 1997: M. Gumă, Epoca bronzului în Banat. Orizonturi cronologice și 

manifestări culturale, BHAB, V, Timișoara, 1997. 

Heeb et alii 2015: B. S. Heeb, A. Szentmiklosi, R. Krause, Corneşti-Iarcuri – 

Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen 2007 bis 2014 an der größten 

prähistorischen Befestigung Europas, MBGAEU, 36, 2015, p. 57-68. 



154 

Heeb et alii 2017: B. S. Heeb, A. Szentmiklosi, A. Bălărie, R. Lehmpuhl, R. Krause, 

Corneşti-Iarcuri – 10 years of research (2007-2016). Some important preliminary 

results, în B. S. Heeb, A. Szentmiklosi, R. Krause, M. Wemhoff (eds.), Fortifications: 

The Rise and Fall of Defended Sites in Late Bronze and Early Iron Age of South-East 

Europe, International Conference in Timişoara, Romania from November 11th to 13th, 

2015, Berlin, 2017, p. 217-228. 

Igant, Sava 2019: A. Ignat, V. Sava, Late Bronze Age funerary practices in the Lower 

Mureș Basin, RA (S.N.), XV, 1, 2019, p. 5-20. 

Kacsó 1990: C. Kacsó, Bronzul tîrziu în nord-vestul României, SympThrac, 8, 1990, p. 

41-50. 

Kacsó 2015: C. Kacsó, Contribuții la cunoașterea bronzului târziu din nordul 

Transilvaniei. Obiective și descoperiri de la Lăpuș-Podul Hotarului, Terra Sebus, 7, 

2015, p. 123-148. 

Kacsó 2019: C. Kacsó, Beiträge zur Kenntnis der Spätbronzezeit im Norden 

Transsilvaniens. Befunde und Funde von Lăpuş-Podul Hotarului, ŠZ, Supplementum 

1, 2019, p. 281-298. 

Kiziltan, Polat 2013: Z. Kiziltan, M. A. Polat, The Neolithic at Yenikapi. Marmaray-

Metro Project Rescue Excavations, în M. Özdoğan, N. Bașgelen, P. Kunihom (eds.), 

The Neolithic in Turkey. New Excavations & New Research. Northwestern Turkey and 

Istanbul, vol. 5, Istanbul, 2013, p. 113-165. 

Luca et alii 2004: S. A. Luca, C. Roman, D. Diaconescu, Cercetări arheologice în 

Peștera Cauce, volumul I, BS, IV, Sibiu, 2004. 

Luca et alii 2005: S. A. Luca, C. Roman, D. Diaconescu, H. Ciugudean, G. El Susi, C. 

Beldiman, Cercetări arheologice în Peștera Cauce, volumul II, BS, V, Sibiu, 2005. 

Marta 2006-2007: L. Marta, Groapa 154 a așezării preistorice din epoca bronzului de 

la Lazuri. Depunere de obiecte aflate în legătură cu producerea berii preistorice?, 

StComSM, XXIII-XXIV, I, 2006-2007, p. 111-129. 

Marta 2009: L. Marta, The Late Bronze Age Settlements of Petea-Csengersima, Satu 

Mare, 2009. 

Marta 2013: L. Marta, The deposition of cups from Mediesu Aurit. Expressions of 

identity in the Carpathian area in the Late Bronze Age, StComSM, XXIX, 1, 2013, p. 

199-220. 

Márton 1907: L. Márton, A Féregyházi őskori aranylelet, ArchÉrt, XXVII, 1907, p. 

57-68. 

Medeleț 1995: F. Medeleț, Câmpurile de urne funerare din Banat, AMN, 32, I, 1995, 

p. 289-302. 

Metzner-Nebelsick et alii 2010: C. Metzner-Nebelsick, C. Kacsó, L. D. Nebelsick, A 

Bronze Age ritual structure on the edge of the Carpathian Basin, StComSM, XXVI, I, 

2010, p. 219-233. 

Mirea 2005: P. Mirea, Considerații asupra locuirii Starčevo-Criș din sud-vestul 

Munteniei, CCDJ, XXII, 2005, p. 37-52. 

Morintz 1978: S. Morintz, Contribuții arheologice la istoria tracilor timpurii, I. Epoca 

bronzului în spațiul carpato-balcanic, BA, XXXIV, București, 1978. 



155 

Motzoi-Chicideanu 2011: I. Motzoi-Chicideanu, Obiceiuri funerare în epoca 

bronzului la Dunărea mijlocie și inferioară, volumul I, București, 2011. 

Popa, Totoianu 2010: C. I. Popa, R. Totoianu, Aspecte ale epocii bronzului în 

Transilvania (între vechile și noile cercetări), BMS, I, Sebeș, 2010. 

Popescu 1956: D. Popescu, Cercetări arheologice în Transilvania (IV). Prelucrarea 

aurului în Transilvania înainte de cucerirea romană, MCA, II, 1956, p. 196-250. 

Petrescu-Dîmboviţa 1977: M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri din 

România, BA, XXX, Bucureşti, 1977. 

Przybyła 2009: M. S. Przybyła, Intercultural contacts in the Western Carpathian area 

at the turn of the 2nd and 1st millennia BC, Warsaw, 2009. 

Radu 1973: O. Radu, Cu privire la necropola de la Cruceni (jud. Timiș), SCIV, 24, 3, 

1973, p. 503-520. 

Rișcuța, Marc 2015a: N. C. Rișcuța, A. T. Marc, Descoperiri cu caracter cultic 

aparținând bronzului târziu din așezarea de la Șoimuș – Teleghi (jud. Hunedoara), 

Sargetia (S.N.), VI, 2015, p. 41-80. 

Rișcuța, Marc 2015b: N. C. Rișcuța, A. T. Marc, Cultic Discoveries from Late Bronze Age 

Settlement from Șoimuș – Teleghi (Hunedoara County), în N. C. Rișcuța, I. V. Ferencz, O. 

Tutilă Bărbat (eds.), Representations, Signs and Symbols, Proceedings of the Symposium on 

Religion and Magic, Proceedings Deva, II, Cluj-Napoca, 2015, p. 139-170. 

Rișcuța, Marc 2016: N. C. Rișcuța, A. T. Marc, Children Burials in the Bronze Age 

Settlement from Şoimuş-Teleghi (Hunedoara County), în F. Gogâltan, S.-C. Ailincăi, 

Settlements of Life and Death. Studies from Prehistory to Middle Ages, Proceedings of 

an International Colloquium, Tulcea, 25th-28th of May 2016, BI-PSA, 14, Cluj-Napoca, 

2016, p. 201-234. 

Rogozea 1992: P. Rogozea, New Archaeological Finds in the Cave from Românești, 

Timiș County, SympThrac, 9, 1992, p. 98-99. 

Rogozea 1994: P. Rogozea, New Archaeological Finds in the Cave from Românești, 

Timiș County, în H. Ciugudean, N. Boroffka (eds.), The Early Hallstatt Period (1200-

700 B.C.) in South-Eastern Europe, BMA, I, Alba Iulia, 1994, p. 155-166. 

Rotea 1994: M. Rotea, Penetrația culturii Otomani în Transilvania. Între realitate și 

himeră, Apulum, XXXI, 1994, p. 39-57. 

Rotea 2017: M. Rotea, The Hoard from the “Cioclovina cu Apă” Cave: Content, 

Dating, and Significations, AMN, 54, I, 2017, p. 41-104. 

Rotea et alii 2014: M. Rotea, M. G. Netea, C. De-La-Rua, T. Tecar, M. Hervella, S. 

Alonso, Z. Maxim, M. Răchită, The Archaeological Contexts of Dna Samples Collected 

from Prehistoric Sites in Transylvania, AMN, 51, I, 2014, p. 21-59. 

Rusu 1972: M. Rusu, Considerații asupra metalurgiei aurului din Transilvania în bronz 

D și Hallstatt A, AMN, IX, 1972, p. 29-63. 

Sava, Andreica 2013: V. Sava, L. Andreica, Social Identity in the Lower Mureş Basin 

During the Late Bronze Age: Two Seal-Headed Pins from Pecica “Site 14” Cemetery, 

în I. V. Ferencz, N. C. Rişcuţa, O. Tutilă Bărbat (eds.), Archaeological Small Finds and 

their Significance. Proceedings of the Symposion: Costume as an Identity Expression, 

Proceedings Deva, I, Cluj-Napoca, 2013, p. 49-76. 



156 

Sava, Ignat 2016: V. Sava, A. Ignat, The Beginning of the Late Bronze Age in the Lower 

Mureş Basin. An Overview, în F. Gogâltan, C. Cordoș (eds.), Prehistoric Settlements: 

Social, Economic and Cultural Aspects. Seven Studies in the Carpathian Area, Cluj-

Napoca, 2016, p. 181-199. 

Sava, Grumeza 2018: V. Sava, L. Grumeza, The Archaeological Site in Zădăreni, Arad 

County. History of Research and the Bronze Age Discoveries, Ziridava, 32, 2018, p. 41-76. 

Sava, Gogâltan 2019: V. Sava, F. Gogâltan, Bazinul Mureșului de Jos la începutul 

bronzului târziu (1600/1500-1400 BC), în R. M. Teodorescu, A. C. Chituță, A. 

Georgescu, A. Tudorie (eds.), In honorem prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca: Istorie şi 

destin, BB, LXXIII, Sibiu, 2019, p. 223-234. 

Sava et alii 2011: V. Sava, G. Pascu Hurezan, F. Mărginean, Șagu sit A1_1 o așezare a 

epocii finale a bronzului la Mureșul de jos, Cluj-Napoca, 2011. 

Sava et alii 2019: V. Sava, F. Gogâltan, R. Krause, First Steps in the Dating of the 

Bronze Age Mega-Fort in Sântana-Cetatea Veche (Southwestern Romania), în S. 

Hansen, R. Krause (eds.), Bronze Age Fortresses in Europe, UPA, 335, Bonn, 2019, p. 

161-176. 

Stavilă 2015: A. Stavilă, Considerații asupra locuirii de epoca bronzului de la 

Sânnicolau Mare-Seliște, în S. Forţiu, A. Cîntar (eds.), Arheovest III1, -In Memoriam 

Florin Medeleț (1943-2005)-, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timişoara, 

28 noiembrie 2015, Szeged, 2015, p. 229-254. 

Stratan 1964: I. Stratan, O nouă descoperire Hallstattiană din Banat, SCIV, 15, 4, 

1964, p. 523-528. 

Stratan, Vulpe 1977: I. Stratan, A. Vulpe, Der Hügel von Susani, PZ, 52, 1, 1977, p. 

28-60. 

Szabó 2004: G. V. Szabó, Ház, település és településszerkezet a késő bronzkori (BD, 

HA, HB periódus) Tisza-vidéken, în E. G. Nagy, J. Dani, Z. Hajdú (eds.), MΩMOΣ II. 

Őskoros Kutatók II. Összejövetelének konferenciakötete, Debrecen, 2000. november 6–

8, Debrecen, 2004, p. 137-170. 

Szentmiklosi 1998: A. Szentmiklosi, Câteva morminte plane de incinerație de la 

sfârșitul epocii bronzului din hotarul comunei Voiteni, AnB (S.N.), VI, 1998, p. 197-

207. 

Szentmiklosi et alii 2011: A. Szentmiklosi, B. S. Heeb, J. Heeb, A. Harding, R. Krause, 

H. Becker, Cornești-Iarcuri – a Bronze Age town in the Romanian Banat?, Antiquity, 

85, 2011, p. 819-838. 

Urák, Marta 2011: M. Urák, L. Marta, Human Remains of the Late Bronze Age 

Settlements in the Upper Tisza Area. New Researches and New Evidence, în S. Berecky, 

R. E. Németh, B. Rezi, Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin. 

Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş, 8-10 October 2010, 

Târgu Mureș, 2011, p. 155-162. 

Urák et alii 2015: M. Urák, V. Sava, M. Dimache, Bringing to Light an Ancient 

Miscarriage. A Late Bronze Age Jar with Human Remains from the Lower Mureș, în A. 

Dobos, D. Petruț, S. Berecki (eds.), Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem 

Stephani Bajusz, OA, 8, Kolozsvár, Budapest, 2015, p. 23-33. 

Vasiliev 2004: V. Vasiliev, Despre grupul cultural Igrița, AMP, XXVI, 2004, p. 133-140. 



157 

Vasiliev et alii 1991: V. Vasiliev, I. A. Aldea, H. Ciugudean, Civilizația dacică timpurie 

în aria intracarpatică a României. Contribuții arheologice: așezarea fortificată de la 

Teleac, Cluj-Napoca, 1991. 

Vleja et alii 2015: D. Vleja, I. A. Bărbat, V.-O. Opriş, P. Colţeanu, F. Vasilescu, 

Brănişca, com. Brănişca, jud. Hunedoara. Punct: Pescărie Vest (Autostrada Lugoj – 

Deva, lotul nr. 4, situl nr. 2, km 88+450 – 88+625), CCA, campania 2014, Piteşti, 2015, 

p. 171-173. 

 

 

Lista ilustraţiilor / List of illustrations 

 

 

Planșa I. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 1. Localizarea sitului; 2. Plan de încadrare în 

zonă 1:50.000. 

Plate I. 1. Site location; 2. Layout plane of the area 1:50.000. 

Planșa II. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 3. Plan general al săpăturilor arheologice; 4. 

Plan general cu tipuri de complexe cercetate. 

Plate II. 3. General plan of the archaeological excavations; 5. General plan with types 

of complexes investigated. 

Planșa III. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 5. Suprafața sitului după decopertarea 

mecanizată (vedere dinspre V); 6-7. Gropi de dimensiuni mici cu funcție menajeră: 6a-

b. Cx. 136; 7a-b. Cx. 152. 

Plate III. Site surface after mechanized scraping (view from V); 6-7. Small size pits for 

refuse disposal: 6a-b. Cx. 136; 7a-b. Cx. 152. 

Planșa IV. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). Gropi de dimensiuni medii cu funcție  

menajeră: 8a-b. Cx. 113; 9a-b. Cx. 114; 10a-b. Cx. 153; 11a-b. Cx. 156. 

Plate IV. Medium size pits for refuse disposal: 8a-b. Cx. 113; 9a-b. Cx. 114; 10a-b. 

Cx. 153; 11a-b. Cx. 156. 

Planșa V. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). Gropi de dimensiuni medii cu funcție  

menajeră: 12a-b. Cx. 89; 13a-b. Cx. 130; 14a-b. Cx. 98; 15a-b. Cx. 144. 

Plate V. Medium size pits for refuse disposal: 12a-b. Cx. 89; 13a-b. Cx. 130; 14a-b. 

Cx. 98; 15a-b. Cx. 144. 

Planșa VI. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 16-17. Gropi cu funcție menajeră: 16a. Cx. 

47; 16b. Cx. 205/206; 17a-b. Cx. 161; 18-19. Gropi cu depuneri de materiale: 18a-b. 

Cx. 3; 19a. Cx. 67; 19b. Detaliu din Cx. 155. 

Plate VI. 16-17. Pits for refuse disposal: 16a. Cx. 47; 16b. Cx. 205/206; 17a-b. Cx. 161; 

18-19. Pits with goods deposition: 18a-b. Cx. 3; 19a. Cx. 67; 19b. Detail from Cx. 155. 

Planșa VII. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 20-21. Gropi cu depuneri de materiale: 

20a-c. Cx. 163; 21a. Detaliu din Cx. 171; 21b. Cx. 215; 22. Gropi cu depuneri de 

materiale și oase umane: 22a. Cx. 21; 22b. Cx. 22. 

Plate VII. 20-21. Pits with goods deposition: 20a-c. Cx. 163; 21a. Detail from Cx. 171; 

21b. Cx. 215; 22. Pits with goods and human bones deposition: 22a. Cx. 21; 22b. Cx. 22. 

Planșa VIII. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 23-24. Gropi cu depuneri de materiale și 

oase: 23a-c. Cx. 132; 24a-b. Cx. 148; 25. Groapă cu depunere de urnă: 25a-b. Cx. 38. 



158 

Plate VIII. 23-24. Pits with goods and human bones deposition: 23a-c. Cx. 132; 24a-

b. Cx. 148; 25. Pit with an urn deposition: 25a-b. Cx. 38. 

Planșa IX. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 26-27. Gropi cu depuneri de urne: 26a-c. 

Cx. 38; 27a-c. Cx. 116. 

Plate IX. 26-27. Pits with urns depositions: 26a-c. Cx. 38; 27a-c. Cx. 116. 

Planșa X. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 28. Groapa cu depozitul de bronzuri: 28a-c. 

Cx. 44a-b; 29. Locuințe și anexe adâncite: 29a. Vedere de ansamblu a locuinței Cx. 26 

(dinspre SV); 29b. Distrugere perete Cx. 30; 29c. Anexa adâncită Cx. 151. 

Plate X. 28. The pit with the bronze hoard: 28a-c. Cx. 44a-b; 29. Dwellings and 

outbuildings: 29a. Overview of the Cx. 26 dwelling remains (from SV); 29b. Debris of 

the Cx. 30 wall; 29c. The sunken outbuilding denoted as Cx. 151. 

Planșa XI. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 30-36. Brățările de bronz depozitate în vasul 

ceramic (Cx. 44b), după restaurare; 30-31. Secțiune rotundă; 32-33. Secțiune 

romboidală; 34-36. Secțiune romboidală și capete spiralate. 

Plate XI. 30-36. Bronze bracelets hoarded in the ceramic vessel (Cx. 44b), after 

restoration; 30-31. With round section; 32-33. With rhomboidal section; 34-36. With 

rhomboidal section and spiral endings. 

Planșa XII. Brănișca - Pescărie Vest (Sit 2). 37-39. Dăltiță și ace din bronz: 37. Cx. 

139; 38. Cx. 140; 39, Cx. 168; 40. Saltaleone (Cx. 8); 41. Fragmente de brățară din 

bronz cu secțiune romboidală (Cx. 133); 42-46. Vase ceramice: 42. Cx. 44b (în care s-

a aflat depozitul de brățări din bronz); 43. Cx. 163; 44. Cx. 75; 45. Cx. 130; 46. Cx. 192. 

Plate XII. 37-39. Bronze chisel and needles: 37. Cx. 139; 38. Cx. 140; 39, Cx. 168; 40. 

Saltaleone (Cx. 8); 41. Bracelet fragments of bronze with rhomboidal section (Cx. 133); 

42-46. Ceramic vessels: 42. Cx. 44b (contained the bronze bracelets hoard); 43. Cx. 

163; 44. Cx. 75; 45. Cx. 130; 46. Cx. 192. 

 

  



159 

  



160 

  



161 

  



162 

  



163 

  



164 

  



165 

  



166 

  



167 

  



168 

  



169 

  



170 

 
 



171 

OFRANDE ANIMALE DIN NECROPOLA LATENE (B2-C1)  
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Rezumat: Materialul de față vizează analiza resturilor de animale depuse ca 

ofrandă în cinci morminte (cx. 12, 14, 27, 28, 34) din necropola Latène B2-C1 de la 

Nădlac (județul Arad). Pentru ofranda alimentară s-au sacrificat două specii, porcul și 

găina. În cele cinci morminte s-au depus părți de la cinci porci (cx. 12, 14, 27, 34) și 

trei păsări (cx. 28, 34). Cu excepția lui cx. 34 care conținea oase de la patru  indivizi 

(două găini și un porc), în toate celelalte cazuri apar resturi de la un singur individ, 

porc sau pasăre. În cazul porcinelor s-au depus doar părți din centuri și membre. 

Prezența resturilor costale poate fi pusă și în legătură cu detașarea membrelor de pe 

torace, sau pur și simplu, s-au tăiat părți cu coaste. În privința păsărilor, în cx. 34 s-au 

depus aripile drepte și picioarele ambelor specimene, fără partea distală, ce a fost 

îndepărtată anterior. De la una dintre păsări a fost depusă și o parte din piept. Și în cx. 

28 a fost găsită o parte din piciorul drept al păsării. Așadar, nu s-au depus păsări 

întregi, doar aripi și picioare. Este interesantă și prezența unei porțiuni de occipital ce 

ar putea fi parte dintr-un cap de pasăre. În cazul ambelor specii remarcăm depunerea 

prevalentă în morminte a părţilor cu valoare alimentară ridicată. Urme de tăiere au 

fost identificate pe câteva oase din cx. 12. Ele constau în tăieri fine pe aripa ilionului, 

probabil pentru detașarea coxalului de pe coloană; la fel apar și pe humerus, înspre 

capul proximal, pentru detașarea osului din articulația scapulo-humerală. În privința 

vârstelor de sacrificare a porcinelor, acestea aveau puțin sub sau peste un an, dar 

atinseseră o anumită greutate corporală. Dintre cele trei păsări, două erau adulte și 

una subadultă. Date osteologice rezultate ca urmare a acestui studiu, confirmă 

necropolei de la Nădlac la lumea celtică. 

Abstract: The article aims at analysing the animal bones from offerings in five 

burials (cx. 12, 14, 27, 28, 34), dated in Latène B2-C1, uncovered at Nădlac (Arad 

County). Pig and chicken were chosen as food offering species. Parts of five pigs 

deposited in four graves (cx. 12, 14, 27, 34) and three chickens (cx. 28, 34). Except for 

cx. 34, which contained bones from four individuals (two chickens and two pigs); in the 

other cases there were remains from a single individual, pig or chicken. Only parts of 

the belts and limbs were used in case of the pig, and wings, drumsticks for chickens. 

The fragments of pig ribs may also be related to the detachment of the limbs from the 

chest. In the case of chickens, the right wings and a part of the chest were deposited in 

                                                                 
 Reșița, Romania. Această cercetare a fost finanțată printr-un grant al Ministerului Cercetării și Inovării, 

CNCS - UEFISCDI, număr proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0353, în cadrul PNCDI III. 
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the cx. 34. In addition, the drumsticks of both specimens were deposited. A part of the 

right leg of a hen also appears within cx. 28. So, there were no whole fowls, only wings 

and drumsticks. It is interesting to have a portion of the fowl’s occipital, possibly from 

one of the two Passeriformes. To note the deposition in the tombs of high-nutrition parts 

of the species. Cutting traces were identified on some bones within cx. 12. They consist 

of fine cuts on the wing of the pig illium, probably for the detachment of the cox from 

the column; they also appear on the proximal humerus of the same specimen, to detach 

the bone from the scapular-humeral joint. With regard to the pig’ slaughtering, almost 

all individuals reached one year of age or slightly less; anyway, they had reached a 

certain body weight. Of the three fowl, two were adults and one subadult. The results of 

the osteological study on the Nădlac necropolis accords its attribution to the Celtic 

world, by confirming the specific rules of animals used as offerings. 

 

Săpăturile arheologice preventive din 2014 din situl 7 de la Nădlac, de pe 

tronsonul autostrăzii Arad-Nădlac, au dus la cercetarea unei necropole Latène (B2-C1)1. 

Cu această ocazie au fost identificate și oase de animale, dintre care cele care fac 

obiectul studiului de față, au fost recoltate din cinci morminte (cx. 12, 14, 27, 28, 34) 

reprezentând ofrandă de carne. Deși nu sunt numeroase, am considerat oportună 

prezentarea lor, ele aducând un plus de informație asupra necropolelor celtice de pe 

teritoriul României.  

 

Descrierea resturilor din ofrandă 

Din cx. 12 provin 24 oase de la un porc sacrificat sub 12 luni, mai probabil, 

între 6-10 luni. Estimarea vârstei s-a făcut pe baza unor oase nefuzionate: radiusul 

proximal, humerusul distal, joncțiunea ilion-ischion și falangele proximal2. Din 

membrul anterior stâng sunt prezente humerusul, radiusul, ulna și partea distală a 

membrului respectiv (metacarpele și o parte din falange). Din membrul posterior drept 

s-au identificat fragmente din coxal și sacrum, femurul, tibia, astragalul și calcaneul. 

Acestora li se adaugă opt spărturi de coaste (Tabel 1, Fig. 1). Resturile osteologice sunt 

nearse, deși pe unele dintre ele sunt vizibile pigmentări cenușiu-roșcate (Fig. 2). Doar 

un fragment din epifiza distală a femurului (desprinsă și ea) era calcinat. Măsurătorile 

celor câteva oase lungi și talusul indică o talie medie estimată de 57,51 cm, valoare 

destul de mare având în vedere că animalul respectiv avea creșterea neîncheiată. De 

asemenea, metacarpele 3 și 4 sunt destul de late.  

Din cx.14 s-au determinat două fragmente calcinate reprezentând un astragal și 

o epifiză tibială proximală desprinsă (Fig. 3). Somatoscopic, animalul a avut peste un 

an în momentul sacrificării. Pe baza astragalului s-a estimat o înălțime medie la greabăn 

de 68,53 cm (Techert 1990)3, valoare destul de mare având în vedere stadiul subadult al 

animalului respectiv. Cx. 27 a furnizat două spărturi calcinate din epifiza distală 

desprinsă a unui femur de porc. Cx. 28 a furnizat jumătatea proximală nearsă  a unui 

tibiotars drept de găină (Fig. 4).  

                                                                 
1 Mulțumim colegei Malvinka Urak pentru datele arheologice oferite. 
2 Udrescu et alii. 1999, tab. 3.7. 
3 Apud Udrescu et alii 1999, tab. 3.2. 
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Din cx. 34 s-au prelevat 30 coaste provenind de la doi porci, unul mult sub un 

an și altul puțin peste un an. În plus, s-au identificat părți din scheletul a două păsări. De 

la prima pasăre (găină) provine un fragment din aripa dreaptă, incluzând humerusul, 

carpometacarpul și un os carpian; de la același specimen s-a identificat perechea de 

tibiotarse și tarsometatarse. Animalul era adult, oasele respective fiind fuzionate la 

capete (Fig. 5/b). De la al doilea individ, un subadult (tot găină) provin părți din aripa 

dreaptă, incluzând coracoidul, humerusul, cât și o parte din „piept” cu furcula și o 

spărtură de stern (Fig. 5/a). Din membrele posterioare s-au păstrat femurele, tibiotarsele, 

tarsometatarsele și fibula stângă. În eșantion era prezentă și o porțiune de occipital cu 

foramen magnum, pe care n-am putut s-o atribuim unuia sau altuia din cele două 

exemplare. Oasele din acest complex au fost prelevate dintr-o strachină; ele nu sunt arse, 

dar pe alocuri au o pigmentație roșcată (Fig. 6). Referitor la cele câteva date metrice 

prelevate de la pasărea adultă, menționăm că ele sunt mici chiar și pentru epoca 

respectivă. Astfel, humerusul cu lungimea de 57,5 mm și tibiotarsul de 60,6 mm se 

plasează sub limita inferioară de variație dimensională pentru nivelele halsttattiene (C, 

D) și Latène din Cehia4, de pildă. Indicele diafizar al humerusului, cu o valoare de 8,7 

caracterizează un exemplar femel gracil. Întrucât informația arheologică asupra 

necropolei este inedită, nu avem detalii asupra resturilor umane (dacă acestea sunt 

arse/nearse) asupra poziționării resturilor din ofrandă în morminte, etc.  

În cele cinci morminte de la Nădlac discutate în prezentul articol s-au depus părți de 

la cinci porci (cx. 12, 14, 27, 34) și trei păsări (cx. 28, 34). Cu excepția lui cx. 34 care conținea 

oase de la trei indivizi (două găini și un porc), în toate celelalte cazuri apar resturi de la un 

singur individ, porc sau pasăre. Distribuția elementelor osoase ale suinelor, în funcție de 

regiunile corporale evidențiază următoarele aspecte: nu există depuneri de cap (întreg, jumătăți 

sau părți) așa cum apar în majoritatea necropolelor celtice, ci doar din centuri și membre. 

Depunerile de părți din cap, chiar sub formă de jumătăți, este posibil să fi avut un rol simbolic, 

cu atât mai mult cu cât valoarea nutritivă a acestuia este mică5. Prezența resturilor costale poate 

fi pusă și în legătură cu detașarea membrelor de pe torace, sau pur și simplu, cu tăierea unor 

părți cu coaste. Astfel, în cx. 12 s-a depus o parte din membrul anterior stâng, incluzând 

stilopodul, zeugopodul și autopodul. Extremității distale a membrului îi lipsesc câteva falange, 

care probabil nu au fost observate la cercetarea arheologică. Cx. 12 este singurul mormânt cu 

depunere din membrul anterior. În același complex apare și o parte din membrul posterior 

drept, incluzând o parte din coxal, femur, tibie și astragal. Extremitatea distală a piciorului nu 

pare să se fi depus. Și în cx. 14 apar fragmente tot dintr-un membru posterior (stâng), la fel și 

în cx. 27, dar în ambele cazuri oasele sunt calcinate, rezultând probabil din ce s-a adunat de pe 

rugul funerar. Doar în cx. 34, pe lângă cele două păsări s-au depus două fragmente de torace, 

cu coaste. Faptul că porcii sunt reprezentați prin bucăți/părți implică evident pregătirea lor 

înainte de depunere. În epoca fierului, metoda de tranșare a carcasei de porc în siturile din 

vestul Europei este destul de uniformă: ea implică înjumătățirea porcului și apoi tranșarea în 

părți mai mici, două jumătăți de cap, două seturi de coaste, două șunci, două jamboane, patru 

picioare, coloana fiind de cele mai multe ori curățată de carne și aruncată6. Aceasta ar fi o 

                                                                 
4 Kyselý 2010, p. 22-24, fig. 4, 6. 
5 Radović 2013, p. 541. 
6 Méniel 1998, p. 246. 



174 

explicație pentru absența vertebrelor din depuneri. În privința păsărilor, în cx. 34 s-au depus 

aripile drepte într-un caz și o parte din piept. În plus, au fost depuse picioarele ambelor 

specimene, fără partea distală, ce a fost îndepărtată anterior. Și în cx. 28 apare o parte din 

piciorul drept al păsării. Așadar, nu s-au depus păsări întregi, doar aripi și picioare. Este 

interesantă prezența porțiunii de occipital ce ar putea fi parte dintr-un cap de pasăre. Remarcăm 

depunerea în morminte prevalent, a părţilor cu valoare alimentară ridicată de la ambele specii. 

Urme de tăiere au fost identificate pe câteva oase din cx. 12. Ele constau în tăieri 

fine pe aripa ilionului, probabil pentru detașarea coxalului de pe coloană; la fel apar și 

pe humerus, înspre capul proximal, pentru detașarea osului din articulația scapulo-

humerală. În privința vârstelor de sacrificare ale porcinelor, acestea aveau puțin sub un 

an sau peste, atingând însă o anumită greutate corporală. Dintre cele trei păsări, două 

erau adulte și una subadultă. 

 

Necropola de la Nădlac în contextul descoperirilor celtice 

În general, componența faunistică a loturilor din așezările celtice din arealul european 

diferă semnificativ de cea din morminte. De regulă, în marea majoritate a siturilor din 

Ungaria7, Boemia8, Austria9, Germania, Țările de Jos10, precum și la noi la Căpleni (jud. Satu 

Mare)11 și Giarmata (jud. Timiș)12 predomină oasele de bovine, în proporție de 34-68%. Se 

pare că în regiunile joase prevalau vitele, iar în cele înalte ovinele și caprinele. Ovicaprinele 

sunt prevalente în eșantioanele din Marea Britanie cu o frecvență medie de 49,9%, în Belgia 

cu o frecvență medie de 32,5%13 și în Banat în două așezări celtice, la Timișoara-Freidorf 

(34,57%) și Topolovățu Mare (29,55%)14. Porcul avea  o semnificație religioasă aparte pentru 

populația celtică, fiind o componentă substanțială în dietă. El apare cu ponderi mari la 

Garadna-Kastélyzug (23,68%), Mšecké Žehrovice (26,11%), Göttlesbrunn (23,2%), 

Manching (34,4%) și Altenburg (26,9%)15. În general, creșterea calului a reprezentat o 

trăsătură semnificativă a culturii celtice, procentele însă neatingând mai mult de 5-6% în 

așezările central și vest europene. În așezările celtice din Banat, la Giarmata și Topolovățu 

Mare, procentele sunt însă însemnate, 10% și 14,8%. Prezența găinii este un element 

caracteristic al economiei celtice. Totuși, procentele resturilor osteologice nu depășesc 1% în 

așezări, fiind mult mai mari în depuneri16. Vânătoarea se practica ocazional, ponderea ei 

nedepășind 3-4%. Evident, diferențele cronologice, cele de amplasare a așezărilor, mărimea 

lor, cantitățile de oase prelucrate, toate coroborate au generat diferențe în procentajele speciilor 

identificate, dar se mențin unele trăsături comune arealului celtic.  

Dacă bovinele reprezentau baza economică a societății celtice, ca furnizoare de 

lapte și forță de muncă, ele au fost rareori sacrificate pentru depunerea ca ofrandă. În schimb 

                                                                 
7 Bartosiewicz, Gal 2010, p. 116. 
8 Beech 1998, p. 238, 244. 
9 Pucher 2006, p. 199; Abd El Karem 2009, p. 137. 
10 Apud Horard-Herbin 1997, p. 134-136. 
11 Date personale, în curs de apariție. 
12 Date personale, în curs de apariție. 
13 Apud Horard-Herbin 1997, p. 136. 
14 Date personale, în curs de apariție. 
15 Date personale, în curs de apariție. 
16 Tugya 2009, p. 207. 
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porcii au jucat un rol important în lumea spirituală a purtătorilor culturii La Tène, fiind 

elementul de bază din ofranda de carne. Păsările reprezentau un al doilea element din 

depuneri; ocazional se utilizau vitele, rumegătoarele mici, câinele și vânatul.  

Cele mai apropiate analogii pentru necropola de la Nădlac, în materie de specii 

uzitate în ofrandă le oferă necropolele celtice de la Sălcuța-Coasta Oilor și Fântânele-

La Gâța, ambele în județul Bistrița Năsăud. În primul caz, s-au analizat oasele din patru 

morminte: în trei dintre ele (M.1, 3, 7) apare porcul ca unică specie, doar în mormântul 

– M.10 el este asociat cu vita. Menționăm că în M.3 de la Sălcuța s-a depus un schelet 

întreg de porc. La Fântânele-La Gâța s-au analizat oasele din opt morminte, dintre care 

M.3, 23, 42 și 56 conțineau oase de porc și pasăre; M.19, 20, 52 aveau doar oase de 

porc, iar M.18 oase de vită. Resturile din cele două necropole provin de la porci adulți 

ce au depășit un an, având o greutate corporală potrivită sacrificării. O altă necropolă ce 

oferă bune analogii pentru Nădlac este cea din Ungaria, de la Ludas-Varjú-dűlő17. 

Resturile de animale analizate au provenit din 36 morminte (doar unul de inhumație), 

porcul fiind omniprezent, urmat într-o măsură mai mică, de cocoș și vită. 32 morminte 

conțineau câte un singur specimen de porc, în două cazuri câte două specimene și într-

un caz, trei. Cca. 27% este ponderea bucăților cu coaste, 20% a capului, 14% a 

membrelor anterioare (șunci), 17% a jamboanelor (coxal+femur+tibie) și 13% a labelor. 

Se remarcă preferința pentru părțile cu coastă, jumătăți de cap și jamboane, ce se 

regăsesc și în necropolele galice de la d’Acy-Romance și Lamadelaine. În privința 

sacrificării, cca. 53-63% din porci au fost sacrificați între șase luni și un an, 29-30% 

spre 18 luni și 15% în al doilea an și începutul celui de-al treilea18. Resturile de pasăre 

apar în opt morminte, nefiind sigură depunerea animalelor întregi, oasele fiind disparate. 

De regulă, apar părți din membre și centuri; din cele opt exemplare unul singur este 

adult, restul fiind juvenile sau imature. Vita apare în trei morminte. Prezența unui cuțit 

în apropierea ofrandei s-a observat în șase cazuri; asocierea cu instrumentul respectiv 

sugerează rolul obiectului în decuparea părților de ofrandă și sacrificarea porcului în 

cadrul ritualului funerar19.   

În cazul necropolei celtice de la Tiszavasvári-Városfőldje-Jegyzőtag20 s-au 

identificat ca animale porcul, găina și oaia. Din cele 20 morminte analizate (șapte de 

incinerație, cinci de inhumație), nouă conțineau porc, unul oaie și două pui. Patru 

morminte cu porc aveau ca depunere jumătăți de cap și unul o mandibulă. Capetele de 

porc apar atât în mormintele de bărbați cât și de femei, neexistând o regulă în acest sens. 

În plus, s-au depus părți cu coaste, jambon și labe. După vârsta suinelor s-au făcut 

estimări asupra sezonului de înmormântare, și anume: trei cazuri cu înmormântare iarna 

(vârsta porcilor era de 18-20 luni), unul primăvara (12-16 luni), unul toamna (16-18 

luni) și unul toamna/iarna (8-10 luni)21.  

O altă necropolă celtică, bine documentată sub raport faunistic, este cea de la 

Mátraszőlős-Királydombi (1957-1958)22. Din cele 63 morminte atribuite secolelor III-
                                                                 
17 Méniel 2012, p. 219-249. 
18 Méniel 2012, p. 232, 236, 237. 
19 Méniel 2012, p. 240, 245. 
20 Vörös 1997-1998, p. 107-111. 
21 Vörös 1997-1998, p. 107. 
22 Vörös 2012, p. 217-239. 
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II î. Chr., 56 aveau oase de animale. Pe lângă porc ce apare în 54 morminte, sunt notate 

și oase de găină, oaie, câine, cerb, pește, evident în cantitate mică. S-au prezumat 60 

porci (71,4%), 21 păsări (25%), doi câini, o oaie și un cerb. În 48 de morminte există 

depuneri de la câte un singur porc, iar în șase morminte de la doi porci. S-au depus doar 

părți din corpul suinelor nu animale întregi: jumătăți de cap (craniu+mandibulă), coaste, 

membre complete sau tăiate de la genunchi, glezne. În mormintele de incinerație carnea 

a fost depusă sub, sau pe lângă vase.  

Depunerea porcului și păsărilor este regulă și pentru necropola celtică de la 

Zvonimirovo (Croația)23. Cele zece morminte de incinerație conțineau resturile de la porc și 

doar trei morminte de la pasăre. Cea mai mare parte a resturilor de animale n-au fost arse, 

dar unele morminte conțineau și resturi incinerate. Oasele de animale incinerate au fost 

amestecate cu cele umane, fiind apoi depozitate pe fundul gropii, în schimb cele nearse erau 

depuse uneori în vase sau direct în groapă. În patru morminte s-au depus jumătăți de cap 

(neincinerate) sau doar mandibule și în două din ele se asociază cu coaste. Unele morminte 

conțineau și oase incinerate de porc, ele provenind mai ales din membre, și în puține cazuri 

din cap sau trunchi. Au fost și cazuri cu morminte ce conțineau mai multe animale, sugerând 

un anume statut social al decedatului, dar există și cazul când erau mai multe persoane 

înmormântate (ex. grave LT 12)24.  

 

Concluzii 

Prin date osteologice oferite, necropola de la Nădlac confirmă apartenența ei la lumea 

celtică. Datele arheozoologice obținute din studiul resturilor de animale din necropola de la 

Nădlac confirmă  utilizarea suinelor și păsărilor în depunerile rituale. În necropolă sesizăm 

respectarea unui anume tipar/tipic în privința părților utilizate în ofrandă. Este vorba de părți 

bogat carnate, de regulă bucăți din membre sau centuri. La Nădlac nu am identificat depuneri 

de craniu, jumătăți sau părți din el. Ar putea fi vorba și de un anume stadiu de cercetare al 

necropolei. Posibil, ca la un număr mai mare de morminte să întâlnim și astfel de depuneri. 

Într-un singur caz (cx. 34) apar fragmente din mai mulți indivizi depuși, două păsări și doi 

porci. Dar nu putem vorbi de un mormânt bogat în privința depunerii de ofrandă, mai degrabă, 

s-au ales păsări (animale mici) și fragmente cu coastă de la porc (cu valoarea alimentară 

redusă). Animalele sacrificate aveau o oarecare greutate corporală, nu erau foarte tinere. 

Prezența ofrandei înhumate și incinerate poate fi explicată de un anume context arheologic, 

care ne scapă în lipsa detaliilor de săpătură. 
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Figure 5. Distribution of the chicken bones from cx. 12 on a bird skeleton. 
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Figure 6.  Chicken bones within cx. 34. 

 

Tabel 1. Repartiția oaselor de animale în morminte/ Distribution of the animal bones in 

graves. 

Context Cx. 12 Cx. 14 Cx. 27 

Cx.  

28 Cx. 34 

Taxon Porc Porc Porc Pasăre Porc Pasăre 

Occipital       1  

Costae 8    23 7   

Sternum        1 

Coracoid        D 

Furcula        S, D 

Humerus S      D D 

Radius S        

Ulna S        

MC III S        

MC IV S        

MC II/V S        

Carpometacarpus       D  

Os carpi radiale       D  

Sacrum 1        

Femur D  1     S, D 

Tibia/Tibiotarsus D S  D   S, D S, D 

Fibula        S 

Tarsometatarsus       S, D S, D 

Talus D S       

Calcaneus D        

PH 1 S, S        

PH 2 S        

PH 3 S        

Total 24 2 1 1 23 7 8 12 

 S/D - Stâng/Drept (Left/Right) 
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OBIECTE DE PORT ȘI PODOABĂ DIN EPOCA ROMANĂ TIMPURIE 

AFLATE ÎN COLECȚIA „MARIA ȘI DR. GEORGE SEVEREANU”. 

TRADIȚII ȘI INFLUENȚE 
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Dragoș-Alexandru Mirea ** 

 

 

Cuvinte cheie: Epoca Fierului, pandantive în forma frunzei de iederă, verigi 

cu capetele petrecute și înfășurate, pandantive de tip toporaș, fluorescență de raze X, 

epocă romană timpurie. 

Keywords: Iron Age, ivy leaf pendants, hoops with overlapping ends, miniature 

axe pendant, X-ray fluorescence, Early Roman. 

 

Abstract: At the end of 2017, we had the opportunity to study these objects for 

the first time, in the context of the new exhibition project Traces of the Past – Maria and 

dr. George Severeanu Collection organized at the George Severeanu Museum. Today, 

it can be visited in its composite form, as a collection of archaeological objects, in which 

there are also pieces belonging to the Iron Age. Out of this series of objects, we chose 

to talk about two composite objects with ivy leaf pendants, one in the shape of the lunula 

and another one in the shape of the ivy leaf, together with other three pairs of hoops 

with pendants in the shape of a miniature axe, objects that ensures the transition to the 

Roman period. Therefore, we consider that our analysis is a useful step in determining 

the characteristics, typology and chronology of each object conditioned by its unique, 

distinctive feature. In this paper we are also presenting the results of our X-ray 

fluorescence (XRF) analyses, which was carried out on these silver objects, with the 

main goal to understand the technological and stylistical differences. 

Rezumat: La sfârșitul anului 2017 am avut ocazia să studiem pentru prima 

dată aceste obiecte în contextul noului proiect expozițional Pe urmele trecutului - 

Colecția Maria și dr. George Severeanu în cadrul Muzeului „George Severeanu”. 

Astăzi, se poate vizita într-o formă compozită, o colecție de obiecte arheologice, în 

cadrul căreia se află și piese ce aparțin epocii Fierului. 

Din această serie de obiecte am ales să vorbim despre două piese modulare cu 

pandantive ivy leaf, un pandantiv în formă de lunula și unul în forma frunzei de iederă 

și trei perechi de verigi cu pandantive toporaș, obiecte care fac trecerea către epocă 

romană. Prin urmare, considerăm că analiza noastră este utilă pentru determinarea 

caracteristicilor, tipologiei și cronologiei relative a fiecărui obiect condiționat de 

caracteristica sa unică, distinctivă. De asemenea, în această lucrare prezentăm 

rezultatele analizelor de fluorescență cu raze X (XRF) efectuate pe aceste obiecte de 

argint, cu scopul principal de a înțelege diferențele tehnologice și stilistice. 

                                                                 
* Muzeul Municipiului București. 
** Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. 
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Obiectele alese de noi pentru acest studiu fac parte colecția Muzeului „George 

Severeanu” și au fost integrate unui nou concept expozițional inaugurat la finalul anului 

2017 sub un titlu adecvat: Pe urmele trecutului. Colecția „Maria și dr. George 

Severeanu”. Astăzi, această colecție cu formă compozită, este alcătuită din obiecte din 

epoci și perioade istorice distincte în cadrul căreia se află și piese ce aparțin epocii 

Fierului. Obiectele centrale pentru această perioadă, foarte importante din punct de 

vedere istoric si cronologic pentru orfevrăria Daciei pre-romane, sunt reprezentate de o 

aplică, cu motive zoomorfe (cu analogii clare în cadrul tezaurului de la Craiova), un 

pahar din argint decorat prin repusaj și gravare și nu în ultimul rând, din obiectele care 

alcătuiesc tezaurului descoperit la Epureni, jud. Vaslui (astăzi, comuna Duda - Epureni).  

Alte obiecte însemnate pentru perioada Latène-ului târziu, integrate sau nu 

orizontului tezaurelor de argint dacice care ne interesează pentru o reconstituire 

aproximativă a contextului, sunt colane cu torsadă, brățări din argint cu capetele 

petrecute și înfășurate, o fibulă de mici dimensiuni, cu resort bilateral și arc puternic 

curbat, aplatizat și lățit, și o brățară spiralică cu plăci terminale și protome zoomorfe. 

Din toată această serie de obiecte am ales să supunem dezbaterii câteva piese 

care asigură trecerea către perioada romană, caracteristice printr-o problematică 

complicată, condiționată de contextul comerțului de antichități din primele decenii ale 

sec. al XX-lea. Așadar, este vorba de două piese compozite cu pandantive ivy leaf, două 

pandantive ornamentale disparate în formă de lunula și ivy leaf și trei perechi de verigi 

cu pandantive toporaș care nu se mai află în colecția1 muzeului.  

 

Descrierea pieselor și tehnica de execuție 

Podoabele pe care le vom discuta mai departe fac parte din categoria obiectelor cu 

o structură și o problematică complexă. De aceea, am încercat să aplicăm studiului nostru 

descrierea morfologică sau tipologia dedicată toreuticii și orfevrăriei general acceptată în 

literatura de specialitate2. Prin urmare, în funcție de caracteristicile morfologice și 

funcționale au fost stabilite două categorii de obiectele de podoabă: cele compuse și 

asamblate din mai multe elemente modulare cu rol ornamental și cele disparate, singulare, 

care erau sau nu integrate unor podoabe compozite cu structură incertă. 

 

Pandantive-placă de formă rectangulară cu elemente ornamentale ivy leaf 

asamblate pe un fir torsadat (Nr. 1, 2; Pl. I/1, 2) 
Din punct de vedere morfologic, privite ca întreg, acest tip de piesă este până în 

acest moment inedit în zona Balcano-Panonică sau în spațiul Daciei. 

Prin urmare, este vorba de plăcuțe de formă rectangulară prevăzute cu o clemă 

fixată cu nituri cu rol de prindere și două prelungiri laterale care au fost perforate pentru 

prinderea unei sârme torsadate. Sârma a fost răsucită și modelată în trei bucle de care 

au fost agățate trei pandantive ce imită forma frunzei de iederă. 

                                                                 
1 Ca și alte obiecte spectaculoase, au intrat în custodia Muzeului Național de Istorie (azi Muzeul Național 

de Istorie a României) în anii ’70 și au devenit relevante pentru lărgirea unei colecții formate în contextul 

revenirii la simbioza daco-romană și a legitimării formării poporului român. 
2 Rustoiu, 1996; Spânu, 2012. 
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Clema, cu posibil rol de prindere pe un colier, lanț sau colan, a rezultat prin 

tăierea inegală a tablei din argint, pliată și montată de piesă prin nituire și batere la cald. 

În jurul nitului de prindere se poate distinge un decor în spirală realizat prin gravare. Un 

al doilea nit a fost aplicat ulterior în urma unei reparații de refixare a clemei. 

Pandantivele de tip ivy leaf au un contur lanceolat, cu vârful reliefat printr-un 

buton și au fost atașate de sârma torsadată printr-o urechiușă cu orificiu de prindere. 

Astfel, câmpul piesei cu nr. cat. 1 (Pl. I/1, Pl. II/4) este decorat cu zece 

proeminențe hemisferice realizate prin repusaj și dispuse simetric: patru în partea 

superioară de o parte și de alta a buclei de prindere și pe cele două prelungiri, apoi patru 

pe marginile plăcii rectangulare și una centrală. Pe suprafața piesei aceste proeminențe 

sunt unite printr-un decor redat prin gravare în zigzaguri care formează un ansamblu 

geometric de segmente liniare sau arcuite, diagonale și mediane. 

Pandantivele de tip ivy leaf sunt ornamentate minimalist prin segmente liniare 

sau arcuite care urmăresc marginile și centrul. În mod particular, pandantivul agățat pe 

bucla din mijloc a fost ornamentat cu o cruce gamată plasată de asemenea în centrul 

câmpului piesei. Pentru fixarea firului torsadat au fost perforate prelungirile și 

proeminențele hemisferice aflate la partea superioară a plăcuței. 

Câmpul piesei cu nr. cat. 2 (Pl. I/2, Pl. II/5) este decorat cu unsprezece 

proeminențe hemisferice realizate prin repusaj și dispuse simetric: patru în partea 

superioară de o parte si de alta a clemei pentru prindere, apoi două pe marginile plăcii 

rectangulare, două centrale și trei la partea inferioară. Pe suprafața piesei aceste 

proeminențe sunt unite printr-un decor redat prin gravare care formează zigzaguri sau 

linii formate din segmente liniare sau arcuite dispuse pe margini sau formând motivul 

brăduțului în centru. 

Spre deosebire de prima piesă, orificiile pentru prinderea sârmei torsadate nu 

străpung plăcuța prin proeminențele hemisferice ale prelungirilor. Pandantivele au 

același decor minimalist format din segmente liniare în zigzag plasate pe margini sau 

în centru.  

Fără a intra într-o discuție legată de ateliere și meșteri, pe baza studiilor care 

abordează problematica3 putem schița succint „lanțul” operațional privind realizarea 

pandantivelor-placă. Astfel, prin martelarea pe nicovală și tăiere, lingourile au fost 

transformate în plăci și în bare prin reîncălzire treptată la temperaturi de 650-750 ◦C4. 

Sârma sau firul de argint torsadat a fost obținut prin trefilare, procedeu prin care bara 

de argint a fost trecută printr-o placă cu orificii conice denumită filieră5. Cu ajutorul 

unui poanson ascuțit a fost gravată și repusată ornamentația. 

                                                                 
3 Rustoiu 1996; Glodariu, Iaroslavschi, 1979; Spânu 2012. Ca o concluzie generală, cercetarea prelucrării 

metalelor prețioase se situează într-un cadru mai degrabă modest, la fel și identificarea atelierelor care 

păstrează indicii ale prelucrării metalelor prețioase (a se vedea în acest sens descoperirile de la Pecica, 

Tășad sau Radovanu). 
4 Spânu 2012, p. 94-99; Întregul tablou operațional a procedeelor tehnologice de execuție a fost sintetizat 

de Daniel Spânu în lucrarea dedicată tezaurelor dacice.  
5 Piese de acest tip au fost găsite în depozitul de piese de orfevru de la Osanici (Bosnia) sau în Munții 

Orăștiei; Spânu 2012, p. 95-96; De asemenea, la Grădiștea de Munte, Costești; Rustoiu 1996, p. 76 și p. 

260/fig. 24. 
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Verigi cu pandantive de tip toporaș (Nr. Cat. 5-7; Pl. III/8-10). Colecția 

păstrează fișele de obiect a trei perechi de verigi cu terminațiile petrecute și înfășurate de 

care au fost agățate pandantive toporaș. Este vorba de două tipuri de verigi prinse una de 

cealaltă, una simplă cu capetele petrecute și înfășurate în spire și una de care a fost agățat și 

pandantivul, cu capetele petrecute și „ochiuri” spiralice realizate înainte de înfășurarea 

extremităților. Din punct de vedere morfologic pandantivele toporaș au baza arcuită și 

laturile arcuite spre interior, iar sistemul de prindere de corpul verigilor s-a făcut, cu o 

singură excepție, printr-un orificiu similar celui de înmănușare a topoarelor de luptă pe care 

le imită. Verigile rectangulare în secțiune au fost realizate prin forjarea și martelarea unei 

tije de argint, capetele fiind răsucite și înfășurate la cald în mai multe spire. Pandantivele 

toporaș au fost realizate cel mai probabil prin martelarea repetată a unui lingou de argint, iar 

suprafețele au fost ornamentate cu ajutorul unui poanson cu care au fost gravate liniile în 

zigzag dispuse pe margini sau în centru, uneori intercalate cu puncte. Unul singur din cele 

trei pandantive a fost realizat dintr-o tablă de argint cu partea superioară pliată într-o clemă 

cu rol de prindere (Pl. III/10). 

 

Pandantive de tip ivy leaf (Nr. Cat. 3.; Pl. I/3, Pl. II/6) și lunala (Nr. Cat. 4; 

Pl. I/4, Pl. II/7)6. 
Pandantivul în forma frunzei de iederă, cu vârful și o mică parte din margine 

lipsă, a fost realizat dintr-o foiță de argint subțire. Din această foaie de argint s-a decupat 

la partea superioară o prelungire care a fost pliată pe reversul piesei pentru a forma o 

buclă de prindere. Un fir de argint este înfășurat pe această buclă, o fixează și formează 

o spirală ornamentală pe aversul piesei. Decorul care formează zigzaguri sau linii 

formate din segmente liniare sau arcuite a fost realizat prin gravare (Pl. II/6). 

Pandantivul în formă de lunula a fost realizat dintr-o tablă de argint cu 

extremitățile răsucite spre interior sub forma unor volute. În zona centrală se mai 

păstrează urmele îmbinării prin sudare a unei posibile bucle de prindere. Decorul este 

redat prin gravare și formează zigzaguri sau linii formate din segmente liniare sau 

arcuite (Pl. II/7). 

Așa cum s-a putut observa în descrierea obiectelor, tendința stilistică de 

ornamentare a acestor piese este specifică unui mod artistic geometric-abstract aplicat 

pe suprafețele vizibile ale pieselor sau a elementelor decorative. Motivul ornamental 

este compus din prezența, fie a proeminențelor hemisferice, fie a cerculețelor aflate la 

joncțiunea segmentelor liniare în zigzag.7 De aceea, pe pandantivele studiate întâlnim 

în mod exclusiv motivul zigzagului, cunoscut și sub denumirea de „dinți de lup”, ca 

modalitate de ornamentare specifică a fibulelor Latène de schemă mijlocie (fibule cu 

noduri tip 1.4.3/Spânu) sau a celor de schemă Latène târzie (fibulele cu scut tip 2.1.2/ 

Spânu), dar și pe garniturile din placă rombică (tip 2.5/Spânu) de la Rovinari, fost 

Poiana, jud. Gorj.  

                                                                 
6 Pandantivul în forma frunzei de iederă ar fi putut fi agățat de verigi cu capetele petrecute, așa cum sunt 

cele cu pandantive toporaș, iar cel în formă de lunula de asemenea prinse de un colan sau de verigi. 
7 Manieră „primitivă” simplificată a exprimării ornamentale care a „migrat” în timp și spațiu sub influențele 

elenistice și romane. Trebuie subliniat că decorul în sine nu este suficient pentru a identifica locul de 

proveniență și manufacturare. 
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De asemenea, apare și pe un pandantiv placă cu contur lanceolat descoperit la 

Gorni Dăbnik8, a cărui ornamentație înfățișează o asociere a elementelor în zigzag cu 

proeminențele hemisferice într-un stil oarecum asemănător decorului de pe plăcuțele 

din colecția Severeanu (Pl. II/4-5). Ornamentica compusă din segmente liniare în zigzag 

reprezintă o modalitate preferată de meșterii orfevrii pentru obiectele de podoabă, dar 

și pe obiectele cu caracter militar. Un exemplu clar în acest sens este un fragment dintr-

un coif de bronz, provenind de la un obrăzar, descoperit într-un mormânt plan de 

incinerație din necropola de la Zimnicea (C10, M21). Decorul păstrat este alcătuit din 

proeminențe hemisferice repusate în câmpul păstrat al piesei și linii în zigzag intercalate 

cu cerculețe dispuse pe margine. În inventarul mormântului a fost descoperită și o fibulă 

linguriță care datează complexul la sfârșitul sec. I a.Chr și începutul sec. I p.Chr9. 

 

Catalog10 

 

Pandantive-placă de formă rectangulară cu mici elemente ornamentale ivy 

leaf asamblate pe un fir torsadat 

1. Nr. Inv. 19255 (Pl. I/1; II/4). Locul descoperirii este necunoscut. Piesa intră 

prin donație în custodia muzeului în anul 1949. Placa de argint cu o grosime de 0,05 cm 

are dimensiunile de 4,79×5,55 cm, lățită la partea superioară în zona prelungirilor 

laterale unde are dimensiunea maximă de 6,04 cm. Prelungirea din dreapta a fost ruptă 

din vechime (?) și a fost restaurată recent cu aliaj complementar. 

Clema de prindere cu dimensiunile de 1,04 – 1,28 cm a fost atașată de piesă prin 

nituire cu sudură la cald. Sârma torsadată cu grosimea de 0,22 cm este modelată în trei 

bucle de care sunt agățate trei pandantive lanceolate ce imită frunza de iederă cu ureche 

de prindere și vârful reliefat printr-un buton. De la stânga spre dreapta pandantivele cu 

o grosime de 0,05 cm au următoarele dimensiuni: l= 2,27 cm; L= 4,07 cm; l= 3,08 cm; 

L= 4,26 cm; l= 2,87 cm; L= 4,16 cm. Decorul este realizat din proeminențe hemisferice 

aflate la joncțiunea unui model de linii în zigzag.  

Piesa are greutatea totală de 31,49 g, iar pandantivele se situează în marja de 

greutate de 4,21 g fiecare. 

2. Nr. Inv. 19257 (Pl I/2; Pl. II/5). Locul descoperirii este necunoscut. Piesa 

intră prin donație în custodia muzeului în anul 1949. Placa de argint cu o grosime de 

0,05 cm are dimensiunile de 5,16×4,34 cm, lățită la partea superioară în zona 

prelungirilor laterale unde are dimensiunea maximă de 6,00 cm. Clema de prindere cu 

dimensiunile de 1,10 cm a fost atașată probabil în urma unei reparații recente ? Sârma 

torsadată cu grosimea de 0,16 cm este modelată în trei bucle, de care sunt atașate trei 

pandantive lanceolate ce imită frunza de iederă prevăzute cu ureche de prindere și vârful 

reliefat printr-un buton. De la stânga spre dreapta pandantivele cu o grosime de 0,05 cm 

au următoarele dimensiuni: l= 2,27 cm; L= 4,79 cm; l= 2,41 cm; L= 4,98 cm; l= 2,29 

                                                                 
8 Kovaceva, Lazarova 1994, p. 25-27, fig. 1-2. 
9 Coiful cu analogii la Popești, Zimnicea, Crăsani și Poiana (jud. Gorj) își are originea în cadrul celor attice 

din sec. IV-III a.Chr și potrivit contextelor arheologice sunt datate între sec. II a.Chr și începutul sec. I 

p.Chr; A.D. Alexandrescu,1980, p. 26, 55, fig. 66/3; Rustoiu, 1996, p. 148, fig. 91, p. 327. 
10 Criteriile de catalogare: tip, proveniență, descriere, dimensiuni.  
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cm; L= 4,46 cm. Decorul este realizat din proeminențe hemisferice aflate la joncțiunea 

unui model de linii în zigzag. 

Piesa are greutatea totală de 31,49 g, iar pandantivele se situează în marja de 

greutate de 4,19/4,20 g fiecare. 

Spre deosebire de prima piesă, orificiile pentru prinderea sârmei torsadate nu 

străpung plăcuța prin proeminențele hemisferice ale prelungirilor. Se disting urme 

puternice de oxidare activă de culoare verzuie. 

 

Pandantiv în forma frunzei de iederă 
3. Nr. Inv. 19258 (Pl. I/3; II/6). Locul descoperirii este necunoscut. Piesa intră 

prin donație în custodia muzeului în anul 1949. Element ornamental al unei piese 

complexe cu structură incertă realizată dintr-o foiță de argint subțire cu un contur 

lanceolat din care s-a decupat la partea superioară o prelungire îndoită pe reversul piesei 

pentru a forma o buclă. Un fir de argint este înfășurat pe această buclă, o fixează și 

formează o spirală ornamentală dispusă pe aversul piesei. Decorul este realizat din 

segmente în zigzag liniare sau arcuite.  

Piesa este fragmentară, vârful și o mică parte din marginea de pe partea dreaptă 

își păstrează dimensiunile de l= 2,07 cm; L= 4,5 cm și greutatea totală de 3,76 g. 

 

Pandantiv în formă de lunula cu terminații răsucite astfel încât să formeze 

volute aparente 
4. Nr. Inv. 19256 (Pl. I/4; Pl. II/7). Locul descoperirii este necunoscut. Piesa intră 

prin donație în custodia muzeului în anul 1949. Element ornamental al unei piese complexe 

cu structură incertă realizată dintr-o foiță de argint subțire. În zona centrală se mai păstrează 

urmele nitului și a unei posibile bucle de prindere. Decorul este realizat din segmente liniare 

în zigzag. Are dimensiunile de 4,04×3,6 cm și greutatea totală de 4,88 g. 

 

Verigi loop in loop cu pandantive toporaș 
5. Nr. Inv. 19252 (Pl. III/8). Locul achiziției (descoperirii?) la Târgu-Jiu (Jud. 

Gorj). Piesa intră prin donație în colecția muzeului în anul 1949, apoi în custodia 

Muzeului Național de Istorie a României cu Nr. Inv. C503. Două verigi cu diametrul de 

4,5×4,6 cm, prinse una de cealaltă, rectangulare în secțiune (0,4-0,5 cm). Prima verigă 

cu capetele petrecute și înfășurate (formând un număr de 24 spire) este prinsă de o a 

doua verigă cu capetele petrecute și înfășurate după executarea a două spirale. De cea 

de a doua verigă a fost agățat prin orificiul de înmănușare un pandantiv toporaș 

ornamentat cu puncte și linii în zigzag. Dimensiunile pandantivului sunt: l= 3,4 cm; L= 

4,5 cm. Greutatea totală a piesei este de 34,19 g. 

6. Nr. Inv. 19253 (Pl.III/9). Locul achiziției (descoperirii?) la Târgu-Jiu (Jud. 

Gorj). Piesa intră prin donație în colecția muzeului în anul 1949, apoi în custodia 

Muzeului Național de Istorie a României cu Nr. Inv. C504. Două verigi cu diametrul de 

4,8×5 cm, prinse una de cealaltă, rectangulare în secțiune (0,4-0,5 cm). Prima verigă cu 

capetele petrecute și înfășurate (formând un număr de 16 spire) este prinsă de o a doua 

verigă cu capetele petrecute și înfășurate după executarea a două spirale. De cea de a 

doua verigă a fost agățat prin orificiul de înmănușare un pandantiv toporaș ornamentat 
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cu linii în zigzag. Dimensiunile pandantivului sunt: l= 3,6 cm; L= 3,7 cm. Greutatea 

totală a piesei este de 27,01 g. 

7. Nr. Inv. 19254 (Pl. III/10). Locul achiziției (descoperirii?) la Târgu-Jiu (Jud. 

Gorj). Piesa intră prin donație în colecția muzeului în anul 1949, apoi în custodia 

Muzeului Național de Istorie a României cu Nr. Inv. C505. Două verigi cu diametrul de 

4,5×5,1 cm, prinse una de cealaltă, rectangulare în secțiune (0,4-0,5 cm). Prima verigă 

cu capetele petrecute și înfășurate (formând un număr de 16 spire) este prinsă de o a 

doua verigă cu capetele petrecute și înfășurate după executarea a două spirale. De cea 

de a doua verigă a fost agățat un pandantiv toporaș prin plierea la partea superioară astfel 

încât să formeze o clemă. Este ornamentat diferit cu șiruri duble de semicercuri care 

înlocuiesc decorul în zigzag. Dimensiunile pandantivului sunt: l= 3,7 cm; L= 3,7 cm. 

Greutatea totală a piesei este de 26,82 g. 

 

Analogiile pieselor cu alte descoperiri 

În cadrul tezaurelor cu piese din argint sau a descoperirilor singulare întâlnim o 

diversitate tipologică și morfologică de obiecte de port și podoabă deja tratată în 

literatura de specialitate. Este vorba despre podoabe asamblate din verigi loop in loop 

care formează lanțuri purtate la gât sau în jurul brâului, colane compuse din verigi prinse 

cu cleme, garnituri realizate din plăcuțe rectangulare, ovale sau rombice, lanțuri din zale 

la care se adaugă cu rol ornamental pandantive cu morfologie variată. 

În studiul de față ne interesează pandantivele de tip ivy leaf și cele toporaș cu 

ornamentație asemănătoare (motivul zigzagului) care fac parte din componența altor 

piese modulare sau asamblate, așa cum vom vedea mai departe. 

Pandantivele de tip ivy leaf sunt de influență greco-elenistică11 și un exemplu 

elocvent în acest sens sunt cele unsprezece pandantive ivy leaf aflate în cadrul tezaurului 

de la Židovar12 (Serbia) format din piese cu proveniență diferită, descoperit în 2001 și 

datat în prima jumătate a sec. I a.Chr. Realizate prin imprimare în matriță într-o manieră 

realistă, ele diferă ca formă de cele aplatizate de mai târziu care evoluează morfologic 

în perioada romană de la cele mai simple, schematizate ce tind mai degrabă spre o formă 

rombică, la cele așa-zis „cordiforme”, lanceolate sau cu formă și contur complex.  

Pandantivele toporaș (cele mai răspândite din punct de vedere spațial și 

temporal) sunt asociate lumii celtice și au fost descoperite în inventarele mormintelor 

din perioada Latène-ului târziu și mai târziu preluate în epocă romană13. Căpătând 

semnificații apotropaice, acest tip de pandantive este prezent în compunerea unor piese 

complexe asamblate în special din verigi cu capetele petrecute și înfășurate14 de care 

acestea erau agățate. 

                                                                 
11 Ca urmare a pătrunderii timpurii a cultului lui Dionysos dinspre Grecia și Macedonia în Balcani, motivele 

vegetale, frunza lanceolată sau frunza de iederă se regăsesc și în toreutica orfevrăriei dacice. În afara 

obiectelor de argint (cupa kantharos de la Sâncrăieni, spre exemplu) motivul frunzei de iederă apare și pe 

două discuri de fier din componența unor scuturi descoperite în urma unei acțiuni de braconaj în cetatea de 

la Piatra Roșie. 
12 Lazić 2006, p. 14-28. 
13 Guštin, Popović 2017, p. 63. 
14 Rustoiu 1996, p. 94; Tonkova 2011, p. 196-197. 
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Așadar, modul de ornamentare al pandantivelor ivy leaf din colecția Severeanu 

asemănător celui prezent pe garniturile din placă rombică de la Rovinari, care au ca 

element comun motivul în zigzag al „dinților de lup”, a fost recent întâlnit și pe obiecte 

compozite din cadrul unor loturi puse spre vânzare de Casa de licitații Gorny & Mosh 

9 (München, Germania), recuperate de statul român în 2013. Piesele au fost publicate 

de George Trohani15 și ilustrate în catalogul expoziției România – Civilizații Suprapuse 

de la Muzeul Național de Istorie a României16. Este vorba cu precădere de o pereche de 

piese cu pandantive (denumiți „cercei” în catalogul expoziției germane17) și un inel cu 

pandantive în cadrul lotului 765 I. C. Gorny & Mosch (Pl. IV/11, 12). 

Acestea sunt piese modulare alcătuite dintr-o verigă principală (tip HoredtE2b, 

Rustoiu3b sau Spânu2b) cu sistem de închidere format din adăugarea unor bucle 

realizată înainte de înfășurarea extremităților), de care a fost prins un pandantiv 

triunghiular central decorat în zigzag. De veriga principală sunt prinse cu cleme de 

sârmă două verigi cu capetele petrecute de care sunt agățate mici pandantive 

triunghiulare nedecorate. Pandantivul central de forma unui triunghi echilateral este 

perforat la partea inferioară pentru adăugarea unor cleme cu rol de prindere a altor două 

verigi cu capetele petrecute și înfășurate de care, de asemenea, sunt agățate pandantive 

triunghiulare de dimensiuni mici18 (Pl. IV/11, 12).  

Pandantivele triunghiulare din cadrul lotului de piese Gorny & Mosch au ca 

element comun verigile cu extremitățile petrecute și decorul în zigzag. Trebuie 

specificat că ornamentația piesei centrale unde apare asociat modelul crucii gamate cu 

cel în formă de brăduț este asemănătoare cu cea a podoabelor cu placă rectangulară și 

pandantive ivy leaf din colecția Severeanu. În mod particular cele două moduri de 

ornamentație apar separat pe unul din pandantivele ivy leaf din componența piesei cu 

nr. cat. 1 ornamentată cu crucea gamată (Pl. IV/13) și pe placa rectangulară a piesei cu 

nr. cat. 2 unde motivul brăduțului apare plasat în centrul acesteia (Pl. IV/14).  

Aceeași formă de ornamentație o întâlnim și pe o parte din elementele modulare 

aflate în cadrul tezaurului de la Mačvanska Mitrovica (Sirmium ?), recuperat recent de 

pe piața colecționarilor de antichități în anul 201419 și despre care vom vorbi în 

continuare. 

Tezaurul de la Mačvanska Mitrovica (?) are analogii și la Radenković-Crkvine20 

în teritoriul anticului Sirmium, iar morfologia obiectelor care compun depozitele 

trădează influențe de la nord de Dunăre, dar și dinspre centrele pontice de la Marea 

Neagră.  

Astfel, în componența tezaurului de la Mačvanska Mitrovica (?) se află o 

emblemata, plăcuțe de centură, tubuli de care au fost agățate verigi cu capetele petrecute 

                                                                 
15 Trohani 2015, p. 103-115. 
16 România. Civilizații Suprapuse 2016; Antichitate. Catalogul obiectelor, p. 277, 280. 
17 Gorny & Mosch. Auktion Kunst der Antike 18 Dezember 2013/218, p. 99, fig. 120, cu nr catalog 765, p. 

296 cu mențiunea că sunt din Europa de sud-est și încadrarea cronologică în sec. II-I a.Chr. 
18 Mulțumiri speciale domnului G. Trohani pentru materialele puse la dispoziție și pentru fotografiile 

pieselor apărute în Cercetări Arheologice, XXII, MNIR, 2015, p. 103-115; Catalogul expoziției Civilizații 

Suprapuse MNIR, 2016. 
19 Guštin, Popović 2017, 53 
20 Guštin, Popović 2017 p. 54. 
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cu pandantive toporaș, trei torques, o brățară cu capetele petrecute și înfășurate, două 

verigi cu capetele petrecute și înfășurate cu pandantive toporaș, o pereche a câte două 

verigi prinse una de cealaltă cu pandantive toporaș, un colier compus din verigi cu 

capetele petrecute, prinse cu cleme sau loop in loop de care au fost agățate pandantive 

de tip lunala sau de tip ivy leaf și un lanț-centură alcătuit de asemenea din verigi cu 

capetele petrecute și înfășurate prinse una de cealaltă cu cleme (Pl. V/18-24).  

Fără a intra în detalii legate de problematica fiecărei piese, se pot face câteva 

observații importante. Dacă am privi generic și unitar tezaurul21, elementele modulare 

din componența podoabelor au un caracter compozit și ar putea reprezenta singurul caz 

până acum în care pandantivele toporaș agățate de tubuli sau verigi cu extremitățile 

petrecute, se află alături de pandantive de tip lunula perforate pentru agățarea celor de 

tip ivy leaf (Pl. V/18, 19).  

În alcătuirea colierului de la Mačvanska Mitrovica (Pl. V/19), format din verigi 

îmbinate sau prinse cu cleme, întâlnim pandantive lunula perforate pentru agățarea 

pandantivelor de tip ivy leaf într-o formă schematizată, aproape rombică. Piesele sunt 

decorate în centru cu un cerculeț, iar vârful este reliefat printr-un buton stilizat (Pl. 

V/21). Verigile cu capetele suprapuse și înfășurate sunt prinse în două rânduri cu cleme 

având prelungiri în volute decorate cu zigzaguri (Pl. V/18). 

Însă cele mai apropiate asemănări pentru pandantivele ivy leaf din colecția 

Severeanu, importante cel puțin pentru morfologie, le avem în cadrul celor cu formă 

aplatizată, agățate de lanțuri de argint și descoperite în cadrul depozitului de la Dvorska 

(valea râului Drina), sau a celor prinse cu verigi de cerceii realizați din tablă poansonată 

și de un colier cu pandantive de la Juhor (valea râului Morava)22. 

Astfel, este interesant că pandantivele ivy leaf din colecția Severeanu își găsesc 

analogii atât în tezaure îngropate în ultima decadă a sec. I p.Chr. conectate cel puțin prin 

maniera de ornamentare cu tezaure care aparțin unei faze târzii a tezaurelor dacice 

(Rovinari) și așa cum am văzut cu cele care par să fie rezultatul influențelor venite din 

spațiul dacic (Mačvanska Mitrovica), dar și în analogii cu tezaure descoperite în zona 

balcano-danubiană, datate în sec. II-III p.Chr.  

Așadar, judecând după evoluția lor morfologică și după descoperirile modeste 

de până acum, pandantivele ivy leaf s-ar putea împărți în două variante: prima le-ar putea 

încadra pe cele timpurii, cu formă schematizată aproape rombică, apoi pe cele cu formă 

lanceolată, iar a doua le-ar cuprinde pe cele care tind spre forma cordiformă, ca elemente 

ornamentale în compunerea unor cercei, coliere sau în compunerea unor lanțuri prinse 

cu fibule. 

În evoluția morfologică a pandantivelor de tip ivy leaf, presupunem că cele 

atașate colierului de la Mačvanska Mitrovica și poate și cele din colecția Severeanu, ar 

putea fi forme anterioare pentru formele complexe de mai târziu. 

                                                                 
21 Guštin, Popović 2017, p. 56-65. Inventarul tezaurul de la Mačvanska Mitrovica a fost recuperat în două 

etape, de aceea nu se poate spune cu certitudine dacă obiectele compun sau nu un singur depozit. 
22 Popović 2004, p. 46-47/Pl. 7, 48/Pl. 9, 50/Pl.12 
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În privința pandantivelor toporaș analogii importante se regăsesc în tezaurele 

provinciale de la Tekija și Bare23, dar și la Rovinari24 sau Recaș (Pl. IV/16, 17). Cu 

excepția tezaurului de la Tekija unde pandantivul toporaș este agățat prin intermediul 

unei verigi de toarta unei patera, restul sunt prinse de brățări sau verigi cu capetele 

petrecute și înfășurate. Acest tip de pandantive cu largă răspândire în zonele 

extracarpatice prin prezența exemplarelor din bronz, fier și argint, a fost împărțit în două 

subtipuri de A. Rustoiu25, iar cele din argint, fără decor, prezente în descoperirile de la 

Șaeș, Sighișoara sau Rovinari, au fost încadrate tipologic de D. Spânu în categoria 

„pandantivelor-placă în formă de topor miniatural26”. 

Ținând cont de încadrarea tipologică din literatura de specialitate, încercăm 

reclasificarea lor în trei variante care imită așa cum am mai spus, topoarele de luptă  

din fier:  

a. Pandantive simple cu baza rotunjită și laturile dublu adâncite, fără decor, de 

tip Horedt F3a (Rovinari, Șaeș, Sighișoara). 

b. Pandantive cu baza dreaptă și latura dinspre interior arcuită adâncit, imitând 

mai degrabă o secure ornamentată pe o singură față cu segmente liniare în zigzag 

intercalate cu cerculețe plasate la unghiuri și în centru, prezente în descoperiri din cadrul 

tezaurelor de la Tekija, Bare, Mačvanska Mitrovica (Pl. IV/17).  

c. Pandantive cu baza rotunjită și laturile arcuite dublu adâncit, ornamentate pe 

ambele fețe cu segmente liniare în zigzag dispuse pe margini și în centrul câmpului 

piesei. Identice din punct de vedere morfologic, ornamental și tehnic cu podoabele din 

colecția Severeanu27 (nr. cat. 5, 6 și 728), acest tip de pandantive îl întâlnim atașat de 

verigile cu extremitățile petrecute care compun lanțul din verigi din argint, descoperit 

în 1878 în comuna Recaș29.  

  

                                                                 
23 Tezaurul de la Tekija cuprinde brățări cu capetele petrecute, simple sau cu pandantive în formă de topoare 

miniaturale. În tezaurul de la Bare pe lângă aceste forme apar torques-uri torsadate, pandantive romboidale, 

un inel cu spirală sau alte forme de bijuterii; Mano-Zisi 1957. 
24 Nicolaescu-Plopșor 1941, p. 203-216; Mărghitan 1976, p. 41-45. 
25 Rustoiu 1996, p. 124, tip 4/4a și 4b; p. 326/fig. 90. 
26 Spânu 2012, p. 69, tip 2.2. 
27 Târgu-Jiu conform fișei de obiect. 
28 Piesa cu nr. cat. 7 este decorată diferit față de celelalte două prin înlocuirea decorului în zigzag cu șiruri 

duble de mici semicercuri gravate cu poansonul. Acest tip de ornamentație îl întâlnim și pe o fibulă cu placă 

rombică de schemă târzie Latène, descoperită în Bulgaria, Spânu 2012, tip 2.12. nr. cat. 206, pl. 190, p. 254.  
29 Descoperirea lanțului de verigi cu pandantive toporaș, apoi a 100 de monede dintre anii 218-251, cu cele 

mai vechi emise în perioada împăratului Decius. Contextul descoperirii nu este foarte clar, deși din notița 

apărută în 1891 s-ar putea interpreta că obiectele de argint au fost descoperite în asociere cu denari 

imperiali, t.p.q. 251 p.Chr. Pandantivele toporaș sunt comparate cu plăcile rombice ale fibulelor cu noduri, 

ornamentația în zigzag fiind realizată în manieră asemănătoare. Acest lucru l-a făcut pe L. Mărghitan să 

integreze descoperirea de la Recaș în orizontul de podoabe dacice din perioada Latène târzie, deși nu ar fi 

exclus ca ele să fie opera unui meșter provincial sau local din perioada sec. II-III p.Chr. care preia în 

ornamentarea pieselor, elemente decorative mai timpurii. Cele 100 de monede din tezaurul de la Recaș sunt 

emisiuni cuprinse între 218-251 cu analogii în tezaurele „balcano-danubiene” de la Ațel, Bălăcița, Dvorska 

sau Bela Reka; Mărghitan 1967, p. 48-50. 
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Cronologie 

În hinterlandul Dunării Inferioare sunt cunoscute mai multe tezaure bogate ce 

aparțin perioadei provincial romane și care au fost împărțite în două orizonturi30 pe baza 

descoperirilor monetare. Orizontul timpuriu al acestor tezaure din argint este alcătuit 

din descoperirile aflate în teritoriul castrelor romane de la Tekija (Transdierna), Bare 

(Viminacium), Mačvanska Mitrovica (?) sau Radenković (Sirmium) asociat conflictelor 

dintre daci și romani de la sfârșitul sec I p.Chr. Al doilea orizont cu descoperiri datate 

între sfârșitul sec. II și mijlocul sec. III p.Chr. este caracterizat prin depozite numeroase 

în Moesia Superior la Dvorska, Bela Recka, Juhor, Nova Božurna și în Dacia la Vîrtopu, 

Urdinița, Moțaței, Bălăcița, Bumbești, Ațel. 

Cu excepția descoperirilor de la Mačvanska Mitrovica (?) și Radenković (în 

teritoriul anticului Sirmium), tezaurele de la Tekija și Bare sunt asociate cu denari 

romani cu o ultimă emisiune monetară la finalul anului 81, în timpul împăratului 

Domițian. Deși caracteristicile esențiale deja discutate ale acestor descoperiri au strânse 

analogii morfologice, ornamentale și tehnice cu orfevrăria de la nord de Dunăre, datarea 

lor în sec. I p.Chr. și poate la începutul secolului următor, a dus la excluderea lor din 

grupa „dacică” de tezaure din perioada Latène târzie31. Raționamentul extinderii 

încadrării cronologice spre mijlocul/sfârșitul sec. I p.Chr. până la cucerirea romană32 

este ajutat de puține descoperiri locale. Practic putem nota tezaurul de la Rovinari ca 

singura descoperire cu piese de argint asociate cu denari romani și imperiali, t.p.q. 87 

p.Chr.33 (Pl. IV/15-16). 

În lipsa asocierii cu monede romane, încadrarea tezaurului de la Mačvanska 

Mitrovica (?) orizontului de tezaure Tekija-Bare (Pl. VIII) în contextul evenimentelor 

militare dintre daci și romani din ultima decadă a sec. I p.Chr., rămâne deschisă 

discuțiilor. 

Deși nu poate fi încadrat cu certitudine în orizontul tezaurelor de argint din 

timpul împăratului Domițian (81-96), tot prezumptiv, tezaurul de la Mačvanska 

Mitrovica (?) ar putea fi asimilat cu evenimentele din timpul lui Traian34 (101-106). Cel 

puțin pentru formă și ornamentație, dar și pentru modul de asamblare, obiectele 

recuperate din cadrul casei de licitații Gorny & Mosh constituie de asemenea o analogie 

semnificativă și este foarte posibil ca aceste descoperiri „întâmplătoare” să provină din 

arealul siturilor aflate la sud de cursul inferior al Dunării și nu din zona intra sau 

extracarpatică așa cum s-a susținut35. De asemenea, par să fie opera unui meșter 

                                                                 
30 Primul orizont este legat de conflictele dintre daci și romani (Domițian sau Traian) în ultima decadă a 

sec. I, iar al doilea este legat de incursiunile barbare în teritoriile romane de la finalul sec. II – prima jumătate 

a sec. III; Popović 2008-2009, p. 33-51; Guštin, Popović 2017, p. 53-55. 
31 Perioada de „apogeu” a orfevrăriei dacice este considerată între 30/20 a.Chr.-20/50 p.Chr; Spânu 2012, p. 145. 
32 Tezaurul de la Rovinari, fost Poiana, jud. Gorj, reprezintă singura descoperire care ar putea corespunde 

unei faze târzii a orfevrăriei din Dacia, datate la mijlocul, respectiv sfârșitul sec. I p.Chr. (cca. 30/50-100 

p.Chr.); Spânu 2012, p. 145. 
33 Tezaurul de la Rovinari a fost recent încadrat în grupul de tezaure Tekija-Bare; Guštin, Popović 2017, p. 70. 
34 Guštin, Popović 2017, p. 70. 
35 Trohani 2015 p. 111-113. 
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provincial în contextul reorganizării treptate a limes-ului moesic36 pe parcursul sec. I 

p.Chr. și mai târziu.  

Cheia soluționării problematicii acestor piese stă în elementele cu rol decorativ 

agățate de verigi sau brățări cu capetele petrecute și înfășurate în varianta pandantivelor 

toporaș (varianta cu baza rotunjită și laturile arcuite dublu adâncit, decorate pe ambele 

fețe cu segmente liniare în zigzag), a celor de formă triunghiulară apropiată într-o 

oarecare măsură de acestea, și a celor în forma frunzei de iederă în cadrul pieselor 

compozite complexe. 

Descrisă și discutată deja, ornamentația lor este o caracteristică esențială și 

reprezintă clar o influență dinspre spațiul locuit de daci, transmisă tehnic de meșterii 

itineranți și preluată de cei provinciali de la sud de Dunăre.  

Într-un exercițiu de imaginație, pandantivele de tip ivy leaf sau cele 

triunghiulare (poate și cele în forma de lunula), par să facă parte din categoria 

podoabelor de port feminine, în forma unor garnituri de podoabe specifice pentru moda 

vestimentară de tip Menimane37. Astfel, pandantivele placă din colecția Severeanu ar 

putea reprezenta piesa centrală a unui colier purtat în jurul gâtului sau suspendat în zona 

pieptului cu rol de „medalion”. Considerăm că încadrarea lor cronologică este dificilă 

în lipsa analogiilor mai clare și a cunoașterii provenienței. Deși indică o puternică 

influență dacică cu analogii stilistice care sunt apropiate de obiectele din cadrul 

tezaurelor dacice, originea pentru forme nu este în Dacia. Piesele din colecția Severeanu 

sunt rezultatul simbiozei influențelor dinspre lumea greco-elenistică, reflectată în creații 

locale specifice, originale. De aceea credem că aceste piese sunt forme târzii ale unor 

modele clasice realizate de către meșteri provinciali în epoca romană timpurie într-o 

adaptare conservatoare a tradițiilor stilistice mai vechi. Cu toate că analogiile stilistice 

cu piesele din cadrul orizontului de tezaure Tekija-Bare (Serbia) și Rovinari (Oltenia) 

ar putea indica o încadrare cronologică între ultima decadă a sec. I p.Chr. și începutul 

sec II p.Chr., propunem datarea pandantivelor placă cu mici pandantive ornamentale ivy 

leaf în sec. II-III p.Chr. Această încadrare cronologică care ar putea fi restrânsă către 

sfârșitul sec. II și începutul celui următor, este susținută de caracteristicile morfologice 

ale acestor podoabe care evoluează pe parcursul acestui interval cronologic în forma 

unor bijuterii complexe38 în compunerea cărora elementele ornamentale de tip ivy leaf 

se află prinse de lanțuri din zale grupate, atașate fibulelor cu genunchi sau cu capul în 

                                                                 
36 Împărțirea de către Domițian a Moesiei după anii 85/86 în Moesia Superior și Inferior. Reorganizarea 

treptată a limes-ului moesic pe parcursul sec. I p.Chr și ocuparea castrelor de la Singidunum (Belgrad) și 

Viminacium (Kostolać), construirea la est de castrele legionare a castrelor auxiliare de la Novae (Cezava), 

Smyrna (Boljetin), Taliata (Donji Milanovać), distruse în urma evenimentelor din 68/69, refăcute în timpul 

Flaviilor și afectate din nou în timpul invaziei din 85/86. În timpul lui Traian au loc lucrări de refacere a 

drumurilor (92/93), a construcției unora noi în zona Cazanelor Dunării (100) și a întăririi castrelor; 

Petolescu 2010, p. 83. 
37 Vestimentația ceremonială de tip Menimane (Stela lui Blusus și Menimane) este dovedită de numeroase 

reliefuri funerare care oglindesc suita de obiecte de port formată din fibule, colane, lanțuri cu medalioane 

sau brățări; Spânu 1990, p. 128. 
38 Două piese de acest fel se află și în Colecția „Maria și dr. George Severeanu”; Severeanu 1935, p. 208-209. 
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formă de ancoră39; de altfel, asocierea lanțurilor din zale cu fibule devine o caracteristică 

pentru tezaurele descoperite pe valea râului Drina în Serbia, în Pannonia și Oltenia 40. 

Un alt exemplu este piesa cu alcătuire complexă din cadrul tezaurului de la 

Nova Božurna, care completează această evoluție a bijuteriilor cu elemente decorative 

de tip ivy leaf pe parcursul sfârșitului sec. II și prima jumătate a sec. III p.Chr. în epoca 

Severilor. Încă o dată, numitorul comun al acestei piese este tipul de verigă cu capetele 

petrecute și înfășurate, unite printr-o tijă îndoită dreptunghiular de care au fost agățate 

plăcuțe triunghiulare sau dreptunghiulare și mici verigi care au la rândul lor patru 

pandantive ivy leaf cu perle semisferice atașate41. Pandantivele în forma frunzei de 

iederă sunt realizate realist și prezintă o evoluție clară a formei spre conturul cordiform. 

În schimb, comparativ cu pandantivele ivy leaf, semnificația celor toporaș ar 

putea fi legată de caracterul războinic al elitelor care purtau aceste pandantive-amuletă 

(cu rol apotropaic) în componența unor variate podoabe complexe masculine. Verigile 

cu capetele petrecute, prinse una de cealaltă sau cu cleme, formau probabil centuri cu 

pandantive toporaș ornamentale, fără a exclude ipoteza ca ele să fi fost purtate și în jurul 

gâtului sub forma lanțurilor-coliere (asemeni celui de la Recaș). Același lucru îl putem 

bănui și pentru plăcuțele rombice de la Poiana-Rovinari (Pl. IV/15) cu analogii în 

tezaurul Bare42, descoperit în teritoriul castrului de la Viminacium sau a verigilor cu 

pandantive toporaș aplicate (Pl. IV/16) care ar fi putut forma garnituri de tip centură. În 

privința cronologiei pandantivelor toporaș, acestea apar în cadrul descoperirilor în a 

doua jumătate a sec. I a.Chr., rămân în modă pe toată perioada sec. I p.Chr și poate până 

la sfârșitul sec. II p.Chr., cu final în prima jumătate a sec. III p.Chr. Prezente în cadrul 

orizontului de tezaure de argint dacice, tipice perioadei Latène, verigile cu capetele 

petrecute și înfășurate sunt mai degrabă reprezentative pentru sfârșitul sec. I a.Chr. – 

începutul sec. I p.Chr., deși rămân în modă o lungă perioadă de timp și în perioadă 

romană. Pe baza analogiilor morfologice și stilistice, verigile cu pandantive toporaș din 

colecția Severeanu se datează în sec. II-III p.Chr. 

Obiectele din colecția Severeanu, și vorbim în special de cele cu pandantive ivy 

leaf, deși nu sunt cunoscute pentru ele analogii în spațiul Daciei, pot fi încadrate în 

categoria descoperirilor târzii ce ar putea fi văzute din perspectivă istorică în contextul 

reorganizării limes-ului moesic, probabil produsul unui meșter provincial (?). O posibilă 

argumentație conform căreia aceste descoperiri fortuite au fost rezultatul unor practici 

depoziționale deliberate sau a prăzilor care ar putea fi legate de evenimentele militare 

din timpul lui Domițian sau Traian sau mai târziu, rămâne greu de dovedit în lipsa 

contextelor arheologice clare care ar putea lămuri sau explica motivul îngropării lor.  

                                                                 
39 Pe monumentele funerare romane de pe valea râului Drina (Bajina Bašta, Voljevica, Crvica, Skelani, 

Seča Reka) este clar reliefat modul de purtare a acestor podoabe prinse cu fibule în zona umerilor de care 

sunt suspendate lănțișoare cu pandantive ivy leaf cu contur complex. Popović 2008-2009, p. 37-41, Fig. 

1.2. Conform analizei autoarei, aceste podoabe au fost încadrate într-un orizont de tezaure cu ultime 

emisiuni monetare în 182, 242, 254 și 258 p.Chr. Lanțurile la care sunt atașate fibule ancoră din Colecția 

„Maria și dr. George Severeanu” au analogii în descoperirile de la Dvorska, Janja, Bela Reka, Szalacska, 

Ațel și Bălăcița; Popović 2011, p. 182/fig 7. 
40 Popović 2011, p. 182 
41 Popović 1996, p. 80, nr. cat. 95. 
42 Popović 1994, p. 209-210, nr. 68-69. 
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Interpretarea arheologică a analizelor XRF și a detaliilor fotografice RTI43 

Analizele metalografice realizate până acum asupra podoabelor de argint și a 

monedelor, au condus la rezultate relative cu caracter general ce au oferit o perspectivă 

incompletă în raport cu materia primă folosită în toreutica pieselor individuale sau 

care alcătuiesc tezaure și depozite. Exceptând analizele metalografice realizate în anii 

`60 și `7044 pe câteva eșantioane, cele mai recente și relevante analize au fost realizate 

și publicate în 2009 pe obiectele ce compun tezaurului de la București-Herăstrău45, 

sau în 2014 pe cele din alcătuirea tezaurelor de argint de la Agighiol, Peretu, Craiova 

și Poroina46.  

Trebuie subliniat faptul că procedeele tehnice de cementare sau sulfurare a 

galenei argentifere sau a separării argintului din zăcămintele aurifere, presupun activități 

complexe și cunoștințe tehnologice care nu erau cunoscute în perioada antică47. Pentru 

obiectele de argint din perioada târzie a Latène-ului au fost emise două ipoteze 

considerate ca variante verosimile pentru procurarea materiei prime48: reciclarea 

monedelor de import și exploatarea la scară mică a zăcămintelor aurifere aluvionare și 

a filoanelor de suprafață. În contextul unei convertiri a monedei în podoabe, piesele care 

fac obiectul studiului nostru ar putea fi puse în conexiune cu reformele monetare din 

timpul lui Domițian și a reorganizării provinciei Moesia, când importul de monedă 

romană post-augusteică crește considerabil. Cu toate acestea, analizele metalografice 

care ar putea să dovedească procedeul de reciclare a monedei pentru obținerea materiei 

prime rămân inconsistente49. 

Analizele recente ale podoabelor și monedelor din componența tezaurului de la 

București-Herăstrău sau a celor pentru tezaurul celtic de la Židovar (Serbia)50 au 

conturat o posibilă modificare deliberată a aliajului prin adăugarea de cupru sau staniu51. 

Rațiunea acestui procedeu constă într-un proces de rafinare a obiectelor în funcție de 

întrebuințarea/folosirea obiectelor sau în funcție de proprietățile pe care acestea ar fi 

trebuit să le aibă la final. Conform aceleiași analize, s-a considerat că metalul pieselor 

destinat prelucrării prin repusaj și poansonare are o concentrație crescută de argint în 

comparație cu altele unde procentul considerabil de cupru a fost adăugat deliberat pentru 

a asigura o rezistență mecanică sporită.  

Pentru analizele utilizând fluorescența de raze X realizate de noi a fost folosit 

un spectrometru portabil Bruker Tracer S1 Titan XRF capabil să detecteze elemente de 

                                                                 
43 Fotografiile RTI (Reflectance Transformation Imaging) au fost realizate de Oana Borlean (Institutul 

Național al Patrimoniului). 
44 Analize realizate în laboratoarele din Cluj și publicate în reviste și periodice de către C. Preda (1957), H. 

Țintea, C. Kovács(1964), E. Stoicovici, I. Winker (1967). 
45 Spânu, Cojocaru, 2009, p. 97-116. 
46 Constantinescu et alii. 2014, p. 646-667. 
47 Inconsistența dovezilor arheologice cu privirea la desfășurarea activităților metalurgice de amploare 

înainte de cucerirea romană; Iaroslavschi 1997, p. 19; Spânu 2012, p. 89-90. 
48 Spânu 2012, p. 90. 
49 Confecționarea obiectelor de argint prin reciclarea monedelor este presupusă pentru zonele de est și sud-

carpatice lipsite de resurse argentifere; Rustoiu 1996, p. 39 
50 Živković et alii 2014, 157-173. 
51 Spânu, Cojocaru 2009, p. 102-103. 
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la sodiu (Na, număr atomic 11) la uraniu (U, număr atomic 92), oferind o paletă largă a 

elementelor chimice identificabile52. 

Rezultatele analizelor au fost influențate și de stadiul de conservare al pieselor, 

în acest sens menționăm că piesa compozită cu pandantive ivy leaf cu nr. cat. 2, 

pandantivul în formă de lunula și cele trei piese cu verigi și pandantive toporaș nu au 

fost restaurate și prezintă pe suprafața acestora impurități și urme de oxidare.  

Pentru analiza realizată pe suprafața pieselor au fost luate probe pe fiecare din 

elementele modulare care alcătuiesc piesele compozite (nr. cat. 1, 2, 5, 6, 7) și una sau 

două pe cele singulare (nr. cat. 3, 4). Prin urmare, cu mici excepții, un procent 

semnificativ de cupru (Cu) în cadrul aliajului bazat pe argint (Ag) ar putea indica un 

procedeu de prelucrare urmărit pentru toate piesele, în care pregătirea materiei prime 

putea fi rezultatul unei contopiri a mai multor cantități de metal cu concentrații diferite. 

În funcție de graficul obținut de noi pentru variabile procentuale ale componentelor 

principale (Ag, Cu), dar și a prezenței sau absenței elementelor chimice minore (Pl. XI), 

obiectele studiate de noi se grupează în funcție de materia primă folosită astfel: 

O parte din elementele care formează piesa compozită cu nr. cat. 1 (nr. inv. 

19255) se grupează cu pandantivul în formă de lunula cu nr. cat 4 (nr. inv. 19256) și cu 

verigile cu pandantive toporaș cu nr. inv. 5, 6, 7 (nr. inv. 19252, 19253, 19254) în zona 

centrală a graficului cu procente mai reduse de cupru.  

Dintr-un aliaj mai puțin uniform bazat pe un procent semnificativ de cupru, cea 

de-a doua piesă compozită cu nr. cat. 2 (nr. inv. 19257) se află în afara acestei grupări 

împreună cu pandantivul ivy leaf singular cu nr. cat. 3 (nr. inv. 19258) și în mod 

neobișnuit cu pandantivul ivy leaf central al piesei cu nr. cat. 1 (cel decorat cu crucea 

gamată), cel al piesei cu nr. inv. 2 și cu cel de tip toporaș al piesei cu nr. cat. 7.  

Prin urmare, fie că reprezintă sau nu o producție locală, distribuția 

componentelor chimice indică existența minereurilor din surse diferite folosite la 

pregătirea materiei prime pentru piesele în discuție. 

 

Pandantive-placă de formă rectangulară cu mici elemente ornamentale ivy 

leaf asamblate pe un fir torsadat 

Așa cum s-a observat pe parcursul studiului nostru, în colecția Severeanu se află 

două piese cu morfologie similară. Concentrația de argint a plăcii rectangulare pentru 

piesa cu nr. cat. 1 este de 82%, sârma torsadată și modelată în bucle de care sunt atârnate 

pandantivele ivy leaf are o concentrație ce tinde spre 86%, iar pandantivele, două din 

cele trei, au o concentrație de 85%-89%. Pandantivul atașat pe bucla din mijloc a sârmei 

torsadate, decorat în zigzag cu o cruce gamată are o concentrație de 54% argint în 

combinație cu 40% cupru și 3% zinc. Clema de prindere decorată cu spirală, unde 

                                                                 
52 Rezoluția acestui aparat și a metodei XRF este considerată excelentă deoarece pot fi detectate elemente 

urmă la nivel ppm (part per milion). Astfel, o tensiune variabilă de până la 50 keV poate fi aplicată asupra 

unui tub pe bază de Rodiu (Rh), pentru a genera un fascicul de particule. Spectrele de raze X caracteristice 

sunt înregistrate cu ajutorul unui detector pe bază de siliciu (Silicon Drift Detector - SDD). Aparatul 

folosește un tub Rh, astfel încât razele X generate să fie ușor recunoscute și eliminate ca parte a fasciculului 

de ioni care sondează suprafața. Utilizarea unui alt tub anodic ar implica riscul unor elemente parazitare 

înregistrate în fiecare spectru. Razele X de rodiu vor fi încă detectate, dar, deoarece rodiul este unul dintre 

cele mai rare elemente de pe Pământ, răspunsul caracteristic va fi ușor recunoscut și eliminat. 



196 

prezența niturilor pentru fixare sau refixare ca urmare a unei reparații ar putea influența 

analiza, are o concentrație de 61% argint în combinație cu 32% cupru și 4% zinc. 

În concluzie, concentrația de argint pentru piesa cu nr. cat. 1 este de 82-90%, cu 

excepția pandantivului de tip ivy leaf agățat central de bucla sârmei torsadate, unde 

procentele majoritare sunt împărțite între argint 54% și cupru 40%.  

Distribuția grafică a elementelor chimice se schimbă radical în cazul piesei cu nr. 

cat. 2 unde concentrația de argint este de 50-60% și 22-40% cupru. Din nou pandantivul 

central de tip ivy leaf are o concentrație împărțită între argint 50% și cupru 40%.  

În concluzie, dacă majoritatea elementelor care compun obiectele compozite se 

grupează într-o distribuție relativ unitară o parte din acestea generează o distribuție 

variată, în mare parte în exteriorul celor două piese compozite. Acest lucru ar putea 

sugera ideea că materia primă folosită este una eterogenă și că în procesul de 

manufacturare s-au folosit aliaje obținute din lingouri cu concentrații chimice diferite.  

 

Pandantivele individuale de tip ivy leaves și lunula  

Cele două pandantive individuale au concentrații chimice distincte: pandantivul 

de tip ivy leaf are o concentrație de 51% argint și 42% cupru, și se grupează cu 

pandantivele centrale ale pieselor compozite cu nr. cat. 1 și 2, iar cel de tip lunula are o 

concentrație de 76% argint și 11% cupru, în zona unde sunt grupate elementele care 

formează piesa compozită cu nr. cat. 1. În cazul pandantivului în formă de lunula zona 

centrală analizată a scos în evidență un procent de 49% plumb (Pb), ca rezultat al unei 

lipituri realizate pentru montarea unei bucle de prindere53. 

 

Verigi loop in loop cu pandantive toporaș  

Într-o anumită măsură, distribuția grafică a elementelor chimice rezultată din 

analiza verigilor cu pandantive toporaș este asemănătoare cel puțin pentru două din cele 

trei piese complexe care se grupează unitar în partea centrală a graficului. Astfel, piesele 

cu nr. cat. 6 și 7 au fost realizate din argint cu o concentrație a verigilor cu capetele 

petrecute cuprinsă între 83%, respectiv 88%. Diferențele sau variațiile procentului de 

argint au fost observate la pandantivele toporaș unde prima piesă are o concentrație 

împărțită între argint de 63% și cupru 34%, în timp ce la a doua s-a identificat o 

concentrație de 82% argint și 18% cupru. Verigile cu capetele petrecute și înfășurate din 

componența acestor piese se grupează în partea stângă a graficului fiind apropiate una 

de cealaltă și sugerând folosirea aceleiași surse de materie primă. Din nou pandantivele 

toporaș sunt prezente în grafic în afara acestor grupări. Pandantivul toporaș pentru piesa 

cu nr. cat. 6 se grupează mai degrabă cu elementele care compun piesa cu nr. cat. 5, iar 

cel pentru piesa cu nr. cat. 7, care este unul diferit morfologic și stilistic de celelalte, se 

află mult în afara graficului. Poate că din punct de vedere tehnic acest pandantiv cu 

clemă de prindere a fost adăugat într-o etapă secundară în scopul prinderii sale de una 

din verigi. 

 

                                                                 
53 Piesa cu nr. de inv. 19257 este nerestaurată și prezintă urme de coroziune și oxidare activă. De aceea, 

rezultatele XRF trebuie luate cu mici rezerve și ar trebui repetate după îndeplinirea operațiunilor de 

restaurare. 
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Nr. 

Cat. 

Nr. 

Inv. 

Denumire probă Cu% Ag% Pb% Sn% Zn% Au% 

1 19255 placă rectangulară 12,82 82,13 2,17 - 2,54 - 

19255 ivy leaf 1 4,67 89,86 2,63 - 2,13 - 

19255 ivy leaf 2 (central) 40,14 53,91 1,62 - 3,23 - 

19255 ivy leaf 3 7,62 85,51 3,33 - 2,75 - 

19255 sârma torsadată 6,82 86,18 2,72 4,02 1,56 - 

19255 clema de prindere 32,01 60,76 1,94 1,11 3,59 - 

2 19257 placă rectangulară 22,39 59,68 1,34 - 2,21 - 

19257 ivy leaf 1 26,96 64,58 2,15 - 2,14 - 

19257 ivy leaf 2 (central) 40,22 49,56 1,36 0,93 3,42 - 

19257 ivy leaf 3 32,48 58,13 2,43 0,79 2,12 - 

19257 sârma torsadată 20,48 68,04 1,51 2,16 1,75 - 

19257 clema de prindere 18,41 78,96 0,64 - 0,11 - 

3 19258 pandantiv tip ivy 

leaf 

41,84 51,13 1,96 1,61 2,89 - 

4 19256 pandantiv tip lunula 16,46 73,99 2,88 - 2,33 - 

5 19252 verigă 1 (spire) 34,98 61,87 1,31 - 1,61 0,22 

19252 verigă 1 37,61 58,83 1,18 - 2,07 0,31 

19252 verigă 2 30,66 65,75 1,55 - 1,65 0,34 

19252 verigă 2 (spire) 23,41 72,72 1,67 - 1,85 0,34 

19252 pandantiv toporaș 21,87 73,64 2,11 - 2,03 0,34 

6 19253 verigă 1 (spire) 16,85 79,85 1,66 - 1,63 - 

19253 verigă 1  8,49 86,95 2,23 - 2,32 - 

19253 verigă 2  13,14 82,65 2,03 - 2,17 - 

19253 verigă 2 (spire) 26,22 70,81 1,68 - 1,29 - 

19253 pandantiv toporaș 33,59 62,65 1,49 - 2,06 0,21 

7 19254 verigă 1 (spire) 17,09 79,31 1,89 - 1,71 - 

19254 verigă 1  8,21 87,32 2,06 - 2,41 - 

19254 verigă 2  7,79 88,43 1,71 - 2,08 - 

19254 verigă 2 (spire) 7,36 88,71 1,59 - 2,09 0,24 

19254 pandantiv toporaș 17,96 81,69 0,24 - - - 

Tabel 1. Concentrația elementelor chimice din piesele studiate determinată prin 

analiza XRF (Pl. XI). 

 

Totodată, analizele au relevat prezența unor urme de stibiu (Sb) în compoziția 

chimică a pandantivului toporaș din cadrul piesei cu nr. cat. 7. Prezența stibiului, mai 

ales în concentrații reduse, poate reprezenta o amprentă caracteristică a locului de 

proveniență a materiei prime utilizate. În cazul de față, un procent redus de stibiu poate 

reprezenta o marcă a minelor din Transilvania54. 

Dacă la aceste piese se observă folosirea unui aliaj de bună calitate, la piesa cu 

nr. cat. 5 raportul dintre argint și cupru se schimbă radical prin folosirea la realizarea 

verigilor a unei materii prime cu o concentrație de 59%-66% argint în combinație cu 

30%-37% cupru. Pandantivul toporaș are un procent de 74% argint, 22% cupru și un 

                                                                 
54 Bugoi et alii 2005. 
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procent semnificativ de 0,34% aur, element urmă care ar poate fi mai degrabă rezultatul 

procesului de cupelare folosit pentru pregătirea aliajului și nu al impurităților naturale. 

 

Conform analizelor metalografice și macroscopice ale pieselor studiate de noi 

se pot reliefa câteva concluzii generale: 

Conform modului în care se grupează aceste piese în cadrul graficului (Pl. XI), 

putem concluziona că materia primă avută la dispoziție de către meșterul orfevru este 

una neomogenă și ar putea oglindi prezența cantităților de metal din mai multe surse 

diferite55, rar se poate vorbi pe baza asemănărilor dintre concentrațiile de argint și cupru 

de aceeași sursă a materiei prime. Pe de altă parte pandantivele placă cu ornamente ivy 

leaf și perechea de verigi cu pandantiv toporaș cu clemă de prindere par să fi fost 

realizate și asamblate în mai multe etape. Nu este clar dacă prezența cuprului în 

concentrații semnificative ar putea fi explicată de adăugarea intenționată cu scop de 

întărire mecanică56, însă variabilele graficului indică folosirea unei materii prime 

obținute printr-o reducere defectuoasă a minereului din care a rezultat aliajul folosit la 

manufacturare. 

După cum încă nu avem dovezi arheologice pentru exploatarea minereului sau 

procesarea metalurgică în cadrul unor ateliere de bijuterii, este dificil de indicat poziția 

geografică a surselor de metal folosite. Aceste obiecte sunt probabil opera unor meșteri 

itineranți care puteau lucra cu materia primă a beneficiarului sau cu mici lingouri pe 

care le puteau folosi cu ușurință în deplasările lor. 

În mod inedit în ajutorul analizei acestor piese a fost aplicată metoda fotografică 

RTI57 (Reflectance Transformation Imaging) cu scopul identificării informațiilor de 

suprafață care nu sunt vizibile în urma unei examinări empirice directe. Fotografiile au 

fost realizate numai pentru cele două pandantive placă (nr. cat. 1, 2). Imaginile rezultate 

au pus în evidență degradările fizice recente, dar și ca urmare a unei folosiri îndelungate. 

Pentru ambele piese s-a folosit un poanson ascuțit utilizat de orfevru la gravarea 

decorului în zigzag, cât și la realizarea proeminențelor hemisferice într-o manieră și stil 

liber de aplicare a ornamentației. Fisuri ale unora din proeminențele hemisferice indică 

un mod defectuos de prelucrare, simplu, schematizat și lipsit de finețe (Pl. VI/25-30; Pl. 

VII/31-36). 

 

Excurs despre proveniența pieselor din Colecția Severeanu 

Cu excepția verigilor cu pandantive toporaș achiziționate la Târgu-Jiu pentru 

restul pieselor nu avem informații privind proveniența (Pl. IX-X). Putem face însă 

câteva speculații pe baza pieselor publicate de dr. George Severeanu în diverse articole. 

În publicația Buletinul Societății Numismatice Române din 1928, în cuprinsul 

subcapitolului Dispariția aurului. Apariția epocei de argint58, există prima mențiune 

                                                                 
55 Posibilele surse de materie primă folosită de către meșterii orfevri și care ar putea indica o rețea variată 

de procurare a materialului. 
56 Spânu, Cojocaru 2009, p. 97-116; Constantinescu et alii 2014, p. 645-666. 
57 Imaginile RTI sunt compuse din informațiile obținute din mai multe fotografii digitale ale unui subiect 

fotografiat dintr-o poziție a camerei statice. În fiecare fotografie, lumina este proiectată dintr-o direcție diferită 

sau cunoscută. Acest proces produce o serie de imagini ale aceluiași subiect, cu diferite evidențe și umbre.  
58 Severeanu 1928, p. 20-22. 



199 

despre descoperirea unui torque la Craiova pus în analogie cu torques-urile din cadrul 

tezaurului de la Săliștea, un colan de argint „găsit în Jiu”, dar și mențiunea unor achiziții 

recente de la Silistra sau a unei brățări din argint „din Iași”. Într-un alt articol din 193759 

au fost publicate mai multe colane notate ca fiind de tip dacic: un colan realizat dintr-o 

bară de argint rotundă în secțiune, patru colane descoperite (nu achiziționate) în Oltenia, 

cu menținea că cele patru piese au fost descoperite împreună și un colan cu verigi simple 

descoperit la Sistov (Bulgaria). În manuscris este folosit verbul intranzitiv discovered 

ce ar putea indica descoperirea lor împreună poate într-un depozit (?). În continuare, în 

același articol mai sunt descrise o serie de brățări din bronz descoperite în Dobrogea 

(Constanța, Mangalia), sau Bulgaria (Silistra, Cavarna, Sistov, Rusciuc, Varna, Plevna, 

Sofia) și în mod insolit o piesă descoperită în zona fortificației dacice Sarmizegetusa. 

De această dată este folosit termenul found cu sensul de descoperire accidentală, ce ar 

putea indica faptul că au fost achiziționate de pe piața de antichități după descoperirea 

lor fortuită.  

O altă informație importantă este legată de două fibule cu pandantive, 

considerate podoabe de argint dacice realizate sub influență romană și care „i-au fost 

aduse din Munții Gorjului”. Este vorba de fibule cu capul în formă de ancoră, unite 

printr-un lanț de care au fost atașate pandantive de tip ivy leaf sau în forma de disc 

perforat în centru (sec. II-III p.Chr). 

Așadar, este foarte probabil ca piesele studiate de noi să fi fost recuperate, sau 

ca multe altele salvate, de Severeanu de la reciclare/topire în condiții necunoscute la 

sfârșitul sec. XIX sau în primele decenii ale sec. XX60. 

Despre contextul arheologic sau împrejurările în care au fost descoperite piesele 

nu avem informații, chiar dacă le putem încadra în contextul unor practici depoziționale 

în locuri izolate (depuneri votive în mediul natural?), or în sensul acesta, mențiunea 

aducerii obiectelor din Munții Gorjului sau din albia râului Jiu ar putea fi relevante din 

punct de vedere al informației. Prin urmare, dacă aceste piese provin sau nu din teritoriul 

castrelor romane (Singidunum, Viminacium, Novae, Taliata sau Boljetin de la sud de 

Dunăre pe cursul său inferior) din Oltenia (Jud. Gorj), astăzi este greu de dovedit și 

plasează contextul lor istoric în zona supozițiilor. Pe de altă parte, numeroasele 

descoperiri din Oltenia, nord-vestul Bulgariei și vestul Munteniei arată cel puțin o 

distribuție densă a căilor de circulație a metalului prețios61. 

Paradoxal, analogiile relative pentru piesele din colecția Maria şi dr. George 

Severeanu, provin tot din „descoperiri întâmplătoare” recuperate de pe piața anticarilor sau 

de la casele de licitație și nu din descoperiri documentate62. În lipsa contextului arheologic 

al descoperirii, comparațiile sunt întotdeauna limitate și regionale, de aceea rămâne de văzut 

dacă descoperirile viitoare vor deveni cheia înțelegerii depline a acestor obiecte. 

 

                                                                 
59 Severeanu 1937, p. 41-53. 
60 Astancăi 1971, p. 2-4. 
61 Spânu 2012 p. 160-161, fig. 69. 
62 Cercetările ulterioare descoperirii întâmplătoare a tezaurului de la Rovinari, realizate de Nicolăescu-

Plopșor, nu au oferit indicii legate de practici cu caracter funerar sau legate de o locuire, tezaurul de la 

Mačvanska Mitrovica a fost recuperat în două etape de la un colecționar, iar piesele recuperate de statul 

român de la Munchen în 2013 au fost recuperate de la Casa de licitații Gorny & Mosh. 
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Muțumiri 

Fotografiile detaliate ale pieselor din care au rezultat imagini RTI au fost 

realizate de Oana Borlean (Institutul Național al Patrimoniului), iar cele pentru ilustrație 

au fost realizate de fotograful Cristian Oprea (Muzeul Municipiului București). 

Transmitem mulțumiri lui Daniel Spânu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”) 

pentru discuțiile noastre și pentru volumul dedicat tezaurelor dacice. De asemenea, le 

mulțumim și colegilor nostri de la Muzeul Național de Istorie a României, George 

Trohani, Corina Borș și Sorin Oanță-Marghitu pentru cunoștințele lor, materialele 

suplimentare și ajutorul oferit în privința obiectelor care se află în custodia muzeului.  

Mulțumim, de asemenea domnului Vasile Opriș pentru revizuirea materialului 

și pentru sprijinul oferit, și de asemenea celorlalți recenzori care au muncit parcurgând 

și adnotând prezentul studiu. 
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ROMAN COARSE WARES FROM THE RURAL SETTLEMENT  
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Cuvinte cheie ceramică grosieră, ceramică lucrată la mână, epocă romană, geți. 

 

 

Abstract: The paper presents and discusses within a preliminary typology, the 

most frequent coarse ware types discovered during the excavations of a Roman edifice 

from the settlement at Acic Suat, Tulcea County. The fragments originate from both 

wheel and hand-made pots, as well as casseroles, pans and lids. Although not the most 

spectacular ceramic category, the coarse ware can offer information about the local 

economy in terms of trade and local productions, the dietary preferences of the people 

using it, and last but not least, in particular cases, the presence of certain ethnic groups 

within a community, in our case, the Getae.  

Rezumat: Articolul prezintă și discută în cadrul unei tipologii preliminare cele 

mai frecvente tipuri de ceramică grosieră descoperită în timpul cercetărilor 

arheologice la un edificiu roman din așezarea de la Acic Suhat, jud. Tulcea,. 

Fragmentele provin de la oale, lucrate atât la roată, cât și de mână, caserole, tigăi și 

capace. Chiar dacă nu este cea mai spectaculoasă categorie, ceramica grosieră oferă 

informații despre economia locală din punctul de vedere al comerțului și producției 

locale, despre preferințele culinare ale celor care le-au folosit, dar atestă și prezența 

unor anumite grupuri etnice în cadrul unei comunități, în cazul de față, a geților.  

 

 

The site at Acic Suat is located between two major ancient cities, Histria and 

Argamum, on the shore of Golovița Lake, Baia, Tulcea County. From an 

administrative point of view, the site was located in regio Histriae1. There are 43 

rural settlements mentioned in Moesia Inferior2, of which 12 fall within the 

administrative territory of Histria.3 The investigations at Acic Suat began in 2011 

with surveys aimed at identifying potential traces of the settlement, followed by the 

excavation of a few diagnostic trenches, and since 2015 a systematic research 

                                                                 
* Bucharest Municipality Museum. 
1 For regio Histriae see CIL III 12489 = ISM I 373; ISM I 329; ISM I 343; ISM V 123; ISM V 124; Avram 

1981-1982, p.113-120; Avram 1990, 26-28; Bărbulescu 2001, p.34-35. For the duality regio-territorium 

and the relation to strategia see Matei-Popescu 2018. The identification of the site was made during the 

French-Romanian Project Programme ANR Pont-Euxin, Baralis, Lungu 2015. 
2 Bâltâc 2011, p. 143–149. 
3 ISM I, 324-328, 330- 332, 343- 347, 349-352, 358, 360, 363, 368-370, 372, 378; CIL III, 14442. 
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project began, continued to the present year (2019) (Pl. I, 1)4. The excavation 

unearthed a building from the early Roman period, with five rooms, a corridor and 

a paved courtyard (Pl. III). Thus far, the edifice appears to have had two phases of 

construction, and its collapse was triggered by abandonment as no traces of violent 

destruction were observed. It must be underlined that the ceramic finds are in a very 

fragmentary state and given the building’s proximity to the present day surface, the 

upper layers contain mixed materials, a consequence of the agricultural works. 

During this paper I will reference finds from another Roman building partially 

uncovered during the 2011 diagnostic excavations. 

The coarse pottery discovered and processed thus far includes eight main types 

of wheel-made pots, casseroles and pans, three types of hand-made vessels, as well as 

lids, both wheel and hand-made. We separated the finds into types based on 

morphological features in order to have a better understanding of their presence on the 

site, and made the appropriate attributions when dealing with already existing types. We 

included fabric samples and for the final publication there will be a detailed table for 

each type including all the finds. Although not the most spectacular ceramic category, 

the cooking wares can offer information about the local economy in terms of trade and 

local productions, the dietary preferences of the people using it, and last but not least, 

in particular cases, the presence of certain ethnic groups within a community, in our 

case, the Getae.  

 

Wheel-made pottery 

The wheel-made coarse ware includes five types of pots, ollae, one type of 

casserole and two types of pans – with their variations, and lids. Apart from their 

respective features within the typology, all pots have small, constricted necks leading 

directly to the body of the vessels. The reason is related to the interior ridge present on 

the rims, meant to allow the positioning of the lid. These features, together with the 

traces of burning found on most of the coarse wares, leads to the assumption that these 

vessels’ prime use was cooking rather than storage. All the pots are made from coarse 

fabric, ranging from yellowish-red to strong brown, with numerous inclusions, and most 

of them with traces of exposure to fire. 

Pots included in Type 1 are the most numerous and have beaded and flaring 

rims, and an interior ridge, some variants showing a much rounder rim or a deeper 

interior ridge. The shape seems to have been popular both during the early and the later 

Roman times with discoveries all over the province, both in urban and rural settlements5, 

                                                                 
4 Baralis, Dupont et alii 2011; Baralis, Lungu 2015; Lungu, Baralis et alii 2012, Baralis, Lungu et alii 2017. 

Vasile Canarache made the first excavations, Canarache 1953, p. 136-142; in the 80s several surveys were 

conducted in the area at Caraburun and Sinoe by A. Avram, O. Bounegru and C. Chiriac referring probably 

to this site (Avram, Bounegru, Chiriac 1985, p.119-122. 
5 Honcu 2017, p. 43-44, nos. 2 and 4 dated to the 2nd-3rd centuries AD; close to our site are finds at the rural 

settlement at Fântânele - Suceveanu 1998, Pl. VII.10, Pl.IX. 41, Pl. XII. 101; at Histria -Suceveanu 2000, 

p. 113-117, type XXXV dated to the 2nd- 3rd centuries AD; Bădescu, Cliante 2015, p. 219, nos. 43-44/Fig.4. 

3-4, dated to the end of the 6th century-beginning of the 7th century AD; at Argamum – Honcu 2017, no.2, 

Pl. 1.2; at Callatis - Opaiț, Ionescu 2016, Pl. XXII-XXIII, nos. 129-131; at Tropaeum Traiani – Cătăniciu, 

Barnea 1979, Fig. 146, nos. 4.1 and 5.2, together with early Roman materials from the 2nd and 3rd centuries 
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revealing the conservative nature of both potters and consumers. The rim fragments 

from Acic Suat show slight variations and a wide range of fabrics (Pl. III). 

1. US42 (36-41). Diam. 14 cm. Hp. 4.9 cm. 

Beaded rim, with a fine groove on the interior and on the body. Coarse fabric 

7.5YR5/8 strong brown, with white inclusions and traces of exposure to fire. 

2. US1, c.6, -0.22 m. Diam. 16/18 cm. Hp. 2.3 cm. 

Beaded rim, with a fine groove on the interior. Coarse fabric 5YR5/6 yellowish 

red and Gley 1 4/N gray, with inclusions. Traces of exposure to fire. 

3. US37, c.13, - 0.30 m. Diam. 14 cm. Hp. 1.7 cm. 

Beaded rim, with a fine groove on the interior. Coarse fabric 10R4/6 red; mica 

and inclusions. 

Traces of exposure to fire. 

4. US34, c. 12. Diam. 16 cm. Hp. 2.6 cm. 

Slightly beaded, flaring rim, with a fine interior groove. Coarse fabric 5YR4/4 

brown, with inclusions. 

5. US34, c.14, 0.25/27 m. Diam. 15 cm. Hp. 2.8 cm. 

Beaded rim, with a fine groove on the interior. Coarse fabric 10YR4/2 dark 

grayish brown, with fine white inclusions, mica and traces of light exposure to 

fire. Another fragment in US36. 

6. US34, c.13. Diam. 14 cm. Hp. 3.1 cm. 

Beaded rim, with a fine groove on the interior. Coarse fabric 2.5YR4/6 red, with 

inclusions.  

Traces of exposure to fire. One more fragment in US 44. 

7. US57, c.16. Diam. 18 cm. Hp. 3.4 cm. 

Beaded rim, with a fine groove on the interior. Coarse fabric 2.5YR4/8 red; with 

inclusions. 

Another fragment in US44. 

8. US18, c.5, CDE, -0.41 m. Diam. 14 cm. Hp. 3.3 cm. 

Beaded rim, with a fine groove on the interior. Coarse fabric 2.5YR3/2 dusky 

red, with inclusions. Traces of exposure to fire. 

9. US37, c.13, -0.50 m. Diam. 12 cm. Hp. 2.7 cm. 

Beaded rim, with a fine groove on the interior. Coarse fabric 2.5YR6/8 light red 

and Gley 6/N gray, with fine white inclusions. Reddish on both surfaces. Five 

more fragments with same diameter.  

10. US34. Diam. 12 cm. Hp. 1.4 cm. 

Beaded rim, flaring, with a groove on the interior. Coarse fabric 2.5YR5/6 

strong brown, with mica, white inclusions even in surface. Another fragment 

in US5. 

Type 2 includes pots very similar to the previous type, with rather skewed 

and slightly flaring rims, and a deep interior ridge for positioning the lid (Pl. IV, 11-

12). Analogies for these pots are found in major sites in the province, such as 

                                                                 
AD; at Măcin, at close proximity to Arrubium - Paraschiv 2004, Pl. III, no. 13. A similar find comes from 

the rural settlement at Sarichioi-Sărătura – Baumann 1995, Pl. XVI, no. 7 with a grooved body. 
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Histria6, Fântînele7 Ibida, Noviodunum and Troesmis8, Callatis9, Tropaeum 

Traiani10, and also at Acic Suat from the brief excavation of the first Roman house 

in 201111. 

11. US55-59, c. 18, -0.20/22 m. Diam. 8 cm. Hp. 4.1 cm. 

Skewed rim, with a fine groove on the interior and globular, grooved body. 

Coarse fabric 7.5YR4/3 brown, with numerous inclusions. Another fragment in 

US 24, with coarse fabric 2.5YR5/8 red. 

12. US1 end, c. 5 BC3, 0.32. Diam. 8-10 cm. Hp. 1.5 cm. 

Flaring rim, with a groove on the interior and a fine one on the body. Coarse 

fabric 2.5YR5/8 red, with white inclusions and mica. Slight traces of exposure 

to fire. 

Type 3 pots have vertical rims with a flat top, one variant showing a very fine 

groove that allows the positioning of the lid (Pl. IV). Similar pots were discovered in 

the province12 and considered local imitations of the Aegean types13. Similar vessels 

were discovered at Acic Suat during the excavations of first Roman house in 201114. 

13. US54, c.15, 1/2E. Diam. 13, Hp. 5.6 cm. 

Flaring, rectangular rim, biconical and grooved body. Coarse fabric Gley1 5/N 

gray; numerous inclusions, visible in surface. Traces of exposure to fire. 

14. c. 13, debris. Diam. 10 cm. Hp. 6.7 cm. 

Vertical rim, constricted neck and globular body. Coarse fabric 2.5YR5/8 red, 

with numerous inclusions. 

Type 4 consists of pots with beaded and flaring rims (Pl. IV, 15-16). The first 

fragment finds analogies at Histria.15 Further analogies can be found at Fântânele16, 

                                                                 
6 Suceveanu 2000, type XXXVII, nos. 10 and 15, both considered local products dated by the author, 

spanning between 100-250 AD and 250-378 AD. 
7 Suceveanu 1998, Pl. XII.99. 
8 Honcu 2017, p.45-47, type I, nos. 8, 17, 25. 
9 Opaiț, Ionescu 2016, Pl. XXIII, no. 132. 
10 Cătăniciu, Barnea 1979, Fig. 168, 5.1. 
11 Honcu 2016, p. 81, type III, not featured. 
12 Honcu 2017, p. 53 – for discoveries made at Argamum, Ibida; Noviodunum, Tomis, Halmyris and 

Durostorum, all dated to the 2nd - 3rd centuries AD. At the rural settlement from Fântânele – Suceveanu 

1998, Pl. Pl. VII.11, Pl. XII.100,106, Pl. XIV.136, 141. At Histria there are two close analogies – Suceveanu 

2000, type XL, Pl. 61, nos. 12 and 14, both considered local productions by the author. Also found at 

Callatis - Opaiț, Ionescu 2016, Pl. XIV, nos. 138-140 and Telița-Amza, Baumann 1995, Pl. LXIII.1. 
13 Opaiț, Ionescu 2016, type III, p. 75; Taras 2014, Fig. 9. 
14 Honcu 2016, Type IV. For details on the excavation see Iacob 2012, p.229; the house was partially 

uncovered. 
15 Suceveanu 2000, p. 123, type XXXVIII, especially no. 4 with the grooved body and considered an 

undoubtedly local product by the author, and dated at the beginning of the 2nd century AD, although most 

of the other finds are also considered local. The second fragment, with its pointy tip is reminiscent of the 

African casserole type Hayes 197, dated from the late second to the mid third century. However, the 

morphology and fabric does not allow our vessel to be considered as such, but it may suggest that the potter 

was influenced by the African merchandise – Hayes 1972, p. 209, fig. 36. 
16 Suceveanu 1998, Pl. IX.46, Pl. XIV.137. 
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Argamum17, Tropaeum Traiani18 and Troesmis19 while another similar pot was 

discovered at the rural settlement at Telița Amza20. 

15. US27, c. 7, HI 5-4. Diam. 20 cm. Hp. 3.2 cm. 

Flaring and beaded rim, grooved body. Coarse fabric 5YR4/4 reddish brown, 

black on surface with mica and inclusions. Traces of exposure to fire. 

16. c. 7, East profile. Diam. 18 cm. Hp. 4.9 cm. 

Beaded, flaring and slightly skewer rim. Coarse fabric 5Y4/1 dark gray and 

10YR4/3 brown, with numerous inclusions. Traces of exposure to heavy fire. 

Type 5 pots have flaring rims, skewed and profiled on the exterior, with an 

interior groove (Pl. IV, 17a-b-18). There are two variants, of which the first is the most 

common among our finds. Closest analogies are found at Fântânele21 and Histria for the 

2nd – 3rd centuries where there are many variants of the shape22, while further variants 

are to be found at Niculițel and Noviodunum, and were considered to be storage 

vessels23. Although fragment 17b shows exposure to heavy fire, both fragments have 

the same type of fabric. Fragment 18 is very similar with Aegean pots.24 

17.  (a) US1, c.5, - 0.20 m. Diam. 16 cm. Hp. 3.3 cm. 

Vertical, skewed rim, grooved body. Coarse fabric 5YR6/8 reddish yellow and 

trace of gray at core, with mica and inclusions. Traces of exposure to fire. (b) 

Another fragments is form US 26, coarse fabric 5YR6/8 reddish yellow, with 

mica and numerous inclusions and traces of exposure to heavy fire. 

18. US27, c. 7, 0.20-0.25 m. Diam. 16 cm. Hp. 2.9 cm. 

Flaring and flat rim, grooved on the exterior. Coarse fabric 2.5YR5/8 red, with 

mica and inclusions, some large. Traces of exposure to fire. 

The following two types are casseroles and pans (Pl. IV-V). The casseroles have 

a horizontal, everted rim, slightly leaning inward. Analogies are to be found at numerous 

sites in the province25 and are considered to be of an Aegean origin26. Item no. 19 is the 

most complete and we can see the concave wall of the body; the following fragments 

are less well preserved and could have also continued with a carinated body. The pans 

can also be divided into two sub - types: pan with everted, beaded rim (no. 22) and pan 

                                                                 
17 Honcu 2017, type VI, Pl. VI, no.53. 
18 Cătăniciu, Barnea 1979, p. 185, Fig. 152, no. 5(7) for the first item 19 and p. 188, Fig. 162, no. 5(7) for 

item no. 20. 
19 Baumann 1980, p. 191, Pl. 22, no. 7 as analogy for our item 20, while mentioning that the find from 

Troesmis is gray ware. 
20 Baumann 1995, p. 164, Pl. LXIII, no. 5. 
21 Suceveanu 1998, Pl. IX.44 (for our no. 18). 
22 Suceveanu 2000, p.117-119, type XXXVI, Pl. 51-52, most finds are considered local productions. Similar 

vessels with triangular section of the rim are attested at Niculițel and Noviodunum - Honcu 2017, type III 

pots, Pl. XIII, nos. 125-125. 
23 Honcu 2017, nos. 124-125, Pl. XIII. The vessels featured here have a much larger rim diameter of 19-22 cm. 
24 Istenic, Schneider 2000, Fig.4, no. 5 
25 Honcu 2017, p. 83-90 features several variants of which nos. 143, 148 from Ibida are the most similar to 

our items. The author also stated that these vessels have an Aegean origin and list an almost complete 

bibliography for those discoveries. Because we are within the administrative territory of Histria it must be 

mentioned that several variants of such casseroles are also attested here, Suceveanu 2000, type XXIV. 
26 Hayes 1983, p. 105, type Knossos II; Taras 2014 discuses vessels similar to our items, Figs. 10, 16. 



220 

with flaring, beaded rim (no. 23). Analogies are to be found at Histria27, Argamum, 

Ibida, Noviodunum28 and Callatis.29 

Type 6 - casseroles 

19. US25, c.7, 0.30 m. Diam. 22 cm, Hp. 4.8 cm. 

Flaring, horizontal rim. Coarse fabric 7.5YR4/4 brown, with numerous 

inclusion. Traces of exposure to fire. Another fragment in US 26. 

20. US2 end, c.7, -0.20/25 m. Diam. 20, Hp. 1.4 cm. 

Flaring, horizontal rim. Coarse fabric, 5YR5/6 yellowish red and 5YR5/1 gray, 

with mica and inclusions. Traces of exposure to fire. 

21. Us18, c.5, CE4, -0.40/42 m. Diam. 26, Hp. 1.7 cm. 

Flaring, horizontal rim, oriented inwards. Coarse fabric, 2.5Y4/3 olive brown, 

with mica and inclusions. Traces of exposure to fire. 

Type 7- pan.  

22. US27, c.7, -0.30/32 m. Diam. 26 cm, Hp. 1.7 cm. 

Everted, beaded rim, conical body and flat base. Coarse fabric, 7.5Y4/4 brown 

and black, with mica and inclusions. Traces of exposure to heavy fire. 

Type 8 – pan 

23. US21, c.4, AB3, -0.50 m. Diam. 25, Hp. 2.7 cm. 

Flaring, beaded rim, with a groove. Coarse fabric, 10YR5/4 yellowish brown, 

with fine inclusions. Light brown coating. 

 

The last items in the wheel-made category are the lids, represented by a knob 

and four rims. Although there are not many such discoveries published, analogies can 

be found at Argamum, Niculițel, Ibida, Noviodunum30 and Halmyris.31 There is also a 

hand-made lid, featured in its respective category (Pl. V no.35). Item no. 24 seems to 

belong to the same typology as a find from Histria.32 

24. US54, c. 15. Diam. 2 cm. Hp. 4.9 cm. 

Fragmentary lid with a round knob, grooved and conical body. Coarse fabric 

5YR5/6 yellowish red, with mica, inclusions and traces of exposure to fire. 

Another fragment in US 18. 

25. US44, c. 14, -0.50 m. Diam. 17 cm. Hp. 1.2 cm. 

Rim, slightly beaded. Coarse fabric 7.5YR4/2 brown, with few inclusions and 

traces of exposure to fire. Another similar fragment in US18. 

26. US1, c. 14, SE. Diam. 22-24 cm. Hp. 1.9 cm. 

Rim with a fine groove on the interior. Coarse fabric 7.5YR5/6 strong brown, 

with inclusions and traces of exposure to fire.   

                                                                 
27 Suceveanu 2000, Type XXIX for no. 20 and types XXVII-XXVIII for nos. 22-23. 
28 Honcu 2017, types II-III, Pl. XVIII-XX; 
29 Opaiț, Ionescu 2016, Pl. XXVI-XXVII, nos 151-152 shallow casseroles, no. 163. 
30 Honcu 2017, Pl. XXX, features finds from all four sites. 
31 Topoleanu 2000, Pl. XXXVII. 
32 Bădescu, Cliante 2015, p. 220, Fig. 4/9, dated from the 2nd century to the 7th.  
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Hand-made pottery 

Among the coarse wares discovered during the excavations there is a significant 

number of hand-made fragments. Although most of them are in very fragmentary state, 

there are profiles that can be attributed to a particular type of vessel and allow for 

analogies to be made, both for cooking and table wares. During the first excavation 

seasons of the site, a different sector also revealed traces of habitation, with 

constructions made both from stone and perishable materials. It must me mentioned that 

the author of the first excavation makes no mention of any handmade fragment 

discovered during excavation.33 Many of the analogies for the jar-shaped pots come 

from southern Romania, where these coarse decorated vessels, with both alveolar bands 

and knobs, are attested at various sites34. In Dobrudja also, analogies for these are to be 

found at various sites and the patterns are similar in all settlements from the 1st and 2nd 

centuries AD,35 but also a continuity of production up to the 5th century AD.36 It is worth 

mentioning that hand-made fragments with both flaring and straight rims, typical 

decorations, considered pots-jars were discovered during the excavations of another 

early Roman settlement - Fântânele, also in the territory of Histria37. Fragments from 

such hand-made coarse vessels continue to exist at the 2nd and 3rd-century settlements, 

although to a lesser extent.38 Apart from the pots and the jars, one hand-made bowl was 

discovered in a context with Roman materials39 and the traces of exposure to fire may 

suggest a different use than serving. In the case of the last discussed item, the base could 

come from a similar vessel previously discovered at Ibida.40 Almost all of the fragments 

show traces of exposure to fire and one may assume they had been used for cooking. 

However, one cannot be sure that cooking was their last manner of use or if they were 

re-used for storage following multiple uses as cooking ware and subsequently lost their 

resistance to fire. Two particular fragments drew our attention, both sherds with 

decoration, wheel-made, which would indicate an evolution of the local tradition pots 

towards technology, but also a trait of conservatism and the desire to keep producing 

specific ceramic items (Plate VI, 35-36). Furthermore, the fabric of item no. 36 is similar 

to that of some of the Type 1 wheel-made pots. 

                                                                 
33 Iacob 2012, p. 229; http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4842&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman--

Argamum-2011 
34 Popilian 1976; Bichir 1984, pl. 133; Ignat, Vintilă, Gavrilă 2015, pl. X.160-161 at Bucharest-Străulești, 

with variations on decorating patterns. 
35 Baumann 2009 for the settlements near Noviodunum: Pl. II pots with flaring rims from Horia, Pl. II pots 

with flaring rims from Telița-Valea Amzei, Troesmis, Enisala, Sarichioi Sărătura, Revărsarea –Cotul 

Tichilești, Pl. V pots with flaring rims from Telița-Amza; Crișan 1969, 160-63; Honcu 2016, pl. I, nos. 12-

14 at Argamum; Honcu 2017, Pl. XXXIII for Enisala; Bogdan-Cătăniciu, Barnea 1979, figs. 141, 149-150 

for Tropaeum Traiani; Simion 1971, 64 for Enisala, and bibliography; Opaiț, Ionescu 2016, Pl. XXV, no. 

145 for Callatis; Chiriac, Iconomu 2005 for Floriile; Irimia 2007 and bibliography. 
36 Scorpan 1970 discusses hand made vessels found in both rural and urban settlements, including Histria, 

even during Late Antique, but the archaeological contexts are unclear. 
37 Suceveanu 1998, Pl. XV. 160-161, Pl. XVII. 178. 
38 Nuțu 2009, for a vicus near Babadag, and Nuțu, Costea 2010. At Aegyssus it seems that the fine table 

ware consists only of Pontic and Eastern wares; only some of the coarse wares follow the local tradition.  
39 There are other hand-made vessels found in mixed contexts, alongside Hellenistic and Archaic materials. 
40 Honcu 2017, p. 178, Pl. XXIII, no. 298. 

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4842&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman--Argamum-2011
http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4842&d=Jurilovca-Tulcea-Capul-Dolojman--Argamum-2011
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Type 1 pots have flaring, slightly rounded rims, with or without decoration (Pl. 

V). The fabric is porous with numerous inclusions, with the colour ranging from reddish 

to dark brown and black. 

27. Us1 end, c.6, -0.28 m. Diam. 16 cm. Hp. 3.5 cm. 

Hand-made rim, flaring, decorated with a band made out of circular 

impressions. Coarse fabric,  

7.5YR7/8 reddish yellow, black at core, with numerous inclusions and dense mica. 

28. Us2, c. 1, south profile. Diam. 18 cm. Hp. 4.1 cm. 

Hand-made rim, rounded and slightly flaring. Coarse fabric 5YR4/6 yellowish 

red, with numerous inclusions. Other similar fragments in US 48. 

29. US 18, c.3, -0.31-0.41 m. Diam. 18 cm. Hp. 5.2 cm. 

Hand-made rim, flaring. Coarse fabric, 10YR4/2 dark grayish brown with mica 

and numerous inclusions. Similar finds in US 55-59. 

Type 2 pots have rather vertical and slightly incurved rims, with or without 

decoration. The fabric is porous and dark colored, with or without decoration. 

30. Us10, c.2, EF1. Diam. 20 cm. Hp. 4 cm. 

Hand-made rim, straight, decorated with a girdle made out of circular 

impressions. Coarse fabric, 2.5YR4/1 dark gray, with mica, numerous 

inclusions. Traces of exposure to fire. 

31. Us49, c. 11. Diam. 12 cm. Hp. 3.8 cm. 

Hand-made rim, vertical, slightly inwards. Coarse fabric2.5YR4/4 reddish 

brown, with numerous inclusions. Traces of exposure to fire. 

Type 3 includes a hand-made bowl, with inverted rim and a hand made ring 

base.  

32. Us44, c. 14 NE, -0.50 m. Diam. 14 cm. Hp. 2.7 cm. 

Hand-made rim, skewed, slightly inwards. Coarse fabric 2.5YR4/4 reddish 

brown, with numerous inclusions. Light gray on the exterior, smoothed. 

33. Us57, c. 16. Diam. 4 cm. Hp. 3.8 cm. 

Hand-made ring base. Coarse fabric, black, with numerous inclusions, exposed 

to heavy fire. 

Lid 

34. US1 end, c. 5, Bc3, -0,32 m. Diam. 14 cm. Hp. 1.8 cm.  

Hand-made rim with a fine groove on the interior. Coarse fabric 7.5YR4/6 

strong brown, with inclusions. Gray on surface. Several other fragments of 

hand-made lids in US 16, 26 and 35. 

 

*** 

 

The wheel-made coarse ware consists of various types and it must be said that 

they were discovered in a very fragmentary state and in all areas of the excavation, but 

mainly to the exterior of the edifice (Pl. II). Two small hearths have been discovered so 

far, but without consistent ceramic finds in their perimeter (one sherd included in Type 

I). All of the types identified have analogies in the province, especially in the nearby 

Histria metropolis, which is not surprising considering the standards of Roman 
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production and the proximity to our site. The wheel-made coarse-ware comes from a 

yet unknown production centre, as no kiln was discovered on site and there are no 

archaeometric analyses available in order to confirm if at least some of the vessels 

originated from Histria. The standardization of shapes is obvious at all sites in the 

province, both urban and rural. However, from a morphological point of view, there is 

a clear Aegean influence in case of some of the finds, especially the casseroles, although 

we cannot presume an actual Aegean origin, but rather a tendency of local potters to 

imitate those shapes. This can be the result of the amphorae trade, as certain coarse 

wares could have arrived in the Black Sea cities together with the main cargo41. At this 

stage of the ceramic research and the ongoing excavation of the site, we do not have a 

clear statistic for the amphorae recovered from the excavation in order to determine the 

percentage of the Aegean amphorae by comparison with other centres. Thus far, most 

of the identified amphorae fragments originate from the Pontic area and are considered 

to have contained fish products42, while from the Aegean space only the fragments from 

Käpitan II amphorae are thus far counted. The trade of cooking wares must have been 

widely developed if we consider that a vessel made for this purpose had a relatively 

short use of more or less than a year. Other than physical damage, vessels could have 

become useless after frequent uses, as the pores would have absorbed residues from 

cooking43. During the excavation no waste pits of discarded domestic refuse were 

identified, with the main area used for this purpose being the courtyard. Following 

earlier research, it is plausible that the sherds were discarded along with other types of 

refuse within the perimeter of the house such as the yard or even re-used in certain 

instances.44 Most of the cooking ware fragments were recovered from the perimeter of 

the house, only the Type 1 pots and the hand-made sherds were found inside the 

building, corresponding to its last period of use (Plate II). 

Although there is not a large amount of local hand-made pottery discovered, 

there is a percentage that cannot be disregarded and begs further questions and 

discussions. Does the presence of these finds imply that locals inhabited the site or is it 

a sign of trade with one or more local settlements? Did the Roman settlers occupy a 

previous Getae settlement? If we are talking of trade, what was the main merchandise - 

the vessels, their content (when speaking of jars) or both? All three questions are very 

hard to answer. However, we can only presume that the pottery was local, as no kilns 

or traces of pottery firing were identified; another presumptions is that the pottery, either 

wheel- or handmade, was brought from the nearby urban centres or other rural 

settlements. The pots or jars are believed to have been also used as small size storage 

vessels, with capacities between 5-10 litres, and 22-37 litres for the bigger ones, 

respectively. Because these vessels show no traces of insulation, it is unlikely that they 

were used for liquids, but rather for cereals, while their small dimensions would have 

                                                                 
41 Aegean amphorae were estimated as the largest imports during early Roman time and contained mainly 

wine, Paraschiv 2006, p. 145-146. 
42 Mușat-Streinu 2017. 
43 Pena 2007, p. 57. Absorbing residue would have altered taste, thus some vessels could have received 

another function after prolonged use. This also raises the question of how disposable were the cooking 

wares (p. 58). 
44 Pena 2007, p. 316. For a discussion on recycling see p. 320-322. 
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made them very useful in a household on a daily basis.45 The featured hand-made pots 

have diameters spanning from 16 to 20 cm, and the larger ones were very well suited 

for storage. Vessels with high porosity are not suitable for long storage of liquids, but 

are advantageous for short term storage of water, while the minerals cover the pores 

over time making the vessels suitable for other purposes, such as cooking.46 Cooking 

wares with high porosity can reduce the thermal stress, while the absence of corners and 

angles prevents moisture from collecting.47 However, the most efficient cooking wares 

should have thinner walls48, such as the wheel-made pots.  

In trying to bring further information about the agricultural labours in the 

settlement, the analysis performed revealed the presence of wheat, millet and barley, 

but also of lentils, peas and elderberry, leading also to a better understanding of the 

dietary habits of the inhabitants49. More information about the diet of the settlers is 

offered by further analysis of the bone remains, revealing that villagers raised cattle, 

pigs and goats. At Acic Suat, the ratios are as follows: goats 45.5%, (small sized) cattle 

33.6%, pigs 9.6%, horses 8.4% and dogs 3.2%.50 Fish was also consumed at the site, 

and thus far pike, perch, and also sturgeon are attested51. 

 

*** 

Research in the inland of the Black Sea shows a rich and extensive landscape 

during the first centuries following the Roman conquest, not only from the point of view 

of the various types of settlements, but also from the point of view of the people 

inhabiting them. The settlement at Acic Suat must have had close links with the nearby 

metropolis, as ceramic evidence suggests, and not only a similar preference for certain 

vessels, but also the direct use of the pottery produced at Histria.52 Furthermore, in 

support of this assumption, aerial photographs offered insights regarding the secondary 

roads connecting the metropolis with its territory, and such a road was identified in the 

proximity of the settlement at Acic Suat (Pl. I, 2). The entire area shows a network of 

roads connecting not only the major centers, but, most importantly, also the rural 

settlements.53 One particular road seems to connect the city with the mines at Altin Tepe 

where it is presumed that Lai and Bessi were brought to perform the mining54, thus 

attesting the presence of other populations alongside the Getae in the regio Histriae.55 

                                                                 
45 Grigoraș 2018, p. 8, 12. 
46 Rice 1987, p. 231. 
47 Rice 1987, p. 231. 
48 Rice 1987, p. 237 
49 Baralis, Lungu et alii 2017, p. 477. For further analyses and discussions on the diet of people see Honcu 

2017, p. 163-171. 
50 Baralis, Lungu et alii 2017, p. 477. 
51 Baralis, Lungu et alii 2017, 478. Analyses were performed by Myriam Sternberg, Centre Camille Julien, 

Aix-Marseille Universite-CNRS. 
52 If we are to follow Suceveanu’s hypotheses regarding local products. 
53 Baralis, Lungu et alii 2017, p. 466-468. 
54 It could very well lead directly to the settlement, but so far we are not sure of its exact extent; Doruţiu-

Boilă 1971, 42; Panaite 2014, p. 51-52; Baralis, Lungu et alii 2017, p. 466-467 and Matei-Popescu 2018, 

p. 114 for the settlers.  
55 ISM I, 324, 326-332; Avram 2007. 
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Furthe evidence of a Getae settlement is the vicus Buteridava that existed up to the 3rd 

century AD in region Histrae.56  

Within the territory of Histria, the earlier excavations at Fântânele yielded 

evidence of occupation from the early Roman period as well as dwellings belonging to 

the local population57. At Ibida, excavations in various areas of the city revealed the 

presence of local pottery in the early Roman layers.58 Also located in the regio is another 

small settlement called Histria β, similar to ours, indicating an occupation span between 

the 2nd and 4th centuries AD. Similar to Acic Suat, the archaeological layer was close to 

the surface and damaged by agricultural labour. The finds include local hand-made 

pottery and numerous bone fragments, leading the authors of the excavation to suggest 

that the settlers were mainly shepherds.59 We have already mentioned other sites from 

the province where local pottery was discovered when discussing the analogies for the 

pottery from Acic Suat.60 Local hand-made pottery is attested at numerous sites in the 

province as late as the 5th century in certain cases61, for example at Dinogetia where the 

most numerous finds were discovered62. However, this type of finds disappear from the 

archaeological layers by the end of the 3rd century. It is worth mentioning that the gray 

fine wares present in most Getae sites disappear even earlier, being slowly replaced by 

Pontic red-fabric products and Roman imports, leading to the presumption that the hand-

made ones had only a household use.63 Beyond the obvious advantage of the wheel-

made pottery - its increased quality and resistance -, there can be a secondary reason for 

renouncing traditional pottery. This can be related to the long term Romanization 

process that the local population was submitted to and leading eventually to the adoption 

of the Roman way of life and with it, its pottery.64 The process might have been 

accelerated by the Edict of 212 granting Roman citizenship to all inhabitants of the 

Empire, and also acting like a psychological motivator for renouncing traditions and 

fully committing to the Roman way. This can also be illustrated by means of epigraphy, 

and one example is Daizus Comozoi interfectus Castabocis who had named his two sons 

Iustus şi Valens 65, obvious Roman names, probably in an attempt to help them easily 

blend into the Roman society.  

Although only one building was fully excavated in the settlement at identified 

at Acic Suat, the surveys and the materials recovered come together in offering insights 

                                                                 
56 CIL III, 14447. 
57 Suceveanu 1998. 
58 Honcu 2017, p. 150-152. 
59 Lungu, Bounegru, Avram 1984, p.93. Several other areas of potential habitation were noted by means of 

surveys and short term excavations, see. Avram, Bounegru, Chiriac 1985. 
60 Lungu, Bounegru, Avram 1984, 85–100. The dating to the 4th century is based on the coins discovered. 
61 Ştefan et alii 1955, 14, fig. 2.2; Scorpan 1970 - Histria–Sector ER, Valul lui Traian, Histria, Sacidava, 

Valea Seacă, Runcu; Limanu, Ovidiu also in later dated contexts, but that can be due to a compromised 

archaeological layer. However, they do attest the presence of local Getae either before or together with the 

Romans in earlier times. 
62 Barnea 1955, 105; Ştefan et alii 1960, 587; Ştefan, Barnea, Mitrea 1962, p.676. 
63 Ther, Manger, Gregor 2015, 143. 
64 Honcu 2017, p. 144-157. 
65 CIL III, 14, 214, Barnea 1998, 223. 
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on the lives of the people inhabiting it, the use and re-use of daily objects, their potential 

origin and last but not least, the economic ties that bound them to other centers. 

 

*** 

I would like to thank the anonymous reviewers for their helpful suggestions and 

comments. 
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Abstract: The aim of this paper is to revisit three Roman lamps with 

gladiatorial decorations from the Maria and Dr. George Severeanu collection in order 

to properly integrate them to the established typologies, discuss their provenance and 

elaborate on the iconography. The lamps originate at Tomis, Romula and 

Constantinople, three different regions of the empire and depict several types of 

gladiators: secutor, murmillo, thraex and retiarius. The fourth item discussed in the 

paper is novel and unique to the collection: the marble head of a secutor gladiator, 

depicted in an oriental manner and with analogies in the eastern provinces. 

Rezumat: Scopul lucrării este de a rediscuta trei lămpi romane cu iconografie 

gladiatorială din colecția Maria și dr. George Severeanu, în vederea integrării lor în 

mod corespunzător în tipologiile cunoscute, de a discuta proveniența lor și temele 

iconografice. Lămpile provin de la Tomis, Romula și Constantinopol, trei regiuni 

diferite ale imperiului și înfățișează gladiatori de tipul secutor, murmillo, thraex și 

retiarius. Cel de-al patrulea obiect discutat în lucrare este inedit și unic în colecție: 

capul de marmură al unui gladiator secutor, înfățișat în manieră orientală și cu 

analogii în provinciile de est. 

 

The paper presents four artefacts related to the gladiatorial phenomenon, 

specific to Roman entertainment: three lamps and the head of a statue. Two of the lamps 

are fragmentary, but all three preserve the discus with its iconography: depictions of 

weapons used during fights, a single gladiator, respectively a pair of them during a fight. 

The lamps were previously published by George Severeanu himself1. The same 

publication featured another lamp (discovered at Tomis) of the same type, with the 

possible depiction of yet another gladiator, rendered frontally and holding a weapon2. 

None of the lamps are stamped, but two lack their bases. One opinion states that these 

unstamped lamps were the products of minor workshops with a limited ability to 

                                                                 
* National Heritage Institute. 
 Bucharest Municipality Museum. 
1 Severeanu 1936, p. 66, no. 64; p. 70, no. 76 and p. 70-71, no. 75. 
2 Severeanu 1936, p. 68, no. 71. The lamp is no longer part of the collection, present location is unknown. 
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distribute their merchandise (on the local market only, or perhaps in the territory).3 

Lamps decorated with gladiators peaked in popularity during the reign of Augustus as 

images of power spread all over the empire and thus the iconography was copied and 

reproduced by several workshops.4  

 

Methodology 

 The three lamps featured in this article come from Romula, Tomis and 

Constantinople, respectively. The fourth item with gladiatorial iconography, the head 

of a statue, is of unknown provenance. In order to fully render all the details of the 

decoration, RTI (Reflectance Transformation Imaging) technology was used. RTI is a 

photographic method that catches the surface, colour of a given object, and allows the 

controlled lighting of the item from all angles. The software that accompanies the 

method increases the quality of each feature of the object. The equipment used included: 

a DSLR camera, lens with focal length between 24 mm and 50 mm, a tripod as stable 

as possible, two reflective balls (can be found in the RTI KIT from the Cultural Heritage 

Institute - CHI), a flash or continuous light source, a remote control to trigger the camera 

and, optionally, a computer. The RTI technique involves obtaining ca. 40-50 

photographs of the item from a fixed position of the camera. During the photography, 

the light source moves from one point to another to obtain a light hemisphere. The flash 

must be positioned so that it forms an imaginary dome or an umbrella with 12 spikes. 

We can imagine a clock whose hours represent the initial positions from which the light 

source moves. Along the spikes of the imaginary umbrella the light source moves, 

maintaining the same distance to the centre of the object, towards the camera. For 

example, if four photographs (four positions of light) are taken along each spike, 48 

pictures result for the surface of an object. 

 The last item, the head of statue, was analysed using photogrammetry, a 

technique that determines exactly the shapes, dimensions and positions in space of fixed 

or moving objects in the field. Obtaining a three-dimensional digital model of an object 

using the photogrammetry technique involves photographing the item from several 

angles so that the photos overlap at 70-80%. There are two methods by which an object 

can be photographed: by using a rotary table on which the object is placed and is 

photographed from fixed points or by photographing around the object (in the case of 

large objects or archaeological sites). In order to take quality photographs, studio photo 

equipment is necessary, such as: a tent with light source, a tripod, continuous light or 

flashes, umbrellas, a rotary table, a graded scale, a DSLR type device, lenses that do not 

deform the object (focal length not be smaller than 24 mm and larger than 70 mm). It is 

necessary to use the camera's manual settings using an aperture between f / 5.6 and f / 

11, ISO as low (100-200), adjusting the balance of white.5 Creating the three-

dimensional digital model in AgiSoft involves several stages: uploading the photos and 

                                                                 
3 Benea 2008, p. 308. This opinion concerns the workshops in Dacia, where, at Romula, there was an 

anonymous lamp production. The stamped lamps from Romula were traded with other centers from the 

province and from Moesia Inferior, Moesia Superior and Pannonia (p. 324). 
4 Koutoussaki 2015, p. 181, Fig. 6 – a gladiator pair fighting. 
5 Matthews 2008, p. 33-35; Mudge et alii 2010; http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/. 

http://culturalheritageimaging.org/Technologies/RTI/
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their processing to remove the background behind the object, aligning the photos (Align 

Photos) to create a sparse point cloud, creating a dense point cloud (Dens Cloud). The 

first steps involve creating the geometry of the object, followed by the following two 

steps to create the texture of the object: generating the triangulation (Build Mesh) and 

creating the texture (Build Texture). The 3D object can be then exported in different 

formats such as FBX, Wavefront OBJ, PDF, Stanford PLY, U3D etc. 

 

Typology 

Lamps nos. 1 and 2 belong to the same type: Loescke IV-Bailey type B group 

II or the the Deneuve type V A, dated most likely to Augustan -Claudian times up to the 

early Flavian6. The third lamp preserved only the discus making its integration to a 

certain type very difficult, but could fit into the same typology as the other two. In the 

Augustan period, this type of lamps appeared mostly in the Mediterranean and the 

Adriatic provinces, later spreading east.7 There are several variants of these lamps, 

starting from the nozzle shapes, but the discus is almost always decorated, hence the 

name Bildlampen also given to them.8 The shape was imitated by Pontic workshops 

during the 1st century AD. The motif of gladiatorial weapons also appears on other types 

of lamps, for instance on the Loeschcke type I – Bailey A group III, with a triangular 

nozzle; an example is to be found in the Getty museum collection.9 The same collection 

also holds two lamps of the Loeschcke IV type similar to our nos. 2 and 3, from the 

point of view of the renditions: one shows a gladiator depicted from the frontal view, 

with the head turned towards the right10, the second shows a pair of gladiators during 

fight.11 Lamps similar to the ones in our collection were discovered at Tomis12, Măcin13 

and Barboși14 and were dated to the 1st–2nd centuries AD. The lamp discovered at 

Barboși is fragmentary, but preserves still part of the depiction of a gladiator. It was 

discovered in the castellum, dated to the 2nd century AD and thought to have originated 

in a workshop in Knidos.15 Another lamp from Dacia, of the same type, was discovered 

at Porolissum, also a military camp, depicting a thraex gladiator, and was dated to AD 

106–118.16 Although made with a mould, lamp no. 2 preserves on the interior of the 

discus the fingerprints of the artisan preparing the clay (Pl.II.5). 

                                                                 
6 Leibundgut 1977, p. 171, no. 236; Bussiere 2017, p.121, during the reign of Trajan, maybe even Hadrian. 
7 Liușnea 2016, p. 309. Many types are also present in the Athens, Athenian Agora VII, nos. 38-40, 147, 

170, 249, 320, 325, 835-843. 
8 Bailey, Wohl 1975; II, 1980; III, 1988. 
9 Bussiere, Wohl 2017, p. 76, no. 93. The collection also comprises other lamps with various depictions of 

gladiators (in pairs - nos. 107,108, 199, 227, 346, 403, 407, 418, 440; single – no. 132, 419; helmet – no. 

134). Categories of gladiators depicted: essedarius 132, 199; hoplomachus 108, 346, 403, 440; lanista 107; 

myrmillo 107, 227; retiarius  407; samnit 346, 440; secutor 407; thrax 89, 107, 168, 403, 418; venator 485. 
10 Bussiere, Wohl 2017, p. 123, no. 168. 
11 Bussiere, Wohl 2017, p. 149, no. 217. 
12 Iconomu 1967, type XI, p. 12, Fig. 23, p. 58-60. 
13 Harţuche, Bounegru 1984, p. 222, 223, 224, Pl. II.4. 
14 Liușnea 2016, type Loeschcke IV, but not with gladiatorial depictions. 
15 Liușnea 2016, p. 313-314, Fig. 3. 
16 Roman 2005, p. 173, 232, Fig. 62 and Pl. 9, no. 71. 

https://www.amazon.de/Annalis-Leibundgut/e/B001JXOOJA/ref=dp_byline_cont_book_1
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At Tomis, there are workshops indicated by the discovery of moulds. Of the 

finds from Tomis, one seems to represent a similar item to our no. 1, with depictions of 

weapons, but it was made of coarser fabric and shows a cruder rendition.17 Another 

lamp, of a different type and with no stamp, depicts the sketchy image of a fighter next 

to an altar, rendered from the profile, holding up a shield.18 Five such items of the same 

type, were found in a storage facility near the Mosaic Edifice in Tomis and were dated 

to the 5th–6th centuries AD. Considering these finds and corroborating them with the 

existence of an amphitheatre19, we may assume that the lamp from the Severeanu 

collection is of local production. From Callatis we know of two other lamps, classified 

as Loeschcke type VIII, both with a fragmentary discus, but still preserving the obvious 

depiction of gladiators in the attack position and marching. Both are dated largely to the 

2nd and 3rd centuries AD and considered west-Pontic products, possibly from Tomis.20  

Outside the fortification at Romula a villa suburbana, a workshop and five kilns 

were discovered and investigated, the latter considered to have been connected to the 

production of lamps.21 The production of lamps at Romula is attested by the discovery 

of a mould, and of a lamp dated to the 3rd century AD manufactured with the mentioned 

mould22; there was also another fragmentary mould for lamps with an elongated nozzle, 

dated to the 2nd–3rd centuries AD.23 A perfect analogy for the Severeanu lamp no. 1 has 

not been found at Romula and the dating is earlier than the Roman settlement, raising 

questions as to the origin of the artefact. 

Lamp no. 3, with the depiction of a murmillo, came into the collection from 

Constantinople and has analogies in Italy and Asia Minor, as we shall see.  

 

Catalogue24 

1. Inv. no. 18902. Mould-made lamp with a flat base, round basin, concave discus 

surrounded by two fine grooves, narrow shoulder, central filling hole, round 

nozzle with two side volutes. Fragmentary handle with round section. 

Fabric 5Y6/1 light olive grey, covered with a dull reddish brown slip. 

Dimensions: Lp – 9.4 cm; W – 6 cm; Hp – 3.3 cm (handle), 2.7 basin. 

Iconography: gladiatorial weapons depicted around the filling hole. 

Provenance: Romula 

Bibliography: Severeanu 1936, p. 70-71, no. 77; Băluță 1994, p.204, no. 32, 

Pl. III.3. 

2. Inv.no. 20458. Mould made lamp with only the round, concave discus 

preserved, with a filling hole slightly off-center and trace of a handle. On the 

interior surface preserves traces of hand modelling. 

                                                                 
17 Iconomu 1967, p. 61, Fig.91, no. 182. 
18 Iconomu 1967, p. 128, Fig. 140, no. 650, dated to the 3rd century AD. 
19 Streinu 2016. 
20 Topoleanu, Croitoru 2015, p. 136-138, nos. 36-37. 
21 Popilian 1976, Fig. 11. Several moulds were discovered. 
22 Benea 2008, p. 305. 
23 Benea 2008, p. 305. 
24 Lp = length preserved; W = width; Hp = height preserved. 
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Fabric 5YR5/8 yellowish red, covered with a dull light red slip. The interior of 

the discus preserves traces of fingertips from the preparation of the clay, before 

the insertion into the mould. 

Dimensions: Lp – 6.8 cm; Wp – 6.1 cm. 

Iconography: a pair of gladiators – a secutor and a murmillo, facing each other, 

rendered from the profile, caught during a fight. 

Provenance: Tomis. 

Bibliography: Severeanu 1936, p. 66, no. 64; Băluță 1994, p.207, no. 55, Pl. V.7. 

3. Inv.no. 18906. Mould-made lamp with a fragmentary flat base, round and 

concave discus surrounded by three fine grooves, narrow shoulder, filling hole 

on the lower right side of the field, missing the nozzle, but preserving traces of 

two side volutes. Trace of a handle.  

Fabric 2.5YR6/6 light red, covered with light red slip. 

Dimensions: Lp – 9.7 cm; W – 7.8 cm; Hp – 3 cm (réservoir). 

Iconography: a gladiator – murmillo - rendered frontally, with the head turned 

towards his left. 

Provenance: Constantinople. 

Bibliography: Severeanu 1936, p. 70, no. 76; Băluță 1994, p.203-204, no. 31, 

Pl. III.7. 

4. Inv. no. 19082. Fragmentary head of a statue, carved out of marble and depicting 

a gladiator’s helmet - secutor. One side is fully carved, the second side only on 

a quarter of the surface. The front is perforated with numerous small orifices. 

Dimensions: Hp – 11.5 cm; W – 8.2 cm. 

Iconography: Gladiator helmet - secutor. 

Provenance: Unknown. 

 

Gladiatorial iconography – a discussion 

The first featured lamp depicts several weapons, specific to gladiatorial fights, 

rendered on both sided of the discus (Pl. I). Starting from the handle, we see the 

representation of the armour plating for the feet, ocrea, placed one on top of the other. 

The next items, displayed on both sides, are two helmets, galea, wide-brimmed and with 

tall ridges ending with a protoma. Under each helmets are placed two swords, a gladius 

to the left and a sica to the right, the latter typical for a thraex gladiator. Under the 

swords, on the same axis with the armour, are depicted two rectangular shields, 

perpendicular one to the other, the one from the left slightly larger than the one from the 

right. Having already mentioned that the weapons depicted on the right side are typical 

for a thraex gladiator, the ones to the left are particular for a murmillo gladiator. This 

type of fighter was usually paired with a retiarius, hoplomachus or thraex25. Although 

erroneously interpreted as belonging to a hoplomachus26, these weapons are particular 

to the murmillo. The difference between the murmillo and the hoplomachus consists of 

their shields. The hoplomachus uses a small, circular shield, parmula, while the 

murmillo defends himself with a large, rectangular shield. Given the depictions on the 

                                                                 
25 Carter 1999, p. 88; Teyssier, Lopez 2005, p. 62; Kazek 2012, p. 144; Janković 2014, p. 51; Streinu 2015, p. 80. 
26 Leibundgut 1977, p. 171, no. 236; Goethert-Polaschek 1985, no. 561 (M. 114), p. 231. 

https://www.amazon.de/Annalis-Leibundgut/e/B001JXOOJA/ref=dp_byline_cont_book_1
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lamp, we ascertained that the reference is made to a murmillo gladiator and not to a 

hoplomachus. Moreover, the rendering is faithful as it even depicted the correct 

dimensions of the shields, as it is known that the thraex had a smaller scutum. A close 

analogy is found at Vindonissa27, with small differences: the Vindonissa lamp lacks the 

handle and has one smaller orifice at the base of the nozzle. Another similar find is in 

Vienna, which seems to be a local production.28 Its general aspect seems unfinished, 

rough, the main filling hole is blocked and a second one was made on the right side of 

the discus, under the sica. Just like the Vindonissa lamp, it has no handle. A third 

analogy is in the Trier museum, in a fragmentary state, lacking the nozzle and part of 

the discus.29  

The pair of gladiators depicted on lamp no. 2 represent the secutor (left) and 

retiarius (right) categories (Pl. II). The secutor holds a large, rectangular and concave 

shield, scutum, wears a typical smooth, wide-brimmed helmet, galea, with a sharp ridge 

running from the front to the back30. The lower part of the body is covered by a 

subligaculum. In his right hand there should be a gladius, but the poor state of 

conservation only allows for the assumption. The manner in which the fighter displays 

his right arm and shield, exposing himself to an imminent threat, is only justified if he 

was also wearing a manica for protection. Furthermore, the way he holds the shield 

leaves the left leg exposed, which can also indicate further protective gear, perhaps an 

ocrea, typical for this type of gladiator. His position - with flexed lower limbs, slightly 

bent forward upper body, the shield on the knees and the elevated weapon - indicates a 

defensive pose while waiting for a window of attack. All of the above features clearly 

indicate that the fighter belongs to the secutor category of heavily armed gladiators. An 

analogy for this battle position of a secutor can be seen in the mosaic discovered in a 

villa at Nenning, Germany, and was dated to the 2nd–3rd centuries AD.31 

The opposing fighter is even less well preserved, but certain characteristics are 

visible. The gladiator holds with both hands the lever of a trident, fuscina. On his 

shoulder is preserved a protection belt that runs towards his back, galerus, and continues 

with a protective gear for the entire arm, manica. The lower part of the body is also 

covered by a subligaculum. All of the above elements point to a light armed fighter from 

the retiarius category. His flexed lower limbs, the straight upper body and the way he 

holds the trident indicate an offensive position within this particular fight depiction. 

Another lamp depicting a pair of gladiators is currently in the custody of the Bucharest 

Municipality Museum, unfortunately of unknown provenance.32 Although this lamp 

belongs to Loeschcke type VIII, the iconography is almost identical to the one on our 

no. 3, with the exception that it is a mirror rendition. From epigraphical sources we 

know of two retiarii at Tomis, Skirtos33 and Argutos34. Also at Tomis there is another 

                                                                 
27 Leibundgut 1977, p. 171, nr. 236, pl. 43. 
28 Vertet 1983, p. 111, 113-fig. 1. 
29 Goethert-Polaschek 1985, p. 231, Tafel 65, 561 (M. 114). 
30 The helmet is barely visible with the naked eye, but it was made clear using RTI technology. 
31 Robert 1949, p. 136. 
32 Popescu, Rațiu 2016, p. 149, Pl. I, no. 6- similar to the Tomis find and a mirror image of the Severeanu lamp. 
33 ISM II, 344 (180). 
34 ISM II, 343 (179). 

https://www.amazon.de/Annalis-Leibundgut/e/B001JXOOJA/ref=dp_byline_cont_book_1


242 

mention of this category on the funerary stele of the gladiator Dio[doros?].35 This type 

of gladiator was popular in all provinces of the empire due to its simple equipment as 

well as to its particular fast and free style of fighting. The traditional adversary of the 

retiarius was the secutor36, also known as contraretiarius, first appearing in the 1st 

century AD and mentioned by Suetonius at the beginning of the 2nd century AD when 

discussing the order given by Emperor Caligula that secutores were compelled to kill 

their opponents, the retiarii37. Although there was a dangerous time to be a retiarius, 

most combat depictions render this couple of fighters, which means their bloody 

spectacles were popular among the Romans. A lamp with a mirror rendition of the pair 

was discovered at Tomis, another similar lamp is in the custody of the Bucharest 

Municipality Museum.38 The lamp from the archaeology collection depicts the gladiator 

retiarius from the front, while the retiarius from the Severeanu lamp is depicted from 

the back. Both gladiators are represented in an attack position. The secutor gladiator on 

the Severeanu lamp is represented in defensive poses, the one from the Archaeology 

collection is represented with the light shield lowered, an exposed chest area - the area 

aimed by the opponent's trident, which suggest the depiction of the moment when the 

secutor gladiator is injured. The shoulder of the Severeanu lamp is undecorated, while 

the one from the Archaeology collection has its shoulder garnished with plant motifs.39 

Both lamps lack their handles. 

The last lamp depicts a single gladiator, a murmillo (Pl. II). Compared to the 

previous representations, this one is much more schematic, consisting of straight lines. 

The murmillo is one of the heavily armed gladiators. A particular feature is his wide-

brimmed helmet, galea, with a massive, tall ridge, reminiscent of a fish, hence the name 

murmillo, depicted here with straight lines, similar to spikes.40 For defence he used a 

scutum murmillonicum, large, rectangular and concave, depicted to the left, fallen at his 

feet, decorated with two oblique lines. A protective manica strapped on his weapon 

wielding arm is depicted by three oblique lines.41 This type of gladiator has a particular 

armour plating for his feet, ocrea, that protected the exposed tibia when in attack 

position. The defensive armour protected most of his body and the usual offensive 

weapon was a simple gladius.42 The sword held by our gladiator in his right hand is of 

a small size, probably a dagger, pugio. The pelvic area is covered by a subligaculum, 

strapped to his hip by a wide belt, balteus, rendered using horizontal and vertical lines 

as well as a convex line. A close analogy for the lamp with this representation is found 

in the archaeological collection of Museo Teatrale alla Scala, and was dated to the 1st 

                                                                 
35 ISM II, 341. 
36 Streinu 2015, p. 78. 
37 Suetonius Caligula, 30; Carter 1999, p. 88–89; Streinu 2015, p. 80. 
38 Popescu, Rațiu 2016, p. 149, pl. I, no. 6.  
39 Popescu, Rațiu 2016, p. 149. 
40 Robert 1940, p. 69-70; Teyssier, Lopez 2005, p. 80; Futrell 2006, p. 96; Wisdom, McBride 2003, p. 

30; Kazek 2012, p. 163–164; Streinu 2015, p. 81. 
41 Robert 1940, p. 69 - 70; Teyssier, Lopez 2005, p. 80; Futrell 2006, p. 96; Wisdom, McBride 2003, p. 

30; Kazek 2012, 1p. 63-164; Streinu 2015, p. 81. 
42 Teyssier, Lopez 2005, p. 80; Streinu 2015, p. 81. 
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century AD.43 Our lamp is a copy of both the shape and the iconography, of a lower 

quality. The Milanese lamp gives a more careful rendition of the gladiator, with natural, 

curved lines and very detailed equipment. From the morphological point of view, the 

Milanese lamp has the filling orifice behind the right foot, while in our case, the orifice 

is next to the left foot. Another analogy is to be found also in Asia Minor, at Kibyra. 

The lamp is of the same type, the sketchy rendering similar, with the notable difference 

that the murmillo is depicted from the back, holding the shield and turning his head to 

the left44. All of the first three depictions show the gladiator in the same position. The 

murmillo type of gladiator appears within the empire and replaces the gallus. He was 

the usual opponent of the retiarius, thraex and hoplomachus.45 

The last item from the collection with gladiatorial iconography is the head of a 

marble statue depicting the helmet of a secutor (Pl. IV). The sharp ridge follows the upper 

part from the nose to the back of the head. The ridge is partially preserved. The front of 

the helmet is divided by the ridge into two registries, perforated and ending with a border. 

The helmet is smooth except for the upper part of the right half that is decorated with two 

relief lines forming an X and creating four registries with relief orifices. The depiction 

gives the appearance of a breach in the helmet, held together with two straps. The head is 

damaged at the lower part making it impossible to say if the helmet was wide brimmed. 

The secutor usually wore a smooth helmet, wide brimmed, stopping on the shoulders, 

with a sharp crest. Some of the helmets only had two orifices for visibility and breathing, 

of about 3.5 cm in diameter.46 The advantage was a higher level of protection, while the 

disadvantages included limited visibility, insufficient air, as well as very poor hearing.47 

Different from the usual features, the item in the Severeanu collection has a helmet with 

numerous perforations, similar to the one worn by the thraex and the murmillo, which 

would allow for better visibility and airing, thus offering further advantages to the fighter. 

Similar helmets are depicted on a statue discovered in Lyubimets, Haskovo district, 

Bulgaria, from the 2nd – middle of the 3rd centuries AD48, a balsamarium shaped as a 

gladiator helmet from Odessos, from the 3rd century AD49, the funerary stele of a secutor 

gladiator in Izmir and another50, the depiction of a secutor fighting a retiarius also from 

Izmir51, depictions of secutores from Kibyra52 and Ephesus.53 It becomes clear that the 

Severeanu artefact is similar to the oriental representations of secutores which feature a 

different type of helmet for these gladiators, that could might as well have represented an 

adaptation or an improvement of the equipment in order to diminish the obvious 

disadvantages of the helmets with only two perforations. These adapted helmet is also 

                                                                 
43 Mori 2004, p. 27–28. 
44 Uzunaslan 2010, p. 152. The gladiator is identified as a hoplomoachus, but the size and shape of his 

shield are better suited for a murmillo. 
45 Carter 1999, p. 88; Teyssier, Lopez 2005, p. 62; Kazek 2012, p. 144; Janković 2014, p. 51. 
46 Carter 1999, p. 89; Wisdom, McBride 2003, p. 41; Streinu 2015, p. 79. 
47 Futrell 2006, p. 98-99; Nossov 2009, p. 67, Streinu 2015, p. 79. 
48 Vagalinski 2009, p. 206, nr. 128. 
49 Vagalinski 2009, p. 208, nr. 136 
50 Uzunaslan 2010, p. 102 and another featured at p. 136. 
51 Uzunaslan 2010, p. 196. 
52 Uzunaslan 2010, p.104-105, 168. 
53 Büyükkolancı 2002, p. 87–88. 
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called of the Tralles type, after a discovery made in this city of Asia Minor54. Junkelmann 

identified another variant of the secutor helmet on a terracotta figurine from the 

Fitzwilliam Museum, Cambridge, with a grille instead of circular orifices and called it 

eiförmigen Helms, and dated it to the 2nd–3rd centuries AD.55 The latter shows an obvious 

resemblance to the head in the Severeanu collection, but the latter cannot be integrated to 

the eiförmigen Helms type because of the constriction in the neck area and the wide brim, 

a standard feature of the secutor. The helmet from the din Fitzwilliam Museum shows no 

constriction and is flared at the end.  

The closest analogy comes from Tatarevo, Bulgaria (Pl. IV.12). The find there 

is a statuary marble ensemble (measuring 1.5m) of a referee placed between two 

gladiators, wearing a tunic and holding a rudis in his left hand, while using his right 

hand to stop the attack of a secutor about to give the final blow to his adversary, a 

retiariu, fallen to the ground.56 Behind them is a rectangular block that depicts a 

hydraulic pipe organ, hydraulus, and at each end an organ player, hydraularii.57 As a 

brief mention, the fact that the secutor was about to kill his opponent would seem to 

confirm the story of Suetonius about the edict of Caligula. However, the fact that the 

referee is stopping him, tells a different story, which can be related to the high cost of 

organizing such events and of the gladiators themselves. During the second century, a 

gladiator received between 1000 and 15.000 sesterces for an event depending on the 

gladiator’s class and the size of the event.58  

*** 

Gladiator spectacles are characteristic for the Roman world and were exported 

to all regions of the empire. The most lavish spectacles probably took place in Rome, 

but their popularity reveals itself by means of all the artefacts left behind. Lamps are 

probably the most numerous objects with gladiatorial iconography, followed by 

funerary steles and figurines. The lamps in the Severeanu collection come from three 

regions of the empire, Tomis in Moesia Inferior, Romula in Dacia and Constantinople 

in Asia Minor, and reflect the wide spread popularity of this bloody entertainment.  

*** 

We would like to thank the reviewers for all their helpful comments and 

suggestions, in shaping the final version of this paper. 
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Rezumat: Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” deţine în inventarul său două 

recipiente din ceramică, a căror provenienţă este incertă, neexistând nicio referire la 

locul şi anul descoperiri acestora. 

Acestea au dimensiuni mari, culoare cărămizie, sunt realizate din pastă 

grosieră, fiind acoperite la exterior cu smalţ. Nu au toarte, secțiunea este pătrată și 

muchiile rotunjite, gâtul scurt are la interior caneluri pentru înşurubarea dopului. Unul 

dintre recipiente are corpul uşor deformat şi prins în trei cercuri din metal. 

Ambele recipiente au  pe umăr câte o ştampilă - în cartuşe ovale - şi câte o cifră 

care reprezintă un semn de olar sau un semn intern. Una dintre ştampile este 

neinteligibilă, şi este încadrată într-un cartuş de dimensiuni mici, care de obicei conţine 

anul producerii. Cealaltă ştampilă este într-un cartuş mai mare şi cuprinde inscripţia 

„JOH.DAV.STARCK.BŘAS”, indicând numele producătorului şi oraşul unde a fost 

produs. 

Johann David Starck a fost principalul producător de vitriol, în Boemia, în 

secolul XIX. Producerea vitriolului necesită cantităţi mari de recipiente ceramice, 

pentru producere, stocarea şi transportul acestuia, recipiente, care, la început erau 

importate din Waldenburg. Pentru a reduce costurile de producţie datorate importului 

de recipiente, Starck îşi înfiinţează în 1797 propria fabrică de producție a acestora, 

unde vor activa olari din Boemia şi Waldenburg. 

Recipientele, care fac subiectul acestui studiu, au fost folosite pentru stocarea 

şi transportul vitriolului provenit de la producătorul Johan David Starck şi sunt datate 

în secolul XIX. 

Abstract: „Teodor Cincu” History Museum holds in its inventory two ceramic 

containers that were used for the storage and transportation of vitriol. No additional 

references regarding the date and place of discovery were found. Therefore, their 

provenance is uncertain. The large reddish brown ceramic containers present a coarse 

ware. Their surface is covered by enamel. The containers have a squared section, with 

rounded edges and no handles. Inside thread finishes are visible on the short neck of 

the containers. The body of one of the containers is slightly deformed and presents three 

metal circles. Both containers have a seal in oval plates on their shoulders. A digit 

                                                                 
* Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, Tecuci. 
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which represents a pottery or an internal symbol are also visible on the containers’ 

shoulders. One of the seals is unintelligible and placed within a small plate which is 

usually designated for the production year. The other seal has the inscription 

„JOH.DAV.STARCK.BŘAS” and is placed within a bigger plate. The inscription 

reveals the name of the manufacturer and the place where the product was made. 

Johann David Starck was the principal vitriol manufacturer in Bohemia, in the XIXth 

century. The storage and transport of sulphuric acid required high quantities of ceramic 

containers. At the beginning, the ceramic containers were imported from Waldenburg. 

In order to reduce the costs of production, due to the import of the containers, Starck 

has established his own factory in 1797 and hired potters from Bohemia and 

Waldenburg. The ceramic containers presented in the current study dating from the 

XIXth century were used for the storage and transport of vitriol produced by Johan 

David Starck. 

 

Introducere 

Colecţia de arheologie a Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” este alcătuită din 

obiecte ce provin din cercetări arheologice (preventive şi sistematice), donaţii şi 

descoperiri întâmplătoare. De asemenea, se mai păstrează şi o parte foarte mică din 

colecţiile fondatorilor muzeului tecucean, Constantin Solomon1 şi Mihail Dimitriu2. 

Restul obiectelor care au făcut parte din colecţiile celor doi pasionaţi de istorie, fie s-au 

amestecat cu obiectele provenite ulterior din cercetările arheologice, fie au făcut parte 

din transportul din martie 1944, când Primăria din Tecuci a evacuat cele mai valoroase 

obiecte din colecţiile muzeului. Se ştie că garnitura de tren, care transporta aceste valori,  

a fost distrusă la 4 aprilie 1944 de bombardamentul anglo-american în timp ce se afla în 

gara Chitila Triaj3.  

Aşadar, există la Muzeul din Tecuci câteva obiecte a căror provenienţă este 

incertă, din cauza faptului că înregistrările care atestau locul descoperirii s-au pierdut în 

decursul timpului. Putem presupune, fie că aceste recipiente au fost donate, fie că au 

făcut parte din colecţiile celor doi fondatori, dar acest lucru nu poate fi dovedit datorită 

lipsei înregistrărilor. 

Recipientele în discuţie sunt de dimensiuni mari, culoare cărămizie și acoperite la 

exterior cu smalț, fiind realizate din pastă grosieră. Nu prezintă toarte, au gâtul scurt și 

cilindric, iar pe interiorul acestuia se observă caneluri largi, probabil un filet pentru dop. 

Bernd Brinkmann este cel care se ocupă cu studiul atelierelor de producţie a 

recipientelor de ceramică, a olarilor, precum şi al ştampilelor şi datării acestor recipiente 

pentru Germania şi Boemia4. El a realizat o clasificare a acestor recipiente, identificând 

                                                                 
1 Ciobotaru, 2010, p 16. 
2 Ciobotaru, 2010, p. 46-47. 
3 Solomon, 1974, p. 17-18.  
4 Brinkmann, 1982 p. 7-36; Brinkmann, 1984a, p. 92-102; Brinkmann, 1984b, p. 170-180; Brinkmann, 

1984c, p. 260-271; Brinkmann, 1984d, p. 416-421; Brinkmann, 1985, p. 384-397; Brinkmann, 1986, p. 45-

47; Brinkmann, 1987a, p. 65-100; Brinkmann, 1987b, p. 35-38; Brinkmann, 1988, p. 344-354; Brinkmann, 

1991a, pp. 82-102; Brinkmann, 1991b, p. 312-321; Brinkmann, 1992a, p. 66-102; Brinkmann, 1992b, p. 

154-165, 270-274; Brinkmann, 1992c, p. 327-328; Brinkmann, 1993, p. 334-336; Brinkmann, 1995, p. 248-

251; Brinkmann, 1996, p. 404-414; Brinkmann, 1997, p- 65-98; Brinkmann, 2002, p. 417-422; Brinkmann, 
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10 tipuri de sticle (tipul A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), la baza acestei clasificări stând 

forma corpului vasului5. Clasificarea lui Brinkmann a fost utilizată mai jos în descrierea 

celor două recipiente din colecția muzeului din Tecuci. 

 

Descrierea recipientelor: 

1.Recipient ceramic – Inv. 9338, H= 49,30 cm, Dmax= 23 cm, Db= 21,50 cm, 

volum= 19 litri (Planşa 1). Vasul este înalt, secțiunea pătrată, și muchiile rotunjite 

(Vierkantflasche mit runden Kanten); este lucrat la roată din pastă grosieră de culoare 

cărămizie, baza este uşor profilată, umărul rotunjit, gâtul scurt și cilindric, buza îngroşată 

şi tăiată drept, iar pe interior gâtul este filetat pentru înşurubarea dopului. La exterior, 

corpul este acoperit cu un smalţ lucios de culoare maro închis în partea superioară a 

vasului şi mai deschis pe restul corpului. Pe umăr, vasul are o ştampilă într-un cartuş mic, 

oval, cu dimensiunile de 4,30×1,90 cm. Ştampila a fost imprimată în lutul moale, dar 

datorită neimprimării corespunzătoare şi a suprafeţei neuniforme a vasului, nu poate fi 

citită. Tot pe umăr se mai află incizată în lutul moale cifra 9, dopul nu se păstrează.  

2.Recipient ceramic – Inv. 9347, H= 57,30 cm, Dg= 7,40 cm, Db= 23 cm, 

volum= 29 litri (Planşa 2). Vasul este înalt, corpul este uşor deformat lateral prin presare 

(Vierkantflasche mit runden Kanten); prezintă deformări din fabricaţie şi din acest 

motiv vasul a fost probabil prevăzut cu trei cercuri de metal cu lăţimea de 1,5 cm. 

Marginile sunt rotunjite, a fost lucrat la roată din pastă grosieră de culoare cărămizie, 

baza este uşor profilată, umărul rotunjit, gâtul scurt și cilindric, buza îngroşată şi tăiată 

drept, iar pe interior gâtul este filetat pentru înşurubarea dopului. La exterior, corpul 

este acoperit cu un smalţ lucios de culoare maro deschis. Pe umăr, vasul are o ştampilă 

într-un cartuş oval - cu dimensiunile de 6,20×3,60 cm, imprimată în lutul moale, în 

interiorul căreia se află un text pe două rânduri „JOH.DAV.STARCK BŘAS”. Tot pe 

corp se mai află incizată şi cifra 2 - în lutul moale - dopul nu se păstrează. 

 

Discuţii 

Nu cunoaştem multe descoperiri de asemenea recipiente în ţara noastră, 

singurele semnalări fiind cele de la Curtea Domnească din Bucureşti6 şi din Colecţia de 

Istorie a Farmaciei din Cluj. La Palatul Domnesc au fost descoperite cinci recipiente 

ceramice acoperite la exterior cu smalţ de culoare maro deschis, iar pe umărul unuia 

dintre ele, există o ştampilă circulară în limba germană „GEMENDE PULLNA. 

PU[LL]NAER BETTERWASSER”, datând astfel recipientul în secolul XIX7 (Planşa 

3). Dintre celelalte patru recipiente (Planşa 4), două au o ştampilă aproximativ circulară, 

în interiorul căreia este reprezentată o coroană şi inscripţia „KO. BAY. 

MINERALWASSER VERSENDUNG KISSINGEN PANDUR”, iar alt recipient are o 

                                                                 
2012a, p. 185-207; Brinkmann, 2012b, p. 3-23; Blanc und Brinkmann, 2014, p. 3-19; Brinkmann, 2015, p. 

3-27; Brinkman und Brinkman, 2016a, p. 3-27; Brinkmann, 2016b, p. 1-4; Brinkmann, 2016c, p. 3-39; 

Brinkmann, 2016d, p. 32-40; Brinkmann, 2017, p. 3-26; Brinkmann, 2018, p. 593-612; Brinkmann, 2019, 

p. 3-19; Brinkmann, 2019, p. 13-15;  
5 Brinkmann, 1984a, p. 92-102. 
6 Mănucu-Adameşteanu, Căpăţână 2002, Pl. V, XVI; Mănucu-Adameşteanu et alii 2010, p. 244. 
7 Adameşteanu, Căpăţână 2002, p. 45. 
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ştampilă octogonală cu inscripţia „I.L.”8. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 

păstrează, în Colecţia de Istorie a Farmaciei din Cluj, patru recipiente din ceramică, 

datate în secolele XIX-XX9. Cele datate în secolul XIX prezintă ştampile circulare cu 

inscripţia „SELTERS” şi „HERZOGTHUM NASSAU” şi reprezentarea unui leu 

rampant, iar cele datate în secolul XX prezintă ştampile circulare cu inscripţia 

„SELTERS NASSAU” şi reprezentarea unui vultur bicefal10.  

Recipientele descoperite la Palatul Domnesc din Bucureşti fac parte din tipurile 

H (recipiente cu secțiune pătrată și muchiile rotunjite) şi E (recipiente cu corpul cilindric 

şi umărul rotund), conform clasificării făcută de Bernd Brinkmann11, iar cele deţinute 

în Colecţia Farmaciei din Cluj fac parte din tipul E12, fiind toate folosite pentru păstrarea 

şi transportul apei minerale. Recipientele de apă minerală, fiind produse artizanale, au 

dimensiuni variabile, iar încercarea unei clasificări a diferitelor forme este dificilă. 

Aşadar, pentru realizarea unei clasificări, a fost aleasă forma secțiunii vasului, iar pentru 

datare s-a folosit ştampila de fântână13. 

Recipientele, care fac subiectul acestui articol, deşi sunt asemănătoare tipului H 

nu au fost folosite pentru îmbutelierea şi transportul apei minerale, ci pentru stocarea şi 

transportul vitriolului (acidului sulfuric), conform ştampilei de pe unul dintre ele. 

Ştampila „JOH.DAV.STARCK BŘAS” face referire la producătorul respectiv de vitriol 

– Johann David Starck şi la locul unde a fost produs recipientul – oraşul Břas. 

Johann David Starck s-a născut la 3 mai 1770, la Graslitz, în Boemia, iar în 

secolul XIX va fi principalul producător de vitriol din această zonă14. Mai târziu, 

imperiul său va cuprinde şi fabrici de recipiente, fabrici de prelucrare a mineralelor, 

turnătorii de fier, precum şi firme în domeniul chimiei industriale, toate amplasate în 

Boemia de Vest15 (Planşa 5). În 1837, pentru serviciile aduse ţării sale, J. D. Starck va 

fi primit în rândurile aristocraţiei de către Majestatea Sa Ferdinand I16.  

Producerea de vitriol (acid sulfuric) reprezenta o ramură importantă a 

domeniilor de activitate ale firmei Starck, iar până la sfârşitul secolului XIX acesta va 

deţine o poziţie fruntaşă pe această piaţă17. Această activitate necesita cantităţi mari de 

recipiente ceramice care erau folosite atât în procesul de producţie, cât şi pentru stocarea 

şi transportul acestuia, şi care erau produse, la început, în Waldenburg18. Recipientele 

folosite pentru transportul substanţelor chimice erau realizate din ceramică, aveau 

secțiunea corpului pătrată, o înălţime până în 50 cm şi un volum de până la 20 litri 

(Planşa 6). Erau prevăzute cu dopuri înşurubabile, folosindu-se o substanţă răşinoasă 

                                                                 
8 Mănucu-Adameşteanu et alii 2010, Planşa III. 
9 http://farmacluj.blogspot.com/2014/08/apa-minerala-de-import.html. 
10 http://farmacluj.blogspot.com/2014/08/apa-minerala-de-import.html. 
11 Brinkmann, 1984a, p. 102. 
12 Brinkmann, 1984a, p. 99. 
13 Brinkmann, 1984a, p. 97. 
14 Brinkmann, 2016d, p. 33. 
15 Brinkmann, 2016d, p. 33. 
16 Prochaska, 1873, p. 6. 
17 Lehrberger, Haller, Schink, 2006, p. 35. 
18 Brinkmann, 2016d, p. 33-34. 
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pentru etanşarea acestora, pe umăr aveau o ştampilă care indica producătorul sau locul 

de utilizare şi anul producerii19.  

Nevoia crescută de produse ceramice pentru producţia de acid sulfuric însemna 

costuri ridicate pentru importul lor. Pentru a reduce aceste costuri, Starck înfiinţează, în 

Silberbach, în 1797, propria fabrică unde producea recipiente ceramice „Thonwaaren-

Fabrikation”, iar primul meşter olar documentat aici este Andreas Mayer, în 180320. 

Mai târziu, aici vor activa olari din Waldenburg, printre care Heinrich Sieber21, Gottlob 

Sieber şi Eleonora Sieber22.  

Ştampila în cartuş oval, de dimensiuni mici, aplicată pe recipientul cu nr. de 

inventar 9338, indică anul producerii acestuia. Cifra 9, incizată pe umărul vasului 

reprezintă, probabil, o marcă internă sau un semn de olar.  

Ştampila în cartuş oval, aplicată pe recipientul cu nr. de inventar 9347, indică 

marca companiei producătoare (Johann David Starck) precum şi locul unde acesta a fost 

produs (Břas.). Astăzi, acest oraş se numeşte Brasy şi este localizat în vestul Boemiei, 

districtul Rokycany, regiunea Plzeň din Republica Cehă. Cele trei cercuri metalice cu 

care este legat corpul vasului, au fost probabil ataşate de către un proprietar ulterior, 

pentru stabilizarea corpului recipientului. 

În secolul XVIII şi începutul secolului XIX, majoritatea producătorilor de 

vitriol îşi acopereau necesarul de recipiente ceramice pentru producerea, stocarea şi 

transportul acestuia din Waldenburg (Saxonia). La mijlocul secolului XIX, numărul de 

recipiente necesar procesului de producţie al vitriolului se ridica la peste un milion. În 

1872, atelierele de producere a ceramicii ale companiei Starck aveau 22 de cuptoare 

pentru ars ceramica şi 42 de roţi de olar23. Olarii, care lucrau în aceste ateliere proveneau 

la început din Boemia, iar mai târziu sunt atestaţi olarii din Waldenburg. 

Atelierele de producție a ceramicii din cadrul companiei Starck, din Wronw, 

Wranowitz, Krisch, Stupno şi Radnitz au funcţionat în a doua jumătate a secolului XIX 

(Planşa 5/2). 

Cele două recipiente care fac subiectul acestui studiu au fost produse în secolul 

XIX în atelierele de olărie ale companiei Starck, şi au fost folosite pentru stocarea şi 

transportul vitriolului.  
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PE URMELE MONEDELOR HISTRIENE TIMPURII DE ARGINT  

APĂRUTE ÎN ULTIMII ANI ÎN COMERȚUL DE ANTICHITĂȚI 
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Cuvinte cheie: Istros, Marea Neagră, monede de argint timpurii, tezaure. 

Keywords: Istros, Black Sea, early silver coins, hoards. 

 
 

Rezumat: Coroborând informații obținute de pe diverse site-uri destinate 

colecționarilor din Ucraina și Rusia, respectiv de pe piețele numismatice occidentale, 

autorul prezintă trei loturi de monede histriene de argint timpurii (sec. V-IV a.Chr.) 

descoperite în nordul Mării Negre. Un lot alcătuit din 22 de stateri de argint și 1 obol 

din Grupa II de emisiuni a cetății Istros pare să se fi dispersat dintr-un tezaur găsit cel 

târziu în luna octombrie 2017 în regiunea Herson din sudul Ucrainei. Piesele au fost 

identificate pe un site destinat colecționarilor din Ucraina și/sau în diferite licitații ale 

unei firme din Elveția. În componența celui de-al doilea lot intră 10 stateri de argint 

din Grupa II, provenind dintr-un tezaur descoperit, cel mai probabil, în partea de sud 

a Basarabiei, înainte de octombrie 2014. Fotografii ale acestor monede au fost postate 

pe site-ul Muzeului Numismatic din Odessa. După ce s-au împrăștiat, unele dintre ele 

au fost identificate pe diferite forumuri și în comerț. Ultimul lot cuprinde doi stateri de 

argint din Grupa I postați pe un forum numismatic din Rusia. Unul dintre aceștia 

cântărește 8,12 g și a fost bătut cu ștanțe neînregistrate până acum. Cel de-al doilea 

este un exemplar cunoscut, fiind vândut în anul 2015 de către o casă de licitație din 

Germania. Fotografiile postate cu această ocazie atestă însă că și această piesă provine 

din nordul Mării Negre. 

Abstract: Corroborating information identified on few numismatic sites from 

Ukraine and Russia, on one hand, and on the Western numismatic markets, on the other, 

the author presents three batches of early silver coins of Istros (5th-4th century BC) 

discovered North of the Black Sea. A batch made up of 22 silver staters and 1 obol from 

Group II of issues of Istros appears to have been dispersed from a hoard found at the 

latest in October 2017 in the Kherson region, in Southern Ukraine. The coins have been 

identified in 2017-2018 on a numismatic site from Ukraine and / or in various sales of 

an auction house in Switzerland. The second batch includes 10 silver staters from Group 

II, part of a hoard discovered, most probably, in the Southern part of Bessarabia, before 

October 2014. Photos of these coins were posted on the website of the Numismatic 

Museum in Odessa. After they had spread, some of the coins were identified on different 

forums and on the numismatic market. The last batch comprises two silver staters from 

Group I posted on a numismatic forum in Russia. One of them weighs 8.12 g and has 

been struck with dies previously unregistered. The second is a published specimen that 
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was sold in 2015 by a German auction house. The photos posted on the occasion, 

however, attest that this coin too originates from the North of the Black Sea. 

 

 

Într-un articol recent privind circulația monedelor de argint bătute la Istros în 

sec. V-IV a.Chr. am prezentat un eșantion alcătuit din 107 stateri și oboli din primele 

două grupe de emisiuni ale cetății milesiene, identificați pe site-urile destinate 

colecționarilor din spațiul ex-sovietic. Pe lângă exemplare izolate, majoritatea fără loc 

de descoperire cunoscut, între acestea se regăseau câteva grupuri de piese despre care 

existau indicii că ar putea fi dispersate din tezaure. Informații noi impun reluarea 

discuției privind două dintre aceste loturi și permit totodată clarificarea provenienței mai 

multor monede histriene timpurii apărute în ultimii ani în comerțul de antichități.  

Primul dintre loturile de piese asupra cărora ne vom opri în continuare era 

alcătuit din zece stateri de argint din Grupa II, oferiți spre vânzare pe un site specializat 

din Ucraina, în cursul lunilor octombrie și noiembrie 20171. Aceștia ar fi fost localizați 

în regiunile Herson (6 exemplare) și Mykolaiv (4 exemplare) din sudul Ucrainei. 

La începutul anului 2018, unul dintre cei trei utilizatori care propuneau spre 

cumpărare piesele menționate a postat, pe același site, alte opt monede histriene de 

argint din Grupa II (7 stateri și 1 obol), cu precizarea că sunt localizate în regiunea 

Herson („Херсонская область”)2. 

În același timp, o importantă casă de licitație din Elveția includea în oferta sa 

doi stateri de argint din Grupa II (nr. 13 și 20 în catalog)3, pretinzând că provin „from a 

European collection, formed before 2005”. Aceeași casă de licitație vânduse în cursul 

anului 2017 un stater histrian din Grupa I cu pedigriu similar, deși moneda mai fusese 

vândută, doar parțial curățată, cu puțin timp înainte, pe același site din Ucraina, pe care 

au fost postate și piesele în discuție (Pl. III, nr. 5a-b)4. Legătura între cele două piețe 

numismatice fiind astfel stabilită, apare în mod firesc întrebarea dacă nu cumva cei doi 

stateri din Grupa II au făcut parte din tezaurul care a început să se împrăștie în toamna 

anului 2017? Apartenența lor la această descoperire a devenit foarte probabilă două luni 

mai târziu, când una dintre cele zece piese identificate inițial a apărut în următoarea 

licitație a casei respective, având însă ca proveniență „a Swiss collection, formed before 

2005” (nr. 5)5. 

Șirul „coincidențelor” continuă, alți trei stateri de argint histrieni fiind oferiți 

spre vânzare o lună mai târziu. De această dată este vorba despre două monede din 

Grupa II6 și despre una, foarte rară, din Grupa III7. Dacă primele sunt inedite și putem 

presupune că fac parte din tezaurul aflat în atenția noastră (nr. 12 și 18), cu siguranță, 

ultima piesă (Pl. III, nr. 6b) nu reprezintă un terminus post quem pentru acesta. Este, în 

schimb, încă o dovadă a originii nord-pontice a monedelor, aceasta fiind postată în mod 

                                                                 
1 Dima 2017, p. 264, nr. 65-74. 
2 https://auction.violity.com 
3 Leu Numismatik, Web Auction 3 (25 februarie 2018), lot 117-118. 
4 Leu Numismatik, Web Auction 1 (25 iunie 2017), lot 141. 
5 Leu Numismatik, Leu Auction 2 (11 mai 2018), lot 70; Dima 2017, p. 264, nr. 69. 
6 Leu Numismatik, Web Auction 4 (24 iunie 2018), lot 80-81. 
7 Leu Numismatik, Web Auction 4 (24 iunie 2018), lot 82. 



271 

repetat, necurățată, în cursul anului 2017, pe site-ul ucrainean dedicat colecționarilor la 

care ne-am referit mai înainte (Pl. III, nr. 6a). Și în acest caz, eventualii cumpărători 

sunt informați că piesele provin „from a European collection, formed before 2005”. Încă 

un stater din Grupa II a fost inclus într-o licitație din octombrie 2018 (nr. 8)8. 

Recapitulând, am recenzat 23 de monede de argint din Grupa II de emisiuni a 

cetății Istros (22 stateri și 1 obol)9 oferite spre achiziție pe un site pentru colecționari 

din Ucraina și de o casă de licitație din Elveția, începând din octombrie 2017, până în 

octombrie 2018. Toate indiciile plasează locul descoperirii acestora în regiunea Herson 

din sudul Ucrainei10, zonă din care provine și tezaurul de la Vysuntsi, cel mai mare 

depozit monetar alcătuit din stateri histrieni de argint din Grupa II cunoscut până în 

prezent11. 

Trebuie să admitem însă posibilitatea ca unele dintre piese, cum ar fi obolul, să 

nu provină din aceeași acumulare monetară, deși pentru asocierea dintre stateri și oboli 

la acest nivel există precedentul tezaurului de la Orgame (jud. Tulcea)12. Pe de altă parte, 

este posibil ca și alte monede histriene de argint din Grupa II identificate pe piețele de 

antichități, la sfârșitul anului 2017 și pe parcursul anului 2018, să aibă proveniență 

comună cu cele prezentate acum. De altfel, chiar numărul foarte mic al pieselor care nu 

pot fi legate în mod direct de acest lot constituie un indiciu important al faptului că 

apariția frecventă în mediul on-line, pentru un interval relativ scurt de timp, a monedelor 

histriene timpurii, nu este întâmplătoare. 

Pe site-ul din Ucraina pe care au fost postate cele 18 piese la sfârșitul anului 

2017 și la începutul anului 2018 am mai identificat doar doi stateri din Grupa II, în luna 

decembrie 2018. Aceștia erau oferiți de utilizatori diferiți și erau localizați la Kiev (Pl. 

III, nr. 7), respectiv în regiunea Herson (Pl. III, nr. 8). Pe celelalte site-uri destinate 

colecționarilor din spațiul ex-sovietic monitorizate pe parcursul anilor 2018-2019 am 

mai întâlnit două piese din aceeași categorie, una dintre ele provenind dintr-un alt tezaur, 

despre care va fi vorba mai jos. 

Lăsând la o parte monedele din colecția W. Stancomb, publicate în anul 2000, 

în volumul XI din seria Sylloge Nummorum Graecorum13 și oferite spre vânzare în două 

licitații diferite, la sfârșitul anului 201914, de pe piețele numismatice occidentale am mai 

recenzat patru stateri din Grupa II, toți în perioada 17 decembrie 2017 – 13 iunie 2018 

                                                                 
8 Leu Numismatik, Auction 3 (27 octombrie 2018), lot 35. 
9 Zece stateri postați pe un site din Ucraina în cursul lunilor octombrie și noiembrie 2017 (localizați la 

Herson și în regiunea Mykolaiv); șapte stateri și un obol postați pe același site din Ucraina în perioada 

februarie-martie 2018 (localizați în regiunea Herson); șase stateri oferiți la licitație de către o firmă din 

Elveția în februarie, mai, iunie și octombrie 2018, unul dintre aceștia făcând parte și din primul lot. 
10 Dintre cele zece piese din primul lot, șase exemplare, localizate la Herson, au fost postate de către doi 

utilizatori diferiți; celelalte patru, localizate pe teritoriul regiunii Mykolaiv, au fost postate de un singur 

utilizator. Acesta din urmă a oferit spre vânzare piesele din al doilea lot, localizându-le de această dată în 

regiunea Herson. 
11 Zaginaylo 1967. 
12 Lungu, Poenaru Bordea 2000. 
13 SNG Stancomb, pl. VII, nr. 134-135. 
14 Roma Numismatics Ltd., Auction XVIII, lot 288; Roma Numismatics Ltd., E-Sale 66, lot 35. 
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(Pl. IV, nr. 1-4)15. Ultimul dintre aceștia iese din discuție, deoarece fotografiile lui au 

fost postate anterior pe un forum german16. Ceilalți se încadrează foarte bine în structura 

lotului, iar doi dintre aceștia au fost vânduți de o casă de licitație care mai comercializase 

în trecut monede histriene provenite din spațiul ex-sovietic (vezi infra). 

În catalogul de mai jos am inclus toate cele 23 de piese care pot fi puse în 

legătură cu regiunea Herson din Ucraina, ordonând staterii conform clasificării propuse 

de A.G. Zaginaylo, pe baza tezaurului de la Vysuntsi17. În ultima jumătate de veac au 

apărut foarte puține ștanțe noi, care vin să confirme că împărțirea monedelor histriene 

de nominal mare din Grupa II în patru subgrupe este corectă. Anumite ajustări se impun 

însă în ceea ce privește identificarea unor ștanțe și atribuirea lor uneia sau alteia dintre 

subgrupe, dovadă în acest sens fiind chiar unele dintre piesele prezentate în acest articol. 

Cei 22 de stateri au fost bătuți cu 11 ștanțe de avers și cu 9 ștanțe de revers, 

cunoscute de către A.G. Zaginaylo, cu două posibile excepții. Se remarcă matrițele Z.5, 

din care provin patru exemplare (nr. 7-10) și Z.II, cu care au fost bătute nu mai puțin de 

opt exemplare (nr. 1-2, 4-10). Excepțiile se referă la piesa nr. 14, pentru care ambele 

matrițe pot fi identificate doar cu grad mare de probabilitate18, și la aversul piesei nr. 13, 

pentru care a fost folosită aceeași ștanță ca la nr. 14. Dacă acesta se dovedește a fi aversul 

Z.7, cum presupunem, atunci monedele nr. 13-14 stabilesc legătura între cele două 

ștanțe fixe atribuite de către A.G. Zaginaylo subgrupei II. 

Mai multe monede sunt bătute descentrat, pe flanuri prea mici, de formă 

neregulată. Chiar și atunci când ștanța de revers este bine fixată peste pastila monetară, 

o parte a legendei și/sau a emblemei orașului nu se încadrează în marginile acesteia. Din 

punct de vedere ponderal însă, piesele de nominal mare din Grupa II foarte rar se 

depărtează la mai mult de 0,20 g față de medie, ceea ce denotă o anumită scrupulozitate 

din partea celor implicați în pregătirea flanurilor. Prin urmare, aspectul neglijent al 

staterilor din Grupa II poate fi pus pe seama timpului scurt avut la dispoziție pentru 

realizarea unora dintre emisiuni, dar poate fi și rezultatul folosirii unor ștanțe de revers 

prea mari, eventual comandate înainte să se decidă reducerea standardului ponderal 

specific Grupei I (c. 8,30/8,40 g). 

Greutatea este precizată pentru 18 dintre cei 22 de stateri. Lăsând la o parte o 

piesă care ar cântări 5,80 g (nr. 18), celelalte 17 se eșalonează între 6,68 g și 7,06 g, 

media fiind de 6,85 g, similară cu aceea calculată pentru alte loturi de monede din 

această grupă19.  

Obolul a fost produs cu aceleași matrițe și are aceeași greutate (0,53 g) ca și 

piesa nr. 17 din tezaurul de la Orgame20. 

                                                                 
15 Auctiones GmbH, eAuction #58, lot 58 (Pl. IV, nr. 1); Classical Numismatic Group, Electronic Auction 

419, lot 12 (Pl. IV, nr. 2); Classical Numismatic Group, Electronic Auction 422, lot 26 (Pl. IV, nr. 3); 

Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger, Auction 108, Session II, lot 274 (Pl. IV, nr. 4). 
16 http://numismatikforum.de (17 iulie 2017). 
17 Zaginaylo 1967, p. 62. Litera „Z” care precede numărul ștanței face referire la clasificarea lui A.G. 

Zaginaylo. 
18 Deoarece ilustrația articolului dedicat tezaurului de la Vysuntsi lasă de dorit. 
19 Poenaru Bordea 2001, p. 14. 
20 Lungu, Poenaru Bordea 2000, p. 286. 
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Întrucât tezaurul din regiunea Herson cuprinde monede din toate fazele 

cunoscute ale Grupei II, rămâne de clarificat pe viitor dacă este vorba despre o 

descoperire nouă sau despre un alt lot de piese din tezaurul de la Vysuntsi. 

 

Istros – Grupa II 

Stateri 
Av. Două capete masculine, dintre care cel din dreapta inversat. 

Rv. IΣTPI; vultur pe delfin spre stânga; pătrat incus. 

Pick 1898, p. 159, nr. 405. 

Av. Z.1 – Rv. Z.II 

1. AR; 6,72 g; localizat în regiunea Herson, https://auction.violity.com (Pl. I, nr. 1). 

Av. Z.3 – Rv. Z.II 

2. AR; fără date tehnice; localizat în regiunea Herson, https://auction.violity.com (Pl. I, 

nr. 2). 

Av. Z.3 – Rv. Z.III 

3. AR; 6,90 g; localizat în regiunea Herson, https://auction.violity.com (Pl. I, nr. 3). 

Av. Z.4 – Rv. Z.II 

4. AR; 7,06 g; Dima 2017, p. 264, nr. 71 (Pl. I, nr. 4). 

5. AR; 6,68 g; Dima 2017, p. 264, nr. 69 = Leu Numismatik, Leu Auction 2, lot 70 (Pl. 

I, nr. 5a-b). 

6. AR; fără date tehnice; Dima 2017, p. 264, nr. 72 (Pl. I, nr. 6). 

Av. Z.5 – Rv. Z.II 

7. AR; 6,92 g; Dima 2017, p. 264, nr. 65 (Pl. I, nr. 7). 

8. AR; ↑↓; 6,87 g; 21 mm; Leu Numismatik, Auction 3, lot 35 (Pl. I, nr. 8). 

9. AR; 6,85 g; localizat în regiunea Herson, https://auction.violity.com (Pl. I, nr. 9). 

10. AR; 6,67 g; Dima 2017, p. 264, nr. 66 (Pl. II, nr. 1). 

Av. Z.6 – Rv. Z.VII 

11. AR; 7,02 g; Dima 2017, p. 264, nr. 73 (Pl. II, nr. 2). 

12. AR; ⇄; 6,71 g; 17 mm; Leu Numismatik, Web Auction 4, lot 81 (Pl. II, nr. 3) 

Av. Z.7? – Rv. Z.X 

13. AR; ↖↘; 7,01 g; 19 mm; Leu Numismatik, Web Auction 3, lot 117 (Pl. II, nr. 4). 

Av. Z.7? – Rv. Z.XI? 

14. AR; 6,94 g; Dima 2017, p. 264, nr. 67 (Pl. II, nr. 5). 

Av. Z.11 – Rv. Z.XVI 

15. AR; 6,74 g; localizat în regiunea Herson, https://auction.violity.com (Pl. II, nr. 6). 

Av. Z.12 – Rv. Z.XV 

16. AR; 6,63 g; localizat în regiunea Herson, https://auction.violity.com (Pl. II, nr. 7). 

17. AR; fără date tehnice; Dima 2017, p. 264, nr. 74 (Pl. II, nr. 8). 

Av. Z.12 – Rv. Z.XVII 

18. AR; ↑↓; 5,80 g (?); 18 mm; Leu Numismatik, Web Auction 4, lot 80 (Pl. II, nr. 9). 

Av. Z.13 – Rv. Z.XV 

19. AR; 7,03 g; Dima 2017, p. 264, nr. 68 (Pl. II, nr. 10). 

20. AR; ↗↙; 6,86 g; 17 mm; Leu Numismatik, Web Auction 3, lot 118 (Pl. III, nr. 1). 

Av. Z.14 – Rv. Z.XVII 
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21. AR; fără date tehnice; localizat în regiunea Herson, https://auction.violity.com (Pl. 

III, nr. 2). 

Av. Z.16 – Rv. Z.XIX 

22. AR; 6,89 g; Dima 2017, p. 264, nr. 70 (Pl. III, nr. 3). 

 

Oboli 

Ca mai sus. 

23. AR; 0,53 g; localizat în regiunea Herson, https://auction.violity.com (Pl. III, nr. 4). 

 

* 

 

În articolul menționat la început admiteam posibilitatea ca și alți doi dintre 

staterii de argint din Grupa II identificați pe site-urile destinate colecționarilor din 

spațiul ex-sovietic să fie descoperiți împreună21. Fotografiile celor două piese au fost 

postate concomitent, pe forumuri diferite, în luna octombrie 2014, de către un utilizator 

care dorea să afle nominalul căruia îi aparțin22. Deși din comentarii reieșea că acestea 

provin dintr-un „complex” descoperit „mai degrabă” în Basarabia, am evitat să 

introducem în circuitul științific un nou tezaur alcătuit din monede histriene de argint, 

întrucât la momentul respectiv era vorba despre doar două piese și părea că informațiile 

sunt furnizate la mâna a doua. 

Ulterior, am identificat cei doi stateri într-un lot mai mare, cuprinzând 10 

exemplare din aceeași categorie, ale cărui fotografii „de grup” (avers-revers) au fost 

postate în secțiunea dedicată colecționarilor, pe site-ul Muzeului Numismatic din 

Odessa23. Lotul este omogen, iar câteva dintre piese păstrează încă în zonele mai adânci 

ale reliefului depuneri de culoare roșiatică, dovadă a faptului că au fost depozitate în 

aceleași condiții. 

În noul context, informațiile publicate în anul 2014, pe cele două forumuri, 

devin credibile. Prin urmare, putem concluziona că înainte de 12 octombrie 2014, 

probabil în zona de sud a Basarabiei, care aparține în prezent Ucrainei, a fost descoperit 

un tezaur alcătuit din cel puțin 10 monede histriene de argint de nominal mare din Grupa 

II de emisiuni a cetății Istros. 

În momentul în care au apărut primele informații în spațiul public, tezaurul 

începuse deja să se împrăștie, dat fiind că descoperitorul (?) mai avea doar șase piese, 

incluzându-le și pe cele două menționate mai sus. Pe lângă acestea, pe baza fotografiilor 

„de grup”, am reușit să identificăm alte două piese pe piața de antichități, vândute în 

anul 2016 (nr. 6)24, respectiv la începutul anului 2018 (nr. 10)25, și încă una pe un forum 

numismatic din Rusia (nr. 1), postată în decembrie 2019, de către un utilizator care dorea 

să afle dacă este „didrahmă, stater sau drahmă”26. Cele 10 piese au fost bătute cu câte 6 

                                                                 
21 Dima 2017, p. 259. 
22 http://forum.violity.com; http://oldstory.info. 
23 http://museum.com.ua/odessacollector/buy/serebrjanye-monety-istrii.html 
24 Classical Numismatic Group, Electronic Auction 376 (15 iunie 2016), lot 35. 
25 https://www.ebay.com 
26 https://www.staraya-moneta.ru 
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ștanțe de avers și de revers, toate înregistrate datorită tezaurului de la Vysuntsi. Apar 

însă asocieri noi de matrițe, care implică modificări la nivelul „lanțurilor” cunoscute. 

Prin asocierea cu reversul Z.IV, ștanța de avers Z.6 face joncțiunea cu lanțul 

principal al subgrupei I, astfel încât, în acest moment toate ștanțele care o alcătuiesc 

sunt legate între ele. 

A.G. Zaginaylo a încadrat perechea de ștanțe Z.9 – Z.XII în subgrupa III, deși 

era izolată de restul matrițelor din această subgrupă. Piesele nr. 4-5 atestă o nouă 

asociere de ștanțe (Z.8 – Z.XII), dovedind că perechea Z.9 – Z.XII, în cazul în care Z.9 

există într-adevăr, trebuie încadrată în subgrupa II. Lipsesc piesele din subgrupa IV, 

ultima conform clasificării lui A.G. Zaginaylo, ceea ce ar indica un depozit monetar mai 

timpuriu. Având în vedere însă că monedele din această subgrupă sunt rare, iar pe de 

altă parte că nu știm ce pondere are lotul accesibil raportat la întreaga descoperire, ne 

limităm pentru moment să consemnăm un nou tezaur, încheiat spre sfârșitul Grupei II. 

Chiar dacă prin „mai degrabă Basarabia” s-ar înțelege un punct situat în apropierea și 

nu neapărat în interiorul acestui teritoriu, tezaurul s-ar încadra foarte bine în aria de 

circulație a monedelor histriene timpurii de argint, care se întinde din nordul Dobrogei 

până la Nipru. 

În ceea ce privește datele tehnice ale pieselor, dimensiunile pot fi deduse prin 

faptul că fotografiile „de grup” sunt realizate pe foaie de caiet de matematică, în 

schimb greutatea este disponibilă doar pentru jumătate dintre ele (6,84 g; 6,87 g; 6,90 

g; 7,00 g; 7,13 g). 

 

Istros – Grupa II 

Stateri 
Av. Două capete masculine, dintre care cel din dreapta inversat. 

Rv. IΣTPI; vultur pe delfin spre stânga; pătrat incus. 

Pick 1898, p. 159, nr. 405. 

 

Av. Z.5 – Rv. Z.II 

1. AR; 7,13 g; 18×19 mm; https://www.staraya-moneta.ru (Pl. IV, nr. 5a-b). 

2. AR; fără date tehnice (Pl. IV, nr. 6). 

Av. Z.6 – Rv. Z.IV 

3. AR; c. 7 g; Dima 2017, p. 264, nr. 77 (Pl. IV, nr. 7a-b). 

Av. Z.8 – Rv. Z.XII 

4. AR; c. 6,87 g; Dima 2017, p. 264, nr. 78 (Pl. V, nr. 1a-b). 

5. AR; fără date tehnice (Pl. V, nr. 2). 

Av. Z.10 – Rv. Z.XIV 

6. AR; 6,84 g; 16 mm; Classical Numismatic Group, Electronic Auction 376, lot 35 (Pl. 

V, nr. 4a-b). 

Av. Z.11 – Rv. Z.XV 

7. AR; fără date tehnice (Pl. V, nr. 3). 

Av. Z.11 – Rv. Z.XVI 

8. AR; fără date tehnice (Pl. V, nr. 5). 

Av. Z.12 – Rv. Z.XIV 
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9. AR; fără date tehnice (Pl. V, nr. 6). 

Av. Z.12 – Rv. Z.XV 

10. AR; 6,9 g; 18 mm; oferită spre vânzare pe eBay în ianuarie 2018 (Pl. V, nr. 7a-b). 

 

* 

Redeschiderea discuției privind nominalul unei piese din cel de-al doilea tezaur 

prezentat în acest articol, pe un forum din Rusia27, a scos la iveală informații importante 

pentru cunoașterea celor mai vechi monede histriene de argint. Este vorba în primul 

rând despre fotografiile a doi stateri de argint din Grupa I, unul inedit, iar cel de-al doilea 

vândut în urmă cu câțiva ani de o casă de licitație din Germania28. Ambele piese aparțin 

unei faze mai timpurii a grupei, din care se cunoșteau până acum circa zece monede de 

nominal mare29. Prima dintre acestea cântărește 8,12 g și a fost bătută cu ștanțe diferite 

față de cele cunoscute. Este bine conservată, dar prezintă un grad de uzură destul de 

avansat, ceea ce explică greutatea mai mică cu c. 0,20 g față de standardul grupei (Fig. 

1/1). Despre cea de-a doua piesă aflăm că a fost discutată cu câțiva ani în urmă pe un 

forum ucrainean, afirmație susținută prin postarea de fotografii, una dintre ele făcută 

înainte de curățare (Fig. ½a-b). Avem astfel o indicație importantă privind locul de 

descoperire, care se dovedește a fi, și în acest caz, în nordul Mării Negre. 
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Planșele I-V: Monede de argint emise la Istros. 

Plates I-V: Silver coins of Istros. 

Figura 1: Monede de argint emise la Istros (Grupa I) 

Figure 1: Silver coins of Istros (Group I). 

Toate monedele ilustrate sunt redate mărite. 

All the illustrated coins are enlarged. 
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Fig. 1. Monede de argint emise la Istros (Grupa I). 
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STATERII DE AUR DE TIP LYSIMACH DIN COLECȚIA „MARIA ȘI DR. 

GEORGE SEVEREANU”, IZVOARE ALE ISTORIEI ORAȘELOR 

GRECEȘTI PONTICE ÎN SECOLELE III-I A.CHR. 
 

 

Aurel Vîlcu 

Alina Pîrvulescu** 

 

 

Cuvinte cheie: monede de aur, stateri de tip Lysimach, Byzantion, Istros, 

Tomis, Callatis, colecția Maria și dr. George Severeanu. 

Keywords: gold coins, staters of Lysimachus type, Byzantion, Istros, Tomis, 

Kallatis, the Maria and dr. George Severeanu collection. 

 

 

Rezumat: Autorii publică 13 stateri de aur de tip Lysimach păstrați în colecția 

Maria și dr. George Severeanu. Trei piese aparțin emisiunilor postume din secolele III-

II a.Chr. în timp ce 10 exemplare au fost bătute de orașele vest-pontice Istros, Tomis și 

Callatis în contextul războaielor mitridatice. Cel mai timpuriu stater de tip Lysimach, 

cu sigla ΔI, dar fără trident pe revers, a fost atribuit orașului Byzantion în anii c. 255-

c. 245 a.Chr., în contextul războaielor între Egiptul Ptolemaic și Imperiul Seleucid. 

Aflat de partea Ptolemeilor, orașul Byzantion a dus o politică activă în zona pontică în 

cursul secolului III a.Chr. punând în circulație un volum important de stateri de aur. În 

anii 255-254 a.Chr. sursele scrise menționează două evenimente care puteau determina 

baterea staterilor cu ΔI la Byzantion: asedierea orașului de către Antioch II și războiul 

cu Callatis. Al doilea stater din colecția Maria și dr. George Severeanu, cu trident, BY 

și monograma  pe revers a fost emis de Byzantion în anii c. 175-150 a.Chr.  

Un stater postum de tip Lysimach (cu TO, trident și sigla AI pe revers) bătut la 

Tomis  reprezintă dovada ascensiunii acestui oraș în a doua parte a secolului III a.Chr. 

Cercetarea materialului numismatic arată că la mijlocul secolului III a.Chr., cetățile 

grecești aflate pe litoralul de vest al Mării Negre încep să bată stateri de tip Lysimach 

după modelul promovat de Byzantion. În această perioadă crește importanța Tomisului 

care, la începutul celui de-al treilea război sirian (246-241 a.Chr.), pune în circulație 

stateri de tip Lysimach fără trident pe revers. Ulterior Tomis a bătut stateri de tip 

Lysimach cu trident și AI pe revers, probabil în scopul angajării de mercenari locali în 

contextul evenimentelor petrecute în Tracia și Asia Mică în anii c. 230-c. 220 a.Chr. 

sau mai târziu, către sfârșitul secolului III a.Chr. 

Din staterii de tip Lysimach păstrați în colecția Maria și dr. George Severeanu, 

zece exemplare sunt emisiuni târzii puse în circulație de Istros (1), Tomis (6) și Callatis 

(3). În privința staterilor tomitani s-a constatat că două exemplare cu sigla ΘЄM au fost 

bătute cu aceeași ștanță de avers și au un conținut de aur ridicat, 98,96% și 98,32 %. Alte 

două piese, cu monograma , cu ștanță comună de avers însă ștanțe de revers diferite, 

                                                                 
 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române. 
** Muzeul Municipiului București, Cabinetul Numismatic și Medalistic. 
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au un titlu mai mic, 97,48% și 97,09%. Ultimii doi stateri tomitani, unul purtând pe revers 

ΔIΟ și celălalt , au un conținut de aur de 96,79% și 94,69%. O scădere a titlului poate 

fi constatată și în cazul celor trei stateri callatieni, toți cu trident în exergă, monograma 

 și abrevierea KAΛ pe revers. Un stater (nr. 10 în catalog) are titlu mai bun, 97,01 

%, comparativ cu ceilalți doi (nr. 11-12 în catalog) care au un conținut de aur de 95,99 

% și 95,72%. Toți staterii au fost bătuți cu aceeași ștanță de avers regravată. La început 

au fost produși stateri precum piesa nr. 10 din catalog apoi ștanța a fost modificată prin 

adăugarea unui element nou (o rozetă sau stea) vizibil în cazul celor doi stateri de la nr. 

11 și 12. În privința datării staterii callatieni, dar și cei tomitani din colecția Maria și dr. 

George Severeanu, au fost puși în circulație în secolul I a.Chr., îndeosebi în timpul 

războaielor mitridatice, însă nu mai târziu de anii 72/71 a.Chr.  

Ultima piesă din colecția Maria și dr. George Severeanu este un stater de Istros, 

cu trident, IΣ și ΔI pe revers. Din punct de vedere stilistic moneda pare a fi autentică însă 

greutatea mult prea mare, 8,97 g, și un conținut scăzut de aur (87,79%) indică mai degrabă 

un fals foarte bine realizat. Se discută asupra celor două serii de stateri cu ΔI pe revers 

bătuți la Istros și care, pe baza unei inscripții au fost atribuiți strategului Diogenes și datați 

91-89 a.Chr. și respectiv 89-86 a.Chr. Se atrage atenția că datarea inscripției nu este sigură 

și episodul descris, arestarea soliei istriene la Byzantion, putea să aibă loc după al doilea 

război mitridatic (83-81 a.Chr.) însă nu mai târziu de 75 a.Chr. 

Abstract: The authors publish 13 gold staters of Lysimachus type kept in the 

Maria and dr. George Severeanu collection. Three pieces belong to the posthumous 

issues of the 3rd – 2nd centuries BC, while 10 items were minted by the Pontic cities 

Istros, Tomis and Kallatis in the context of the Mithridatic wars. The earliest 

Lysimachus type stater, with ΔI, but without a trident on the reverse, was attributed to 

the city of Byzantion in c. 255-c. 245 BC, in the context of the wars between Ptolemaic 

Egypt and the Seleucid Empire. On the side of the Ptolemies, the city of Byzantion 

carried out an active policy in the Pontic area during the 3rd century BC, putting into 

circulation an important volume of gold staters. In the years 255-254 BC, the written 

sources mention two events that could lead to the minting of the staters with ΔI at 

Byzantion: the siege of the city by Antioch II and the war with Callatis. The second 

stater from the Maria and dr. George Severeanu collection, with a trident, BY and the 

monogram on the reverse was issued by Byzantion in the years c. 175-150 BC. 

A posthumous stater of Lysimachus type (with TO, trident and AI on the reverse) 

minted at Tomis stands as proof of the ascension of this city in the second part of the 

3rd century BC. Greek cities on the western coast of the Black Sea begin to mint staters 

of Lysimachus type following the model promoted by Byzantion. During this period, the 

importance of Tomis increases, which, at the beginning of the third Syrian war (246-

241 BC), puts into circulation staters of Lysimachus type without trident on the reverse. 

Subsequently, Tomis struck staters of Lysimachus type with trident and AI on the 

reverse, probably for the purpose of hiring local mercenaries in the context of events 

happening in Thrace and Asia Minor in the years 230-c. 220 BC or later, towards the 

end of the 3rd century BC. 

Of the staters of  Lysimachus type from the Maria and dr. George Severeanu 

collection, ten pieces are the latest issues put into circulation by Istros (1), Tomis (6) 
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and Callatis (3). Regarding the Tomitan staters, it was found that two pieces with the 

ΘЄM were produced with the same obverse die and have a high gold content, 98.96% 

and 98.32%. Two other pieces, with the monogram, with the same obverse die, but 

different reverse dies, have a smaller title, 97.48% and 97.09%. The last two staters 

from Tomis, one with ΔIΟ on the reverse and the other with, have a gold content of 

96.79% and 94.69%. A decrease in the title can also be seen in the case of the three 

Callatian staters, all with a trident in exergue, the monogram and the abbreviation KAΛ 

on the reverse. One stater (no. 10 in the catalog) has a better title, 97.01%, compared 

to the other two (nos. 11-12 in the catalog), which have a gold content of 95.99% and 

95.72%. All the Callatian staters were minted with the same re-engraved obverse die. 

In the beginning, staters were produced such as piece no. 10 of the catalog, 

subsequently, the die was modified by adding a new element (a rosette or a star) visible 

in the case of the two staters nos. 11 and 12. As for dating, both the Callatian and 

Tomitan staters from the Maria and dr. George Severeanu collection were put into 

circulation in the 1st century BC, especially during the Mithridatic wars, but not later 

than the years 72/71. BC. 

The last item in the Maria and dr. George Severeanu collection is a stater struck 

by Istros, with a trident, IΣ and ΔI on the reverse. From a stylistic point of view, the coin 

seems to be authentic, but the weight is too high, 8.97 g, and shows a low gold content 

(87.79%), indicating rather a very well made fake. There are discussions on the two series 

of staters with ΔI on the reverse struck by Istros and which, based on an inscription, were 

assigned to Diogenes strategist and dated 91-89 BC and 89-86 BC respectively. Attention 

must be brought to the fact that the dating of the inscription is not certain and the episode 

described, the arrest of the Istrian embassy by Byzantion, could have taken place after the 

Second Mithridatic War (83-81 BC), but not later than 75 BC. 

 

Colecția Maria și dr. George Severeanu, păstrată în cadrul Muzeului 

Municipiului București, cuprinde un fond valoros de piese numismatice din care fac 

parte și 13 stateri postumi de tip Lysimach puși în circulație într-un interval lung de 

timp, secolele III-I a.Chr. Trei piese aparțin emisiunilor postume din secolele III-II 

a.Chr. în timp ce 10 exemplare au fost bătute de orașele vest-pontice Istros, Tomis și 

Callatis în contextul războaielor mitridatice. Toți staterii au fost supuși analizelor 

metalografice prin metoda fluorescenței de raze X1, rezultatele indicând o serie de 

particularități care, coroborate cu cercetarea materialului numismatic și a izvoarelor 

scrise, oferă date noi privind cronologia și contextul în care au fost produși.  

Cel mai timpuriu stater de tip Lysimach din colecția Maria și dr. George 

Severeanu nu are trident în exergă, observație care indică baterea sa înainte de anii 245-

240 a.Chr. așa cum s-a propus în literatura numismatică mai recentă2. Pe reversul 

monedei apare sigla ΔI semnalată pe staterii de tip Lysimach încă de la mijlocul 

                                                                 
1 Analizele au fost realizate de către dl. Dragoș Mirea, căruia îi mulțumim pe această cale, cu un 

spectrometru Bruker Tracer 1 Titan cu anod de Rodiu. 
2 Vezi în acest sens Marinescu 1996, p. 66–67; Marinescu 2000, p. 333-337; Vîlcu 2011; Vîlcu, Petac 2012, 

p. 57 și Petac, Vîlcu 2012, p. 58. Potrivit unei teorii mai vechi apariția tridentului pe staterii de tip Lysimach 

a avut loc în jurul anului 195 a.Ch.; Seyrig 1969, p. 43. 
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secolului al XIX-lea de L. Müller care îi atribuia orașului Dium3. Doi stateri de tip 

Lysimach cu literele delta și iota sub formă de monogramă (  ) au fost semnalați în 

cadrul marelui tezaur descoperit în anul 1895 la Anadol (azi în Ukraina)4. În teza de 

doctorat întocmită de C. Marinescu la mijlocul anilor ‘90 și rămasă încă în stadiul de 

manuscris, un stater având sigla alcătuită din literele delta și iota în monogramă ( ) 

este atribuit orașului Byzantion5. Potrivit autorului staterii cu monograma  fac parte 

din grupa II, emisiunea 30, datată în anii c. 260-245 a.Chr. Relativ recent, în anul 2011, 

doi stateri cu sigla ΔI au apărut în comerț, unul având ștanță de avers comună cu 

exemplarul păstrat în colecția Maria și dr. George Severeanu6. În România, până în 

prezent, a fost semnalat un stater de tip Lysimach cu monograma  pe revers aflat în 

cadrul tezaurului descoperit la Dăeni, jud. Tulcea și atribuit unui atelier necunoscut7. 

Inițial s-a presupus că ascunderea tezaurului de la Dăeni ar fi avut loc pe la 220 a.Chr., 

la sfârșitul secolului III a.Chr. sau începutul veacului următor8 însă mai nou data de 

încheiere a fost stabilită în anii c. 250-c. 245 a.Chr.9 Din punct de vedere stilistic se 

constată că piesa din tezaurul de la Dăeni prezintă unele diferențe față de staterul din 

colecția Maria și dr. George Severeanu, în special în privința gravării portretului lui 

Alexandru cel Mare aflat pe avers și a reprezentării zeiței Atena de pe revers10. Staterul 

din tezaurul de la Dăeni a fost produs cu o pereche de ștanțe îngrijit realizate spre 

deosebire de exemplarul nostru a cărui batere pare a fi făcută mai în grabă. Analiza 

stilistică sugerează că emisiunile cu ΔI și cele cu  aparțin aceluiași atelier, dar nu sunt 

contemporane, ambele fiind puse în circulație înainte de anii 245/240 a.Chr. Ținând cont 

de faptul că staterii cu monograma  au fost atribuiți orașului Byzantion în anii c. 260-

245 a.Chr., piesa din colecția Maria și dr. George Severeanu cu sigla ΔI se poate data în 

același interval. Analiza asupra metalului efectuată prin metoda XRF a relevat un titlu 

sensibil mai slab comparativ cu staterii de tip Alexandru cel Mare, dar și cu alte piese 

de tip Lysimach bătute fie în timpul vieții diadohului, fie postume11. Dacă în timpul 

vieții lui Lysimach staterii bătuți la Lysimachia au un titlu ridicat, 99,6%12, similar 

monedelor de aur din timpul lui Alexandru cel Mare, în cazul piesei cu sigla ΔI 

conținutul de metal prețios ajunge la 97,99%. În privința evoluției titlului staterilor de 

tip Lysimach s-a remarcat că unele emisiuni ale orașului Byzantion fără trident pe revers 

și datate înainte de anii 245-240 a.Chr. au titlu sensibil mai mic față de alte piese de aur 

din secolul III a.Chr., ca și în cazul exemplarului cu sigla ΔI13. Titlul semnificativ mai 

mic și adoptarea unui stil mai neglijent în privința iconografiei indică baterea lor într-

                                                                 
3 Müller 1857, pl. VII, nr. 343. 
4 Pridik 1902, p. 81, nr. 25-26. 
5 Marinescu 1996. 
6 HD Rauch, 14.07.2011, lot 59; HD Rauch, 19.09.2011, lot 112 (aceeași ștanță de avers) 
7 Poenaru Bordea 1979, p. 45; Poenaru Bordea 2004, p. 38, nota 38 şi p. 60, nr. 13; Poenaru Bordea 2005, 

p. 21, nr. 67; Petac 2009, p. 16, după anul 218 a.Chr., în contextul căderii regatului de la Tylis. 
8 Poenaru Bordea 2005, p. 11. 
9 Vîlcu, Ilie 2011, p. 61-76. 
10 În cazul staterului din tezaurul de la Dăeni zeița Atena este reprezentată cu suliță în timp ce pe staterul 

din colecția Maria și dr. George Severeanu apare fără suliță.  
11 Pentru titlul staterilor de tip Alexandru cel Mare și Lysimach a se vedea Vîlcu et alii 2011, p. 501-502. 
12 Vîlcu et alii 2011, p. 506. 
13 Vîlcu et alii 2011, p. 506. 
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un moment de criză generat cel mai probabil de implicarea orașului Byzantion în 

războaiele dintre Seleucizi și Ptolemei. Aflat de partea Ptolemeilor, orașul Byzantion a 

dus o politică activă în zona pontică în cursul secolului III a.Chr. așa cum sugerează 

puținele surse scrise care s-au păstrat. Acestea sunt suplinite de analiza izvoarelor 

numismatice care relevă o bogată activitate monetară manifestată îndeosebi prin baterea 

unui volum important de stateri de aur14. Potrivit surselor, implicarea în cel de al doilea 

război sirian a determinat asedierea orașului Byzantion de către Antioch II în anul 255 

sau în 254 a.Chr.15 Baterea staterilor de aur de tip Lysimach cu titlu mai scăzut, printre 

care se află și exemplarul cu sigla ΔI păstrat în colecția Maria și dr. George Severeanu, 

ar putea fi plasată în acel moment dramatic sau cel mai târziu într-o situație de criză din 

preajma anului 245, la debutul celui de-al treilea război sirian. Amintim că în aceeași 

perioadă, în anii 255-254 a.Chr., a avut loc, potrivit surselor scrise16, și conflictul dintre 

Byzantion și Callatis, în fapt o înfruntare de la distanță a celor două puteri elenistice ale 

vremii, Seleucizii și Ptolemeii17. Victoria înregistrată de Byzantion, consemnată sec de 

izvoarele scrise, se reflectă mai bine în plan monetar, prin adoptarea emisiunilor de aur 

a staterilor de tip Lysimach de către orașele situate pe coasta de vest a Mării Negre18. În 

acest context încetează la Callatis baterea staterilor de aur de tip Alexandru cel Mare 

puși în circulație în număr mare la mijlocul secolului III a.Chr. Spre deosebire de Istros19 

pentru care avem dovada în plan monetar a trecerii rapide de la staterii de tip Alexandru 

cel Mare la cei de tip Lysimach promovați de Byzantion, înfrângerea suferită de Callatis 

a fost așa de mare încât pentru mai mult de un secol nu mai sunt cunoscute monede de 

aur care să poarte sigla orașului. În acest stadiu al cercetării, analiza materialului 

numismatic pledează în favoarea datării staterilor cu ΔI în anii c. 255-c. 245 a.Chr., 

eventual la începutul intervalului. 

Colecția Maria și dr. George Severeanu conține încă un stater postum de tip 

Lysimach pus în circulație de Byzantion, atribuirea piesei fiind asigurată de prezența sub 

tronul zeiței Atena a primelor două litere (BY) din numele orașului. Prezența pe revers a 

tridentului ornat cu delfini indică un stater târziu, clasificat de C. Marinescu în emisiunea 

nr. 130 (monograma ) și datat în anii c. 175-150 a.Chr.20 Analizele asupra metalului 

dezvăluie un titlu mai bun (98,93%) comparativ cu staterii din seria cu sigla ΔI bătuți de 

Byzantion la mijlocul secolului III a.Chr. Rezultatele analizelor efectuate asupra mai 

multor stateri bătuți de Byzantion în ultimele decenii ale secolului III a.Chr. și în cursul 

veacului următor și care poartă primele litere ale numelui orașului (BY) relevă o variație 

a titlului cuprinsă între 99,7% și 94,5%21. Fără a insista asupra rezultatelor analizelor 

chimice efectuate pe un număr încă insuficient de piese pentru a formula concluzii, 

remarcăm însă că din punct de vedere stilistic staterul bătut de Byzantion aflat în colecția 

Maria și dr. George Severeanu pare a fi mai timpuriu față de datarea oferită de C. 

                                                                 
14 Marinescu 1996. 
15 Avram 2003, p. 1181-1213. 
16 O discuție amănunțită la Avram 2003, p. 1181-1213.  
17 Vezi și Vîlcu 2014, p. 93-104. 
18 Petac 2011, p. 7-14; Petac, Vîlcu 2012, p. 51-63; Petac, Vîlcu 2013, p. 297-326. 
19 Vîlcu, Petac 2012, p. 53-60. 
20 Marinescu 1996, p. 247, emisiunea 130, nr. 414. 
21 Vîlcu et alii 2011, p. 506. 
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Marinescu (anii c. 175-150 a.Chr.). Datarea piesei către 180 a.Chr. nu poate fi exclusă, 

însă este dificil de argumentat convingător în acest stadiu al cercetării. 

Din lotul de monede de aur pe care îl publicăm cu acest prilej remarcăm o piesă 

rară, un stater postum de tip Lysimach bătut la Tomis, care reprezintă o mărturie a 

ascensiunii acestui oraș în a doua parte a secolului III a.Chr. Moneda are pe revers, sub 

tronul zeiței Atena, primele litere ale numelui orașului (TO), trident ornat cu delfini în 

exergă și sigla AI în câmp stânga. Cercetarea materialului numismatic arată că la mijlocul 

secolului III a.Chr., cetățile grecești aflate pe litoralul de vest al Mării Negre încep să bată 

stateri de tip Lysimach după modelul promovat de Byzantion. Trecerea la o nouă 

iconografie în privința monedelor de aur este o consecinţă a rezultatului celui de-al doilea 

război sirian (260-253 a.Chr.) şi poate fi observată la Istros, Odessos şi Mesembria22. În 

această perioadă crește importanța Tomisului care, la începutul celui de-al treilea război 

sirian (246-241 a.Chr.), pune în circulație stateri de tip Lysimach fără trident pe revers dar 

care conțin primele două litere ale numelui orașului mai întâi în monogramă și apoi 

desfășurat23. După anii 245/240, sub influența emisiunilor de aur puse în circulație de 

Byzantion, atelierul tomitan bate stateri de tip Lysimach cu trident pe revers și cu primele 

două litere ale orașului (TO) aflate sub tronul zeiței Atena la care se adaugă o siglă în câmp 

stânga. Până în prezent sunt cunoscute două emisiuni: una cu sigla  din care se știe un 

exemplar24 și cealaltă cu sigla AI reprezentată de trei exemplare25 la care se adaugă acum 

piesa inedită aflată în colecția Maria și dr. George Severeanu. Dintre cele trei piese deja 

publicate, două au fost realizate cu aceeași pereche de ștanțe în timp ce pentru a treia au fost 

utilizate ștanțe diferite. Piesa aflată în colecția Maria și dr. George Severeanu, pe care o 

publicăm cu acest prilej, a fost bătută cu altă pereche de ștanțe comparativ cu materialul deja 

existent în circuitul științific. Deși toate cele patru exemplare prezintă aceeași siglă (AI), din 

punct de vedere stilistic remarcăm diferențe, în special în realizarea iconografiei aflată pe 

aversul piesei din colecția Maria și dr. George Severeanu. Acest aspect sugerează că moneda 

aflată în discuție nu a fost pusă în circulație în același timp cu celelalte trei fiind de presupus 

un decalaj care este dificil de precizat în acest stadiu al cercetării. Observațiile de ordin 

stilistic par a fi susținute și de analizele asupra metalului, cu rezervele de rigoare, ținând cont 

de faptul că am avut la dispoziție doar două piese. Supus analizelor prin metoda XR,  staterul 

tomitan cu sigla AI aflat în colecția Maria și dr. George Severeanu a indicat un titlu de 

98,97%, semnificativ mai bun comparativ cu exemplarul păstrat în colecțiile Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, pentru care s-a înregistrat o finețe  

de 97,7%. 

Remarcăm că din punct de vedere stilistic, emisiunile cu sigla  și cu sigla AI 

(un exemplar și respectiv patru exemplare cunoscute până în prezent), se diferențiază 

de staterii anteriori puși în circulație la debutul activității monetare a atelierului tomitan. 

Relativ recent s-a presupus că ambele emisiuni ar putea fi contemporane cu staterii 

bătuți de Byzantion după 245/240 a.Chr. și în special în anii c. 230-c. 220 a.Chr.26 În 

                                                                 
22 Petac 2011, p. 7-14; Petac, Vîlcu 2013, p. 297-326. 
23 Petac, Vîlcu 2012, p. 57; Petac, Vîlcu 2016, p. 499-507; Petac 2016, p. 105-110. 
24 Petac, Vîlcu 2012, p. 53, nr. 5. 
25 Petac, Vîlcu 2012, p. 53-54, nr. 6-8. 
26 Petac, Vîlcu 2012, p. 58. 
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acest caz baterea staterilor cu trident în exergă și siglele  și AI ar fi fost prilejuită de 

implicarea Tomisului în conflictele vremii precum războiul civil dintre Antiochus 

Hierax și Seleucus II27. Sursele scrise arată că după moartea lui Antiochos II, în 

contextul celui de-al treilea război sirian (246-241), noul rege Seleucus II este obligat 

de împrejurări să accepte stăpânirea Asiei Mici de către fratele său, Antiochos Hierax. 

După încheierea păcii cu Ptolemeu III, între cei doi fraţi, Seleucus II şi Antiochos 

Hierax, se declanşează lupta pentru putere. Conflictul este tranşat în 226 când Antiochos 

Hierax, înfrânt, se refugiază în Tracia şi este ucis de celţi28. Angajarea de către 

Antiochos Hierax a celţilor ca mercenari împotriva lui Seleucus II, sau regatul 

Pergamului, este menţionată de sursele scrise29. S-a sugerat că înainte de a ataca 

Pergamul (c. 230), Antiochos Hierax ar fi trecut în Tracia pentru a angaja mercenari 

celţi şi a reînoit alianţa cu Istros, cu acest prilej fiind bătute tetradrahmele de tip seleucid 

cu IΣ pe revers30. Poate că în acest context a avut loc baterea la Tomis a staterilor de aur 

de tip Lysimach din seriile cu  și AI pe revers, o comandă politică în scopul angajării 

de mercenari locali. În acest stadiu al cercetării, analiza materialului numismatic indică 

baterea celor două serii de stateri tomitani după modelul și în strânsă legătură cu politica 

dusă de Byzantion. În privința cronologiei poate fi luată în calcul perioada c. 230-c. 220 

a.Chr., cu evenimentele menționate, fără a exclude o datare mai târzie, de pildă pentru 

staterii cu sigla AI și în special piesa aflată în colecția Maria și dr. George Severeanu. 

Din staterii de tip Lysimach păstrați în colecția Maria și dr. George Severeanu, 

zece exemplare sunt emisiuni târzii puse în circulație de Istros (1), Tomis (6) și Callatis 

(3), în primele trei decenii ale secolului I a.Chr. Sursele scrise menționează că în această 

perioadă orașele vest-pontice Istros, Tomis și Callatis au fost sub controlul lui 

Mithridates VI31 și au bătut mai multe serii de stateri de aur32. Cei șase stateri tomitani 

poartă pe revers trident în exergă, primele două litere ale numelui orașului (TO) aflate 

sub tronul zeiței Atena la care se adaugă diferite sigle plasate în câmp stânga33. Două 

exemplare cu sigla ΘЄM au fost bătute cu aceeași ștanță de avers, dar cu ștanțe diferite 

de revers. Supuse analizelor prin metoda XRF, monedele au dezvăluit un titlu apropiat, 

98,96% și 98,32 %, cel mai bun comparativ cu rezultatele obținute asupra celorlalți 

stateri tomitani din secolul I a.Chr. Alte două piese, cu monograma pe revers, cu ștanță 

comună de avers însă ștanțe de revers diferite, au o finețe a aurului sensibil mai mică, 

97,48% și 97,09%. Ultimii doi stateri tomitani din lotul păstrat în colecția Maria și dr. 

George Severeanu, unul purtând pe revers ΔIΟ și celălalt , au titlul scăzut, 96,79% 

și respectiv 94,69%. O scădere a titlului poate fi constatată și în cazul celor trei stateri 

callatieni din colecția Maria și dr. George Severeanu, toți cu trident în exergă, 

monograma  și abrevierea KAΛ pe revers34. Doi dintre aceștia (nr. 11-12 în catalog) 

                                                                 
27 Petac, Vîlcu 2012, p. 58. 
28 Vîlcu 2014, p. 101-102. 
29 Austin 1981, p. 405. 
30 Marinescu, Lorber 2012, p. 237-238. O discuție detaliată la Vîlcu 2014, p. 93-104. 
31 Avram, Bounegru 1997, p. 155-165. 
32 O discuție asupra problemei la Poenaru Bordea 1979, p. 47-51; un catalog al staterilor istrieni, callatieni și 

tomitani cunoscuți până la mijlocul anilor ’90 la Callataÿ 1997, p. 139-144 cu un comentariu la p. 145-148. 
33 Callataÿ 1997, p. 141-142. 
34 Un catalog al staterilor callatieni din secolul I a.Chr. la Callataÿ 1997, p. 139-140. 
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au fost bătuți cu aceeași pereche de ștanțe și au un conținut de metal prețios apropiat, 

95,99 % și 95,72%, în timp ce al treilea (nr. 10 în catalog) are un titlu mai bun, 97,01 

%. Un alt stater callatian cu monograma  păstrat în colecțiile Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, are un conținut de aur de 96,8%35, 

înscriindu-se în limitele rezultatelor obținute în urma analizelor metalografice. Aparent 

doar primii doi stateri (nr. 11 și 12 din catalog) au fost bătuți cu aceeași ștanță de avers. 

La o analiză mai atentă se constată că pentru toate cele patru exemplare menționate mai 

sus s-a folosit o ștanță comună de avers care, la un moment dat, a fost regravată. Mai 

întâi a fost bătută piesa nr. 10 din catalogul nostru apoi ștanța, uzată îndeosebi în partea 

superioară, a fost refăcută în privința detaliilor, din acest proces apărând în plus față de 

starea inițială o linie orizontală ce traversează gâtul personajului înfățișat pe avers. După 

refacere, cu ștanța de avers a fost bătută piesa aflată în colecția Institutului de 

Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române36. Ulterior a avut loc un alt proces 

de modificare al ștanței, de această dată fiind adăugat prin gravare un nou element 

decorativ în partea inferioară a bustului, o rozetă care parțial se suprapune și elimină 

câteva șuvițe de păr ilustrate inițial. Rozeta se prezintă sub forma unui punct central mai 

pronunțat înconjurat de opt puncte mici, lăsând impresia că s-a dorit mai degrabă 

reprezentarea unei stele. Cu ștanța regravată au fost bătuți cei doi stateri din colecția 

Maria și dr. George Severeanu, nr. 11 și 12 din catalogul nostru. Se poate observa în 

cazul celor două piese uzura avansată a ștanței îndeosebi în partea superioară a 

portretului lui Alexandru cel Mare, contrastând cu buna imprimare a elementului nou 

adăugat. Totodată, remarcăm că pe măsura utilizării ștanței scade și titlul monedelor, de 

la 97,01 % la 96,8% și apoi 95,99 % și 95,72%. Evoluția titlului la care se adaugă 

procesul de regravare indică folosirea ștanței de avers în trei momente diferite, cu pauze 

a căror durată este dificil de determinat în acest stadiu al cercetării. Stilul diferit al 

ștanțelor de revers, asociate celor patru piese aflate în discuție, sugerează refolosirea 

ștanței de avers după o perioadă mai lungă de timp care putea fi de ordinul anilor. În 

privința datării staterii callatieni, dar și cei tomitani din colecția Maria și dr. George 

Severeanu au fost puși în circulație în secolul I a.Chr., îndeosebi în timpul războaielor 

mitridatice, însă nu mai târziu de anii 72/71 a.Chr. când armata Romei condusă de M. 

Terentius Varro Lucullus a eliminat garnizoanele lui Mithridates VI din cetățile grecești 

aflate în vestul Mării Negre. Adăugarea unei stele prin regravarea ștanței de avers în 

cazul staterilor callatieni ar putea fi interpretată în același context.   

Ultima monedă din colecția Maria și dr. George Severeanu pe care o publicăm cu 

acest prilej este un stater postum de tip Lysimach, cu trident în exergă, IΣ sub tronul zeiței 

Atena și ΔI în câmp stânga, atribuit orașului Istros. La prima vedere moneda este îngrijit 

realizată și pare a fi bătută cu aceeași pereche de ștanțe cunoscută în literatura 

numismatică37. Greutatea neobișnuită, 8,97 g, și titlul scăzut, 87,79%, indică mai degrabă 

un fals foarte bine făcut după un original. În acest sens semnificative sunt analizele 

chimice efectuate în urmă cu două decenii asupra unui stater istrian din seria cu ΔI aflată 

în colecția Muzeului Național de Istorie a României, pentru care s-au publicat doar 

                                                                 
35 Vîlcu et alii 2011, p. 510; Vîlcu, Isvoranu, Nicolae 2006, p. 65, nr. 62. 
36 Vîlcu, Isvoranu, Nicolae 2006, p. 65, nr. 62. 
37 Callataÿ 1997, p. 139, D1 R1. 
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procentajele de argint (2,19%) și cupru (0,20%)38, și care indicau înscrierea în limitele 

rezultatelor obținute în cazul emisiunilor din aur puse în circulație de Tomis și Callatis39. 

Amintim că staterul istrian aflat în prezent la Muzeul Național de Istorie a României a fost 

transferat în anii ̀ 70 de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române. 

Potrivit documentelor păstrate, moneda a făcut parte din vechiul fond al Muzeului 

Național de Antichități constituit înainte de 1916 și care, în contextul Primului Război 

Mondial, a fost trimisă în Rusia revenind în țară în anul 1956.  

În acest stadiu al cercetării, în privința staterilor de aur puși în circulație de Istros 

în secolul I a.Chr. se impun câteva observații. Spre deosebire de ceilalți stateri postumi 

bătuți la Tomis și Callatis, remarcăm că exemplarele cu sigla ΔI aflate în colecția Maria 

și dr. George Severeanu și la Muzeul Național de Istorie a României, aparent bătute cu 

aceeași pereche de ștanțe, poartă pe revers un trident al cărui mâner apare sub formă de 

ancoră40. Recenzarea materialului numismatic publicat până în prezent arată că tridentul 

cu mâner sub formă de ancoră nu apare pe staterii de tip Lysimach timpurii sau târzii. 

Extinzând cercetarea semnalăm prezența acestui tip de trident pe unele serii de 

tetradrahme puse în circulație de Byzantion după 100-96 a.Chr. și îndeosebi în contextul 

războaielor mitridatice41, până la 75 a.Chr.42 În aceste condiții datarea tetradrahmelor de 

Byzantion se constituie în argument pentru stabilirea unei cronologii relative în privința 

staterilor cu ΔI bătuți la Istros. Conexiunea în plan monetar a celor două orașe nu este 

nouă, materialul numismatic indicând similitudini în privința emisiunilor în aur încă de 

la mijlocul secolului III a.Chr. și îndeosebi mai târziu. În acest sens, semnificativă este 

publicarea unor stateri de tip Lysimach bătuți la Istros și la Byzantion cu ștanță de avers 

comună în al doilea sfert sau spre mijlocul secolului II a.Chr.43 Cercetarea materialului 

numismatic indică punerea în circulație de către atelierul istrian a două emisiuni cu ΔI, 

dar care sunt diferite din punct de vedere stilistic. Prima serie cu ΔI din care recent s-a 

publicat un exemplar44, dar alte câteva au fost semnalate în comerț45, poartă pe revers 

trident obișnuit. Pentru a doua serie, cu trident al cărui mâner apare sub formă de ancoră, 

se cunosc mai multe piese, toate bătute cu aceeași pereche de ștanțe46. În privința datării, 

recent s-a sugerat că prima serie ar fi fost bătută în anii 91-89 a.Chr. și a doua în timpul 

primului război mitridatic, 89-86 a.Chr. 47 Prezența literelor ΔI pe staterii istrieni de tip 

Lysimach a fost legată de un cunoscut episod descris de o inscripție descoperită la 

                                                                 
38 Cojocaru et alii 2000, p. 186, nr. 25. 
39 Vîlcu et alii 2011, p. 510. 
40 O discuție asupra ancorei ca simbol prezent pe staterii de la Byzantion în secolul III a.Chr. la Marinescu 

1996, p. 57. 
41 Callataÿ 1997, planșele XXXIII-XXXIV. A se vedea îndeosebi piesele bătute cu perechile de ștanțe D4-

R6a, D7-R1a, D13-R2a, D15-R3a, D16-R2a, D14-R5a, D5-R3a, D22-R6a, D27-R15a, D51-R2a care 

corespund grupelor 2B, 3 și 4. Pentru datarea grupelor a se vedea Callataÿ 1997, p. 136. 
42 Callataÿ 1997, p. 134. 
43 Popescu 2017-2018, p. 21-22. 
44 Petac 2018, p. 293, pl. I, nr. 6. 
45 Hess Divo AG, auction 298, lot 1042, 22.10.2003 (aceeași piesă la UBS Gold&Numismatics, auction 67, 

lot 5477, 05.09.2006); UBS Gold&Numismatics, auction 63, lot 125, 06.09.2005; UBS 

Gold&Numismatics, auction 63, lot 157, 06.09.2005. 
46 Callataÿ 1997, p. 138, care recenzează 14 piese la care se adaugă altele apărute în comerț după anul 1997. 
47 Petac 2018, p. 290. 
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Histria și datată în anii 90-89 a.Chr.48 Potrivit decretului, cetatea istriană împrumutase 

100 de stateri de la un locuitor din Byzantion și nu returnase datoria. Din această cauză 

o solie istriană, condusă de un anume Meniskos care se îndrepta către regele Mithridates 

VI, fusese reținută la Byzantion. Diogenes, strateg al cetății și comandant al garnizoanei 

mitridatice instalată la Istros, s-a deplasat la Byzantion și a eliberat solia plătind datoria 

de 100 de stateri49. În virtutea celor relatate s-a înaintat ipoteza că ΔI de pe staterii 

istrieni ar reprezenta abrevierea numelui Diogenes, strategul cetății menționat în 

inscripție, iar monograma  aflată pe altă serie de stateri istrieni ar fi abrevierea 

numelui conducătorului soliei, Meniskos, probabil un personaj important în viața 

cetății50. Ipoteza este seducătoare însă în acest stadiu al cercetării rămâne greu de 

argumentat și doar apariția unor elemente noi o pot confirma sau dimpotrivă, infirma51. 

Câteva observații se impun însă, atât din perspectiva ordonării și datării materialului 

numismatic, cât și al relației cu decretul histrian. Din punct de vedere stilistic diferențele 

între cele două serii de stateri cu ΔI sunt atât de mari încât este greu de presupus că 

poate fi vorba de același personaj al cărui nume apare abreviat pe reversul pieselor. 

Exemplarele cu ΔI și trident obișnuit pe revers au portretul lui Alexandru cel Mare 

realizat în stilul staterilor din secolul II a.Chr., sugerând o datare mai timpurie. Pentru 

piesele cu ΔI și trident al cărui mâner apare sub formă de ancoră, modalitatea de redare 

a portretului lui Alexandru cel Mare este apropiată de ultimii stateri bătuți în număr 

mare de Tomis și Callatis, indicând datarea în secolul I a.Chr. așa cum s-a propus52. În 

acest stadiu al cercetării se poate presupune că au fost puși în circulație în timpul 

războaielor mitridatice, după anul 89 a.Chr., însă nu mai târziu de 72 a.Chr. când au fost 

eliminate garnizoanele lui Mithridates din cetățile grecești aflate în vestul Mării Negre. 

Din păcate datarea ipotetică a decretului istrian în anii 90-89 a.Chr.53 nu ajută la 

stabilirea cu precizie a momentului emiterii ultimilor stateri istrieni. Chiar dacă aceștia 

ar fi legați de menționarea strategului Diogenes, în cuprinsul decretului sunt elemente 

care pledează pentru o datare mai târzie a inscripției. De pildă, incapacitatea Istrosului 

de a plăti o datorie de o sută de monede de aur este pusă pe seama „războaielor, lipsei 

de roade și a vitregiilor”54. Sub această formulă elegantă, nici nu se putea altfel într-un 

decret dedicat unui strateg trimis de Mithridates VI, se ascunde cauza situației financiare 

dezastruoase: contribuția istriană la primele două războaie mitridatice. Dacă luăm în 

calcul acest aspect, episodul descris în inscripție pare să fi avut loc mai degrabă după al 

doilea război mitridatic (83-81 a.Chr.) și înainte de izbucnirea celui de-al treilea (75 

a.Chr.). Chiar dacă datarea inițială a decretului ar suferi modificări, conținutul textului 

arată o cetate istriană incapabilă de a plăti o sumă infimă, o datorie de o sută de stateri. 

În aceste condiții baterea staterilor se leagă de prezența garnizoanei mitridatice și sursa 

aurului utilizat ar trebui căutată îndeosebi în cuprinsul imperiului pontic creat de 

                                                                 
48 Avram, Bounegru 1997, p. 163. 
49 Avram, Bounegru 1997, p. 162. 
50 Petac 2018, p. 290. 
51 Recent, pentru staterii cu monograma  s-a propus o datare mai timpurie, a doua jumătate a secolului II 

a.Chr., Popescu 2017-2018, p. 24.  
52 Petac 2018, p. 290. 
53 Avram, Bounegru 1997, p. 163. 
54 Avram, Bounegru 1997, p. 162. 
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Mithridates VI. Producția de monedă de aur a cetăților Istros, Tomis și Callatis în secolul 

I a.Chr. pare a fi dirijată de strategii lui Mithridate VI și are drept scop susținerea 

efortului de război, și atragerea mercenarilor traci și celți menționați de sursele scrise 

printre aliații regelui Pontului55.  

 

CATALOGUL MONEDELOR 

 

BYZANTION 

Av. Capul lui Alexandru cel Mare divinizat spre dreapta, având pe diademă 

coarnele lui Ammon. 

Rv. BAΣIΛEΩΣ în dreapta, ΛYΣIMAXOY în stânga; Atena tronând spre 

stânga, se sprijină cu braţul stâng pe scutul aflat lângă tron şi ţine în mâna 

dreaptă o Nike ce încoronează numele regelui56. ΔI în câmp stânga. 

1. AV  8,48 g; 19 mm. Aur 97,99%; argint 1,68%; cupru 0,32%. Inv. 10154.  

Cf. Marinescu 1996, p. 61, emisiunea 30, monograma  (anii c. 260-245 a.Chr.). Anii 

c. 255-245 a.Chr. 

 

Av. Ca mai sus. 

Rv. Ca mai sus, dar în plan secund o suliţă transversală rezemată pe tron. În 

exergă, trident ornat cu delfini. BY sub tron și monograma  în câmp stânga. 

2. AV  8,47 g; 19,1×20 mm. Aur 98,93%; argint 0,85%; cupru 0,21%. Inv. 10150. 

Marinescu 1996, p. 247, emisiunea 130, nr. 414, anii c. 175-150 a.Chr. 

 

TOMIS 

AI 

Av. Capul lui Alexandru cel Mare divinizat spre dreapta, având pe diademă 

coarnele lui Ammon. 

Rv. BAΣIΛEΩΣ în dreapta, ΛYΣIMAXOY în stânga; Atena tronând spre 

stânga, se sprijină cu braţul stâng pe scutul aflat lângă tron şi ţine în mâna 

dreaptă o Nike ce încoronează numele regelui; în plan secund o suliţă 

transversală rezemată pe tron. În exergă, trident ornat cu delfini. TO sub tron și 

AI în câmp stânga. 

3. AV  8,40 g; 20 mm. Aur 98,97%; argint 0,81%; cupru 0,22%. Inv. 10142. 

Petac, Vîlcu 2012, p. 54, nr. 6-8. Anii c. 230-c. 220 sau mai târziu. 

 

ΘЄM 

Av. Ca mai sus. 

Rv. Ca mai sus, dar ΘЄM în câmp stânga. 

4. AV  8,27 g; 19,2×20,1 mm. Aur 98,96%; argint 0,82%; cupru 0,21%. Inv. 10145. 

Callataÿ 1997, D3 R1. 

5. AV  8,32 g; 19 mm. Aur 98,32%; argint 1,69%; cupru -. Inv. 10148.  

Callataÿ 1997, D3 R-. 
                                                                 
55 Callataÿ 1997, p. 257; Avram, Bounegru 1997, p. 156, nota 3. 
56 Spre deosebire de alți stateri de tip Lysimach, în acest caz Atena este reprezentată fără suliță. 
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Av. Ca mai sus. 

Rv. Ca mai sus, dar monograma în câmp stânga. 

6. AV  8,18 g; 21 mm. Aur 97,48%; argint 1,91%; cupru 0,61%. Inv. 10146. 

Callataÿ 1997, D7 R1a. 

7. AV  8,26 g, 20 mm. Aur 97,09%; argint 2,49%; cupru 0,41%. Inv. 10151. 

Callataÿ 1997, D7 R-. 

 

ΔIΟ  

Av. Ca mai sus. 

Rv. Ca mai sus, dar ΔIΟ în câmp stânga. 

8. AV  8,33 g; 20,1×22 mm. Aur 96,79%; argint 2,93%; cupru 0,27%. Inv. 10149. 

Callataÿ 1997, D3-R1. 

 

 
Av. Ca mai sus. 

Rv. Ca mai sus, dar  în câmp stânga.  

9. AV  8,12 g; 20 mm. Aur 94,69%; argint 4,26%; cupru 1,05%. Inv. 10141.  

Callataÿ 1997, D2-R1. 

 

CALLATIS  

 
Av. Capul lui Alexandru cel Mare divinizat spre dreapta, având pe diademă 

coarnele lui Ammon. 

Rv. BAΣIΛEΩΣ în dreapta, ΛYΣIMAXOY în stânga; Atena tronând spre 

stânga, se sprijină cu braţul stâng pe scutul aflat lângă tron şi ţine în mâna 

dreaptă o Nike ce încoronează numele regelui; în plan secund o suliţă 

transversală rezemată pe tron. În exergă, trident ornat cu delfini. KAΛ sub 

tron și  în câmp stânga. 

10. AV  8,35 g; 19 mm. Aur 97,01%; argint 2,71%; cupru 0,28%. Inv. 10173.  

Callataÿ 1997, D6-R2 

11. AV  8,24 g; 19,1×20,1 mm. Aur 95,99%; argint 3,63%; cupru 0,38%. Inv. 10155.  

Callataÿ 1997, D6-R1 

12. AV  8,27 g, 19×20 mm. Aur 95,72%; argint 3,87%; cupru 0,41%. Inv. 10117.  

Callataÿ 1997, D6-R1 

 

ISTROS 

ΔI 

Av. Capul lui Alexandru cel Mare divinizat spre dreapta, având pe diademă 

coarnele lui Ammon. 

Rv. BAΣIΛEΩΣ în dreapta, ΛYΣIMAXOY în stânga; Atena tronând spre 

stânga, se sprijină cu braţul stâng pe scutul aflat lângă tron şi ţine în mâna 

dreaptă o Nike ce încoronează numele regelui; în plan secund o suliţă 
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transversală rezemată pe tron. În exergă, trident ornat cu delfini având 

mânerul sub formă de ancoră. IΣ sub tron și ΔI în câmp stânga. 

13. AV  8,97 g; 19×20 mm. Aur 87,79%; argint 11,49%; cupru 0,72%. Inv. 10147. 

Callataÿ 1997, D1 R1. Fals ? 

 

 

Tabel 1. Rezultatele analizelor efectuate asupra staterilor de tip Lysimach din colecția 

Maria și dr. George Severeanu 

 

Emitent Aur Argint Cupru Nr. inv. 

Byzantion, ΔI 97,99 1,68 0,32 10154 

Byzantion,  98,93 0,85 0,21 10150 

Tomis, AI 98,97 0,81 0,22 10142 

Tomis, ΘЄM 98,96 0,82 0,21 10145 

Tomis, ΘЄM 98,32 1,69 - 10148 

Tomis,  97,48 1,91 0,61 10146 

Tomis,  97,09 2,49 0,41 10151 

Tomis, ΔIΟ 96,79 2,93 0,27 10149 

Tomis,  94,69 4,26 1,05 10141 

Callatis,  97,01 2,71 0,28 10173 

Callatis,  95,99 3,63 0,38 10155 

Callatis,  95,72 3,87 0,41 10117 

Istros, ΔI (fals ?) 87,79 11,49 0,72 10147 
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Abstract: Examining the early series of the Lysimachus posthumous staters 

struck at the middle of the third century BC in the West Pontic Greek cities we noticed 

a novel iconographical detail: the absence of the spear from the inventory of the 

Athena’s attributes. This regards of course a restraint number of coins, all of them 

numismatic rarities. They appear with a certain regularity in several cities: 

Mesembria (staters with monograms ΛA and EΡ), Tomis (issues with monograms N 

and ), Odessos (series with mintmarks  or H and the same monogram 

KOI) and Byzantion, issue 39, having monogram  on the reverse (years 247 245 

BC). Except Byzantium (the single having an exclusive series of Lysimachus type 

staters), the issues without Athena’s spear are the first of this recently adopted new 

type in all the others cities. Each time (including Byzantium) there are obverse die 

links between them and the next issues, having spear on goddess shoulder. This 

situation reflects a sudden and simultaneous adoption of this iconographic detail, as 

a probable consequence of a certain political context and a top level political decision 

making, reflecting an alliance between Byzantium and the West Pontic Greek cities, 

at the beginning of the third Syrian war. 

Rezumat: Examinarea seriilor timpurii de stateri de tip Lysimach din cetăţile 

greceşti vest-pontice, datate către mijlocul secolului III a.Chr., permite observarea 

unui detaliu iconografic până acum neglijat: lipsa pe alocuri a suliţei zeiţei Atena din 

inventarul atributelor acesteia. Această constatare priveşte, desigur, un număr 

restrâns de exemplare, piesele aflate în această situaţie fiind rarităţi numismatice. Cu 

toate acestea, staterii de acest tip se regăsesc cu o anumită regularitate în cazul mai 

multor cetăţi: la Mesembria, pe staterii cu monogramele ΛA respectiv EΡ, la Tomis – 

piesele cu sigla TO şi monogramele  respectiv N, la Odessos – seriile cu sigla 

 şi monograma KOI, H şi acelaşi KOI şi la Byzantion, emisiunea 39, cu 

monograma  pe revers (datată 247-245 a.Chr.). Exceptând Byzantion, care a 

bătut exclusiv stateri de tip Lysimach, în cazul tuturor celorlalte cetăţi, emisiunile în 

care Atena apare fără suliţă sunt de cele mai multe ori primele de după staterii de tip 

Alexandru cel Mare ai aceloraşi cetăţi, şi tot de fiecare dată au legături de ştanţe de 

avers (chiar şi la Byzantion) cu emisiunile imediat următoare, pe al căror revers 

                                                                 
* Numismatic Department from the Library of the Romanian Academy. 
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Atena este purtătoare de suliţă. Aceasta probează o introducere bruscă şi simultană 

a acestui element iconografic de altfel definitoriu pentru zeiţă, consecinţă a unui 

anumit context politic şi a unei decizii politice la vârf, probabil în cadrul unei alianţe 

între Byzantion şi cetăţile vest pontice, la începutul celui de al treilea război sirian. 

 

By examining the early series of Lysimachus type staters from the West-

Pontic Greek cities, we notice a significant (but almost never mentioned) 

iconographical detail: the repeated absence from the reverse of the coins of an 

essential attribute of the goddess – the spear – the situation appearing on the coins of 

several cities, like Tomis1, Mesembria2, Odessos3 and even Byzantium4. The latter 

struck exclusively Lysimachus type staters and not a single Alexander5 (because of 

his Ptolemaic alliance and because of the succession claims of the Ptolemies 

concerning Lysimachus’ inheritance). A second example is Tomis – but Tomis 

became a polis only after the Monopoly War6, adopting, of course, the Lysimachus 

type stater due to it’s alliance with Byzantium. All the others – Istros, Kallatis, 

Mesembria, Odessos – struck Alexander type gold coins7. With the exception of 

Kallatis (the great defeated of the war), all the others suddenly struck a new (for them) 

gold coin type, Lysimachus one. If the reason for this dramatic change is already 

known today, consisting in the changing alliances after the Monopoly war8, we still 

have to explain the situation concerning the successive and repeated absence or 

presence of the spear, this important attribute of Athena. 

So, we have from Tomis a significant and homogenous pre-trident 

Lysimachus type staters series: 1. O1-R1, on the reverse,  inner left field,  in the 

exergue and Athena with spear9 (pl. I, 1; 1,5×1); 2. O1-R2, on the reverse, TO inner 

left field, AP legate, in the exergue and unarmed goddess10 (pl. I, 2; 1,5×1); O2-R3, 

TO inner left field, N in the exergue, unarmed goddess11 (pl. I, 3; 1,5×1); O3-R4, inner 

left field , TO in the exergue and also unarmed Athena12 (pl. I, 4; 1,5×1). 

Moreover, we have even an early sample with trident in the exergue, from Tomis, 

having on the reverse Athena without spear (O4-R5, ΠΑ legate inner left field, TO 
                                                                 
1 Petac, Vîlcu 2012, p. 53, nrs. 3-5; Petac, Vîlcu 2016, p. 499-508; Petac 2016, p. 106-107. 
2 Petac 2011, p. 8. 
3 Petac, Vîlcu 2013, p. 310-311, nrs. 4-7 
4 See Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 84, lot 142, 5 May 2010, Byzantium, issue 39, for staters 

(if it is this issue, not known by Marinescu 1996, p. 65, issue 39, where only tetradrachms). 
5 Marinescu 1996. 
6 See Petac, Vîlcu 2012, p. 51-63, Petac, Vîlcu 2016, p. 499-508 and Petac 2016, p. 105-110; for the 

Monopoly War, see Avram 2003, p. 1181-1213. 
7 For Istros, see Price 1991, p. 180 and Vîlcu, Petac 2012, p. 21-28; for Kallatis, Price 1991, p. 175-179; 

for Mesembria, Price 1991, p. 180-182; for Odessos, Price 1991, p. 191-192. 
8 Marinescu 1996, p. 426; Avram 2003, p. 1212; Petac 2011, p. 12. 
9 A. Tkalec AG (27.10.2011), lot 46; Roma Numismatics, Auction 3, 31 March 2012, lot 183; Roma 

Numismatics, Auction 7, 22 March 2014, lot 484; cf. Petac, Vîlcu 2016, p. 501, nr. 6. 
10 Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 158, 8 October.2007, lot 67; cf. Petac, Vîlcu 2016, 

p. 501-502, no. 8. 
11 Collection of the Romanian Academy, Numismatic Department, inv. AV.A. 156; cf. Petac, Vîlcu 2016, 

p. 502, no. 9. 
12 Agora Auction, Numismatic Sale 49, February 2, 2016, nr. 49-013; cf. Petac 2016, p. 107, fifth series. 
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under the throne, trident with dolphins in the exergue; pl. I, 5; 1,5×1)13. Excepting the 

situations from the first issues, where we have obverse die-links between the 

tetradrachms belonging to the 1st and 2nd series and also between the staters from the 

2nd and 3rd series, no other die-link was later found, reflecting, of course, an 

episodically activity14.  

Considering the situation from Mesembria, we have from this city only five 

Lysimachus type staters struck using four obverse dies and five reverse dies15 as 

follows: 1. O1-R1, on the reverse, left figure helmet / ΛΑ and unarmed Athens16 (pl. I, 

6; 1,5×1); 2. O2-R2, left figure helmet, EP in the exergue and no spear17 (pl. I, 7; 

1,5×1); 3. O3-R3, left figure helmet, EP in the exergue and no spear18 (pl. I, 8; 1,5×1); 

4. O3-R4, left figure helmet, M in the exergue and Athena with spear19 (pl. I, 9; 1,5×1); 

5. O4-R5, left figure helmet, ΔΙ in the exergue and also armed goddess20 (pl. I, 10; 

1,5×1). It seems to be clear now that the armed goddess appears only on the last two 

coins, at the end of a very restraint, short and homogenous series of gold coins. None 

of them came from a certain hoard. However, the homogeneity of the series is proved 

by the die-links and monograms succession and also by the Mesembrian tetradrachms 

having exactly the same monograms EP, ΔΙ and ΛΑ and coming all of them from the 

same hoards: EP (Price 983) from Koseir21 and Propontis22, ΔΙ (Price 1000 from 

Propontis23 and Price 1001 from Propontis24 and Mektepini25 and ΛΑ (Price 1029) 

from Mektepini26 and Propontis27. 

We have from Odessos the largest sample of Lysimachus type staters from the 

3rd century B.C. After significant issues of Alexanders’ staters – like Istros, Kallatis, 

Mesembria (few) – the city struck consistent series of Lysimachus type gold coins28 – 

again like Istros, Tomis, Mesembria (few) and Byzantium. For the first time, we have 

four series struck with the same obverse die, O1, paired with three different reverse 

                                                                 
13 Müller 1858, nr. 280; Petac 2016, p. 107, sixth series. 
14 Petac, Vîlcu 2016, p. 501-502; Petac 2016, p. 106. 
15 Petac 2011, p. 10. 
16 Numismatic Department from the Library of the Romanian Academy, Romanian Academy collection, 

inv. M. 73; cf. Petac 2011, p. 8. 
17 Numismatik Lanz, Auction 106, 26-27 November 2001, lot 59 and Numismatik Lanz, Auction 125, 28 

November 2005, lot 164; Petac 2011, p. 8. 
18 American Numismatic Society collection, 1944.100.81608; Rogalski 1982, p. 95, no. 16; Karayotov 

1994, p. 114, no. 16; Petac 2011, p. 8. 
19 British Museum collection, CM 1978-10-23-1; Rogalski 1982, p. 95, no. 15; Karayotov 1994, p. 114, no. 

15; Petac 2011, p. 8. 
20 The original in Hermitage Museum, Sankt Petersburg, Russia; cast at the American Numismatic Society, 

New York, USA; Müller 1858, pl. V, no. 236; Rogalski 1982, p. 95, no. 17; Karayotov 1994, p. 114, nr. 

17; Marinescu 1996, XXI. no. 76; Petac 2011, p. 7. 
21 IGCH 1537; Seyrig 1973, p. 32, no. 6. 
22 IGCH 888; Waggoner 1979, p. 11, no. 29. 
23 IGCH 888; Waggoner 1979, p. 11, no. 19. 
24 IGCH 888; Waggoner 1979, p. 11, nrs. 16-18. 
25 IGCH 1410; Olcay, Seyrig 1965, p. 7, nrs. 16-19. 
26 IGCH 1410; Olcay, Seyrig 1965, p. 7, no. 20. 
27 IGCH 888; Waggoner 1979, p. 11, nrs. 20-25. 
28 Petac, Vîlcu 2013, p. 309-326. 
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dies – R1
29, R2

30, R3
31

 (pl. II, 1-3; 1,5×1), all of them having the same mintmark (

), the same signature (KOI) and an unarmed goddess on the throne. The next moment 

reveals significant changes: together with a new pair of dies – O2-R4
32 (pl. II, 4; 1,5×1), 

keeping the same mintmark  and the same signature (KOI) on the reverse – 

appears also a new attribute of Athena, the spear, visible over the helmet. The next 

two issues (5th and 6th, O1-R5
33 and O3-R6

34; pl. II, 5-6; 1,5×1) show an unexpected but 

interesting reuse of the old die O1 (pair with R5) and a new pair of dies (O3-R6), both 

of them with a new mintmark ( H) and having on the reverse an armed goddess, 

spear being visible over the helmet (5th issue) and over the shoulder (6th issue). It 

seems to be the sign of an extensive minting activity, these staters being struck in the 

same time, in two officinae, at a specific moment, under a serious pressure, reflecting 

needs for massive – probably military – payments. This situation seems to continue in 

the same circumstances during the next issues (7th-8th) each time with the same 

features (one of them striking coins having the spear visible over the helmet, the other 

one with the goddess’ spear being visible over the shoulder). After this moment, from 

the 8th to the 12th issue, a single officina works until the end of the odessitan 

Lysimachus type gold issues striking coins with an armed goddess on the reverse, 

having each time the spear visible on the shoulder35. This significant coincidence of 

the sudden introduction of the spear almost together with the second officina cannot 

be ignored. 

Byzantium is one of the rare cities from the region striking in gold exclusively 

Lysimachus type staters36 as a direct consequence of its alliance with the Ptolemaic 

Egypt, the last one claiming the inheritance of Lysimachus’ kingdom of Thrace. 

So, we have from Byzantium a specific issue of Lysimachus type staters 

having on the reverse an unarmed goddess. Following Marinescu’s arrangement, this 

is the 39th issue37 (pl. II, 7; 1,5×1), struck around 247-245 BC – a very significant 

landmark. It means that even Byzantium – the great regional winner following the 

Monopoly War – struck before the 3rd Syrian War (Laodicean War) some staters 

having on the reverse an unarmed Athena. 

Considering all these findings we cannot ignore a story of Polybius’s (IV, 52). 

Writing about a regional conflict from 220 BC between Byzantium and Rhodes (not 

only) and telling about the mediation of the Celtic king from Tylis, Cavarus, he states 

                                                                 
29 Petac, Vîlcu 2013, p. 310, nr. 1; Département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque 

Nationale de France, Fonds général, no. 77; see also on BNF site and Gallica 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41823963h  
30 Petac, Vîlcu 2013, p. 310-311, no. 4; Classical Numismatic Group, Auction 72 (14.06.2006), lot 209  
31 Petac, Vîlcu 2013, p. 311, nr. 5; British Museum, Department of Coins and Medals registration no. 

RPKp86A.7.Lys.  
32 Petac, Vîlcu 2013, p. 311, no. 9; Classical Numismatic Group, Auction 60 (22.05.2002), lot 446. 
33 Petac, Vîlcu 2013, p. 311, no. 10; Numismatic Department from the Library of the Romanian Academy, 

inv. AV. A. 162 (1978). 
34 Petac, Vîlcu 2013, p. 312, nrs. 11-12; Numismatic Department from the Library of the Romanian Academy, 

Orghidan collection, no. 47 (no. 11) and Auktionhaus H. D. Rauch 71 (28.04.2003), lot 110 (no. 12). 
35 Petac, Vîlcu 2013, p. 312-314, nrs. 13-24 and p. 316-320. 
36 Marinescu 1996. 
37 Marinescu 1996, p. 65. 
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that the king proposed a meeting in Byzantium. In this context, the Rhodians sent to 

Byzantium a certain Aridices as ambassador, altogether with Polemocles with three 

triremes, intending so to send to those from Byzantium “the spear and the herald’s 

staff in the same time”. The symbolic value of the two elements (war and peace) seems 

to be evident for everybody. 

So, it seems obvious also that the repeated presence or absence of the goddess’ 

spear from the reverse of the Lysimachus type staters in many cities from the Black 

Sea (Tomis, Odessos, Mesembria) or from the Hellespont (Byzantium), in the same 

period, is not a simple coincidence. It is clear today that the adoption of certain 

monetary types depends on specific alliances38. The Seleucid allies struck Alexander 

types staters; meanwhile, the Ptolemies’ allies use the Lysimachus type gold coin. As 

far as we know, the main event of the mid-3rd century BC in the Black Sea region was 

the Monopoly War, opposing Byzantium to Kallatis and Istros, but probably also 

Mesembria and Odessos, having as a main objective to maintain the monopoly of the 

Seleucid alliance (Istros and Kallatis) over the Tomis harbor39, the latter being until 

then not a polis, but an emporium, with no right to strike its own coins. It is not 

surprising in these circumstances to see that there is a single city in the area never 

striking Alexander type staters, but only huge quantities of Lysimachus staters – and 

this is Byzantium – and several cities striking a lot of Alexander type gold coins – 

Kallatis especially, but also Istros, Mesembria and Odessos. After tByzantium’s 

victory in the Monopoly War, it was not a surprise at all to see a sudden change of the 

gold coins’ type from Alexander to Lysimachus at Istros, Mesembria and Odessos – 

but not at Kallatis, the main and strongly defeated party of the war. It is also not a 

surprise to see Tomis becoming now a polis, striking his own Lysimachus type staters. 

All these show changing alliances after the end of the Monopoly War in the Black Sea 

region, the great winners being Byzantium and Tomis. If the reason of the high level 

political decision concerning the large scale and sudden adoption of the Lysimachus 

type stater in several of the most important cities from the Black Sea seems to be clear, 

it is not the case when we speak about the successive presence or absence on the coins 

of such a significant attribute of Athena as it is her spear. Observing that Odessos and 

Mesembria start striking the new monetary type having an unarmed goddess on the 

reverse, followed by Athena with spear, we notice also that from Istros we have only 

samples with the spear on Athena’s shoulder. In the city of Tomis, the series begin 

with an armed goddess, followed by an unarmed one and again Athena with spear. It 

is not necessary that all of these samples to be absolutely contemporary, so probably 

it will be not prudent to make any political considerations. Probably we have from 

Odessos the most significant situation, the Lysimachus series starting without spear, 

but when the armed goddess appeared, the mint seems to work in two officinae, the 

armed goddess appearing probably in a moment in which large scale payments in gold 

were necessary, as a part of a possible war effort. 

Observing these successive and widespread features, we can ask ourselves 

whether they are a reflection of an attitude concerning a certain political or military 

                                                                 
38 Le Rider, Callataÿ 2006, p. 72-73, p. 105-107 and p. 121. 
39 Avram 2003, p. 1181-1213. 
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context, a peace or war option in some specific circumstances of the Third Syrian war 

linked to the struggle for hegemony in the Black Sea between the Seleucids and the 

Ptolemies. 
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Abstract: The authors present an Alexander type stater struck in Peloponnesus, 

at Corinth. Apparently unknown, having of course the classic aspect of the Alexander 

type staters, the coin presents as symbol, on the reverse (left field) Nike to the right, with 

wreath and palm. It seems to be the first of this type having a perfect similarity with the 

tetradrachms Price 675-676 (considered first to be from Sicyon), the same symbol being 

on the reverse of both types. It was found in Serbia, at Banatska Palanka, southern part 

of the village, on the left bank of the Danube. It was struck around 303-302 BC by 

Demetrios Poliorcetes, the coin arriving in Banat region probably as a payment for 

mercenaries involved in the conflict between Cassandros and Demetrios. During the 

last few years, there are some interesting discoveries in NW Bulgaria, Southern 

Romania and now in Serbian Banat too containing Alexander type staters or imitations 

from Cassander period. All of them are significant proves of large scale local 

mercenaries presence in the conflicts for Macedonian throne. 

Rezumat: Autorii prezintă un stater de tip Alexandru cel Mare bătut la Corint, 

în Pelopones. Aparent necunoscut, el are reprezentările clasice ale unui stater de acest 

tip, având însă ca simbol, în câmpul stânga al reversului, pe Nike spre dreapta, cu 

cunună şi ramură. Pare să fie primul stater de acest tip, cu analogii perfecte cu 

tetradrahmele de tip Alexandru Price 675-676 (considerate iniţial ca fiind bătute la 

Sicyon). Piesa a fost găsită la Banatska Palanka, pe malul stâng al Dunării. Ea a fost 

bătută la Corint, în jurul anilor 303-302 a.Chr. de către Demetrios Poliorcetes, moneda 

ajungând în regiunea Banatului foarte probabil ca plată pentru mercenarii locali 

participanţi la războiul dintre Cassandros şi Demetrios Poliorcetes. În ultimii ani au 

apărut câteva descoperiri interesante de stateri de tip Alexandru sau imitaţii ale 

acestora, din perioada lui Cassandros, în NV Bulgariei, Sudul României, acum în 

Banat, toate fiind dovezi semnificative ale implicării mercenarilor locali în conflictul 

pentru tronul Macedoniei. 

One year ago, in 2018, it was discovered in Banatska Palanka (Serbia), in the 

Southern part of the city, somewhere on the Danube border, an apparently unique coin. 

It is a Peloponesian Alexander type stater having on the reverse, as a symbol, Nike 

                                                                 
* Numismatic Department from the Library of the Romanian Academy. 
** Vrsac Museum, Serbia. 
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standing to the right with wreath and palm. We have only the photo of the coin, but no 

technical data about it; however, because of its high degree of rarity and because of the 

remarcable historical importance we decided to publish it anyway. 

 

PELOPONESUS 

CORINTH 

ALEXANDER THE GREAT TYPE 

 

 
 

Fig. 1. Alexander the Great type stater from Corinth 

 

Stater 

 

Obv. Head of Athena right, wearing Corinthian helmet decorated with coiled snake. 

Rv. AΛEΞANΔΡOΥ 

Nike standing to the left, holding wreath and stylis; left figure, Nike standing to the right 

with wreath and palm. 

AV 18 mm; fig. 1 (1,5×1). 

Price, - ; see Price, p. 156, nrs. 675-676 (tetradrachms). 

 

Despite the fact that there is no Alexander type stater having Nike as a symbol in the 

standard catalogue of M. J. Price1, we have several analogies on Corinthian tetradrachms – 

Price 675 (pl. I, 4)2 and Price 676 (pl. I, 5)3 – each time Nike appearing together with different 

monograms under Zeus’ throne (  and NO). Despite the high degree of rarity of the coins 

with Nike as a symbol (staters or tetradrachms), the assignment of the mint to Corinth seems 

to be certain. We know until now only two gold Alexanders from this city. The first of them 

(Price 667; pl. I, 1) came from the collection of the American Numismatic Society4, having 

on the reverse an upward trident-head (left of the figure) and monogram AY under the right 

wing. Another sample of the same type Price 667 (considered from Priene) and apparently 

lost was part of the Count Prokesch-Osten collection during the last decades of the 19th 

century5. Recently, a second type appeared in a public auction, having the same upward 

trident-head placed under the left wing and the same monogram AY left of the figure6 (pl. I, 

                                                                 
1 Price 1991. 
2 Numismatik Naumann, Auction 70, 7 October 2018, lot 70. 
3 Leu Numismatik AG, Web Auction 1, 25 June 2017, lot 302. 
4ANS 1944.100.38430; 9 h; 8,50 g; 17,5 mm; bequest of E. T. Newell. 
5 Prokesch-Osten 1869, p. 34, no. 27. 
6 CNG, Male Bid Sale 57, April 4th 2001, lot 175; 8,54 g; 18 mm. 
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2). So, we know today three different samples of gold Alexanders from Corinth, none of them 

bearing the royal title on the reverse, each of them unique, having no connecting obverse or 

reverse die-links. However, we notice that two of them (Price 667 and the CNG sample) have 

common elements – the trident and the monogram AY – while the third one (with Nike to the 

right) seems to belong to a distinct group. In the same time, Price noticed that “the letters AY 

also find a Corinthian parallel on a group of (silver) staters struck toward the end of Ravel’s 

period V…and the trident is a symbol taken from the autonomous coinage of the city”7. 

Moreover, the same two coins show “the neckguard of the helmet and the hair 

curling…exactly as they appear on the silver stater of Corinth”8. Considering all these and 

remembering that none of the gold Alexanders bear the royal title, it becomes obvious that 

Price 667 and CNG samples inaugurate the Alexander type gold coinage from Corinth9 

followed by the issue having Nike to the right as a symbol on the reverse (pl. I, 3). The absence 

of the royal title on gold Alexanders from Corinth corresponds with the situation of the silver 

Alexanders, where we have two groups of tetradrachms, bearing or not the royal title on the 

reverse10. 

There is an enough large group of Alexander tetradrachms from Corinth bearing no 

royal title (Price 674-685), having a lot of symbols on the reverse – wreath (Price 674 but 

also on 673 with royal title), Nike with wreath and palm (Price 675-676), chimaera (Price 

677-678), elpis (Price 479), Herakles (Price 480), aplustre (Price 681-682, 485 but also 486 

with royal title), tripod (Price 483) and cock (Price 484) – and a lot of monograms too: Δ 

(Price 674 but also on 673 with royal title),  (Price 675), NO (Price 676, 677, 679, 681), 

HP legated (Price 678 but also 687 with royal title), API (Price 680, AP legated), ΔΟ (Price 

682-684), ΔΕ (Price 685 but also 686 with royal title). Apparently, there are no common 

symbols and monograms between staters and tetradrachms except those with Nike to the 

right, with wreath and palm. As far as we know and we can say today about the Alexander 

gold coins from Corinth, it seems to be clear that these gold issues apparently have no 

connection with the tetradrachms, with the exception of the the sample with Nike to the 

right, which is a symbolic one, struck in a special moment, celebrating a victory, both of 

them (gold and silver) being the first in a series. Accepting the opinions of M J. Price 

concerning the relation between the first series of gold staters and the last autonomous series 

of silver staters from Corinth11, we wonder if the first series of gold Alexanders (Price 667 

and the CNG variant), a usual one, having traditional Macedonian symbols, couldn’t belong 

in fact to Cassander’s12 and only the second one with Nike as a symbol and of course the 

tetradrachms to Demetrios13? In this situation, we suggest that the gold Alexander with Nike 

(pl. I, 3) celebrates in fact the conquest of Corinth by Demetrios at the beginning of his war 

against Cassander for the Macedonian kingdom. The events are not so clear. “When the year 

                                                                 
7 Price 1991, p. 156. 
8 Price 1991, p. 156. 
9 Price 1991, p. 156. 
10 Price 1991, p. 156-157, nos. 668-698. 
11 Price 1991, p. 156. 
12 The Ptolemaic occupation of Corinth seems to lasted between 308 and 306 BC (Troxell 1971, p. 47; 

Lorber 2005, p. 46) or even 305-304 BC (Mørkholm 1980, p. 156; Mørkholm 1991, p. 65). 
13 It seems that the earliest tetradrachms from Corinth were struck under Cassander (306-303 BC), but they 

could belong as well to Demetrios time (Troxell 1971, p. 48). 
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came to an end” as Diodor says, when Leostratus was archon in Athens (303-302 BC) and 

Servius Cornelius and Lucius Genucius were consuls in Rome (303 BC), Demetrius starts 

his campaign against Cassander14. We have some stories of how the Ptolemaic garrison 

from Sicyon surrendered to Demetrios Poliorcetes in 303, the latter leaving after this 

moment to Corinth and liberating the city from Prepelaus, one of Cassander generals, 

suggesting that a Ptolemaic occupation of Corinth could heve been no longer then 306-304 

BC15. So, it seems now to be clear why there are no connections between the staters Price 

667 / Price 667 var. (CNG) and the stater having Nike as a symbol on the reverse. Also, it 

seems to be acceptable that the last one was struck at the end of 303-beginning of 302, with 

a very special occasion, celebrating the liberation of Corinth. 

The absence on tetradrachms series of any coin having as symbol the trident or 

monogram AY could be another argument supporting the idea that the staters Price 667 and 

coming from CNG were not struck by Demetrios. In the meantime, there are several 

tetradrachms having the same Nike on the reverse (Price 675-676, the silver pair of our 

stater). Observing that there are two groups of tetradrachms, having or not the royal title on 

the reverse, we notice that in many cases the same monograms are present on both groups, 

suggesting a compact series. 

This apparently strange discovery from the Serbian Banat represents a part of a 

more and more representative horizon of gold coin hoards and even isolated finds from the 

Lower Danube16. Having also the same nature and dating from the last part of the 4th century 

BC, all these burials were generated by the conflict between Cassander and Demetrios 

Poliorcetes for the Macedonian kingship as follows: one Philip III Arridaeus from 

Lampsacus stater from Albeşti-Muru (Albeşti-Paleologu, Prahova county)17, another one 

struck in Abydos from Reşca (Dobrosloveni, Olt county)18; an Alexander stater from Sardes 

came from Cătunu (Corneşti, Dâmboviţa county) or Cojasca (the same region)19 and a 

second one from the same mint was discovered in Cocorăştii Mislii (Prahova county)20; 

from Trivalea-Moşteni (Alexandria county) we have an Alexander stater from Pella21. Even 

if the Banat area is not as well represented, we know few discoveries; so, in 1905 an 

Alexander type stater of Philip III Arrhidaeus (or ancient barbarian imitation22) was found 

at Bencecu de Sus (Pişchia, Timiş county)23; also, probably from Lugoj comes an Alexander 

type stater bought by the Timişoara Museum from Elena Sepsy, but belonging to her father, 

dr. Arthur Traufellner, city counselor in Lugoj24; from Milcoveni (Berlişte, Caraş-Severin 

                                                                 
14 Diodorus, 20, 102, 1-3 and 20, 103, 1. 
15 See note 10. 
16 Vîlcu 2015, p. 193-208; Vîlcu, Petac 2018, p. 128-129; Petac, Niculescu 2018, p. 140-141. 
17 Mitrea 1978, p. 365, nr. 1; Vîlcu 2015, p. 198; Petac, Guţică 2018, p. 168. 
18 Mitrea 1961, p. 585, nr. 9; Vîlcu 2015, p. 198; Petac, Guţică 2018, p. 168. 
19 Mitrea 1984, p. 185, nr. 7; Petac, Guţică 2018, p. 168. 
20 Petac, Guţică 2018, p. 167-170. 
21 Petac, Niculescu 2018, p. 133-142. 
22 For local imitations of Alexander staters, see Yordanova 2010, p. 25-27, nos. 2-3 and CNG, Electronic 

Auction 365, December 16th, 2015, nr. 102; Petac, Niculescu 2018, p. 141. 
23 It was considered by Berkeszi as a Phillip II stater but having Athena on the obverse and Nike on the reverse, 

with the legend PHYΔΡΟΥ (local imitation?), so it is obvious that it could be only Phillip III, type Alexander, 

maybe a local imitation; Berkeszi 1907, p. 10; Mitrea 1945, p. 28, no. 2; Medeleţ 1994, p. 251, no. 13. 
24 Medeleţ 1994, p. 267, no. 86 J. 
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county) we have another Alexander the Great type stater, discovered around 1870 and taken 

by Bela Crkva museum25; in the spring of 1906, Timişoara museum bought an Alexander 

stater found in Remetea Mare (Timiş county)26, lost today; finally, another Alexander stater 

comes from Vracev Gaj (Serbia)27. These ones together with the recent discovery from 

Banatska Palanka belong to the same horizon, having the same explanation. In the same 

situation are the coin hoards discovered at Codlea (Braşov county; IGCH 409)28, Galaţi, 

(Galaţi county; IGCH 799)29, Gâldău (Călăraşi county; IGCH 774)30, Lărguţa (Cantemir, 

Rep. Moldova; IGCH 800)31, but also Jasna Poljana (IGCH 777)32, Dobroudja 1954 (IGCH 

796?)33, Samovodene (IGCH 395)34, Rousse 197935, Todorovo36 from Bulgaria, Drencova 

(Berzasca, Caraş-Severin county)37, where it was discovered in 1882 a treasure containing 

around 200 Alexander type staters, from 325-320 BC or few years later and Novo Milosevo 

(Serbia)38, where an Alexander stater from a possible hoard discovered in 1846 came. The 

most reasonable explanation consists in the large scale participation of local mercenaries 

from the Lower Danube to the military conflicts of the period39, the ancient authors writing 

about the presence of 1000 Thracians in the Antigonid cavalry in the battle from 

Paraetacene, near Persepolis (November 317 BC)40 and Gabiene (January 316 BC)41. 
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Fig. 1. Alexander the Great type stater from Corinth (1,5×1). 

Fig. 1. Stater de tip Alexandru cel Mare emis la Corinth (1,5×1). 

Plate I. Alexander type staters and tetradrachms from Corinth having Nike as symbol. 

Planşa I. Stateri şi tetradrahme de tip Alexandru cel Mare de la Corinth având pe Nike 

ca simbol. 
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Rezumat: În acest studiu ne-am propus să ne concentrăm asupra monedelor de la 

Callatis din timpul împăratului Commodus. Ele sunt destul de puțin cunoscute, atât în 

literatura de specialitate, cât și în descoperirile monetare. Am adunat 39 monede cu numele 

lui Commodus, la care se adaugă trei piese pseudo-autonome de tip Demetra surfrapate, 

din literatura numismatică, din foste colecții sau oferta caselor de licitație expusă pe 

internet. Pe baza lor am identificat șase emisiuni de nominal superior, însoțite de trei 

emisiuni de nominal redus, care se distribuie astfel, în virtutea analogiilor stilistice cu 

portretul împăratului de pe emisiunile romane de sesterți: emisiunea 1 – anii 177-180 (cu 

tatăl său, Marcus Aurelius, în virtutea praenomenului Lucius  de pe avers); emisiunea 2 – 

datează din anul 180, când devine singur împărat al Imperiului Roman; emisiunile 3 și 4 – 

par să se situeze în anii 181-183; emisiunea 5 – este cea mai abundentă emitere, la care 

adăugăm și piese de nominal inferior de tip Afrodita și Priapos, precum și de tip 

Eros/Thanathos, spre anul 185; emisiunea 6 – în anii 188-189, concomitent cu ea, fiind 

emise și piese de tip Eros-Thanathos, într-un stil artistic foarte asemănător.  

În lotul nostru sunt trei monede surfrapate, una de la Callatis, Commodus, celelalte 

fiind emisiuni mai vechi din cetatea megariană sau chiar din altă parte, poate Histria, din 

aceeași perioadă. Ele au fost surfrapate cu o nouă imagine, bustul Demetrei cu văl și 

cunună de spice care semnifică în iconografia callatiană monedele de 3 assaria. Trebuie să 

remarcăm aplicarea intenționată pe avers a unei imagini ce semnifică o anumită valoare 

monetară (Γ), 3 assaria, pe o piesă cu titulatura imperială, care valora mai mult ca metal, 

fiind echivalentul a 4 sau 5 assaria. Starea de conservare destul de bună a piesei de la 

Commodus (pl. IV, 39) ne determină să considerăm că procesul de surfrapare a avut loc 

după câțiva ani de la emitere. Operațiunea de surfrapare a fost destinată anumitor emisiuni 

mai vechi, mai ales pentru cele cu chipul lui Commodus, și a avut loc într-un anumit 

moment, fiind determinată de cauze politice și economice. Acest moment ar putea fi situat 

după sfârșitul domniei lui Commodus, în anul 192, atunci când împăratul este obiectul unei 

damnatio memoriae datorită comportamentului său extravagant. Pe de altă parte, această 

operațiune de surfrapare a bronzurilor vechi, ce nu mai corespundeau situației politice, este 

                                                                 
* Muzeul Municipiului București. 
** Societatea Numismatică Română. 
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de înțeles să aibă loc mai curând după instalarea lui Septimius Severus pe tronul imperial 

și inițierea reformei monetare după încheierea războiului civil (194). Probabil că ea a avut 

loc odată cu baterea de noi emisiuni cu chipul lui Septimius Severus; în acest context celor 

vechi le este impus un curs inferior forțat. Totodată, acum se situează emiterea unei noi 

serii de emisiuni pseudo-autonome de tip Demetra (pl. V, 40-43), care prezintă trăsături 

stilistice foarte asemănătoare cu modelul aplicat pe moneda callatiană de la Commodus.  

Abstract: In this study, we aimed to focus on the coins from Callatis during the 

reign of Emperor Commodus. They are not well known, both in the specialized literature 

and in the monetary discoveries. We have gathered 39 coins with the name of Commodus, 

to which are added three pseudo-autonomous Demeter type pieces overstruck, from the 

numismatic literature, from the former collections or the selection of the auction houses 

displayed on the internet. Based on them, we identified six superior denomination issues, 

accompanied by three low denomination issues, which are distributed as it follows, by virtue 

of the stylistic analogies with the emperor's portrait on Roman sestertius's issues: first issue 

- years 177-180 (with his father, Marcus Aurelius, by virtue of the Lucius praenomen on the 

obverse); second issue - dates from 180, when he settles as unique emperor of the Roman 

Empire; third and fourth issues - appear to be struck between the years 181-183; fifth issue 

- is the most abundant issue, to which we add also low denomination pieces of Aphrodite 

and Priapos types, as well as Eros / Thanathos type, towards the year 185; sixth issue - 

between the years 188-189, concurrently with it, pieces of Eros-Thanathos type were also 

issued, in a very similar artistic style. 

In our group, there are three overstruck coins, one from Callatis, Commodus, 

the other being older issues from the Megarian city or even from elsewhere, maybe 

Histria, from the same period. They were overstruck with a new image, the veiled bust 

of Demeter with crown of wheat, which in the Callatis iconography is associated with 

the coins of 3 assaria. We should note the intentional application on the obverse of an 

image signifying a certain monetary value (Γ), 3 assaria, on a piece with the imperial 

title, which valued more as metal, being the equivalent of 4 or 5 assaria. The very good 

state of conservation of the piece from Commodus (pl. IV, 40) determines us to consider 

that the process of overstriking took place after a few years since its issue. The 

overstriking operation was intended for some older issues, especially for those with the 

Commodus portrait; it took place at one point, being determined by certain political 

and economic causes. This moment could be located after the end of Commodus's reign 

in 192, when the emperor is the subject of a damnatio memoriae because of his 

extravagant behavior. On the other hand, this operation of overstriking the old bronze 

coins, which no longer corresponded to the political situation, is understood to take 

place sooner after the installation of Septimius Severus on the imperial throne and the 

initiation of monetary reform after the end of the civil war (194). Probably it happened 

with the striking of new issues with the portrait of Septimius Severus; in this context, a 

forced lower rate is imposed for the older coins. At the same time, at this moment can 

be situated the striking of a new series of pseudo-autonomous Demeter type coins (pl. 

V, 41-44), which present stylistic features very similar to the model applied on the 

Commodus coin from Callatis. 
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În acest studiu, ne-am propus să ne concentrăm atenția asupra monedelor de la 

Callatis din timpul împăratului Commodus. Ele sunt destul de puțin cunoscute, atât în 

literatura de specialitate, cât și în descoperirile monetare. Piesele au devenit din ce în ce 

mai numeroase în ultima perioadă ca urmare a impactului tehnologiei asupra căutărilor 

de pe teren. Ele au început să apară din ce în ce mai des în oferta caselor de licitație din 

străinătate, astfel încât am putut să adunăm un lot reprezentativ, care să ne permită 

încercarea de a reconstitui structura emisiunilor cu portretul acestui împărat în 

monetăria de la Callatis. În acest sens am adunat 39 monede cu numele lui Commodus, 

la care se adaugă trei piese pseudo-autonome de tip Demeter surfrapate, din literatura 

numismatică, din foste colecții sau oferta caselor de licitație expusă pe internet. Pe baza 

acestui material, ne-am străduit să relevăm câteva trăsături ale emisiunilor callatiene 

bătute în timpul lui Commodus, schițarea circulației monetare în cetatea pontică în 

această perioadă și în cea imediat următoare. 

 

Catalogul monedelor 

 

Emisiunea 1 – Lucius (Aurelius Commodus), 177-180 p.Chr. 

  

Av. AYT • K • Λ • AYP – KOMOΔOC. Bust (imberb) laureat, drapat și cuirasat 

spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛA – T – IANΩN. Poseidon stând spre dreapta, cu piciorul stâng 

înălțat pe o stâncă, ține brațul drept sprijinit pe un trident și în mâna stângă 

întinsă un delfin, ce stă spre stânga. Cerc perlat. 

Pick -. 

1. AE  12,04 g; 25,2×26 mm; patină verde. Pl. I, 1. 

 

Av. AYT • K • Λ • AYP – KOMOΔOC. Bust (imberb) laureat, drapat și cuirasat 

spre dreapta. Cerc perlat.  

Rv. KAΛΛA – TIANΩN, începând din câmp dreapta sus. Nike înaripată, în 

chiton dublu, mergând spre dreapta, ține în mâna dreaptă înălțată o cunună și pe 

umărul și brațul stâng o ramură de palmier în sus. Cerc perlat. 

Pick -. 

2. AE fără date tehnice; fostă colecție. Pl. I, 2. 

 

Av. AVT • K • Λ • AVP – KOMOΔOC. Bust (imberb) laureat, drapat și cuirasat 

spre dreapta. Cerc perlat.  

Rv. KAΛΛA – TIANΩN. Asklepios stând din față, cu capul spre stânga, ține în 

mâna dreaptă un toiag, pe care se încolăcește un șarpe, și cu mâna stângă își ține 

haina. Cerc perlat. 

Pick -. 

3. AE 11,9 g; 26 mm. Ebay, nr. 917114282. Pl. I, 3. 

4. AE 10,75 g. Din oferta casei de licitație Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger 

UG, Auction 106/ 11.03.2017, lot 280. Pl. I, 4. 
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Av. Ca mai sus, dar diferit din punct de vedere stilistic. 

Rv. Ca mai sus, dar diferit din punct de vedere stilistic. 

Pick -. 

5. AE fără date tehnice; fostă colecție. Pl. I, 5. 

 

Av. Ca mai sus, dar diferit din punct de vedere stilistic. 

Rv. Ca mai sus, dar diferit din punct de vedere stilistic. 

Pick -. 

6. AE  12 g; 26 mm. American Numismatic Society, New York, inv. nr. 1957.52.196. 

Piesa este editată în RPC IV, 1, nr. 3518. Pl. I, 6. 

 

Av. AYT • K • Λ • AYP – KOMOΔOC. Bust (imberb) laureat, drapat și cuirasat 

spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. [KAΛΛA – TIANΩN]. Hygiea stând din față și privind spre dreapta, ține 

în mâna dreaptă un șarpe pe care îl hrănește dintr-o pateră pe care o ține în mâna 

stângă. Cerc perlat. 

Pick -. 

7. AE  11,43 g; 25,6 mm; foarte ștearsă; fostă colecție. Pl. I, 7. 

 

Av. AYT • K • Λ • AYP – KOMOΔOC. Bust (imberb) laureat și drapat spre 

dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛA – TIANΩN. Herakles stând spre dreapta, se luptă cu leul din 

Nemeea, ce sare la el, spre stânga. Cerc perlat. 

Pick -;   

8. AE  10,59 g; 26,4×27,6 mm, mai ștearsă; fostă colecție. Pl. I, 8. 

9. AE  10,57 g; 28 mm. Ashmolean Museum, Oxford, inv. 170989. Piesa a fost editată 

în RPC IV, 1, nr. 10517. Pl. I, 9. 

 

Emisiunea 2 – Marcus (Aurelius Antoninus Commodus), 180-191 p.Chr. 

 

Av. [AY] • KAI • M • AY • – • AN • KOMOΔOC. Bust (cu barba scurtă) laureat 

și drapat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛA – TIANΩN. Hades – Sarapis, cu kalathos, în chiton și himation, 

șezând spre stânga pe un tron cu spătar, ține mâna dreaptă întinsă în față 

deasupra cerberului cu trei capete și mâna stângă sprijinită pe un sceptru. Cerc 

perlat. 

Pick 301 revers (Septimius Severus). 

10. AE  12,26 g; 29,2×30,4 mm. Din oferta casei de licitație Münzen & Medaillen 

GmbH, Auction 16/ 19.05.2005, lot 197, Sammlung J. - P. Righetti, Teil V. Piesa a fost 

editată în RPC, IV.1, nr. 10516. Pl. II, 10. 

11. AE  12,07 g; 26,7×28,5 mm; fostă colecție. Pl. II, 11. 

 

Av. AY • KAI • M • AY – AN • KOMOΔOC. Bust (cu barba scurtă) laureat și 

drapat spre dreapta. Cerc perlat. 
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Rv. KAΛΛATIA – NΩN. Isis, în chiton dublu, stând spre dreapta, pe prora unei 

corăbii, ține cu ambele mâini o pânză, o velă umflată de vânt. Cerc perlat. 

Pick -. 

12. AE fără date tehnice; fostă colecție. Pl. II, 12. 

 

Av. AY • KAI • M • AY – AN • KOMOΔOC. Bust (cu barba scurtă) laureat și 

drapat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛA – TIANΩN. Salus (?) cu văl și mantie, stând din față, cu capul 

spre dreapta, ține mâna dreaptă pe un sceptru și în mâna stângă un coș cu fructe, 

sprijinindu-se pe o coloană, pe care se încolăcește un șarpe ce se hrănește din 

coș. Cerc perlat. 

Pick -. 

13. AE fără date tehnice; fostă colecție. Pl. II, 13. 

 

Emisiunea 3 – Marcus (Aurelius Antoninus Commodus), 180-191 p.Chr. 

 

Av. AY KAI M AY – AN  KOMOΔOC. Bust (cu barba scurtă) laureat și drapat 

spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛA – TIANΩN. Hades – Sarapis, cu kalathos, în chiton și himation, 

șezând spre stânga pe un tron cu spătar, ține mâna dreaptă întinsă în față 

deasupra cerberului cu trei capete și mâna stângă sprijinită pe un sceptru. Cerc 

perlat. 

Pick 301 revers (Septimius Severus). 

14. AE  10,91 g; 27,2 mm. Din oferta casei de licitație Casei iNumis, Mail Bid Sale 

/10.03.2015, lot 351. Pl. II, 14.     

 

Emisiunea 4 – Marcus (Aurelius Antoninus Commodus), 180-191 p.Chr. 

 

Av. AY • K • M • AY • – • ANT • KOMOΔOC. Bust (cu barba scurtă) laureat, 

drapat și cuirasat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛA – TIANΩN. Hygiea stând din față și privind spre dreapta, ține în 

mâna dreaptă un șarpe pe care îl hrănește dintr-o pateră pe care o ține în mâna 

stângă. Cerc perlat. 

Pick -. 

15. AE 14,27 g; 27,9 mm. Din oferta casei de licitație Agora Auctions, Auction Sale 

15/19.08.2014, lot 64.  Pl. II, 15.     

 

Emisiunea 5 – Marcus (Aurelius Antoninus Commodus), 180-191 p.Chr. 

 

Av. AY • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC. Bust bărbos, laureat, drapat și 

cuirasat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛ – ΛATIANΩN. Apollo șezând spre stânga, ține în mâna dreaptă o 

ramură și își sprijină brațul stâng pe scaun. Cerc perlat. 

Pick -.   
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16. AE  10,69 g; 26 mm. Din oferta casei de licitație Classical Numismatic Group, 

Inc., Electronic Auction 277/ 11.04.2012, lot 98. Pl. II, 16.    

17. AE 27 mm. Din oferta casei de licitație Gerhard Hirsch Nachfolger, Auction 303/ 

25.09.2014, lot 3095. Pl. II, 17.    

 

Av. AY • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC. Bust bărbos, laureat, drapat și 

cuirasat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛATI – ANΩ – N. Hera stând din față, ușor spre dreapta, ține în mâna 

dreaptă un sceptru și în mâna stângă o pateră. Jos, la picioarele zeiței, un păun spre 

dreapta. 

Pick -. 

18. AE 13,98 g; 26 mm. Din oferta casei de licitație Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. 

KG, Auction 67 / 09.10.2001, lot 821. Pl. II, 18.     

 

Av. AY • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC. Bust bărbos, laureat, drapat și 

cuirasat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛA – TIANΩN. Tyche cu kalathos, stând din față, cu capul spre 

stânga, ține mâna dreaptă pe o cârmă, și pe brațul stâng cornul abundenței. Cerc 

perlat. 

Pick -. 

19. AE 11,72 g; 28 mm. Din oferta casei de licitație VAuctions, Auction 254/ 

28.10.2010, lot 38. Pl. II, 19.    

 

Av. AY • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC. Bust bărbos, laureat, drapat și 

cuirasat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv.  ΚΑΛΛΑ – ΤΙΑΝΩΝ. Dionysos nud, ithyphallic, stând spre stânga, ține 

în mâna dreaptă un kantharos deasupra unei pantere aflate în fața zeului, ce stă 

spre stânga, cu capul întors spre zeu, și mâna stângă sprijinită pe un tyrsos. În 

câmp stânga, în fața panterei, un butuc de viță de vie cu ramuri şi patru ciorchini 

de struguri. C. p.  

Pick -. 

20. AE 12,23 g; 26 mm. Din oferta casei de licitație Hauck & Aufhäuser 15/ 21.03.2000, 

lot 356, pl. 10. Piesa a fost înseriată în RPC IV, 1, nr. 8209 (fără fotografie). Pl. III, 20.   

21. AE  11,09 g; 26×28,1 mm; inv. MMB 1502 (colecția Dr. George Severeanu). 

Gramaticu 2009, p. 348-349, nr. 131, pl. 26. Pl. III, 21. 

22. AE fără date tehnice, fostă colecție. Pl. III, 22. 

 

Av. AY • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC. Bust bărbos, laureat, drapat și 

cuirasat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. ΚΑΛΛΑ – ΤΙΑΝΩΝ. Asklepios stând din față, cu capul spre stânga, ține în 

mâna dreaptă un toiag, pe care se încolăcește un șarpe, și cu mâna stângă își ține 

haina. Cerc perlat. 

Pick -. 

23. AE  12,39 g; 26×26,8 mm; patină verde, fostă colecție. Pl. III, 23.   
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24. AE fără date tehnice, fostă colecție. Pl. III, 24.   

 

Av. AY • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC. Bust bărbos, laureat, drapat și 

cuirasat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. ΚΑΛΛΑ – ΤΙΑΝΩΝ. Hygiea stând din față și privind spre dreapta, ține în 

mâna dreaptă un șarpe pe care îl hrănește dintr-o pateră pe care o ține în mâna 

stângă. Cerc perlat. 

Pick -. 

25. AE  11,25 g; 26,2×27,6 mm, fostă colecție. Pl. III, 25. 

Av. AY • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC. Bust bărbos, laureat, drapat și 

cuirasat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. ΚΑΛΛΑ – ΤΙΑΝΩΝ. Herakles îngenunchind spre dreapta, cu capul spre 

stânga, se luptă cu doi șerpi, pe care îi strânge în mâini. În exergă, o măciucă 

spre stânga. Cerc perlat. 

Pick -.                   

26. AE 12,68 g; 28 mm. Din oferta casei de licitație Helios Numismatik GmbH, Auction 

5/ 25.06.2010, lot 542.  Pl. III, 26.   

 

Av. AY • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC. Bust bărbos, laureat, drapat și 

cuirasat spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. ΚΑΛ –  ΛΑ – ΤΙΑΝΩΝ. Împăratul în uniformă militară (armură) stând din 

față spre stânga, ține o suliță și o pateră deasupra unui altar aprins în câmp 

stânga; el este încoronat cu o cunună de zeița cetății ce poartă o coroană murală 

și un sceptru pe brațul stâng, stând din față și privind spre stânga. Cerc perlat. 

Pick 299, cu legenda de avers eronată1. 

27. AE  9,41 g; 25,9×27,2 mm; foarte ștearsă; fostă colecție. Pl. III, 27.   

28. AE 13,63 g; 26 mm. Din oferta casei de licitație Numismatik Naumann (formerly 

Gitbud & Naumann), Auction 51/ 05.03.2017, lot 233. Pl. III, 28.   

29. AE fără date tehnice, fostă colecție. Pl. III, 29.   

 

Emisiunea 6 – Marcus (Aurelius Antoninus Commodus), 180-191 p.Chr. 

 

Av. [AY • KAI •] M • AY • – • AN • KOMOΔOC. Bust bărbos, laureat și drapat 

spre dreapta. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛA – TIANΩN. Tyche, cu kalathos, stând din față și privind spre 

stânga, ține mâna dreaptă sprijinită pe o cârmă și pe brațul stâng cornul 

abundenței. Cerc perlat. 

Pick -.  

30. AE  11,41 g; 26,5×27,1 mm; fostă colecție. Pl. IV, 30.   

 

Av. [AY • KAI • M • AY • – • AN • KOMOΔOC]. Bust bărbos, laureat și drapat 

spre dreapta. Cerc perlat. 

                                                                 
1 Pick o redă ca fiind AY KAI M AYPH – KOMOΔOC, deoarece confundă prescurtările AY AN cu AYPH.  
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Rv. KAΛΛA – [TIANΩN]. Hygiea stând din față și privind spre dreapta, ține 

în mâna dreaptă un șarpe pe care îl hrănește dintr-o pateră pe care o ține în mâna 

stângă. Cerc perlat. 

Pick -.  

31. AE 11,60 g; 26,89 mm. Din oferta casei de licitație Ancients Imports, 2006, lot 9185. 

Pl. IV, 31.     

 

Emisiuni de nominal redus 

 

Tip Eros ca zeu al morții (Thanathos), 180-191 p.Chr. 

Avers 1 

Av. AV • K • – M • AY • KOMOΔΟC. Bust bărbos, laureat și drapat spre 

dreapta. C. p. 

Rv. ΚΑΛΛΑ – ΤΙΑΝΩΝ. Eros înaripat (ca geniu al morții), stând din faţă și 

privind spre dreapta, cu picioarele încrucișate, se sprijină cu ambele mâini pe o 

făclie așezată invers. Cerc perlat. 

Pick 300. 

32. AE 4,34 g; 18 mm. Din oferta casei de licitație Numismatik Naumann (formerly 

Gitbud & Naumann), Auction 51/ 05.03.2017, lot 234. Pl. IV, 32.       

33. AE  3,59 g; 18×18,6 mm; inv. MMB 1500 (colecția Dr. George Severeanu). 

Gramaticu 2009, p. 349, nr. 132, pl. 26. Pl. IV, 33. 

 

Av. AV • K • – M • AY • KOMOΔΟC. Ca mai sus, dar diferit stilistic. 

Rv. Ca mai sus, dar diferit stilistic. 

Pick 300. 

34. AE  2,66 g; 18,2 mm; fostă colecție. Pl. IV, 34. 

 

Av. AV • K • – M • AY • KOMOΔΟC. Ca mai sus, dar diferit stilistic. 

Rv. Ca mai sus, dar diferit stilistic. 

Pick 300. 

35. AE 3,60 g; 20 mm. Din oferta casei de licitație Numismatik Naumann (formerly 

Gitbud & Naumann), Auction 67/ 01.07.2018, lot 307. Pl. IV, 35.         

36. AE 3,44 g. Din oferta casei de licitație Creusy Numismatique SARL (formerly First-

Auctions JMP Genève), Auction 1/ 01.12.2012, lot 952. Pl. IV, 36.                 

 

Avers 2 

Av. AV • K • – M • AY • KOMOΔΟC. Ca mai sus, dar diferit stilistic. 

Rv. Aceeași ștanță ca mai sus. 

Pick 300. 

37. AE  3,55 g; 18,3×18,8 mm; inv. MMB 1503 (colecția Dr. George Severeanu). 

Gramaticu 2009, p. 349, nr. 133, pl. 26. Pl. IV, 37. 

 

Tip Afrodita și Priapos, 180-191 p.Chr.  
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Av. AV • K • – M • AY • KOMOΔΟC. Bust bărbos, laureat şi drapat spre 

dreapta. C. p. 

Rv. ΚΑΛΛΑ – [ΤΙΑΝΩΝ]. Afrodita nudă, stând din față, cu capul ușor spre 

stânga, ține în mâinile înălțate un arc și o săgeată; lângă ea, Priapos care este 

redat mai mic; el stă spre stânga, cu spatele spre zeiță.  

Pick -. 

38. AE 4,35 g; 19 mm; colecția L. Ruzicka. Ruzicka 1917, p. 93, nr. 300a, pl. 28. Pl. 

IV, 37. 

39. AE 4,20 g; 17 mm; a fost în colecția G. Severeanu. Severeanu 1925, p. 17. Pl. IV, 38. 

 

Monedă Callatis, Commodus (emisiunea 5) surfrapată   

Av. Tip original - A[Y] • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC. Bust bărbos, 

laureat, drapat și cuirasat spre dreapta. Cerc perlat.  

Se observă o surfrapare cu capul Demetrei cu văl și cunună de spice de grâu 

spre dreapta (cu dimensiunile de 23,26 mm (H) și 13 mm (l). Sunt urme ale 

imaginii anterioare, ale chipului împăratului la profil, bărbie, nas, bust. În fața 

zeiței, a fost aplicată o contramarcă circulară, de 5,85×7,55 mm, cu un cap 

imperial spre dreapta. 

Rv. KAΛΛ[A] – TIANΩN. Zeus stând spre stânga, ține în mâna dreaptă întinsă 

un vultur (spre dreapta) și cu mâna stângă își ține haina. În fața zeului, în câmp 

stânga, un altar arzând. 

Pick -. 

40. AE  13,17 g; 28,9×29,7 mm. Internet, ebay nr. 221858530759, 2015. Pl. IV, 40. 

 

Emisiuni pseudo-autonome callatiene de tip Demetra 

 

Tip Dioscuri călări 

Av. Bustul cu văl, cunună de spice de grâu și mantie al Demetrei spre dreapta, 

având în față, în câmp dreapta, două spice de grâu. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛATIANΩ – N, începând din stânga sus. În câmp sus, Γ. Dioscurii cu 

bonete și mantii, călări, în galop spre dreapta. Cerc perlat. 

Pick 281 variantă. 

41. AE 7,23 g; 22 mm. Din oferta casei de licitație Solidus Numismatik, Auction 43/ 

23.06.2019, lot 105. Pl. V, 41.     

42. AE 6,94 g. Din oferta casei de licitație Numismatik Lanz München, Auction 158/ 

05.06.2014, lot 74. Pl. V, 42.     

 

Tip Corabie 

Av. Bustul cu văl, cunună de spice de grâu și mantie al Demetrei spre dreapta, 

având în față, în câmp dreapta, două spice de grâu. Cerc perlat. 

Rv. KAΛΛA – TI, începând din stânga jos, din exergă; AN – ΩN redat sus 

invers, ca în oglindă. În câmp stânga, Γ. O corabie cu pânze navigând spre 

stânga. 

Pick 287 variantă. 
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43. AE  7,79 g; 22 mm. Din oferta casei de licitație Classical Numismatic Group, Inc., 

Electronic Auction 181/ 06.02.2008, lot 50; din colecția J. S. Wagner. Pl. V, 43.      

44. AE 7,07 g. Din oferta casei de licitație Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, 

Auction 191/ 11.10.2010, lot 1698. Pl. V, 44.     

 

Tip Cunună 

Av. Bustul cu văl, cunună de spice de grâu și mantie al Demetrei spre dreapta, 

având în față, în câmp dreapta, un atribut neidentificat, grosolan, rămas de la 

imaginea anterioară. Cerc perlat. Bustul Demetrei a fost aplicat peste o 

reprezentare mai veche, fapt vizibil sus, în redarea neclară a vălului, în câmp 

stânga, în imprimarea bustului, în dublarea profilului zeiței, la ochi, nas, gură.  

Rv. ΚΑΛΛΑ / [ΤΙΑ]ΝΩΝ, în jurul unei cununi alcătuită din patru spice de grâu. 

Cerc perlat. 

Pick -. 

45. AE 8,94 g; 28 mm. Piesa a fost editată în La Galerie Numismatique 2004, p. 51, nr. 

212. Pl. V, 51. 

 

Tip Cunună 

Av. Bustul Demetrei, ca mai sus, dar diferit stilistic. Imaginea a fost aplicată 

peste o reprezentare mai veche, poate cu o acvilă stând pe un delfin spre stânga, 

ea fiind probabil  o monedă de la Histria. Acest fapt e vizibil la bărbia zeiței și 

de asemenea, în fața ei, în câmp dreapta, se disting urmele unor litere, parcă TP. 

Cerc perlat. 

Rv. ΚΑΛΛΑ / [ΤΙΑ]ΝΩΝ, în jurul unei cununi alcătuită din patru spice de grâu. 

Cerc perlat. 

Pick -. 

46. AE  6,05 g; 23×24,4 mm; fostă colecție. Pl. V, 52. 

 

Tip Cunună 

Av. Bustul Demetrei, ca mai sus, dar diferit stilistic. Imagine neîngrijită, cu 

urme de surfrapă în partea de jos, sub bărbie. Cerc perlat. 

Rv. ΚΑΛΛΑ / [ΤΙΑΝΩΝ], în jurul unei cununi alcătuită din patru spice de grâu. 

Cerc perlat. 

Pick -. 

47. AE 5,93 g; 23 mm. Internet – ebay nr. 231794525999, 2015. Pl. V, 53. 

 

În literatura de specialitate, emisiunile din vremea lui Commodus bătute la 

Callatis sunt destul de reduse, fiind înseriate la sfârșitul sec. XIX doar două tipuri 

monetare2. Unul este de nominal superior, de 28 mm, cu legenda de avers redată eronat 

(cu AYPH în loc de AY AN) și cu imaginea unui împărat în uniformă militară, 

încununat de zeița cetății pe revers3. Cel de-al doilea, de nominal mai mic (20 mm), 

                                                                 
2 Pick 299-300. 
3 Pick 299. 
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poartă pe revers pe Eros înaripat ca geniu al morții sprijinindu-se pe o torță inversată4. 

De aceea, noi încercăm să evidențiem prin demersul nostru o structură cât mai 

completă a emiterilor cu portretul ultimului dintre Antonini.  

Prima emisiune este reprezentată de nouă piese de bronz, pe aversul cărora 

este redat chipul tânăr, imberb al împăratului, alături de legenda AYT • K • Λ • AYP 

– KOMOΔOC (pl. I, 1-9). Prezența în titulatură a praenomen-ului Lucius (Aurelius 

Commodus) indică faptul că legenda datează de la mijlocul anului 177 p.Hr. când 

Commodus devine augustus și asociat la domnie alături de tatăl său, Marcus Aurelius, 

până în octombrie 180 p.Hr. Împăratul își păstrează numele său de la naștere, Lucius 

în acest interval de timp, înlocuindu-l ulterior cu praenomen-ul Marcus (din 180), pe 

care îl va folosi până în anul 191; în acest an, el îl schimbă cu un al treilea nume, acela 

de Lucius Aelius (Aurelius Commodus), pe care îl utilizează până la sfârșitul  

vieții (192).  

Interesant este faptul că micul atelier callatian emite piese cu primul său nume, 

Lucius Aurelius Commodus, care se datează efectiv în timpul lui Marcus Aurelius 

(161-180). Perioada celui din urmă este destul de puțin cunoscută din punct de vedere 

numismatic, fiind atestate doar câteva piese rare în literatură sau pe internet. Una 

dintre acestea este o monedă ce are pe avers chipul lui Marcus Aurelius, iar pe revers, 

portretul asociatului său la domnie, Lucius Verus, fapt care face ca ea să se dateze cert 

în perioada anilor 161-1695. Din vremea sa, mai sunt cunoscute pe lângă cele cu 

titulatura sa imperială, și câteva monede cu portretul soției sale, Faustina Minor (161-

176), reduse ca număr, având pe revers aceeași zeiță Cybele, redată fie șezând pe un 

tron spre stânga6, fie stând călare pe un leu7. După cum se observă, această primă 

emisiune de la Commodus, bătută în vremea lui Marcus Aurelius, este destul de 

bogată, având mai multe reversuri cu imagini ale lui Poseidon, a zeiței Nike înaripată, 

cu Asklepios, prezent în mai multe variante, cu Hygieia și Herakles. Media de greutate 

a pieselor cunoscute se situează la circa 11,32 g. 

Cea de-a doua emisiune este mai redusă cantitativ, ea debutând în prima parte 

a domniei lui Commodus ce se instalează singur pe tronul imperial în anul 180 p.Chr. 

(pl. II, 10-13). El preia numele de Marcus (Aurelius Antoninus Commodus), titulatură 

pe care o va păstra până în anul 191 p.Chr. Restul emiterilor de la Callatis poartă acest 

nume, astfel că ele au fost bătute până în acest an, în anumite momente ale domniei, 

fiind diferite din punct de vedere stilistic. Ceea ce surprinde la cea de-a doua emisiune 

sunt reprezentările de pe revers, inedite în iconografia imperială locală în sec. II 

p.Chr.: Hades-Sarapis însoțit de cerber, Isis pe prora unei corăbii sau Salus hrănind 

șarpele. O monedă de acest tip, cu Hades-Sarapis pe revers, a fost ilustrată în SNG 

Budapesta, relevând aceleași ștanțe8, iar o alta se păstrează în colecția Ashmolean 

                                                                 
4 Pick 300. 
5 O astfel de monedă este descrisă de Becker 1938, p. 24, pl. IV: AE 25 mm. 
6 Pick 297. 
7 Pick 298 și Gramaticu, Ioniță 2005, p. 51-63, pentru acest gen de reprezentare pe reversul monedelor de 

la Lucila, Crispina și Iulia Domna. 
8 SNG Budapesta, p. 10, nr. 1: AE  13,90 g; inv. Magyar Nemzeti Muséum - 5A.1983.26. 
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Museum, Oxford9. Pe ultima dintre piese este redat din față un personaj acoperit cu 

văl, pe care l-am identificat în virtutea atributelor sale: un sceptru și un coș cu fructe, 

precum și a prezenței șarpelui ce se încolăcește pe o coloană, cu Salus, o divinitate 

des întâlnită pe monedele imperiale romane10. Ea derivă din zeița greacă Hygiea, dar 

are funcții diferite, deoarece reprezintă mai ales personificarea sănătății și a binelui 

public. Nu am putut să o identificăm cu Hygiea, deoarece diferă flagrant ca mod de 

reprezentare de zeița greacă așa cum este redată în emisiunea 1 (pl. I, 7) și 4 (pl. II, 

15): o siluetă subțire, cu părul strâns la spate, în coc, fără văl, fără sceptru. O altă 

variantă ar fi fost împăratul, acoperit cu văl și togă, așa cum mai apare pe anumite 

emisiuni imperiale, dar nu se justifică prezența șarpelui în acest caz11. Interesantă este 

adoptarea unei astfel de reprezentări pe monedele callatiene de către autoritățile 

locale, măsură care pare să nu mai fie repetată ulterior. O astfel de piesă, foarte uzată, 

cu trăsături abia vizibile, a fost descoperită la Constanța, în cartierul Viile Noi, ea 

ajungând astăzi în colecția Societății Numismatice Române12. Media de greutate a 

monedelor din această emisiune, în număr de 5 ex., este înaltă, situându-se la circa 

12,10 g, mai mult decât în etapa precedentă.   

Acestea sunt urmate de emisiunea 3, care este reprezentată în catalogul nostru 

doar de o piesă (pl. II, 14). Imaginea de pe avers este ușor diferită de cea anterioară, 

relevând chipul împăratului cu o barbă scurtă, cu bustul laureat și drapat. Ștanța de 

revers pare identică cea precedentă, cu Hades-Sarapis, indicând faptul că emisiunea 3 

îi urmează celei anterioare. Moneda pe care o ilustrăm face parte din oferta unei case 

de licitație, având o greutate de 10,91 g.  

Pentru emisiunea 4, cunoaștem tot o piesă, cu trăsături asemănătoare ale 

bustului imperial redat anterior, dar nu identice, evidențiind o evoluție artistică și 

stilistică a acestuia (pl. II, 15). Reprezentarea Hygiei de pe revers este apropiată cu 

cea de pe prima emisiune (pl. I, 7), dar mai ales cu cea din următoarea grupă (pl. III, 

25), însă starea de conservare a monedelor nu ne permite să ne dăm seama dacă este 

vorba despre o ștanță comună. Piesa din catalogul nostru este redată în oferta unei 

case de licitație, fiind singura pe care o avem ilustrată. O monedă cu această legendă 

de avers, AY • K • M • AY • – • ANT • KOMOΔOC, în jurul unui bust laureat, drapat 

și cuirasat, este descrisă și de L. Ruzicka în studiul său referitor la emisiunile grecești 

vest-pontice, dar fără a fi ilustrată13. Pe revers, este reprezentată Tyche, cu kalathos, 

stând spre stânga, ținând o cârmă și un corn al abundenței. Tot aici se situează conform 

referinței autorului la articolul lui L. Ruzicka și o monedă descoperită la Isaccea, jud. 

Tulcea, care se află astăzi în colecția Mănăstirii Cocoș14. Ea este descrisă foarte sumar, 

fără ilustrație, fapt care a permis înregistrarea ei eronată în RPC IV, 1, la nr. 4306/4, 

la un alt tip de revers, din emisiunea 5.   

                                                                 
9 RPC IV. 1, nr. 10516: AE  11,86 g; 28 mm. 
10 BMC Roman IV, p. 776, nr. 474, pl. 103, 10. 
11 BMC Roman IV, p. 797, nr. 552, pl. 105, 9. 
12 Isvoranu 2012, p. 22, nr. 9: AE  10,45 g; 25 mm; inv. 1007/42. 
13 Ruzicka 1917, p. 93, nr. 299a: AE 27 mm, din colecția sa. 
14 Oberlander, Opaiț 1984, p. 268, nr. 5: AE  13,50 g; 27 mm; colecția Mănăstirii Cocoș, nr. 312, cu 

trimitere la Ruzicka 1917, p. 93, nr. 299a. 



328 

Tot din această grupă poate face parte și o altă monedă care a fost găsită în 

așezarea antică de la Schitu, jud. Constanța (sat încorporat astăzi de către Costinești), 

care a fost identificată cu Parthenopolis15. Autorul nu redă decât legenda de avers, în 

virtutea căreia am situat-o în această grupă, fiind singura în care apare prescurtarea 

ANT de la Antoninus. Moneda este foarte ștearsă, astfel că pe revers nu s-a putut 

distinge nicio reprezentare. Media de greutate a pieselor pentru care avem datele 

tehnice, este de 13,88 g. 

Emisiunea 5 este cea mai bogată în exemplare și tipuri de revers (pl. II-III, 16-

29), fiind reprezentativă pentru perioada lui Commodus. Ea diferă de cele anterioare 

printr-o altă distribuție a legendei de avers, ca și printr-o imagine puțin diferită a 

bustului imperial. Pe revers, sunt imprimate diverse reprezentări: Apollo șezând, Hera 

însoțită de păunul său, Tyche sau Dionysos ithyphallic alături de panteră, Asklepios 

sau Hygiea, Herakles luptându-se cu doi șerpi sau împăratul încununat de zeița cetății. 

O piesă cu Apollo pe revers este editată în SNG Stancomb, relevând aceeași ștanță 

precum cele din catalogul nostru16. Zeul este imprimat și pe o emisiune păstrată în 

colecția Societății Numismatice Americane17. Reprezentarea lui Dionysos nud, 

ithyphallic, însoțit de panteră este inedită în iconografia monetară a cetăților de pe 

coasta de vest a Mării Negre. Ea nu a mai fost folosită ulterior, rămânând o imagine 

deosebită, singulară. O astfel de monedă este prezentă în colecția Dr. George 

Severeanu, având însă o stare slabă de conservare (pl. III, 21). Mai multe exemplare 

cu aceeași ștanță de avers, sunt descrise de L. Ruzicka în lucrarea sa, fără să fie din 

nefericire ilustrate: unul cu Hygiea pe revers, din colecția Muzeului Național de 

Antichități18, un altul cu eroul Herakles19, dar și o piesă cu împăratul încununat de 

zeița cetății20. Un revers cu Hygiea este imprimat și pe o monedă din colecția 

Ashmolean Museum, Oxford: AE  11,64 g; 27 mm21. În colecția Muzeului de Istorie 

Națională și Arheologie din Constanța se află o piesă cu acest avers, dar cu imaginea 

de pe revers foarte ștearsă, astfel încât doar se sugerează prezența unui personaj spre 

dreapta ce stă cu piciorul pe o proră (?)22. Se pare că reversurile cu împăratul și zeița 

cetății sunt mult mai numeroase decât celelalte, fiind cunoscute încă două astfel de 

piese, una în colecția Ashmolean Museum, Oxford23, precum și o alta păstrată în 

colecția Societății Numismatice Americane din New York24. În baza de date online 

                                                                 
15 Slobozianu, Țicu 1966, p. 694, nr. 3. 
16 SNG Stancomb, nr. 867: AE  10,55 g; 25 mm. Această piesă a fost preluată și de Varbanov 2002, p. 

61, nr. 404. 
17 RPC IV, 1, nr. 3830/2: AE  12,70 g; 26 mm; inv. American Numismatic Society, New York, 

1957.52.197. 
18 Ruzicka 1917, p. 93, nr. 298z: AE 9,80 g; 28 mm. Piesa este menționată și ilustrată și în RPC, IV, 1, nr. 4540/1, 

unde se precizează că ea se află în colecția Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din București, inv. 298A. 
19 Ruzicka 1917, p. 92-93, nr. 298y: AE 9,86 g; 27×28 mm, din colecția sa. Ea este preluată și ilustrată în 

RPC IV, 1, 4318.  
20 Ruzicka 1917, p. 93, nr. 299: AE 11 g; 28 mm, din colecția sa. 
21 RPC IV, 1, nr. 4540/2. 
22 RPC IV, 1, nr. 10807: AE  10,27 g; 27 mm; inv. MINAC 51403. 
23 RPC IV, 1, nr. 4306/3: AE  12,65 g; 26 mm; Ashmolean Museum (no. 191657). 
24 RPC IV, 1, nr. 4306/2: AE  11 g; 26 mm; inv. American Numismatic Society, New York - 1957.52.198. 
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Roman Provincial Coinage, IV, 1, nr. 4306/1, este înseriată și moneda editată de Pick 

299 (unde a fost redată cu legenda de avers greșită), din fosta colecție Imhoof-Blumer 

și care se află astăzi în colecția Berlin, Staatliche Museen: AE  11,41 g; 28 mm; inv. 

I-B. De asemenea, în colecția Muzeului de Istorie din Sofia, se păstrează o astfel de 

monedă, pe care o descrie N. Mușmov în lucrarea sa25. Media de greutate a monedelor 

din această bogată serie este de 11,57 g, ele reprezentând 38,23 % din totalul 

emiterilor de la Commodus. 

Emisiunea 6 este reprezentată de două monede (pl. IV, 30-31) care sunt 

diferite din punct de vedere stilistic, cu un bust bărbos, laureat și drapat spre dreapta, 

cu o altă distribuție a titlului imperial în câmp: [AY • KAI •] M • AY • – • AN • 

KOMOΔOC. Reversurile ei cu Tyche și Hygiea sunt foarte asemănătoare cu cele ale 

emisiunii precedente (nr. 19, 25), dar nu putem spune dacă sunt identice, din cauza 

stării de conservare. Media de greutate de 11,50 g se aliniază mediei celorlalte piese, 

indicând faptul că standardul lor a fost păstrat pe întreaga perioadă a domniei. 

Concomitent cu monedele de nominal superior (ce variază între 25 până la 30 mm), 

au fost bătute și serii de piese mai mici, cu dimensiuni ce se grupează între 17 și 20 

mm. Acestea sunt imprimate cu două tipuri de revers: cu Eros înaripat (ca geniu al 

morții, Thanathos) și celălalt cu Afrodita și Priapos. Prima reprezentare este mult mai 

cunoscută (pl. IV, 32-36), fiind imprimată pe un mai mare număr de piese (16 ex.). 

Dacă le privim cu atenție se observă că au fost folosite mai multe ștanțe pentru 

emiterea lor, fiind ușor diferite din punct de vedere stilistic. Pe lângă cele înseriate în 

catalogul nostru, din care două aparțin colecției Dr. George Severeanu, în literatura 

de specialitate sunt menționate mai multe piese cu Eros-Thanathos pe revers. Pick 

descrie în catalogul său o monedă de acest tip editată în sec. XIX de Murzakewicz26, 

care va fi preluată mai târziu în RPC IV, 1, nr. 4307/1. N. Mușmov ilustrează o astfel 

de emisiune din colecția Muzeului de Istorie din Sofia27, înseriată și de N. Varbanov 

în lucrarea sa28.  

În cadrul săpăturilor arheologice desfășurate în 1974, pe terenul dintre 

Mangalia (anticul Callatis) și stațiunea Saturn, au fost descoperite opt morminte de 

inhumație prevăzute cu puț, cu compartiment de acces (dromos) și cameră funerară29. 

Într-unul dintre ele, în mormântul comun al unei familii (M8), a fost descoperită o 

monedă callatiană de la Commodus, cu Eros-Thanathos pe revers, alături de multe 

alte obiecte ca: opaițe de lut, un unguentar și un bol de sticlă, verigi de argint, mărgele 

și un inel de bronz30. Alte două piese de acest tip au fost găsite la Peceneaga, jud. 

Constanța, ele provenind din două colecții private, C. Mușat și I. Țințu (astăzi, în 

cadrul MINAC) care au fost alcătuite cu monede descoperite în această localitate și 

                                                                 
25 Mușmov 1912, p. 26, nr. 266. Piesa a fost preluată și de Varbanov 2002, p. 61, nr. 405. 
26 Pick 300; Murzakewicz, Odess. Mem. I, 316; VII, 6 (non vidi): AE 20 mm. 
27 Mușmov 1912, p. 26, nr. 267, pl. XII, 14. 
28 Varbanov 2002, p. 61, nr. 403. 
29 Bârlădeanu-Zavatin 1977, p. 127. 
30 Bârlădeanu-Zavatin 1977, p. 136, nr. 11: AE  3,50 g; 18 mm. 
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împrejurimi31. Autorii precizează că ambele piese sunt foarte tocite, fapt ce denotă 

circulația lor îndelungată. La fel de uzată este o monedă de bronz cu zeul înaripat pe 

revers, descoperită la Tropaeum Traiani de către paznicul cetății32. Piese callatiene cu 

Eros-Thanathos pe revers se păstrează în mai multe colecții muzeale: la British 

Museum, Londra33, la München, Staatliche Münzsammlung34, la Ashmolean 

Museum, Oxford, unde sunt înregistrate chiar două exemplare35, precum și în fondul 

Societății Numismatice Americane din New York36.  

Așa cum reiese din enumerarea exemplarelor cunoscute, este o emisiune 

bogată, cu mai multe variante de ștanțe, bătută pentru a acoperi necesarul de monedă 

măruntă de pe piața cetății. Ea a fost emisă probabil în același timp cu emisiunea 5 

(de nominal superior), care este cea mai bogată în reversuri și exemplare. Această 

ipoteză este sugerată de ultima piesă de tip Eros-Thanathos (pl. IV, 37), care are ștanța 

de avers diferită din punct de vedere stilistic de cele anterioare, având un cap bărbos 

mai alungit. Moneda prezintă trăsături de stil comune cu emisiunea 6 (de nominal 

superior), fapt ce permite situarea baterii ei în același timp cu această emitere târzie. 

Media de greutate a exemplarelor cunoscute se situează la 3,48 g, ele reprezentând 

23,52 % din totalul emiterilor de la Commodus. 

Un alt tip de revers al nominalului redus, cunoscut astăzi în literatură, este cel 

al Afroditei, cu fiul său, Priapos (pl. IV, 38-39). Prima monedă a fost semnalată de L. 

Ruzicka în studiul său, dar nu a ilustrat-o în întregime. G. Severeanu descrie o a doua 

monedă, cu aceleași reprezentări așa cum reiese din fotografii, dar cu diferențe față de 

piesa publicată de numismatul austriac. Astfel, în cazul piesei de la G. Severeanu, 

zeița înalță în mâinile sale un arc și o săgeată, în timp ce la Ruzicka își aranjează sau 

își împletește părul. Cel din urmă îl înfățișează pe Priapos ca fiind bărbos, ithyphallic, 

ținând un sac cu fructe pe umăr, pe când G. Severeanu este mult mai rezervat în 

descriere. În această situație doar editarea unor noi monede de acest tip va permite 

lămurirea detaliilor stilistice. Media de greutate a celor două exemplare este foarte 

înaltă, de 4,27 g, față de cea a monedelor din celelalte tipuri, fapt ce ne determină să 

propunem o datare ușor mai timpurie a lor, anterioară față de cele cu Eros-Thanathos. 

Ne întrebăm dacă ele nu au fost bătute în timpul emisiunilor 2-4 sau poate la începutul 

emisiunii 5 (de nominal superior). 

  

                                                                 
31 Munteanu, Ocheșeanu 1975, p. 195, nr. 47: AE  2,41 g; 18 mm; inv. 516, și nr. 48: AE  2,86 g; 18 

mm; inv. 488.  
32 Ocheșeanu, Papuc 1975, p. 429, nr. 400: AE  2,45 g; 18,5 mm; inv. MINAC 9526; Vertan 2002, p. 302, nr. 65, 

apud Radu Ocheșeanu, Catalogul descoperirilor monetare izolate de la Tropaeum Traiani, manuscris II, nr. 1. 
33 RPC IV, 1, nr. 4307/2: AE  3,50 g; 18 mm; inv. British Museum 1975-4-11-6. 
34 SNG München, 248, care a fost reluată în RPC IV,1, nr. 4307/3: AE  4,01 g; 18 mm. 
35 RPC IV,1, nr. 4307/5: AE  4,70 g; 20 mm; inv. 197067, și nr. 4307/6: AE  3,65 g; 20 mm; inv. 207767. 
36 RPC, IV, 1, nr. 4307/4: AE  4,14 g; 20 mm; inv. American Numismatic Society - 1957.52.195. 
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Tip emisiune Număr 

exemplare 

Procente Media de greutate 

/ nr. exemplare 

Datare 

Emisiunea 1  9 13,23 % 11,32 g /  7 ex. 177-180 

Emisiunea 2 7 10,29 % 12,10 g /  5 ex. 180 

Emisiunea 3 1 1,47 % 10,91 g /  1 ex. 181-183 

Emisiunea 4 4 5,88 % 13,88 g /  2 ex. 

Emisiunea 5 26 38,23 %  

 

64,70 

% 

11,57 g /  21 ex. 185 

Nominal redus tip 

Afrodita/Priapos 

2 2,94 % 4,27 g /  2 ex. 

Nominal redus tip 

Eros/Thanathos 

16 23,52 % 3,48 g /  14 ex. 

Emisiunea 6 2 2,94 % 11,50 g /  2 ex. 188-189 

Nominal redus tip 

Eros/Thanathos 

1 1,47 % 3,55 g /  1 ex. 

 

TOTAL 

 

68 

 

100 % 

  

Tabel 1. Structura emisiunilor de la Callatis cu numele împăratului Commodus. 

 

În ceea ce privește succesiunea emiterilor de la Callatis, noi propunem, în 

virtutea analogiilor stilistice cu portretul împăratului de pe emisiunile romane de 

sesterți, următoarea schemă:  

- Emisiunea 1 – anii 177-180, cu tatăl său, Marcus Aurelius, în virtutea 

praenomenului Lucius de pe avers 

- Emisiunea 2 – din anul 180, când se instalează singur împărat al Imperiului 

Roman37   

- Emisiunile 3 și 4 – par să se situeze în perioada imediat următoare preluării 

domniei, anii 181-183, așa cum reiese din analogiile stilistice cu reprezentările 

portretului imperial38 

- Emisiunea 5 – cea mai abundentă (la care adăugăm și piesele de nominal 

inferior de tip Afrodita și Priapos39, precum și cele de tip Eros/Thanathos) ar putea fi 

plasată la scurt timp după emiterile anterioare, posibil în anul 18540 

- Emisiunea 6 – pare să fie ultima din cele dedicate acestui împărat, așa cum 

reiese din stilul redării bustului și se situează cândva în ultima parte a domniei, fără a 

depăși anul 191, probabil în anii 188-18941. Concomitent cu ea, au fost emise și piese 

de nominal redus, de tip Eros-Thanathos, într-un stil artistic foarte asemănător. 

În ceea ce privește abordarea tipurilor monetare, se observă o abundență de 

imagini neconvenționale în vremea lui Commodus. Atelierul monetar din Callatis este 

foarte conservator în adoptarea unor reprezentări, el preferând folosirea unor imagini 

                                                                 
37 BMC Roman IV, nr. 379, pl. 101, 1, Roma, anul 180. 
38 BMC Roman IV, nr. 453, pl. 103, 1, Roma, anul 181 sau nr. 480, pl. 104, 1, Roma, anii decembrie 181- 

decembrie 182. 
39 Nu este exclus ca cele de tip Afrodita și Priapos să fie puțin mai timpurii, să fi fost bătute în același timp 

cu emisiunile 2-4, dar deocamdată e doar o ipoteză. 
40 BMC Roman IV, nr. 528, pl. 105, 2, Roma, anii decembrie 183 - decembrie 184. 
41 BMC Roman IV, nr. 611, pl. 107, 8, Roma, anii 186-189. 
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standard, cel puțin pentru emisiunile pseudo-autonome de tip Demetra – Cunună, 

Dioscuri, Corabie, sau Herakles / atributele eroului și orașului (măciucă, tolbă cu arc, 

spice de grâu). Până la acest împărat, nici nu avem prea multe emisiuni imperiale. La 

Nero, este semnalată o singură emisiune, cu o cunună de spice de grâu pe revers, urmată 

câteva decenii mai târziu de o serie de emiteri cu numele lui Antoninus Pius, toate având 

pe revers capul eroului cetății, Herakles42. Pentru Marcus Aurelius este semnalată în 

literatură o emisiune cu portretul lui Lucius Verus pe revers, care s-ar data între anii 

161-169 și care pare singura cunoscută în oferta online a caselor de licitație43. În vremea 

ultimului dintre Antonini, sunt imprimate reprezentări inedite ale zeităților ca Apollo, 

Dionysos ithyphallic, Afrodita și Priapos, Hera, Herakles luptând cu șerpii, ale 

personajului identificat ca fiind Salus, care nu se mai repetă ulterior în iconografia 

monetară a sec. III p.Chr.   

Trebuie să avem în vedere faptul că atelierele din cetățile grecești băteau 

monede în anumite momente, operațiunile fiind determinate de evenimente istorice, ca 

de pildă, urcarea unui nou împărat pe tronul imperial, dar și de necesitățile de numerar 

de pe piața locală și de metalul disponibil. Nu exista o periodicitate strictă în baterea 

emisiunilor locale. Puteau trece câțiva ani până la o nouă emitere. Cu toate acestea, 

existența atâtor emisiuni și similitudinile  portretului imperial cu cel de pe monedele 

romane, indică o strânsă legătură între activitatea atelierului din Callatis și autoritățile 

oficiale romane. Totodată, monetăria callatiană bate în același timp cu monedele cu 

bustul imperial și emisiuni pseudo-autonome, specifice orașului, cu capul Demetrei44 

sau al lui Herakles45 pe avers.  

În vremea lui Commodus, în Dobrogea, nu se constată evenimente deosebite. 

Politica imperială spre deosebire de cea a lui Marcus Aurelius se îndreaptă spre 

reconcilierea cu populațiile barbare din nord, de peste graniță, pentru a restabili liniștea 

în provincii, atât în Dacia, cât și în Moesia Inferior. Încă din anul 180, imediat după 

moartea tatălui său, Commodus încheie tratate de pace cu barbarii în condițiile stabilite 

de tatăl său, astfel că aceștia erau obligați să se retragă la 38 de stadii distanță de Istru, 

sau chiar mai mult (ca în cazul sarmaților iazygi)46. Urmează o perioadă de liniște 

tulburată doar de câteva atacuri ale sarmaților iazygi, ale dacilor liberi, ale vandalilor și 

burilor la granițele Daciei, care au fost respinse de trupele romane. În urma acestora, 

una dintre măsurile luate a constat în deportarea a 12000 de daci liberi în interiorul 

provinciei, precum și obligația impusă sarmaților, vandalilor și burilor de a nu se apropia 

la mai puțin de 7 km de granițele Daciei.  

În Dobrogea, continuă activitatea de reconstrucție de după atacul costobocilor 

din anul 170, din timpul domniei lui Marcus Aurelius. Pacea era asigurată în zonă de 

trupele legiunii XI Claudia, care își are garnizoana la Durostorum, dar și de unități, 

vexilații ale legiunii I Italica stabilită la Novae, care erau detașate la Troesmis, la 

Barboși sau Tomis. În vremea lui Commodus, s-au efectuat reparații ale drumurilor, așa 

                                                                 
42 Gramaticu, Ioniță 2003, p. 59-60, trei tipuri de emisiuni. 
43 Becker 1938, p. 24. 
44 Marin, Ioniță 2018, p. 583-584. 
45 Gramaticu, Ioniță 1998-2003, p. 67-71. 
46 DID II, p. 175-176; Tudorică 2006, p. 64. 
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cum indică un fragment de stâlp miliar, ce poartă numele împăratului. Autoritățile locale 

închină altare sau dedică inscripții pentru sănătatea împăratului la Tropaeum Traiani 

(181), la Capidava (188), la Callatis, unde sunt atestate două fragmente de calcar cu 

dedicații pentru Commodus, sau la Ulmetum (191). În comuna Neatârnarea, jud. Tulcea 

a fost descoperit un altar votiv din calcar dedicat împăratului şi soţiei sale de către 

primarul localității, Maximus, în anul 18747. Datarea inscripţiei a fost efectuată pe baza 

menţiunii în text a numelui a doi consuli, Crispianus şi Aelianus.  

Din punct de vedere numismatic, se constată o reducere a intrărilor de numerar 

roman imperial în provincie față de împărații precedenți48. Dar reducerea aceasta a fost 

suplinită prin creșterea producției monetare a cetăților grecești49, care ajunge la proporții 

însemnate în masa monetară utilizată în provincia moesică (78 %)50. Acest fenomen se 

amplifică și mai mult în timpul lui Septimius Severus, apogeul producției monetare 

locale fiind atins în vremea dinastiei Severilor.  

În acest sens, relevantă este și situația descoperirilor izolate de monede din 

vremea lui Commodus în Dobrogea. Astfel, monede cu numele împăratului emise la 

Histria au fost semnalate chiar în interiorul cetății51, dar și la Babadag, jud. Tulcea52.  

Mult mai numeroase sunt piesele emise de Tomis din aceeași perioadă. Două 

monede au fost aflate întâmplător în orașul antic: una de 2 assaria în cursul lucrărilor de 

canalizare de pe str. Traian53, precum și o alta foarte tocită de nominal superior54. De pe 

teritoriul județului Constanța, provin alte două monede tomitane de la același împărat, de 

nominal redus55. Câteva emisiuni fac parte din inventarul funerar al unor morminte de 

inhumație descoperite în Tomis: o monedă de tip Regling 2683 a fost aflată într-un mormânt 

descoperit în Piața Ștefan cel Mare56, o alta într-un inventar bogat al unei inhumații comune 

datată la sfârșitul sec. II, alături de cercei de aur, un opaiț, cupe și cănițe de lut, vase de sticlă, 

o oglindă de bronz, inele și verigi de metal57. Într-un alt mormânt, este prezentă o astfel de 

monedă, alături de o alta mai târzie de la Geta, dar și una de la Hadrianopolis (Caracalla), 

împreună cu piese de bronz pentru mobilier, un vas și un buton de la o baghetă de sticlă, 

astfel că el se datează ulterior, în al doilea sfert al sec. III58. O monedă foarte uzată, care a 

fost atribuită nesigur lui Commodus sau Septimius Sever, este depusă ca ofrandă într-un 

grup de șase piese, alături de un inventar bogat, cu obiecte de podoabă de aur și de argint, 

într-un mormânt târziu, din perioada post Severus Alexander59. 

                                                                 
47 ISM I, p. 480, nr. 368.  
48 Petac 2010, p. 33, pentru provincia Dacia.  
49 Aceeași concluzie reiese și din numărul emisiunilor monetare cu portretul lui Commodus de la Callatis în raport 

cu cele anterioare de la Antoninus Pius, mult mai reduse, conform Gramaticu, Ioniță 2003, p. 59-60. 
50 Vertan 2002, p. 69. 
51 Poenaru-Bordea 1971, p. 330, nr. 10. 
52 Bărbulescu, Ocheșeanu 1990, p. 227, nr. 3: AE 29 mm; tip Ruzicka 1917, nr. 485. 
53 Ocheșeanu, Papuc 1973, p. 356, nr. 126: AE 22 mm, cu Asklepios pe revers, cu litera B. 
54 Vertan, Custurea 1992, p. 386, nr. 1411: AE 25 mm, tip Regling 2698, inv. MINAC 56948. 
55 Isvoranu 2011, p. 478, nr. 24-25; AE 22-23 mm, cu Nike și Asklepios pe revers. 
56 Ocheșeanu, Papuc 1976, p. 217, nr. 519: AE 25 mm. 
57 Bucovală, Pașca 1991, p. 219-223 (M 21). 
58 Bucovală, Pașca 1991, p. 199-201 (M 35).  
59 Bucovală, Pașca 1991, p. 223-227 (M 22). 
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În ceea ce privește emisiunile romane imperiale, sunt semnalate în Constanța 

descoperirea unei monede de bronz foarte tocite de la Crispina cu ocazia unor săpături 

de salvare60 și prezența a doi denari, dintre care unul de la Commodus, într-un mormânt 

de inhumație, împreună cu trei opaițe de lut61. Un sestert de la Crispina a fost găsit la 

Rasova, jud. Constanța62, iar o monedă de bronz de nominal redus, foarte tocită, de la 

Commodus, provine de la Târgușor, jud. Constanța63. Într-un lot de monede adunat din 

regiunea Dobrogei, care se păstrează la Muzeul Brukenthal din Sibiu, sunt înseriate 

două monede romane uzate (ași) și un denar de la același împărat64. La aceste 

descoperiri, se adaugă doi denari de argint, unul de la Hârșova, jud. Constanța, datat în 

anul 192, din colecția A. Crăciun65 și un altul aflat în așezarea antică de la Târgușor, 

jud. Constanța, din anii 190-19166.    

În circulația monetară din Dobrogea din această perioadă, se remarcă prezența 

izolată a unor emisiuni din cetățile sud-pontice, confirmând circulația oamenilor, dar și 

a unităților militare, dinspre nord spre sud67. La Niculițel, jud. Tulcea, este semnalată o 

monedă de bronz de nominal redus, cu numele împăratului, bătută la Nicaea în 

Bithynia68. Un medalion de bronz de la Commodus emis la Pergam a ajuns în zona 

dobrogeană, menținându-se câteva decenii în circulație, până când ajunge în ofranda 

funerară a unui mare mormânt comun din Constanța, lucrat din lespezi de calcar, ce a 

fost datat după obiectele din inventar în sec. III-IV p.Chr.69   

La acestea adăugăm descoperirile de monede de la Commodus emise de 

Callatis, din care avem în acest moment: o piesă din emisiunea 2 aflată la Constanța, în 

cartierul Viile Noi70, o monedă din emisiunea 4 descoperită la Isaccea, jud. Tulcea (azi 

în colecția Mănăstirii Cocoș)71, o monedă probabil din aceeași emisiune găsită în 

așezarea antică de la Schitu, jud. Constanța72, patru piese de nominal redus de tip Eros-

Thanathos aflate la Mangalia73, la Peceneaga, jud. Constanța (2 ex.)74 și Adamclisi75. 

Dacă adunăm toate descoperirile izolate de monede de la Commodus, indiferent de 

emitent, semnalate în Dobrogea, rezultă un total de 28 exemplare76. Ele oferă 

                                                                 
60 Vertan, Custurea 1984, p. 246, nr. 878. 
61 Bucovală, Pașca 1991, p. 209 (M 18). 
62 Ocheșeanu, Papuc 1976, p. 231, nr. 625. 
63 Vertan, Custurea 1984, p. 248, nr. 900: AE 2,66 g; 18,5 mm, inv. MINAC 53829, din anul 183; 

Bărbulescu, Ocheșeanu 1990, p. 236, nr. 51a / 3. 
64 Talmațchi, Munteanu 2015-2016, p. 514, lot A, nr. 13-14: doi ași de la Commodus; Talmațchi, Munteanu 

2015-2016, p. 516, lot B, nr. 6: un denar din anii 188-189. 
65 Vertan, Custurea 1982, p. 280, nr. 474. 
66 Vertan, Custurea 1988-1989, p. 377, nr. 1260; Bărbulescu, Ocheșeanu 1990, p. 238, nr. 51/6 (addenda). 
67 Vojvoda, Crnobrnja 2018, p. 133-134. 
68 Bărbulescu, Oheșeanu 1990, p. 231, nr. 10: AE 2 g; 14 mm; de tip Waddington 1910, p. 436, nr. 299. 
69 Chiriac 1990, p. 351: AE  36,95 g; 41 mm, inv. MINAC 53510. 
70 Isvoranu 2012, p. 22, nr. 9. 
71 Oberlander, Opaiț 1984, p. 268, nr. 5. 
72 Slobozianu, Țicu 1966, p. 694, nr. 3. 
73 Bârlădeanu-Zavatin 1977, p. 136, nr. 11. 
74 Munteanu, Ocheșeanu 1975, p. 195, nr. 47-48.  
75 Ocheșeanu, Papuc 1975, p. 429, nr. 400. 
76 Aici au fost incluse și cele din inventarele funerare, în număr de 6 ex. 
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următoarea situație procentuală: emisiunile cetăților grecești vest-pontice au o pondere 

de 60,7 % (17 ex.), fiind urmate de monedele romane imperiale cu 32,1 % (9 ex.) și alte 

piese grecești din sud cu 7,1 % (2 ex.).  

În ceea ce privește masa tezaurizată în această perioadă, cele câteva depozite 

sunt alcătuite preponderent din emisiuni romane. Un tezaur reprezentativ pentru această 

perioadă este cel denumit Dobrogea passim, ante 2016, alcătuit din 70 de sesterti 

începând de la Traian, care se încheie în anul 192, fiind ascuns în perioada următoare, 

în împrejurările unei stări de agitație provocate de pregătirea unui atac al populațiilor 

din nord, care ar fi eșuat din cauza unei furtuni (193-196)77. În literatură este semnalat 

depozitul de la Comana, jud. Constanța, anii 1990, alcătuit din 18 monede romane de 

bronz ce se distribuie începând de la Traian până la Commodus78. Pe de altă parte, se 

menționează doar un mic tezaur de denari de argint descoperit la Histria în anul 1952, 

compus din 10 denari romani imperiali emiși între Vespasian și Commodus79.  

Acestor aflări li se adaugă un depozit funerar descoperit la Neptun - Mangalia 

Nord în anii 1970 în cursul unor săpături de salvare80. Structura sa este interesantă 

pentru faptul că este alcătuit din opt monede de bronz, din care patru ex. sunt monede 

romane imperiale de la Tiberius, Vespasian și Antoninus Pius (2), iar celelalte sunt o 

piesă de la Commodus bătută la Tomis și emisiuni pseudo-autonome de tip Herakles de 

la Callatis datate în vremea aceluiași împărat (3 ex.)81. El oferă o proporție egală a 

monedelor imperiale și a celor grecești, fiind singurul depozit editat, care conține 

monede bătute la Callatis și Tomis, în stadiul actual al cercetărilor. În raport cu domnia 

anterioară a lui Marcus Aurelius, se constată o reducere evidentă a numerarului 

tezaurizat, de la șase depozite înseriate la trei tezaure la Commodus82. Probabil că  acest 

fenomen se datorează unei reduceri evidente a intrărilor de monedă imperială romană, 

dar el poate fi determinat și de lipsa resurselor în condițiile desfășurării unei activități 

intense de construcție și refacere în întreaga zonă dobrogeană. 

Din analiza descoperirilor izolate, rezultă că o mare parte a masei monetare 

aflată în circulație pe piețele locale din Moesia Inferior este asigurată de cetățile grecești 

(60,7 %) și doar o treime de autoritățile imperiale. În ceea ce privește monedele grecești 

venite din sud, reprezentate de 7,1 %, ele pot fi destul de controversate, deoarece au 

ajuns în zonă mai târziu, în urma campaniilor lui Septimius Severus și Caracalla în 

Orient. Totuși, aceste procente sunt de păstrat și de avut în vedere pentru alte piese care 

ar fi putut ajunge în Dobrogea și ar fi circulat în vremea lui Commodus. Aportul 

monedei romane imperiale este evidențiat mai clar în masa numerarului tezaurizat, unde 

toate depozitele din această regiune83, care se încheie în vremea acestui împărat sau la 

începutul domniei lui Septimius Severus, sunt alcătuite mai ales din bronzuri (sesterti, 

                                                                 
77 Marin, Petac 2019, p. 147-153. 
78 Custurea, Talmațchi 2011, p. 399-400, Addenda, nr. 3. Comana, jud. Constanța. 
79 Condurachi 1953, p. 110; Custurea, Talmațchi 2011, p. 221, nr. 61 (IV). 
80 Ocheșeanu, Papuc 1973, p. 370-372. 
81 Gramaticu, Ioniță 1998-2003, p. 55, grupa IV/5 și p. 68-69. 
82 Nu s-a luat în considerare depozitul funerar de la Neptun - Mangalia Nord, deși starea de conservare și 

greutatea celor mai recente piese, cele grecești, pledează pentru îngroparea lui în vremea lui Commodus, la 

sfârșitul domniei lui. 
83 Dobrogea passim, ante 2016; Comana, jud. Constanța, anii 1990; Histria, 1952. 
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ași, dupondii) și mai puțin din denari. Ofranda funerară de la Neptun - Mangalia Nord 

în anii 1970 este singura care conține monede grecești bătute la Tomis și Callatis, 

prezența lor pledând pentru datarea mormântului spre sfârșitul domniei lui Commodus.  

Cu toate că nu reiese din descoperiri alocarea unor resurse din partea 

autorităților romane, sunt elemente care ne relevă o legătură mai mult sau mai puțin 

strânsă între activitatea atelierelor monetare locale și măsurile economice, politice 

adoptate de împărat și aplicate în provincii prin legații săi imperiali. Nu se știe foarte 

clar până unde ajungea gradul de implicare al membrilor administrației imperiale în 

desfășurarea activității instituțiilor locale ale cetăților grecești, mai ales că ele se 

bucurau de o oarecare autonomie. Dar din succesiunea emiterilor cu capul imperial, 

rezultă că atelierele monetare trebuiau să respecte niște imagini-tip ale portretului 

împăratului, precum și un anumit standard de calitate în baterea emisiunilor. Totodată, 

dincolo de necesitățile de numerar pe piața locală sau alte probleme specifice 

provinciale, ele erau influențate și de regulile economice stabilite în imperiu, reforme 

sau devalorizări monetare.  

Acest fapt este sugerat de o monedă de bronz de la Callatis, bătută pentru 

Commodus, aflată în oferta online a unei case de licitație (pl. IV, 40). Ea aparține emisiunii 

5, fiind imprimată cu legenda AY • KAI • M • AY • AN • – KOMOΔOC, pe care am situat-

o ipotetic spre anul 185. Pe avers, peste imaginea inițială, a fost aplicată o ștanță, mai mică, 

cu înălțimea de 23,26 mm și lățimea de 13 mm, cu capul Demetrei cu văl și cunună de spice 

spre dreapta. Această reprezentare este specifică emisiunilor pseudo-autonome, ea 

reprezentând valoarea de 3 assaria (Γ). Se observă urme ale imaginii anterioare, ale 

împăratului la profil, bărbie, nas și bust. Spre deosebire de moneda originală, se constată că 

pe cea surfrapată, legenda de avers începe mult mai sus în raport cu bustul, astfel încât se 

distinge o decalare față de tiparul emisiunii 5, unde legenda începe de sub bust. Aceasta 

înseamnă că ea este ori o altă ștanță înrudită din aceeași emisiune, ori un rebut, o batere 

nereușită a aversului. Pe revers, este redată o imagine inedită, cu Zeus ce ține un vultur, 

având în față un altar aprins. Ceea ce surprinde este faptul că nu a fost aplicată o surfrapă și 

pe revers, aici rămânând imaginea inițială.  

În speranța unei identificări corecte a emisiunii pseudo-autonome, noi am 

comparat surfrapa cu toate monedele de acest gen cu bustul Demetrei. Am ținut seama 

de câteva elemente specifice, care se disting: numeroasele pliuri ale vălului purtat de 

zeiță, profilul acesteia, al nasului, al ochilor și forma bustului. Astfel, cea mai apropiată 

formă este reprezentată de emisiunea pseudo-autonomă de tip Demetra, pe care am 

descris-o aici pentru comparație, cu cele două tipuri specifice de revers: tip Dioscuri 

călări și tip Corabie (pl. V, 41-44). Trebuie să remarcăm că ștanța aplicată pentru 

surfrapare (23,26 mm) este mai mică decât flanul monedei de la Commodus (29,7 mm), 

deoarece s-a păstrat legenda cu titulatura imperială. Pe de altă parte, ștanța folosită 

pentru surfrapă este mai mare decât cea aplicată pe moneda pseudo-autonomă (18 mm), 

ceea ce înseamnă că a fost confecționată special pentru aplicarea pe monedele cu cap 

imperial, pentru operațiunea de surfrapare. Deoarece între ea și piesele de tip Demetra 

ilustrate se constată mai multe trăsături stilistice asemănătoare, chiar comune, se poate 

afirma că ele au fost executate în același interval de timp. Nu se disting pe avers cele 

două spice de grâu aflate în fața bustului zeiței pe moneda pseudo-autonomă, poate 
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datorită contramărcii imprimate ulterior, și nici cercul perlat. Aceasta se poate datora și 

modului de realizare, fiind nereușit ca urmare a unei insuficiente apăsări.  

Tot pe avers, în fața zeiței, a fost aplicată o contramarcă circulară, de 5,85×7,55 

mm, cu capul laureat al unui împărat spre dreapta. Aceasta înseamnă că după surfrapare, 

piesa a rămas în circulație, fiind antrenată în schimburile comerciale o perioadă îndelungată 

de timp. Dacă vom trece în revistă contramărcile folosite în epoca imperială84, vom observa 

că acest tip de poanson a fost folosit mai ales în cetățile din sud, în Bithynia, la Nicaea, 

Nicomedia și Prusias ad Hypium (pl. VI, 45-50)85. Situația aceasta nu trebuie să ne surprindă 

dacă avem în vedere circulația oamenilor și a mărfurilor dinspre nord spre sud și invers. Dar 

se pare că au existat și anumite împrejurări care au favorizat circulația monedei și 

contramarcarea ei. În anul 214, împăratul Caracalla, înainte de plecarea sa în Orient în 

campania împotriva Imperiului Part, este înștiințat că ar fi existat anumite probleme, 

frământări create de carpi sau goți pe granița dunăreană. Din acest motiv, el se îndreaptă cu 

trupele spre est, dar ajunge doar până la Sirmium, poate și Novae, când este anunțat de 

rezolvarea situației conflictuale. Se pare că de aici, conform izvoarelor, împăratul se 

îndreaptă prin Tracia și Macedonia spre Hellespont86. În drumul său spre regatul part, 

împăratul va petrece iarna anului 214 la Nicomedia, unde își va sărbători și ziua de naștere 

pe 4 aprilie 215. Așa cum explică și C. J. Howgego, trecerea trupelor imperiale, precum și 

staționarea lor în zonă, au determinat autoritățile locale să contramarcheze masa monetară 

aflată în circulație pe piața locală87. În aceste împrejurări, atât la Nicaea, Nicomedia sau 

Prusias ad Hypium, au fost aplicate poansoane cu capul împăratului Caracalla, fapt ce 

permitea folosirea monedelor de pe piață alături de emisiunile imperiale. La Nicaea, în 

vremea lui, a fost aplicată pe aversul monedelor o primă contramarcă, ovală, de 9×11 mm, 

cu Nike înaripată spre dreapta, înălțând în mâna dreaptă o cunună (pl. VI, 45-46)88. 

Howgego arată că ea a fost imprimată pe emisiuni locale bătute înainte de anul 209 p.Chr., 

ceea ce înseamnă că operațiunea de contramarcare cu Nike a avut loc la începutul domniei 

lui Caracalla. Motivul aplicării ei nu este foarte clar. Numismatul englez presupune că 

alegerea lui Nike se referă mai curând la numele cetății, la sărbătorile și jocurile dedicate 

împăratului, legate de cultul imperial, decât să fie legată de o anumită victorie a cetății. Odată 

cu sosirea trupelor imperiale în zonă, este aplicată în anul 214 o a doua contramarcă pe avers, 

cea cu capul imperial89.  

La Nicomedia, poansonul cu capul imperial a fost aplicat doar pe reversul 

monedelor90. Astfel, am ilustrat câteva piese de la Nicaea, contramarcate de vecina ei în 

această împrejurare: două monede de la Commodus (pl. VI, 47-48), cu un poanson 

                                                                 
84 Howgego 1985.  
85 Marin, Ioniță 2019, p. 71-74.  
86 FHD I, p. 705, Dio Cassius, LXXVII, 16, 7; p. 710, Herodian, IV, 7, 2 și IV, 8, 1. 
87 Howgego 1985, p. 4. 
88 Howgego 1985, 254. 
89 Howgego 1985, nr. 65. Ca exemplu, am ilustrat două piese de la Nicaea (pl. VI, 45-46). Una este o 

monedă de la Commodus, din oferta Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 247/ 10.03.2017, 

lot 4395: AE 11,25 g; 30 mm. Cealaltă este de la Geta caesar, din oferta Numismatik Naumann (formerly 

Gitbud & Naumann), Auction 52/ 02.04.2017, lot 255: AE 10,12 g; 27 mm. 
90 Howgego 1985, 67. 
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foarte asemănător91 și una chiar de la Caracalla Caesar (pl. VI, 49)92. Se pare că și 

autoritățile din Prusias ad Hypium și-ar fi contramarcat propriile emisiuni pe avers cu 

capul împăratului cu acest prilej93. Moneda de la Geta este o dovadă că ele au procedat 

la fel ca orașele din apropiere, aplicând un poanson cu capul lui Caracalla (pl. VI, 50)94. 

Din analiza contramărcilor, chiar a celor pentru aceeași cetate, reiese că au fost folosite 

mai multe poansoane. Din punct de vedere stilistic, contramarca aplicată pe moneda de 

la Callatis se înrudește cu poansoanele imprimate de Nicaea. În consecință, înclinăm să 

atribuim poansonul acestei cetăți, fapt susținut și de utilizarea lui pe aversul piesei. 

Expediția lui Caracalla în Orient este un motiv în plus pentru ajungerea piesei callatiene 

în sud dincolo de operațiunile comerciale ale orașelor de pe litoral. Acum este posibil 

să fi ajuns și alte emisiuni din zona sudică, ca de pildă medalionul de la Commodus, 

bătut la Pergam, care a fost depus ca ofrandă funerară într-un mormânt din Constanța 

datat în sec. III-IV95. Este foarte probabil ca și contramarca de pe moneda noastră să fi 

fost aplicată în vremea lui Caracalla, moment în care s-au semnalat cele mai multe piese 

contramarcate în zona sud-pontică. 

Întorcându-ne la perioada lui Commodus și a urmașilor săi în Dobrogea, se pot 

observa în literatura de specialitate și alte piese care au fost sufrapate în această perioadă. 

Astfel, în cataloagele de licitație, am identificat trei monede aparținând unei emisiuni foarte 

rară de la Callatis. Piesele au fost imprimate pe avers cu aceeași imagine, bustul Demetrei 

cu văl și cunună de spice de grâu spre dreapta, peste reprezentări mai vechi, în timp ce pe 

revers, este redată legenda cetății, în jurul unei cununi alcătuită din patru spice de grâu. Dacă 

le comparăm, se poate remarca faptul că au ștanțe diferite de avers, în ciuda reversului foarte 

asemănător. Pe aversul primei dintre ele96, de dimensiuni mai mari, de 28 mm, se disting 

urmele de surfrapă (24 mm), de imprimare nereușită: în partea de sus, vălul este neclar; 

profilul zeiței este dublat, fapt vizibil la ochi, nas, gură; în fața ei, a rămas un element masiv, 

grosolan, din reprezentarea anterioară; umărul ei este neclar, indicând un rest din prima 

imagine (pl. V, 51). Cea de-a doua monedă, dintr-o fostă colecție, este de dimensiuni mai 

reduse, de 23×24,4 mm, fiind imprimată tot cu un bust al Demetrei, dar mai mic (18 mm). 

Sunt evidente urme de surfrapare, de batere stângace în redarea vălului zeiței, pe cap și în 

spatele bustului, cu urme ale imaginii anterioare la bărbie și în zona gâtului, cu urme de 

litere în fața ei, în câmp dreapta, poate TP (pl. V, 52). Pe revers, nu sunt urme de surfrapare, 

exact ca pe moneda lui Commodus. Ultima piesă din această serie, mai mică decât celelalte 

(23 mm), nu prezintă pe avers urme de dublă batere decât sub bărbia zeiței, în partea de jos 

a flanului (pl. V, 53). 

                                                                 
91 Prima piesă aparține ofertei casei de licitație Savoca Numismatik, Live Online Auction 12/ 22.01.2017, 

lot 364: AE 13,09 g; 30 mm; ea fiind mult mai uzată. Cea de-a doua piesă, dedicată jocurilor imperiale, 

KOMOΔEIA, este mai puțin cunoscută; ea face parte din oferta Roma Numismatics Limited, Auction E-

Sale 41/ 02.12.2017, lot 498: AE  12,41 g; 27 mm. 
92 Classical Numismatic Group, Inc., Electronic Auction 284/ 08.08.2012, lot 151: AE  11,38 g; 26 mm. 
93 Howgego 1985, nr. 68; Marin, Ioniță 2019, p. 71, consideră că poansonul cu capul lui Caracalla a fost 

aplicat pe toate monedele aflate în circulație la acel moment, unele fiind foarte vechi și tocite. 
94 Numismatik Naumann (formerly Gitbud & Naumann), Auction 79/ 07.07.2019, lot 319: AE 12,84 g; 28 mm.  
95 Chiriac 1990, p. 351-353.  
96 La Galerie Numismatique 2004, p. 51, nr. 212. 
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În încercarea de a identifica reprezentarea originală a pieselor, am căutat între 

monedele bătute în epocă în cetățile Histria, Tomis și Callatis. Pentru prima monedă, am 

încercat să identificăm acel atribut grosolan, situat spre marginea flanului. Singura imagine 

cu care ar putea prezenta analogii ar fi aripa înălțată a unei acvile stând pe delfin de pe 

reversul monedelor de la Histria, așa cum este redată pe emisiunile din vremea lui 

Commodus (pl. V, 54-5697). Dar aici avem un impediment major, deoarece acvila pe delfin 

apare doar pe monede de nominal mai mic de 28 mm, și anume pe o serie de monede 

histriene de circa 22-24 mm. Cea de-a doua piesă surfrapată ar putea fi o monedă de la 

Histria pe reversul căreia a fost aplicat deficitar bustul Demetrei, în timp de pe revers, 

imaginea a fost imprimată ireproșabil. La cea de-a treia, urmele de suprabatere sunt mai 

puțin evidente, dar putem presupune că este o emisiune mai veche, care circula în această 

perioadă. Pentru prima piesă surfrapată, ipotezele rămân deschise, dar noi înclinăm pentru 

o mai veche emisiune callatiană, cel mai probabil de la Commodus, singurul cu emisiuni de 

28 mm98. În rândul monedelor de nominal similar din epocă, putem să amintim pe cele de 

la Histria (Commodus) de tip Călăreț99 sau pe cele de la Tomis bătute pentru Pertinax100. 

Dacă le comparăm din punct de vedere stilistic, vom observa că zeița de pe aversul pieselor 

pseudo-autonome surfrapate prezintă trăsături foarte asemănătoare cu chipul Demetrei 

aplicat peste bustul lui Commodus, indicând faptul că ele datează din aceeași perioadă. 

Dincolo de imprimarea deficitară, se observă că ele provin din matrițe diferite, cu mărimi 

deosebite. Nu putem exclude ipoteza confecționării unui tipar special pentru poansonare în 

cazul piesei de la Commodus, al cărei revers nu a fost afectat101. Monedele de tip 

Demetra/Cunună prezentate aici sunt foarte rare, cu o ștanță singulară, și reprezintă piese 

mai vechi, de la Callatis, dar și din cetățile vecine, probabil Histria, care se aflau în circulație 

pe piața locală. Acestea au fost imprimate mai puțin reușit pe avers cu bustul Demetrei și 

ireproșabil pe revers cu cununa cu patru spice. Dacă măsurăm imaginea cununii de pe revers 

obținem pentru toate monedele 20 mm, în timp ce pe avers, Demetra pare să aibă dimensiuni 

diferite în cazul primei monede (24 față de 18 mm). Prezența cununii de spice pe revers nu 

este întâmplătoare, fiind o imagine specifică emisiunilor pseudo-autonome timpurii de tip 

Demeter începând cu Nero102, când pe emisiunile sale este redat același atribut. 

Din analiza pieselor este evident că operațiunea de surfrapare a fost destinată 

anumitor emisiuni mai vechi, mai ales pentru cele cu chipul lui Commodus și a avut loc 

la un moment dat, fiind determinată de anumite cauze politice și economice. 

                                                                 
97 First Auction 2012, p. 79, nr. 525: AE  7,34 g; 24 mm (pl. V, 52); nr. 528: AE  7,89 g; 24 mm (pl. 

V, 53); p. 81, nr. 535: AE  7,76 g; 22 mm (pl. V, 54). 
98 La Callatis, monedele emise la Nero au 22-23 mm; cele de la Antoninus Pius 22 mm, iar Marcus Aurelius 

cu Lucius Verus 23-24 mm.  
99 First Auction 2012, p. 80, nr. 532. 
100 Mușmov 1912, p. 106, nr. 1869. 
101 Nu există un astfel de revers pentru emisiunile pseudo-autonome de tip Demeter de la Callatis. Ele poartă 

reprezentări standard de tip Dioscuri sau Corabie.  
102 Marin, Ioniță 2019, p. 69. 
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Trebuie să remarcăm aplicarea intenționată pe avers a unei imagini ce semnifică o 

anumită valoare monetară (Γ)103, 3 assaria, pe o piesă cu titulatura imperială, care valora mai 

mult ca metal, fiind echivalentul a 4 sau 5 assaria. Starea de conservare destul de bună a piesei 

ne determină să considerăm că procesul de surfrapare a avut loc după câțiva ani de la emitere. 

Acest moment ar putea fi situat după sfârșitul domniei lui Commodus, în anul 192, atunci când 

împăratul este obiectul unei damnatio memoriae, datorită comportamentului său extravagant. 

Ideea că monedele sunt vizate de procedura de damnatio memoriae este susținută și de faptul 

că ele au diametrul diferit, reprezentând piese de nominal deosebit. Scopul a fost aplicarea 

unei imagini noi, de tip pseudo-autonom, Demetra/cunună pe monedele cu chipul împăratului 

Commodus, indiferent de proveniența lor. Această situație nu este singulară, fiind întâlnită și 

la emisiunile callatiene din vremea lui Nero în cazul unei monede cu portretul imperial care a 

fost surfrapată cu o imagine  specifică celor pseudo-autonome de tip Herakles, de doi assaria 

(din grupa II)104. Dar faptul că toate piesele, indiferent de nominalul lor superior (28 sau 29,7 

mm), sunt surfrapate cu o imagine-standard ce semnifică o valoare de 3 assaria (22 mm), 

înseamnă că li se dă o nouă valoare de schimb, una inferioară. Această acțiune semnifică o 

devalorizare impusă a lor, acordarea unui curs de schimb forțat, care s-ar fi produs în anumite 

condiții. De aceea, ne întrebăm dacă această operațiune de surfrapare nu s-a produs mai 

degrabă în împrejurările aplicării reformei monetare a lui Septimius Severus inițiată la 

începutul anului 194. Aceasta a avut ca principală consecință reducerea metalului prețios, a 

argintului din compoziția denarului la circa 500-475 ‰, continuând ușoara devalorizare 

aplicată de Commodus, de doar 700 ‰105. În vremea lui Septimius Severus, atelierele 

imperiale bat cantități importante de denari reformați care ajung în circulație. Efectele reformei 

vor fi evidente în structura depozitelor de monedă imperială abia de la sfârșitul domniei 

împăratului, când ponderea emisiunilor severiene ajunge la procente impresionante (60 %)106. 

O altă caracteristică constă în faptul că nu s-au retras vechile emisiuni de pe piață, pentru a 

face loc celor nou emise.  

În aceste împrejurări, la Callatis, pe piața cetății erau folosite cu precădere monedele 

de bronz locale, cu chipul lui Commodus, la care adăugăm piese mai vechi de la împărații 

anteriori, Antoninus Pius sau Marcus Aurelius, emisiuni pseudo-autonome, al căror aport 

rămâne încă necunoscut, poate și monede imperiale romane în proporție nesemnificativă (deși 

nu apar în literatură, dar este de presupus). Așa cum reiese din descoperiri, numerarul existent, 

utilizat în tranzacțiile cotidiene, nu era abundent, ci dimpotrivă, pare acceptabil, decent. În 

condițiile în care administrația imperială provincială ar fi cerut aplicarea procedurii de 

damnatio memoriae în anul 192, nu considerăm că autoritățile locale s-au grăbit să ia aceste 

măsuri neapărat în domeniul monetar. Operațiunea de surfrapare a bronzurilor vechi ce nu mai 

corespundeau situației politice este de înțeles să aibă loc mai curând după instalarea lui 

Septimius Severus pe tronul imperial și inițierea reformei monetare după încheierea războiului 

                                                                 
103 Marin, Ioniță 2016, p. 162. La Callatis, emisiunile pseudo-autonome au imagini standard pe avers, ce 

semnifică valoarea monetară: Demeter – 3 assaria (Γ), Herakles – 2 assaria (B); piesele de un assarion sunt 

cele mai variate: Atena, Herakles, Ares. 
104 Marin, Ioniță 2016, p. 148, grupa II, multiplu. 
105 Guey 1965, p. 113. 
106 Petac 2010, p. 36-37, referitor la efectele reformei lui Septimius Severus în provincia Dacia; Marin, 

Petac 2019, tabel 4, pentru Dobrogea. 
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civil (194). Probabil că ea a avut loc odată cu baterea de noi emisiuni cu chipul lui Septimius 

Severus; în acest context celor vechi le este impus un curs inferior forțat. Totodată, acum se 

situează emiterea unei noi serii de emisiuni pseudo-autonome de tip Demetra (pl. V, 41-44), 

care prezintă trăsături stilistice foarte asemănătoare cu modelul aplicat pe moneda callatiană 

de la Commodus. În Dobrogea, începe o perioadă de liniște și prosperitate sub dinastia 

Severilor, ce va fi tulburată abia spre mijlocul sec. III p.Chr. 
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TWO GRECO-ROMAN MEDALLIONS FOUND IN DOBRUJA FROM THE 

FIRST HALF OF THE 3rd CENTURY AD 
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Gordian III, Dobrogea. 

 

 

Abstract: The authors present two pieces that are preserved in the collection 

of the Museum of National History and Archaeology in Constanța. These are 

remarkable both by their type, being medallions, and by the fact that they were found in 

Dobruja. The first piece is a medallion from Caracalla, issued in Tarsus, Cilicia and 

has a rather poor conservation state, making its identification difficult. The second 

piece is a medallion from Gordian III struck by Heraclea Pontica. This last item was 

found in Tomis, in 1992, on Muzeelor Street, on the stratigraphic sequence between the 

section I and II, in a Roman-Byzantine pit. The penetration of these pieces in Dobruja 

is related to the movements of the military units, such as Cohors I Cilicium, but also to 

the movement of the people caused by certain historical events. 

Rezumat: Autorii prezintă două piese ce se păstrează în colecția Muzeului de 

Istorie Națională și Arheologie din Constanța. Acestea sunt deosebite atât prin tipul 

lor, fiind medalioane, cât și prin faptul că au fost descoperite în Dobrogea. Prima piesă 

este un medalion de la Caracalla emis în Tarsus, Cilicia, care are o stare de conservare 

destul de slabă, făcând dificilă identificarea ei. Cea de-a doua piesă este un medalion 

de la Gordian III bătut de Heraclea Pontica. Acesta a fost găsit chiar în Tomis, în anul 

1992, pe strada Muzeelor, pe martorul dintre secțiunile I și II, într-o groapă romano-

bizantină. Pătrunderea acestor piese în Dobrogea este legată de deplasările unităților 

militare, cum este de pildă, Cohors I Cilicum, dar și de circulația oamenilor provocată 

de anumite circumstanțe istorice. 

 

In the collection of the Museum of National History and Archaeology in 

Constanța, two special pieces are preserved, remarkable both because of their type, 

being medallions and because they were found in Dobruja. 

The first piece is a medallion from Caracalla, issued in Tarsus, Cilicia and is in 

a rather poor conservation state, making its identification difficult. The second piece is 

a medallion from Gordian III struck by Heraclea Pontica. This last item was found in 

                                                                 
* Bucharest Municipality Museum. 
** Museum for National History and Archaeology of Constanța. 



352 

Constanța, ancient Tomis, in 1992, on Muzeelor Street, on the stratigraphic sequence 

between the I and II sections, in a Roman-Byzantine pit. 

 

Tarsus (Cilicia), Caracalla, 211-217 AD. 

 

Av. AYT KAI M AVP CЄY[HPOC ANTΩNЄINOC] CЄB. In the field, Π – 

[Π]. Laureate, draped and cuirassed bust to the right. Linear circle. 

Rev. [ΑΝΤΩΝΙΑΝ – ΗC CЄYΗ ΑΔΡ ΜΗΤP]; in exergue, TAPCOY. In left 

field, Є (retrograde); in right field, Δ; below, between the hero's legs, K 

(retrograde) barely visible.  

Herakles, towards to left, grasping the giant Antaios around the waist and raising him 

from the ground; behind him, to right, a club upright and lion's skin. Linear circle. 

BMC Cilicia, p.195, no. 184 reverse, with different obverse. 

1. AE  17.60 g, 32.8 × 33.7 mm; from the old collection of MNHAC. Finding place: 

Dobruja passim. 

 

Other pieces struck with the same die: 

2. AE 19.02 g; 33 mm; part of the bid of the Savoca Numismatik auction house, 27th 

Silver Auction / 25.11.2018, lot 445. Pl. I, 2. 

3. AE  18.23 g; 33 mm; part of the bid of the Leu Numismatik auction house, Web 

Auction 8 / 29.06.2019, lot 778. Pl. I, 3. 

4. AE 15.50 g; 31 mm; part of the bid of the Savoca Numismatik auction house, 3rd 

Blue Auction / 25.11.2017, lot 616. Pl. I, 4.  

 

Heraclea Pontica (Bithynia), Gordian III, 238-244 AD. 

 

Av. M ANT ΓOPΔIANOC AVΓ. Laureate and cuirassed bust to the right. 

Pearled circle. 

Rv. HPAKΛEΩ – TAN; in exergue, ΠONTΩ. Zeus seated on high-backed 

throne to the left, holding scepter in the left hand and a patera in the right hand; 

at his feet, in the left field, the three Graces. Pearled circle. 

Waddington 1908, p. 376, no. 205, pl. LXI, 16 (avers); SNG von Aulock 1967, 6938 

(revers).  

5. AE  20.45 g; 33.33 × 34.83 mm; inv. MNHAC 84061. Finding place: Constanța 

(ancient Tomis), 1992, Muzeelor Street, stratigraphic sequence between S I and S II, square 

2-3, at the depth of – 2.85 m; the coin was found in the roman-byzantine pit. Pl. I, 5.   

 

Heraclea Pontica (Bithynia), pseudo-autonomous coins issued from the time of Gordian III. 

 

Av. TON KTI TAN. Head of bearded Herakles to the right, with a club in the 

left field and around his neck, the lion’s skin with its head depicted frontally. 

Pearled circle. 
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Rv. HPAKΛEΩ – TAN; in exergue, ΠONTΩ. Zeus seated on high-backed 

throne to the left, holding scepter in the left hand and a patera in the right hand; 

at his feet, in the left field, the three Graces. Pearled circle. 

SNG von Aulock 1967, 6938. 

6. AE 24.16 g; 35 mm, with reference to Waddington 1908, p. 357, no. 72 variant. Pl. I, 6.  

 

Av. The same die with Herackles’ bust, as above. 

Rv. ΗΡΑΚΛΕΩΤΑΝ MATPOC Α−ΠΟΙΚΩΝ ΠΟΛ; in exergue, ΙΩΝ.  

Zeus seated left, holding patera in right hand, scepter in left; in left field, at his 

feet, two feminine figures (personification of colonies of Heraclea Pontica?). 

Pearled circle. 

Waddington 1908, p. 357, no. 72, pl. LVII, 12, with the same dies. 

7. AE 22.77 g; 33 mm; part of the bid of the Classical Numismatic Group auction house, 

Triton II, 1 December 1998, lot 626. Pl. I, 7. 

 

The first piece is a medallion from Caracalla issued in Tarsus, Cilicia, which is 

in a rather poor conservation state, indicating its long circulation. In the paper dedicated 

to monetary issues from Tarsus, there is mentioned only one variant of this coin, with 

another obverse, indicating that there were several series during the reign of this 

emperor1. On the obverse, next to the head, are depicted the letters П - П, the initials of 

the title given to Caracalla, πατὴρ πατρίδος. It appears on almost all the coins issued 

here, but also in other cities in Cilicia, starting with Hadrian2. On the reverse, we can 

see the legend of the city with the titles Ἀντωνιανής, Σε(o)υηριανής, Ἁδριανής 

μητροπόλεως Ταρσου, used since Hadrian's time, continuing with Septimius Severus 

and the last one from Caracalla (Ἀντωνιανής)3. 

As for the meaning of the letters in the field, this is not very clearly known, but 

it seems to be related to the status of the city or to other tasks performed by it. The letters 

Є (retrograde, in the upper left field) and K (retrograde, between the hero's legs) may 

come from ЄΛЄYΘЄPON KOINOBOYΛION, a provincial structure responsible for 

coordinating temples’ activity and conducting κοινόν festivals 4. Also, they may mean 

that the city is the office of the dignitary named Ἐπαρχικός, a kind of prefect of the 

praetorium or governor, as well as of the one named Kιλικαρχίας, an official who also 

deals with the administrative organization of the region. 

The letter Δ was interpreted as coming from Δημιουργία, which represented an 

office, a department that would have existed in Tarsus, but also in other cities in Cilicia5. 

The title of δημιουργός was taken by Caracalla on coins, as is evident from other 

                                                                 
1 BMC Cilicia, p.195, no. 184 reverse. On the obverse is depicted the emperor’s laureate head to the left, 

with a star behind. 
2 BMC Cilicia, p. lxxxix. 
3 BMC Cilicia, p. lxxxviii. 
4 BMC Cilicia, p. xcii. We do not exclude the possibility that they also come from an expression that 

reclaims belonging to Cilicia's eparchia, but the city is always called the metropolis of the three eparchies: 

Cilicia, Isauria and Lycaonia.  
5 BMC Cilicia, p. xciii. 
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inscriptions on the monetary issues of the city, bearing its name6. Together with him, 

Commodus and Severus Alexander bore as well the title of δημιουργός in Tarsus, 

indicating that they performed this function here. For example, during Elagabal’s reign, 

such an office (Δημιουργία) operated in Anazarbus, and the emperor adopt this title on 

the coins of the respective city. 

Regarding its state of preservation, it can be observed that the piece is very 

worn, with the legends almost erased, while the image on the reverse is difficult to 

identify. Therefore, we have illustrated here other coins from online auction bids, in 

order to highlight more clearly the features of the issue (pl. I, 2-4). They have the same 

obverse and reverse dies, with a state of preservation that also suggests a long 

circulation. For this reason, for our piece, we try to find out under what circumstances 

it arrived in the Dobruja region. 

In Romania, there have been signaled coin findings struck by the cities of 

Cilicia7. If we consider the findings from the territory of Romania, from the ones known 

so far, they refer only to issues from the autonomous period: Alexander the Great type 

tetradrachm from Tarsus, issued in the last quarter of the 4th century BC, from the 

Bătășani hoard, Vâlcea County8. Another tetradrachm from here was an isolated find in 

Mureș County9, while a bronze piece from the 2nd century BC, which was very worn, 

was assigned with reservation to the same city and it comes from the excavations carried 

out in Micăsasa, Sibiu County10. 

In Dobruja, Tarsus issues start to appear from the time of Vespasian (69-79), 

being in direct connection with the presence in the region of the Cohors I Cilicum 

military unit. In Babadag, Tulcea County, a pseudo-autonomous coin was discovered, 

bearing Tyche's head on the obverse and Sandan's monument on the reverse, dating to 

the period before 117 AD, from Trajan or his predecessors11. Three other pieces from 

Cilicia from a later period were recorded as being discovered at Tomis: one from the 

time of Maximinus (Maximus Caesar, 236-238) struck at Anazarbus and two other coins 

from Trajan Decius (249-251) and Valerian (253-260) issued by Tarsus12. 

A significant lot of eight coins from Cilicia is preserved in the Maria and Dr. 

George Severeanu collection, having as probable origin Dobruja, as passim13. Although 

the origin of the pieces is not clearly mentioned, two collector's notes were kept, in 

which he mentions that two of them were purchased from a merchant named Macarian 

and from an antiquities shop, Union. The trader's name also appears on the notes kept 

for other coins struck in the cities of Dobruja: Istros, Callatis, Tomis. For this reason, 

but also because on the rest of the Romanian territory, there were found coins from 

Cilicia dated much earlier, during the Hellenistic period, we consider that those from 

the Dr. George Severeanu collection were found in the Dobruja region, being later 

                                                                 
6 BMC Cilicia, p. xcviii.   
7 Gramaticu 2002, p. 99.  
8 Poenaru Bordea, Stoica 1973, p. 25-26. 
9 Chirilă 1980, p. 17-19. 
10 Mitrofan, Ardevan 1997, p. 130, no. 166. 
11 Iliescu 1958, p. 450, nr. 7. The monetary type is recorded in BMC Cilicia, p. 183, no. 128. 
12 Popeea 1982, p. 31-32, no. 7-9. 
13 Gramaticu 2002, p. 95-97. 
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purchased and gradually gathered by the collector. The earliest of these is a coin from 

Tarsus, dated to the period between 164 BC and the beginning of the imperial period14. 

It is followed by several pieces from a later stage: from Anazarbus, Iulia Cornelia Paula 

(219-220) and Valerian (253-260), from Tarsus, Maximus Caesar (236-238) and 

Pupienus (238), Gordian III (238-244) and Otacilla Severa (244-249), from Seleucia ad 

Calykadnum, Philip the Arab (244-249). 

The presence of the Cilician coins in Dobruja is not accidental, as it is related 

to the actions of the Cohors I Cilicum military unit. Its activity is marked by the bricks 

with the stamp of the cohort discovered in Sacidava and Dinogetia15, but also by the 

inscriptions dedicated at Tomis, as well as in other cities on the northwestern coast of 

the Black Sea.  

If we pay attention to all the isolated findings of Cilician coins from Dobruja, 

we will notice that they are distributed in this way. The first coin, the one dated at the 

beginning of the imperial period, may have arrived during the reign of Vespasian, when 

the Cohors I Cilicum is attested in the military diplomas of the years 69-79 as part of 

the troops stationed in the province of Moesia16. Later, it appears that it stationed at 

Naissus, in Moesia Superior, as indicated by three military diplomas17. After a probable 

participation in the Dacian-Roman wars, for which there is no firm evidence18, it seems 

that it had participated in the Roman-Parthian wars, according to a military diploma 

from the year 115.  

The coin dated to the period before Hadrian, which was found in Babadag, 

Tulcea County, could probably have reached our area starting with this emperor. A 

military diploma from the year 134 reveals the presence of the cohort in Moesia Inferior, 

it being followed by other such documents, and also by inscriptions discovered in 

Sacidava, regarding its activity between the years 134-15719. 

But most of the Cilician coins are grouped between the years 236-249, from 

Maximus Caesar to Philip the Arab, with small exceptions: our medallion from Caracalla 

found in Tomis and the piece from Iulia Cornelia Paula, issued by Anazarbus, from the Dr. 

George Severeanu collection. The state of deterioration of the earlier ones, dating from the 

time of the Severian emperors, is very advanced, a fact which made us to consider that they 

also arrived in the Moesia region at the same time with the later issues. Their presence is 

explained by the fact that the military unit from Cilicia was stationed at Tomis during the 

time of Philip the Arab, on which occasion it took the name of Philippiana20. This event is 

mentioned in a Tomitan inscription, in which a soldier of Cohors I Cilicum, Cornelius 

Valentinus, the son of Cornelius Valentinus, dedicates a limestone altar to a deity whose 

name has not been preserved, perhaps for the health of the emperor21. The title of 

                                                                 
14 Gramaticu 2002, p. 97, no. 4.  
15 Aricescu 1977, p. 57-59, no. 12. 
16 Țentea, Matei-Popescu 2004, p. 279; Bennett 2011, p. 261. 
17 Bennett 2011, p. 261-262. 
18 Matei-Popescu, Țentea 2006, p. 132, the authors show that there is no evidence of its participation in the 

Dacian-Roman wars, but the authors do not exclude this hypothesis. 
19 Bennett 2011, p. 262. 
20 ISM II, 452 (2). 
21 Tudor 1956, p. 582, no. 51. 
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Philippiana would have been received by the cohort following its participation in the battles 

of Philip the Arab against the tribes of Goths, Taifals, Peucini, who had attacked the west 

coast of the Black Sea and north of the Danube in 248. 

A few later pieces, one from Trajan Decius (249-251) and two from Valerian 

(253-260) issued by Tarsus and Anazarbus were also discovered in Constanța22. They 

arrived on the Pontic coast in other circumstances, but also related to the activity of the 

military unit and its movements within the Moesia Province. In Trajan Decius's time, 

Cohors I Cilicum is stationed in Olbia, where is signaled an inscription mentioning his 

name next to the title Deciana23. Considering the issues from Valerian, such as the 

degree of degradation of the piece in the Dr. Severeanu collection, punched with the 

numbers representing the year 253/254, this being erased and partially broken, we can 

suppose that the pieces arrived late in the Pontic area (after 263), in the time of Gallienus 

(253-268), remaining for a longer period in circulation. During this period, raids of the 

northern populations, of the Goths, which affect not only the Dobruja region, but also 

the southern Pontic area, begin with a greater frequency and power24. 

The second piece in our catalog is a medallion struck in Heraclea Pontica 

(Bithynia), by Gordian III (238-244), discovered in the city of Tomis (pl. I, 5). Despite 

the fact that the reverse is damaged, missing much of its center, it reflects the dies links 

between the issues bearing the emperor's head and the pseudo-autonomous ones struck 

in his time, with the bearded head of Herakles and the TON KTI TAN legend. The 

reverse of our piece, on which is depicted Zeus sitting on a throne, together with the 

three Graces and the legend HPAKΛEΩTAN ΠONTΩ, was struck with the same die as 

the pseudo-autonomous coin, revealing that they were struck in the same time. In order 

to highlight this connection, we illustrated here a pseudo-autonomous piece from 

Heraclea Pontica, from the von Aulock collection (pl. I, 6) 25. 

In the city of Bithynia, in the time of Gordian III, several pseudo-autonomous, 

but also imperial, of higher nominal, bronze medallions were issued, indicating the 

flowering of the city during this period. Thus, the obverse die of the piece illustrated by 

us, with the head of Herakles, is common with that of another pseudo-autonomous coin, 

which also has an unconventional representation: Zeus sitting on a throne, next to two 

female personages, who were identified as personifications of the colonies founded by 

Heraclea, and the legend ΗΡΑΚΛΕΩΤΑΝ MATPOC ΑΠΟΙΚΩΝ ΠΟΛΙΩΝ (pl. I, 7)26. 

A coin of this type, with the same dies, also appears in the bid of an auction house27. As 

a result, it is confirmed once again that the Gordian III head issues (with the reverse 

legend HPAKΩEΩTAN ΠONTΩ) were struck at the same time with the Herakles 

pseudo-autonomous coins with the similar legend, as well as those with 

ΗΡΑΚΛΕΩΤΑΝ MATPOC ΑΠΟΙΚΩΝ ΠΟΛΙΩΝ28. 

                                                                 
22 Popeea 1982, p. 31-32; Gramaticu 2002, p. 95, no. 2. 
23 AE 2004, p. 450, no. 1289. 
24 DID II, p. 257-259. 
25 SNG von Aulock 1967, 6938. 
26 Waddington 1908, p. 357, nr. 72, pl. LVII, 12. 
27 Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 130 / 08.03.2004, lot 1842: AE 23,55 g; with 

reference to Waddington 1908, no. 72. 
28 Waddington 1908, p. 356-357, no. 70, 72, 76, pl. LVII, 11, 12, 16. 
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At the same time, it is important that the medallion described by us was located 

in the city itself, in Tomis, although in a late context, in a Roman-Byzantine pit, which 

indicates, as does its poor state of preservation, a long circulation. In Dobruja, in 

Adamclisi, Constanța County, the finding of a bronze piece from Geta was also 

signaled29. It seems that the coins of Heraclea Pontica are not necessarily related to the 

movement of military units, but rather to the movement of people from south to north 

and backwards. They came to our area rather like the coins of Niceea, which are much 

more numerous in monetary discoveries, through trade and the movement of people30. 

We do not exclude the fact that this absence of the Heraclea pieces from the discoveries 

is directly influenced by the absence of systematic publication of the coins resulting 

from the archaeological excavations, as well as of those from the museum collections. 

In the Tomitan city, there is recorded a fragmentary inscription, which mentions 

a citizen of Heraclea Pontica, who would have lived here sometime in the 2nd century 

AD31. Another document found near the city, in Cumpăna, Constanța County, 

enumerates the names of some members of a cult, including citizens of Bithynia, from 

Tium, Heraclea and Nicomedia32. It is dated in the middle of the 2nd century AD, based 

on the mention of the city of Abonoteichos (which becomes, from Marcus Aurelius, 

Ionopolis). Also during this period, there is another inscription discovered in Sibioara, 

Constanța County33. It was dedicated by the citizens of Heraclea Pontica to T. Flavius 

Longinus Q. Marcius Turbo, who was also consul, imperial legate propraetor of the 

province Moesia Inferior, around the year 155 AD. Consequently, the sources are not 

very numerous, so for this late period, after Gordian III, we have no clue. 

In the year 238 AD, the province of Dobruja was under the effects of the 

invasion of the Carpi and Goths populations, which aggravated previous problems, 

including its general state34, the intervention of the central imperial authority being 

urgent and necessary. This was manifested by extensive measures after 238 AD, such 

as the restoration of the roads and many other administrative-military structures in this 

western Pontic space during emperor Gordian III35. During the same emperor, the 

monetary mint of the capital Tomis knows the largest number of issues produced in its 

entire history during the Roman period36. Also, a significant number of epigraphic 

monuments dedicated mainly to the imperial family are discovered during the 

archaeological researches or by accidental discoveries37. 

But the poor state of preservation of the Gordian III medallion, with the reverse 

mostly affected, as well as the fact that it was discovered in a Roman-Byzantine pit, causes 

us to consider that the coin could have arrived to Tomis much later, even after the middle of 

the 3rd century AD. This view is not surprising, given that the Goths and other barbarian 

                                                                 
29 Vertan 2002, p. 304, no. 103, with reference to SNG von Aulock 1957, no. 393, year 204-208/9. 
30 Vertan 2002, fig. 5-6. 
31 ISM II, no. 235 (71). 
32 ISM II, no. 129 (14). 
33 ISM II, no. 57 (23). 
34 DID II, p. 230-231. 
35 Bărbulescu, Rădulescu 1991, p. 126-132, no. 2. 
36 Iacob 2003, p. 317-322. 
37 Bărbulescu, Buzoianu 2012, p. 48. 
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populations in the north, coming from beyond the borders of the Lower Moesia, carried out 

raids more and more often in the province. In the year 248, a great coalition of Goths, Carpi, 

Taifals, Bastarnae and Hasdingi led by Gothic kings, Argaithus and Guntherichus, crossed 

the Danube and devastated the towns and villages of Moesia, reaching Markianopolis38. 

Philip the Arab managed to stop the invasion of the barbarians, but for a short time. New 

troops led by king Kniva attacked again between 249 and 250, the cities from Moesia and 

Thracia, succeeding after the defeats of Novae and Nicopolis ad Istrum, to conquer 

Philippopolis and plunder it. Despite the conclusion of a peace that benefited them and the 

payment of subsidies, the raids of the Goths continued in the following period. In the year 

266, a new invasion of the Goths, who came from the north by the sea and by the mouths of 

the Danube, reached Bithynia and sacked it, the city of Heraclea Pontica being especially 

affected39. After this, the Goths continued their route to Lydia and Cappadocia. Pushed back 

by the King of Palmyra, Odenathus, they will return to Heraclea, from where they will 

embark on the ships, to return to their lands. The climax of this situation is reached in the 

year 267, when a larger incursion takes place along the western Pontic shore, in which 

several barbarian troops are involved40. They would have penetrated the mouths of the 

Danube upstream, causing unprecedented damage to settlements in the province, especially 

in the northern part of Dobruja. Under these conditions, would have taken place the 

destruction of the fortress Istros, mentioned in sources (excidium Histriae)41, whose walls 

will be repaired in the next period. 

In these circumstances, it is not excluded that the coins of the southern cities, 

later issues from Gordian III or Philip the Arab, from Trajan Decius or Valerian, worn 

or even damaged, reached the West-Pontic region, entrained by the incursions and 

movements of the barbarian populations. 
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Abstract: Conclusions about the duration of participation in the circulation of the 

coins from the 6th–7th centuries are presented by analysing the coin composition of the 

collective finds from the studied period. The results show that the life span of specimens from 

this period is 60–80 years, even up to 100 years, as other researchers have also concluded. 

However, it was established that the coins minted between 527 and 602 AD circulated for half 

this time (i.e. 30–60 years) and dropped out of circulation within the same period (ca. 602 to 

ca. 629 AD). This time coincides with some administrative reforms in the organisation of the 

production of coins, but also with the production and distribution of an extremely large 

number of newly minted coins of gold, silver and bronze. These observations allow us to argue 

that, after 602 AD, a new monetary policy was formed in Byzantium, which had two main 

goals. Firstly, to increase the revenues from the production of coins and their subsequent 

distribution (by increasing the volume of coins produced and putting them in circulation, 

which necessitated the withdrawal from circulation of the ‘old’ coins). And, secondly, to 

optimise the production costs (by overstriking old coins, reducing the volume of bronze 

coinage, closing of mints and concentrating the production in Constantinople). 

Rezumat: În articol sunt prezentate observații referitoare la durata circulației 

monedelor din sec. VI-VII, bazate pe analiza componenței tezaurelor din perioada 

cercetată. Rezultatele analizei arată că durata utilizării exemplarelor din această epocă a 

fost între 60 și 80 de ani, chiar până la 100 de ani. Concluzii asemănătoare au fost formulate 

și de alți autori. Pe de altă parte, s-a constatat că monedele bătute între anii 527 și 602 au 

avut o prezență de două ori mai scurtă (între 30 și 60 de ani) și au ieșit din circulație în 

aceeași perioadă, c. 602-c. 629. Perioada respectivă coincide atât cu reformele 

administrative privind organizarea baterii monedelor, cât și cu producția și răspândirea 

unui număr deosebit de mare de monede noi din aur, argint și bronz. Pe baza acestor 

observații s-ar putea trage concluzia că, după anul 602, în Imperiul Bizantin s-a format o 

politică monetară nouă, care a avut două scopuri principale. Primul a fost creșterea 

veniturilor din producția monetară și din răspândirea monedelor (prin creșterea volumului 

monedelor emise intrarea în circulație a exemplarelor noi impunea retragerea din utilizare 

                                                                 
The National Archaeological Institute with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences (branch Veliko 

Tarnovo).     
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a celor „vechi”). Al doilea scop a fost optimizarea cheltuielilor de producție (prin 

surfraparea monedelor vechi, reducerea volumului de monede din bronz, închiderea unor 

monetării și concentrarea producției la Constantinopol). 

 

In modern countries, research has been done on the duration of the participation in 

circulation of various coins in terms of metal and value. In most cases, the results show that 

the circulation time varies for the different denominations. In the absence of actions for forced 

withdrawal from circulation, with coins from the second half of the 19th century and the first 

half of the 20th century, this time is generally in the range of 50–100 years, and the average 

levels of coins dropping from circulation on an annual basis range from 0.67% to 2.2%1. 

When studying the early Byzantine coin complex from the fortress near the 

village of Odartsi (Dobrich Region), S. Torbatov focused on the problem of the duration 

of coin use. The author suggests, based on the situation at the village of Odartsi, that 

early Byzantine coins from the reigns of Justin I (518–527) and Justinian I (527–565) 

were in circulation until the second decade of the 7th century2, i.e. their use lasted for 

60–90 years. 

Information on the duration of participation in the circulation of coins from the 

Early Byzantine period (6th–7th century) can be found in the collective finds from that 

age3. Each one of them is a small element of the real monetary circulation that has 

dropped out of use at a certain point in time. This point can be determined most 

generally by the latest coin from the finds, which serves as the terminus post quem for 

dropping the specific amount from circulation. Therefore, if a large number of collective 

finds from the Early Byzantine period are reviewed, conclusions can be drawn about 

the duration of circulation of the various coin issues. 

The largest, in terms of volume, published database of collections from the 

Early Byzantine period to date is the edition Trésors monétaires byzantins des Balkans 

et d'Asie Mineure (491–713)4. The information on more than 360 coin hoards is 

summarized therein. From the observations of the monetary composition of these finds, 

it is possible to deduce what the duration of circulation of the individual coin issues was 

(Table 1). 

Late Roman gold coins minted before 491 AD continued to be part of the 

monetary circulation during the first half of the 6th century. The data from the finds 

allow us to assume that gold coins of Anastasius I (491–518)5, Justin I (518–527) and 

Justinian I (527–565) were circulating up to ca. 602 AD. Unlike some coins of 

Anastasius I and Justin I, which, in the finds that had dropped from circulation in the 

period 582–602 AD, are represented by one or two pieces, the coins of Justinian I are 

in much greater numbers, which suggests that they must have had further chronological 

potential for participation in the monetary circulation; for the time being, however, there 

is no information on the latter. The gold coins of Justin II (565–578) are the predominant 
                                                                 
1 Paterson 1972, p. 207–212; Cole 1976, p. 207–211. 
2 Торбатов 2002, p. 91. 
3 Morrisson 2002, p. 938. 
4 Morrisson et alii 2006, p. 113-430. 
5 The latest participation in the circulation of a gold specimen of Anastasius I is from Anatolia, with coins 

from 613–629 AD; Morrisson et alii 2006, no. 274. 
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part of the collective finds that had dropped from circulation in the last two decades of 

the 6th century, but after the year 602 AD, they are no longer found in hoards. The 

information from the collective finds permits the interpretation that the gold coins of 

Tiberius II (578–582) and Maurice (582–602) had circulated until ca. 626 AD. 

The number of collective monetary finds that had dropped from circulation in 

the 7th century and the beginning of the 8th century is significantly smaller than the 

previous century. And yet, they make it possible to think that the life span of gold 

specimens of Phocas (602–610) and of Heraclius (610–641) had been involved in the 

monetary circulation until at least ca. 695 AD. 

The observations on the duration of participation in the monetary circulation of the 

bronze coins from the Early Byzantine period show the following results. The collective finds 

containing Late Roman coins from the 4th–5th century were part of the monetary circulation 

until the reign of Justin II (565–578)6. The small module reform issues of Anastasius I 

produced between 498 and 512 AD participated in the monetary market until ca. 578 AD. The 

coins minted between 512 and 550 AD took part in the circulation until ca. 602 AD, and the 

issues of the period 550–565 AD were involved in the monetary circulation until ca. 610 AD. 

The bronze specimens of Justin II (565–578)7, as well as those of Tiberius II (578–582)8, can 

be found in collective finds with the terminus post quem 615/6 AD. The available information 

allows to suggests that the bronze coins minted during the reign of Emperor Maurice (582–

602) were in circulation up to ca. 629 AD9. The bronze issues of Phocas (602–610) were in 

circulation until ca. 668 AD. Base metal coins produced in the period 610–616 AD were in 

circulation until ca. 685 AD, and those of the second part of the rule of Heraclius (610–641) 

minted between 616 AD and 641 AD were in circulation until ca. 717 AD10. 

The specified duration of circulation actually refers to only a few percent of the 

original minted quantity of coins. Over time, losses of circulating coins occur over and 

over again on various occasions. In modern society, the annual loss of coins in 

circulation is estimated to be approx. 2%11. This means that, in 45 years, only one-third 

of the original quantity of coins of one issue will be left12. One can only assume that, in 

the Antiquity and the Middle Ages, the percentage of loss of circulating coins per annum 

                                                                 
6 The latest ones, containing minimi, were discovered during archaeological excavations in Sardes, among 

which there are also coins of Phocas (602–610); Morrisson et alii 2006, no. 298, 299, 301, 307. 
7 Sofia-Lozenets (Божкова 2000, p. 18–28; Morrisson et alii 2006, no. 73, t. p. q. 614/5 AD), Sardes 

(Morrisson et alii 2006, no. 300, t. p. q. 615/6 AD), Politika (Morrisson et alii 2006, no. 180, t. p. q. 615/6 

AD) and Solomos (Morrisson et alii 2006, no. 187, t. p. q. 619/20 AD). 
8 Reselets (Юрукова 2001, p. 214–222, Morrisson et alii 2006, no. 239, t. p. q. AD 595/6), Balgarevo 

(Morrisson et alii 2006, no. 34, t. p. q. 601/2 AD) and Movileni (Morrisson et alii 2006, no. 358, t. p. q. 

613/4 AD). In Anatolia, the latest find is from Sardes; Morrisson et alii 2006, no. 300, t. p. q. 615/6 AD. 
9 There are hoards with terminus post quem after 629 AD containing coins of Maurice, but I assume them 

as some exceptions. For example, the hoard of Nikertai (Syria) (534 sp.) comprises 3 solidi of Maurice and 

they represent only 0,6% of the total money value of this Syrian hoard, see Morrisson 1972, p. 31. The 

coin-find Constantinople-Kalenderhane “T” dropped from circulation after 661/2 AD, contains a half follis 

of 595/6 AD, see: Hendy 2007, p. 274. 
10 The latest find containing a follis (635/6 AD) and a half follis (639/40 AD) of Heraclius is 

Constantinople-Kalenderhane “AA” (27 specimens), with the last coins of Anastasius II (713–715) and 

probably of Theodosius III (715–717), see: Hendy 2007, p. 275. 
11 Paterson 1972, p. 210–212; Cole 1976, p. 211. 
12 Metcalf 1981, p. 15. 
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was higher. A comparison of the results on the duration of circulation of gold and bronze 

coins shows that the specimens of one emperor’s rule, regardless of their metal, have 

relatively equal participation in the monetary circulation. There is a tendency to 

decrease the life span of coins in the Byzantine provinces in the Balkans and in Western 

Asia Minor (Table 1). If the Late Roman coins produced before 491 AD and the issues 

of Anastasius I and Justin I were in circulation for about 80–100 years, the coins minted 

between 527 and 602 AD circulated for half this time (i.e. 30–60 years). The issues of 

Phocas and Heraclius minted in the first half of the 7th century again have a longer period 

of circulation (60–80 years at least). The specified life span of gold coins in the 7th 

century confirms C. Morrisson's conclusions that gold coins minted in Constantinople 

in the period 7th–14th century were circulating for 60–80 years13. From the observations 

made, it can be seen that the coin issues with a shorter period of use had dropped out of 

circulation within one and the same period in time. This is the time from ca. 602 to ca. 

629 AD, (the reigns of Phocas (602–610) and Heraclius (610–641)), when nearly all 

coins minted before 602 AD were dropped from circulation. 

This same period of time (602–629) is probably when an extremely large 

number of newly minted coins were produced and spread. A study by C. Morrisson and 

V. Ivanišević noted the presence in 7th century collective finds of a large number of gold 

solidi of Phocas and Heraclius cut in the period 602–629 AD14, as well as a large number 

of bronze folles of Heraclius produced during the first decade of his reign15. An increase 

in the production of gold coins in the early 7th century has also been established through 

the study of the coin dies16. Ph. Grierson also suggests that the gold solidi were minted 

in very great quantities throughout the 7th century17. Therefore, the fact that a large 

number of coins from that period are present in the collective finds known today 

suggests that a significantly larger number of coins were produced during this period 

compared to the time before 602 AD, without absolutizing the specific numbers that 

may also be influenced by chance. 

In my opinion, the two trends mentioned in the period 602–629 AD – the 

dropping from circulation of coins minted before 602 AD and the spread of a large 

number of newly minted coins on behalf of the emperors Phocas and Heraclius, are 

manifestations of the monetary policy pursued by the Byzantine authorities on the 

Balkan Peninsula and in Western Anatolia. This new monetary policy of Byzantium 

coincides in time with some administrative reforms in the organization of coin 

production. The office of Sacred Largesses, which had been responsible for the minting 

of coins until that time, disappeared ca. 610 AD, and its functions were distributed 

among other services18. 

The said monetary policy of Byzantium was probably necessitated partly by the 

political events that lead to large losses of monetary quantities. The Avar and Slavic 

invasions after 578 AD caused the dropping out of circulation of a significant amount of 
                                                                 
13 Morrisson 2002, p. 938. 
14 Morrisson, Ivanišević 2006, p. 46, fig. 2a and p. 47–48. 
15 Morrisson, Ivanišević 2006, p. 49–50, fig. 4. 
16 Morrisson 2002, p. 937. 
17 DOC II-1, p. 10. 
18 Hendy 1985, p. 409-414; Morrisson 2002, p. 913. 
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coins, as evidenced by numerous finds from that time from the territory of the Balkan 

Peninsula19. A part of the circulating coins was also taken away by the invaders as booty. 

The amount of gold coins paid by the Byzantine government to the Avars from 574 AD, at 

least up to 626 AD, was probably also significant. The known historical sources point out 

that, over time, these payments increased from 80,000 solidi to 120,000 solidi per annum20. 

In the collective finds from Asia Minor containing coins of Heraclius (i.e., the 

hoards that had dropped out of circulation after 610 AD), the ‘old’ coins produced 

before 602 AD are also rare (Table 2-4). In Asia Minor, the years of Maurice’s (582–

602) and Phocas’s (602–610) reign were peaceful and with no military conflicts. 

Therefore, if for the lands of the Balkan Peninsula the explanation that the military 

conflict with the Avar Khaganate was the reason for the ‘disappearance of the old coins’, 

then another explanation should be sought for the dropping from circulation in the first 

decades of the 7th century of the coin issues produced before 602 AD in the Byzantine 

provinces in Western Anatolia. 

One possible explanation is that, under the reign of Maurice (582–602), the 

financial authorities tried to compensate for the loss of money in the Balkans by redirecting 

a part of the circulating coins in Anatolia to the problematic region. Due to the fact that the 

political situation in the Balkans did not change, the loss of coins also continued, which, I 

suppose, led to a shortage of currency in Anatolia. At the end of Phocas’s reign, in order to 

solve the problem thus created, the authorities repeatedly increased the production and 

circulation of gold coins, as shown by the study cited above by C. Morrisson and V. 

Ivanišević21. The fact that the first step undertaken was the minting of gold solidi indicates, 

in my view, that they were the most important segment of the monetary system, which, 

together with the other gold and silver denominations, made up approximately 98% of the 

monetary value of the circulating coins22. 

In the reign of Heraclius, up to ca. 629 AD, the intensified minting of gold issues 

continued, but during his first regning years (610–616), the most significant (average 

annual) production of bronze coins for the 6th–7th centuries was organized23. These issues 

were spread in large quantities in some settlements of Moesia Secunda until 613/4 AD24, 

in Scythia until 614/5 AD25, and in Constantinople (Table 5-6) and other major cities in 

Western Anatolia until 615/6 AD (Tables 7-9). After the 6th regning year of Heraclius, 

the mass minting of bronze coins ceased, as did the supply of them by the Byzantine 

authorities to the imperial territories controlled at that time. The lack of specimens minted 

after 616 AD in the Balkans, in Western Asia Minor26 and even in Constantinople, is, in 

my opinion, a result of the reduced production of bronze coins. In 615 AD, the minting of 

                                                                 
19 Based on the data used in Les trésors monétaires byzantins des Balkans et d'Asie Mineure, it is established 

that about 40% of all collective finds included in the dropped out of circulation during the period 565–602 

AD and ca. 20% in the reigns of Phocas and Heraclius. 
20 Hendy 1985, p. 262-264. 
21 Morrisson, Ivanišević 2006, p. 46, fig. 2a–b. 
22 Михайлов 2018, p. 133, table 5. 
23 Morrisson, Ivanišević 2006, p. 50, fig. 4. 
24 Лазаренко 2003, p. 151-164; Михайлов 2010, p. 119.  
25 Gândilă 2008, p. 311-313. 
26 Morrisson, Ivanišević 2006, p. 50, fig. 4. 
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a new silver denomination, called hexagram, was commenced in comparatively large 

quantities27. With its intermediate position as monetary value between gold 

denominations, on the one hand, and the bronze ones, on the other, the hexagram replaced 

the need for a large volume of bronze folles in circulation28. It can be assumed that, in 

some settlements where a significant number of Heraclius coins minted during his first 

regning years were found, the monetary circulation continued after 616 AD as well. The 

accidental ‘loss’ of a considerable amount of coins implies that their issues had been in 

circulation for a long time, not just for several years. 

Another way of withdrawing the ‘old coins’ from the monetary circulation of 

the Byzantine Empire in the period 602–629 AD was their mass overstriking during the 

reigns of Phocas and Heraclius29. The activities for coin overstriking began with the 

administrative organization of the recall of the selected coins from circulation and their 

delivery to the respective mint30. Apparently, judging by the particular result, in the 

period 602–615 AD, despite the probably constant military clashes with the Avars and 

Slavs in the Balkans, the war with the Sasanian Empire in the Middle East and the civil 

war between the supporters of Emperor Phocas and the rebels led by Heraclius the Elder 

(Exarch of Africa), the Byzantine administrative and financial authorities were able to 

carry out the necessary actions to collect the ‘old’ coins, transport them to a mint, 

overstrike, re-transport and put into circulation the already ‘renovated’ bronze coins. 

It should be noted that the monetary policy presented to this point, which aimed to 

replace, where possible, most of the gold and bronze coins produced before 602 AD, was 

started under the rule of Phocas (602–610), an evidence of which is the abundant production 

of solidi in the period 608–610 AD and the mass overstriking of coins of previous Byzantine 

emperors31 that was commenced. In most of the historical sources that have reached us, the 

rule of Phocas is described as catastrophic, ‘leading to an almost complete ruin of the Roman 

state’; whereas Heraclius, who rebelled against him, was his political opponent and 

antipode, and after seizing power, he had to deal with the harm caused by the previous 

political regime32. In the case of monetary policy, the opposite is true. The actions 

commenced under Phocas's rule continued unchanged under Heraclius. If any change can 

be sought, it is that after 610 AD, there is rather an intensification in the activities started 

under the earlier Byzantine emperor. 

As a result, the monetary policy started under the reign of Phocas and continued 

and partly modified33 under the rule of Heraclius achieved the desired goals. According to 

                                                                 
27 DOC II-1, p. 17-18; Morrisson 2002, p. 928. 
28 Михайлов 2017, p. 587–589. 
29 DOC II-1, p. 218–219. 
30 DOC II-1, p. 22. 
31 According to the chart presented by C. Morrisson and V. Ivanišević (Morrisson, Ivanišević 2006, p. 46, 

fig. 2a–b), the amount of bronze folles of Phocas in the collective finds known to modern science is 

relatively small, but given that a considerable part of the folles of Heraclius, minted 610–616 AD, were 

overstruck on specimens of the former (DOC II-1, p. 218–219), it can be argued that the folles produced in 

the period 602–610 AD were significantly more than the formal statistical result presents. 
32 For instance, M. Hendy also traditionally refers the beginning of administrative reforms related to the 

production of coins to a date after 610 AD, see Hendy 1985, p. 409. 
33 The innovations in the monetary policy under Heraclius were the introduction into the monetary system 

of the silver denomination hexagram in 615 AD, of which, at least initially, a significant amount of coins 
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the compositions of the collective finds known today (with terminus post quem 610–629 

AD), in the segment of precious metal coins, mostly coins minted on behalf of Heraclius 

(approx. 55%) were in circulation at that time, the issues of Phocas account for a smaller 

share – about 38%, and all older issuers in total account for no more than 7%. For the bronze 

coins, the dominance of Heraclius’s issues is more pronounced (approx. 84%), at the 

expense of Phocas’s issues (approx. 9%), and the earlier coins have a similar presence 

(approx. 7%). 

What assessment can be given to the monetary policy carried out by the 

Byzantine authorities in the Balkans and in Western Anatolia in the reign of Phocas and 

Heraclius, as presented above? 

By 629 AD, with the gold coinage, there is no drastic change other than the 

renewal of the circulating coins. The denominations established as early as the 5th 

century were preserved. The weight standard, the quality of the metal (i.e. the high 

purity of gold) and the technical and artistic merits of the coins produced were 

maintained. Consequently, the part of the monetary system that carried over 90% of the 

monetary value34 of circulation coins remained stable and of high liquidity. 

In 615 AD, the monetary system developed in a positive direction with the 

introduction in circulation of coins made of silver (hexagrams)35, thus adding to the 

monetary system a new value resource that was little used in the 5th–6th century. Thus, 

a large gap in the system of denominations between the gold tremis and the bronze follis 

was successfully filled. 

For the bronze coins sector, replacement of the available composition with 

newly minted issues was also carried out initially, as was the case with the gold 

denominations, without changing the quality and monetary value of the produced (and 

overstruck) coins. However, after 616 AD, decline of the weight, the money value, the 

production quality and quantity of the minted bronze coins began. Some traditional 

mints (such as Cyzicus and Nicomedia) were also closed. The production of coins 

became concentrated almost entirely in Constantinople36. This development of the 

bronze coinage, which is generally regarded as a collapse37, impaired the quality of 

monetary operations to a certain extent, but, on the other hand, it should be noted that 

even in its best periods, the monetary value of circulating bronze coins was several 

percent, whereas in the period considered it was about 1%38. 

The most important question is, what the meaning of the monetary policy 

pursued was, why it was good from the point of view of the rulers and why it was 

implemented by emperors who were political opponents; and when viewed on a more 

global scale, it can be argued that this policy was maintained almost unchanged over the 

next several centuries of the history of Byzantium.  

                                                                 
was produced, and the devaluation of the weight standard and money value and the reduction in the quantity 

of bronze coins. 
34 Михайлов 2018, table 2-5. 
35 Hendy 1985, p. 494-495. 
36 Constantinople became the centre of production of all types of coins that would spread in the Balkans 

and in Asia Minor – gold, silver and bronze, see: Hendy 1985, p. 417-420; Morrisson 2002, p. 913-914. 
37 DOC II-1, p. 6; Hendy 1985, p. 498. 
38 Михайлов 2018, table 2-5. 
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The production of coins as an activity is, in general, a profitable undertaking 

and provides added value to the organization implementing it39. In this particular case, 

the production of gold coins, and of solidi, first and foremost, was clearly well organized 

and providing sufficient revenues for the state, since the solidus remained virtually 

unchanged from the 4th to the middle of the 11th century. In my view, what was 

implemented through the particular actions after 602 AD, was that the production of 

solidi, which generated good revenues, was increased in volume, and this means that 

the state increased its revenue from this activity in this way. One of the key methods for 

putting newly minted coins into circulation in 602–629 AD was to have them replace 

the old issues. The production of silver hexagrams that was commenced must also have 

brought additional revenue to the fiscus40. With the bronze coinage, this approach was 

also used initially – the volume of a likely profitable production was increased41. The 

possible reason for the decline of bronze coinage after 616 AD is that it brought less 

total revenue compared to the production of precious metal coins, and its share in terms 

of monetary value was only 1–2% of the total value of the currency in circulation. 

Therefore, the financial authorities decided to limit it in volume, and with the closure of 

the mints that implemented it, the costs of maintaining it were reduced42. Probably the 

workers who carried it out were not left unemployed but were relocated to 

Constantinople to work for increasing the quantity of gold solidi and silver hexagrams. 
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Table 1. Circulation duration of the Late Roman coins (used in 6th century) and the Early Byzantine coins (498-641 AD) 

Bronze coins Gold coins 

Minting period Circulation 

duration (years) 

End of circulation 

(probable date)  

End of circulation 

(probable date) 

Circulation 

duration (years) 

Minting period 

before 498 70 years. after 498 565 578 100-120 before 491 

498-512 70-80 578 
602 90-110 491-518 

512-518 80-90 602 

518-527 70-80 602 602 70-80 518-527 

527-538 60-70 602 

602 40-70 527-565 
538-542 60 602 

542-550 50-60 602 

550-565 40-60 610 

565-578 30-40 610 602 25-40 565-578 

578-582 30 610 626 40-50 578-582 

582-602 30-50 629 626 30-50 582-602 

602-610 50-60 668 695 80-90 602-610 

610-616 60-70 685 
695 50-80 610-641 

616-641 80-90 717 
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Table 2. Hoards containing gold and silver coins of Heraclius (610-641) 

No. Finding place last coin 491-518 518-527 527-565 565-578 578-582 582-602 602-610 610-641 641-668 668-685 685-695 

365 Udeşti 613-616       1s 2s    

45 Gorna 

Oryahovitsa 

629-632        10s    

95 Sane 613-616     3s 2s 4s 2s    

186 Solomos 616-625       3s 3s    

2 Akalan 615-638      1t 4s 12s 1h    

3 Bakirköy 610-613 
     1s 

36s 

2sem   

7t 

1s    

4 Çatalca 613-629     1s 4s 26s 121s    

338 Mecitözü 610-613     1s  1s  

1x22 
3s    

317 Lesbos 616-625       4s 28s    

318 Lesbos 616-625        17s    

324 Lesbos 616-625 
     

4s 1sem 

3t 
139s 5t 

136s 

2sem 

10t 

   

274 Aidin I 613-629 1t      1s 57s    

275 Aidin II 613-629     2s 2s 111s 101s    

133 Athens 668 
      1t 

37s   

4sem 

15t 

140s 

16sem 

21t 

  

314 Antalya 681-685        1s 3s 55s  

344 Asia Minor? 692-695   1s   3s 41s 142s 96s 61s 16s 
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Table 5. Constantinople – Kalenderhane. Ratio solidi per regnal year (in per cents)46 

 
 

Table 6. Constantinople – Sarachane. Ratio solidi per regnal year (in per cents)47 

 

 

Table 7. Ephesus. Ratio solidi per regnal year (in per cents)48 

 

  

                                                                 
46 The histogram is made by using of data in Hendy 2007, p. 195-239. 
47 The histogram is made by using of data in Hendy 1986, p. 285-321. 
48 The histogram is made by using of data in Milne 1925, p. 389-390; Karwiese 1977, p. 262-266; Karwiese 

1980, p. 131-132; Karwiese 1982, p. 154-155, 158-168; Karwiese 1983, p. 86-87, 91-96; Karwiese 1984, 

p. 123, 135-157; Karwiese 1987, p. 111-139, 149-155; Karwiese 1989, p. 106-107, 114-122; Karwiese 

2003, p. 352-353; Schindel 2009, p. 225-230. 
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Table 8. Sardes. Ratio solidi per regnal year (in per cents)49 

 

 

 

 

Table 9. Amorium. Ratio solidi per regnal year (in per cents)50 

 

 

                                                                 
49 The histogram is made by using of data in Bell 1916, p. 76-95; Bates 1971, p. 19-120; Buttrey 1981,  

p. 211-219. 
50 The histogram is made by using of data in Katsari et al. 2012, p. 129-136. 
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Rezumat: Îmbinând simbolurile heraldice ale regatelor Poloniei și Ungariei 

aflate sub sceptrul aceluiași rege, Vladislav al III-lea (1434-1444), respectiv Vladislav 

I (1440-1444), dinarul cu vultur rămâne reperul iconografic de referință al influenței 

Jagiello-nilor în istoria evoluției stilistice a dinarului ungar de tip heraldic. Printre  

Camerele Monetare Regale care au contribuit la punerea în practică a încercărilor de 

reformă a monedei de argint din anii 1442 și 1444, care au avut ca obiectiv central 

introducerea noului dinar, tipul cu vultur, se numără și cele două camere care se aflau 

la vremea respectivă în spațiul actual al Transilvaniei. Referitor la prima încercare de 

reformă, cea din anul 1442, nu se cunosc însă decât emisiuni de dinari provenind din 

Camera de la Baia Mare. În anul 1444 lucrurile au stat însă altfel. Nu numai că se 

cunosc emisiuni superioare din punct de vedere calitativ care provin din Camera 

Monetară a Transilvaniei, situată la Sibiu (Hermannstadt), se poate chiar afirma că 

aceasta a avut un rol esențial la reușita reformei, cel puțin în Transilvania. Această 

reușită, chiar dacă a fost de scurtă durată, s-a datorat nu în ultimul rând voievodului 

Transilvaniei, Ioan/Iancu de Hunedoara care, în primăvara anului 1444, i-a încredințat 

magistrului Iacob (Jakab) funcția de Comite al Camerei Transilvaniei de la Sibiu și i-a 

acordat monopolul monetar în Transilvania (Siebenbürgen): „cameram et cusionem 

monetae regalis in civitate Cibiniensis”. 

Având în vedere numărul extrem de limitat de izvoare numismatice și 

documentare cu privire la acest subiect, activitatea monetăriilor din Transilvania, în 

perioada respectivă, este în mare parte necunoscută. În afară de o evaluare generală 

făcută de Lajos Huszár, care indică un etalon aproximativ al fineței monedelor de 

argint de 281 ‰, nu există date certe cu privire la etalonul metrologic și puritatea 

argintului în cazul dinarilor cu vultur. Chiar dacă nu poate fi plasat în context, studiul 

actual al unui lot de dinari cu vultur incluzând și exemplare inedite, oferă posibilitatea 

aducerii în circuitul științific a noi informații cu privire la aceste emisiuni monetare. 

Cele 12 monede analizate includ atât un dinar și un obol din anul 1442, cât și zece 

exemplare de dinari din timpul anului 1444. Printre exemplarele cele mai târzii s-au 

                                                                 
* Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române. 
** Institutul Național pentru Cercetare și Dezvoltare în Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”. 
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identificat și cinci falsuri contemporane epocii dinarilor cu vultur. Toate cele 12 

monede au fost analizate atât din punct de vedere numismatic, cât și compozițional, 

folosindu-se metoda fluorescenței de raze X. 

Concluziile studiului indică faptul că media de puritate a monedelor studiate, 

așa cum a rezultat din analize, ar indica un posibil etalon al emisiunilor regale de dinari 

situat în proximitatea pragului de 500 ‰. Acesta se dovedește a fi substanțial mai mare 

decât standardul cunoscut anterior ca referință pentru emisiunile de argint ale lui 

Vladislav I, respectiv 281 ‰. În Europa Centrală, un standard similar de finețe se 

întâlnește și la dinarii emiși de Vladislav, în calitate de rege al Poloniei. Trebuie 

menționat însă că Vladislav sistează producția acestor monede (pol-groși) în monetăria 

de la Cracovia încă din anul 1440, odată cu încoronarea sa ca rege al Ungariei (1440-

1444). Nu în ultimul rând, printre monedele studiate se remarcă două exemplare unice. 

Primul este un dinar care provine dintr-o serie emisă de consiliul orașului Sibiu, cel 

mai probabil înainte ca monetăria să fie concesionată lui Nikolaus Pfeffersack, iar cel 

de-al doilea este un obol provenit de la Camera din Buda, exemplar caracterizat de 

asemenea printr-o marcă monetară inedită. Falsurile monetare sunt de asemenea 

prezente în structura lotului de monede studiate. Cinci exemplare au fost clasificate ca 

fiind falsuri monetare aparținând tipului identificat ca atare de Artur Pohl, respectiv 

contrafaceri din perioada 1444-1445 ale dinarilor cu vultur având drept prototip 

exemplare provenind din atelierul de la Buda. Prezența elementelor urmă care indică 

o proveniență maramureșeană a minereului, ar putea asocia aceste monede cu numele 

proprietarului minelor, respectiv despotul sârb Gheorghe Branković. Având în vedere 

că Branković deținea minele în acea perioadă, există posibilitatea ca activitatea de 

contrafacere să fi fost controlată chiar de către acesta, în cuprinsul spațiului balcanic 

aflat la sud de Dunăre. 

Monedele studiate reprezintă izvoare numismatice care demonstrează că cea 

de-a doua etapă a reformei monetare inițiată de Vladislav I a reprezentat pentru 

voievodul Transilvaniei un bun prilej de a reorganiza activitatea monetară în spațiul 

transilvan. Calitatea bună a gravurii, superioară emisiunilor inflaționiste din perioada 

1442-1443, titlul argintului și uniformitatea metrologică și iconografică a exemplarelor 

bătute de concesionari diferiți indică un control exigent al activității monetare și 

confirmă ipoteza formulată de Artur Pohl cu privire la această încercare de reformă, 

care se dovedește că a avut succes în Transilvania, chiar dacă pentru scurt timp. 

Asumându-și rolul de lider al luptei împotriva expansiunii otomane în Europa, 

Ioan/Iancu de Hunedoara extinde astfel planurile sale de rezistență anti-otomană și în 

domeniul economic și monetar. Ca și în Țara Românească, asprii din vremea primei 

domnii a lui Murad al II-lea se aflau în circulație și în Transilvania la data reformei 

dinarului din anul 1444. Doar un dinar puternic, cu o largă putere de circulație în 

spațiul european ar fi putut să contracareze pătrunderea și consolidarea asprului 

otoman ca monedă curentă preferată în tranzacțiile caselor negustorești și ale breslelor 

din orașele săsești din Transilvania, așa cum s-a și întâmplat ulterior, la sfârșitul 

secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea. 

Abstract: By combining the heraldic elements of both kingdoms of Poland and 

Hungary, ruled by the same king, Vladislav III (1434-1444), respectively Vladislav I 
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(1440-1444), the eagle denar remains, through its iconography, the reference milestone 

of the Jagiello's influence in the history of coinage in Hungary, particularly for the 

heraldic type of denars. Within the Transylvanian landscape, two of the royal monetary 

chambers played a role in the silver coinage reform attempts from 1442 to 1444. The 

chamber of Baia Mare, relevant for its coinage volume, was the only one involved in 

the eagle denar’s reform attempt of 1442. However, in 1444, the second one, the 

monetary chamber of Transylvania, located in Sibiu (Hermannstadt), had a central role 

in implementing the silver coinage reform. The 1442 reform attempt failed before the 

end of the year due to political reasons. Thus, both royal and private mints began to 

issue poor quality silver coins. In the spring of 1444, Vladislav I cancelled all private 

monetary privileges and resumed the attempt to reform the silver coinage. At the request 

of the Diet from 18.04.1444, the production of the eagle denar was restarted within all 

the royal chambers and any further changes of the new coins’ silver purity was 

forbidden. One of the reform’s main supporters was the very voivode of Transylvania, 

John of Hunyadi. To assure the reform’s success, the Transylvanian voivode entrusted 

magister Jacobus (Jakab) as Count of Transylvanian Chambers from Sibiu and gave 

him the coinage monopoly in Transylvania (Siebenbürgen): „cameram et cusionem 

monetae regalis in civitate Cibiniensis”.  

Given the extremely limited number of numismatic and documentary sources, 

the activity of the mints located in Transylvania is mostly unknown and, apart from a 

general assessment made by Lajos Huszár, which indicates an approximate standard of 

the silver finesse of 281 ‰, there is no trustworthy data about the metrological standard 

and the silver purity of the eagle denars. Within the scientific circuit, new information 

on the subject is provided by the current study of a batch of coins, consisting of ten 

denars and one obol, of eagle type, and also of unique samples, originating from a 

private collection. As described in the catalogue, the 12 coins were analyzed from both 

a numismatic and compositional perspective, using XRF archaeometric techniques. The 

coins’ provenance is from mints located either within the Transylvanian area, within 

the Buda royal chamber or from within unknown workshops, where they were 

counterfeited. Among the analysed coins should be underlined two unique samples 

stand out. The first one is a denar that comes from a series issued by the city council of 

Sibiu, most likely prior to the concession of the city mint by Nikolaus Pfeffersack, a 

sample whose fineness is 717 ‰. The second one is an obol coming from the Buda 

Chamber carrying a unique mint mark. 

The conclusions of the study indicate that the average standard for the purity of 

the coins from the Royal Chambers is about 500 ‰. This proves to be higher than the 

standard known previously as being a reference for the silver coinage of Vladislav I, 

respectively 281 ‰. In Central Europe, a similar standard of fineness is encountered in 

the denars of Vladislav III of Poland (1434-1444). However, the production of these 

coins in Krakow ceased in 1440, with the coronation of the young king as Vladislav I of 

Hungary (1440-1444). It should be noted, however, that between the Hungarian eagle 

denars and the Polish royal denars, issued in the Polish monetary system of Krakowian 

gros, even though iconographic and compositional similarities are noted, and both have 

the same nominals, they have different metrological standards. Nonetheless, the 
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Hungarian eagle type obol has the same metrological characteristic with the royal 

Polish denar (approximately 0.5 grams).  

Five of the eleven studied coins were classified as counterfeits, corresponding 

to the type identified as such by Artur Pohl, referring to counterfeits from 1444-1445, 

according to a prototype of the Buda mint. The presence of trace elements that indicate 

the mines of Maramures County could associate these coins with the name of the owner 

of the mines, respectively Serbian despot George Branković. Given that Branković 

owned the mines during that time, there is a possibility that the counterfeiting activity 

was actually controlled by him in the Balkan area from the south of Danube. 

The studied coins represent a numismatic source that proves that at least the 

second stage of Vladislav I's monetary reform represented, for John of Hunyadi, a good 

opportunity to reorganize the monetary activity within the Transylvanian area. The 

good quality of the engraving, superior to the inflationary issues from 1442-1443, the 

silver purity and the metrological and iconographic uniformity of the coins, coming 

from different mint masters, indicate a rigorous control of the monetary activity and 

confirms the hypothesis made by Artur Pohl, regarding this attempt of reform, proved 

to be successful in Transylvania, for that time. Taking on the role of leader of the 

struggle against Ottoman expansion in Europe, John of Hunyadi thus extends his plans 

of anti-Ottoman resistance in the economic and monetary field. Only a powerful 

monetary system, with a large circulation in the European lands might be able to 

counter the penetration and consolidation of the Ottoman silver currency in 

Transylvania, as it lastly happened. Till the end of the 15th century, the Ottoman akçe 

became the preferred currency in the transactions of merchants from the Saxon cities 

of Transylvania, particularly in trading with other two Romanian countries, Wallachia 

and Moldavia.   

 

Scurta perioadă în care regele polonez Vladislav al III-lea (25.07.1434-10.11.1444) 

s-a aflat pe tronul Ungariei, sub numele de Vladislav I, (17.07.1440-10.11.1444) a fost 

marcată atât de o mare diversitate iconografică a emisiunilor de dinari cât și de fluctuații 

extreme ale etalonului de puritate, dar și metrologic al acestui nominal. În plus față de 

contextul general al crizei europene a argintului care se acutizase la jumătatea secolului al 

XV-lea1, criza politică din regatul ungar, războiul civil și frontul anti-otoman au fost de 

asemenea factori semnificativi care au contribuit la o evoluție imprevizibilă a activității 

monetare, cu puternice accente regionale. Activitatea atelierelor monetare aflate în spațiul 

transilvan care era guvernat în acele vremuri de Ioan de Hunedoara, un loial susținător al 

partidei regelui Vladislav I, este foarte puțin cunoscută. Acest fapt se datorează în general 

numărului extrem de restrâns al izvoarelor referitoare la activitatea monetară din vremea lui 

Vladislav I. Dintre izvoarele scrise, cele mai multe oferă informații cu privire la 

evenimentele politice și militare care au zguduit în perioada respectivă stabilitatea regatului 

                                                                 
1 În cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea și prima jumătate a secolului al XV-lea, ca urmare a 

creșterii necesarului de monedă, pe fondul epuizării rezervelor de argint din zăcămintele europene 

cunoscute, s-a făcut remarcată o criză a argintului în Europa, în special în vestul continentului. În Italia este 

semnalată deprecierea monedei de argint la mijlocul secolului al XV-lea până la o finețe de numai 20‰; 

Grierson, Travaini 1998, p. 214. 
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ungar, concentrându-se pe remarcabila personalitate a lui Ioan de Hunedoara și faptele sale 

de arme2. 

Odată cu pacea avantajoasă3 încheiată de Vladislav I ca urmare a victoriilor 

obținute în „Campania cea lungă”, noi perspective se deschideau pentru reconsolidarea 

stabilității sistemului monetar ungar, puternic afectat de emisiunile depreciate4 cum ar 

fi emisiunile de război ale atelierelor din Banat5 și Transilvania6, sau alte emisiuni 

regionale ale marilor nobili care abuzau de privilegiile obținute în perioada războiului 

civil cu Frederik al III-lea7. Înfrângerea suferită în bătălia de la Varna (10.11.1444), dar 

mai ales moartea tânărului rege au readus însă starea de instabilitate, atât în plan politic 

și militar, cât și în privința activității monetare8.  

În primăvara anului 1444, Vladislav I anulează toate privilegiile monetare 

acordate anterior nobililor care l-au susținut în „Campania cea lungă” și tot la 

propunerea dietei din 18.04.1444 dispune ca baterea de monedă să se facă exclusiv în 

camerele regale9. Noua monedă de argint având cele două valori nominale, dinar și obol 

(1/2 dinar), reia modelul iconografic al dinarului cu vultur pe care Vladislav I încercase 

să-l introducă în circulație încă din anul 144210. Acest tip monetar era caracterizat inițial 

prin reprezentarea stemei regatului ungar în scut încoronat pe avers și a vulturului 

polonez încoronat pe revers. Îmbinând simbolurile heraldice ale celor două regate aflate 

în uniune personală sub sceptrul aceluiași rege, dinarul cu vultur rămâne prin 

iconografia sa specifică jalonul de referință al influenței Jagiellonilor în istoria evoluției 

stilistice a dinarului ungar de tip heraldic11. În noiembrie 1442, ca urmare a medierii 

legatului papal Giuliano Cesarini, Vladislav I a încheiat un acord cu regina Elisabeta, 

                                                                 
2 Pohl 1974, p. 49. 
3 Tratatul de pace propus de Murad al II-lea la 12.06.1444 a fost ratificat o lună mai târziu de regele ungar 

Vladislav I, acesta obținând condiții extrem de avantajoase printre care un acord de pace pentru o durată de 

10 ani și despăgubiri de război în valoare de 100.000 scuzi de aur; Mureșan 1968, p. 100. 
4 A. Pohl caracterizează această perioadă, de la jumătatea secolului al XIV-lea, ca fiind „cea mai anevoioasă 

din istoria medievală a regatului Ungariei”. Inflația puternică și moneda depreciată contribuiau din plin la 

declinul economic al regatului maghiar care se găsea, astfel, divizat atât teritorial cât și politic, în conflictul 

dintre partida germană și cea poloneză; Pohl 1970, p. 49.  
5 Emisiuni depreciate purtând numele lui Ioan de Hunedoara și atribuite de Pohl anului 1443 sunt cunoscute 

ca provenind din monetăria de la Oradea. Acestea sunt considerate de către Pohl emisiuni de urgență 

asociate campaniei militare din anul 1443; Pohl 1982, tabelul 93, nr. 182; Pohl 1970 p. 49.  
6 Tot emisiuni atribuite lui Ioan de Hunedoara, provenind de la Sibiu și Sighișoara și având de asemenea 

titlu scăzut, au fost identificate în structura tezaurului de la Rotbav, de lângă Brașov; Tătaru, Georgescu 

2012, p. 122, 125, fig. 1. 
7 Nobili ca Lévai László deținătorul domeniului şi castelului Cseh sau cei din familia Bánfi de Alsólendva 

primesc acest privilegiu de la Vladislav I în anul 1441. Nikolaus Ujlaki, voievod al Transilvaniei (1441-

1444), în asociere cu Ioan de Hunedoara, a beneficiat și el de acest privilegiu. De asemenea și la castelele 

Cuvin și Bratislava s-au bătut astfel de emisiuni regionale depreciate, în perioada 1441-1444; Gyöngyössy 

2016, p. 346-347; Pohl 1982, p. 26-28. A se vedea, pe aceeași temă și în Tătaru, Georgescu 2012, p. 123. 
8 Emisiuni depreciate și contrafaceri ale monedelor lui Vladislav I sunt cunoscute și clasificate ca atare 

pentru perioada 1444-1445, în vremea Interregnum-ului; Pohl 1982, tabel 87, nr. 171-172, iar pentru 

contrafaceri tabelul 89, nr. 172A. 
9 Pohl 1974, p. 56; Pohl 1970, p. 51. 
10 Pohl 1982, tabelele 70-71, nr. 141-1/141-11. 
11 Lajos Huszár jalonează evoluția stilistică a dinarului ungar de tip heraldic între primele emisiuni ale lui 

Sigismund I și reforma lui Matia Corvin din anul 1467; Huszár 1963, p. 16.  
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acord care includea și căsătoria acestora cu condiția să-l recunoască ca și succesor pe 

minorul Ladislau al V-lea Postumul12. În acest context, regele recapătă întreaga 

legitimitate asupra coroanei ungare, aspect care ar justifica baterea unei noi monede 

unde simbolurile heraldice maghiare să fie reprezentate în scut încoronat. Regina 

Elisabeta moare însă în mod subit pe 19 decembrie 1442 iar războiul civil reîncepe. Ca 

atare, nici noul dinar regal nu a mai continuat să fie emis în atelierele monetare aflate 

sub controlul lui Vladislav I. Singurul atelier din spațiul transilvan a cărui marcă este 

cunoscută pe astfel de dinari sau oboli este cel de la Baia Mare13.   

Spre deosebire de modelul iconografic al anului 1442, în anul 1444 dinarul cu 

vultur se remarcă stilistic prin reprezentarea scutului maghiar neîncoronat. Chiar dacă regele 

a prelungit în aprilie 1444 acordul de neagresiune cu Frederick al III-lea14 și a acordat 

amnistie generală susținătorilor partidei germane15, împăratul Frederick rămânea în 

continuare custodele coroanei Sfântului Ștefan16 și tutore al viitorului rege Ladislau al V-lea 

Postumul, recunoscut deja de Vladislav l ca succesor al său. Izvoarele cu privire la 

activitatea monetară din perioada domniei regelui Vladislav I sunt extrem de puține17 și nu 

se cunosc date exacte cu privire la etalonul reformei din anul 1444, cu excepția faptului că 

regele a interzis modificarea titlului monedelor de argint fără aprobarea prealabilă a dietei18. 

Cel mai probabil, a existat și un acord între cele două partide, germană și poloneză, pentru 

a bate monedă care să respecte același etalon monetar și aceeași iconografie, cu scopul de a 

se facilita reluarea legăturilor comerciale dintre provinciile regatului ungar, divizate de 

războiul civil19. Se cunosc astfel de dinari provenind din camerele de la Kremnitz și Cassa, 

camere care se aflau sub controlul lui Jiskra, vârful de lance al partidei pro-germane. Aceste 

emisiuni au fost însă bătute în numele lui Ladislau al V-lea Postumul20. Pe de altă parte, 

chiar și dintre nobilii aflați în tabăra regelui Vladislav I și care beneficiaseră anterior 

reformei de privilegii monetare, se cunoaște că au bătut monedă din tipul nou în propriile 

ateliere din castelele de la Alsólendva, Veszprém, Pécs și Keve21, încălcând astfel 

prevederile decretului regal de anulare a privilegiilor22. Aceste emisiuni sunt datate de Pohl 

în anul 144423, însă nu se poate afirma cu certitudine dacă au fost bătute înainte de bătălia 

de la Varna sau, mai degrabă, post-mortem, în perioada guvernării de către locotenența 

regală (noiembrie 1444 - aprilie 1445), perioadă marcată de vidul de putere cauzat de 

incertitudinea morții tânărului rege24. Cu certitudine însă, reforma a fost pusă în aplicare 

                                                                 
12 Mureșan 1968, p. 82. 
13 Pohl 1982, tabelele 71-72, nr. 141-10,11: dinari; 142-5: obol. 
14 Armistițiul cu partida germană și susținătorii acesteia a fost încheiat în primăvara anului 1443, în 

contextul reorientării militare către frontul anti-otoman, din „Campania cea lungă”; Mureșan 1968, p. 85. 
15 Pohl 1974, p. 56, nota 30. 
16 Coroana sacră a încoronării, numită și Coroana Sf. Ștefan a fost amanetată în anul 1440 lui Frederick al 

III-lea de către regina văduvă Elisabeta, pentru suma de 2.500 de ducați; Mureșan 1968, p 63.  
17 Pohl 1974, p. 49. 
18 Pohl 1974, p. 49; Pohl 1970, p. 51. 
19 Pohl 1974, p. 49, nota 1. A se vedea și discuția din Huszár 1964, p. 51-58. 
20 Huszár 1979, nr. 650, 650a; Pohl 1982, tabelul 85, nr. 157-1/3, 158. 
21 Huszár 1979, nr. 609, 609a; Pohl 1982, tabelele 79-81. 
22 Pohl 1974, p. 56. 
23 Pohl 1974, p. 53. 
24 Mureșan 1968, p. 112-113. 
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începând din primăvara anului 1444, în camerele regale aflate sub controlul politic și militar 

al regelui Vladislav I. Printre acestea, pe lângă camera regală de la Buda se numără și cele 

din Transilvania, de la Baia Mare și de la Sibiu unde Ioan de Hunedoara, un susținător 

consecvent al partidei regelui Vladislav I, profită de această ocazie pentru a reforma 

activitatea monetară în voievodat. Astfel, la 21 mai 1444, voievodul întărește anularea 

privilegiilor monetare anterioare date în Transilvania și îl numește pe magistrul Jacobus 

(Jakab) camerar regal la Sibiu. Odată cu această funcție, Jacobus urma să dețină monopolul 

asupra dreptului de a preschimba aur și argint și de a bate noile monede regale25.  

 Locotenența regală care a asigurat guvernarea provizorie la Buda, în timp ce 

regele se afla în campania din toamna anului 1444, a continuat să guverneze regatul și 

după bătălia de la Varna, încercând să profite cât mai mult de starea de incertitudine cu 

privire la moartea regelui26. Această perioadă de tranziție se încheie prin dieta din aprilie 

1445, când sunt aleși căpitanii generali27. Dinari în numele lui Vladislav I au continuat 

să fie emiși postum în camerele regale și după moartea regelui, cel mai probabil până la 

instaurarea Interregnum-ului din aprilie 1445, când dieta a adoptat un nou tip de dinar 

conform etalonului și modelului iconografic introdus de Sigismund I în anul 142728. Tot 

la începutul perioadei Interregnum-ului se cunosc și ediții depreciate ale dinarilor cu 

vultur, acestea fiind caracterizate prin diverse variante ale legendelor de cele mai multe 

ori gravate neglijent sau incorect și printr-un aspect care reflectă un conținut foarte bogat 

în cupru. Cel mai probabil, pe baza acestor considerente stilistice și a aspectului dat de 

aliajul pe bază de cupru, aceste emisiuni au fost clasificate tipologic drept contrafaceri 

ale perioadei, având ca prototip emisiunile camerei regale din Buda29.  

Neîncetatele campanii militare care au răscolit Balcanii și Europa Centrală la 

mijlocul secolului al XV-lea au determinat cel mai probabil o dispersie largă a acestor 

emisiuni, în spațiul european. Astfel, în structura tezaurelor descoperite în Transilvania 

au fost identificate foarte puține exemplare provenind de la Vladislav I iar dintre acestea 

nu a fost niciunul determinat în detaliu30. Se pot menționa însă două descoperiri izolate, 

                                                                 
25 „[...] Salutem cum Incremento omnis Boni, Quia Cameram et cusionem monete Regalis in Civitate 

Cibiniensi, de Regia commissione, novissime Inchoate, empcionemque ac cambium auri et Argenti, necnon 

commutacionem ipsorum et aliarum quarumcunque Monetarum, harum presencium per dictam Regiam 

Serenitatem et Regnícolas, iam abolitarum et omnino anullatarum, Circumspecto viro Jacobo alias Magistro 

civium ipsius Civitatis Cibiniensis contulimus, et eiu s expedicionem commisimus, volentes, totum et omne 

Argentum, Monetamque in his Partibus Transsilvanis usque modo cursum habentem, et alias quaslibet per 

pretactum Jacobum Camerarium predicte Monete et suos homines ac familiares per ipsum deputandos, et 

neminem alium pro precio condigno, emi comparari, cambirique et commutari [...]”; Teleki 1853, doc. 

LXVII, p. 149-150. 
26 Mureșan 1968, p. 113. 
27 Mureșan 1968, p. 113. 
28 Huszár 1979, nr. 613; Pohl 1982, tabelul 87-88, nr. 173-1/8. 
29 Huszár 1979, nr. 611; Pohl 1982, tabelul 89, nr. 172A. 
30 În volumul „Tezaure monetare și tezaurizare în Transilvania secolelor XV, XVI-XVII” nu sunt 

menționate descoperiri monetare de la Vladislav I (1440-1444) însă lucrarea nu face o analiză exhaustivă a 

tuturor tezaurelor transilvănene care includ monedă din secolul al XV-lea, abordând exclusiv studiul 

tezaurelor încheiate după anul 1476; Toma 2016, p. 35-57. Din publicații anterioare se cunosc cinci tezaure 

care includ dinari ungurești datați în anii 1440-1444, însă nu sunt cunoscute cataloage din care să rezulte 

clasificarea tipologică a acestora. În acest sens a se vedea tezaurele: „Apateu”, „Borza”, „Gelu”, „Pescarii” 

și „Prisaca”; Pap 2002, p. 28, 44, 83, 126, 130. 
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în context arheologic, în Țara Românească, la Câmpulung, poartă de pătrundere a 

fluxurilor monetare dinspre Transilvania31 și la București32. Chiar dacă nu poate fi plasat 

în context, studiul actual al unui lot de dinari cu vultur provenind dintr-o colecție privată 

incluzând și exemplare inedite33, oferă posibilitatea aducerii în circuitul științific a noi 

informații cu privire la aceste emisiuni monetare. Așa cum sunt descrise în catalogul 

alăturat, cele 12 monede analizate includ atât un dinar și un obol din anul 1442, cât și 

zece exemplare de dinari din tipul anului 1444. Printre exemplarele cele mai târzii s-au 

identificat și cinci falsuri contemporane epocii dinarilor cu vultur. 

Investigarea monedelor care fac obiectul studiului s-a realizat atât din 

perspectivă stilistică, cât și compozițională. Pentru efectuarea testelor privind structura 

aliajului component a fost folosit un spectrometru FRX portabil, Bruker Tracer S1 

Titan. Spectrometrul folosește un tub de Rodiu (Rh) pentru a genera un fascicul de raze 

X, incident asupra probei la un unghi de aproximativ 65°. Pentru a genera fasciculul, o 

energie de 40 keV este aplicată asupra tubului de Rh. Un colimator cu diametrul de 8 

mm a fost utilizat pentru a focaliza cât mai mult fasciculul care ajunge pe țintă. Curentul 

pe probă a fost de aproximativ 6,5 µA. Spectrele specifice înregistrate au fost analizate 

utilizând softul specific producătorului. Compoziția actuală a monedelor din eșantion 

poate fi semnificativ diferită de compoziția inițială a acestora, în special la nivelul 

suprafețelor unde compoziția chimică se poate modifica cu ușurință ca urmare a 

factorilor provenind din mediul de păstrare sau a coroziunii diferențiate. Acest aspect al 

coroziunii diferențiate afectează în special monedele ce conțin în aliajul lor metale 

nenobile (cupru, staniu) în mod semnificativ, cum este și cazul eșantionului evaluat. 

Având în vedere aceste considerente, probele monetare au fost evaluate pe ambele 

suprafețe avers/revers34 iar rezultatele măsurătorilor pentru conținutul de argint și cupru 

au fost preluate în catalog sub formă de interval valoric.   

 

1. Dinar (1442);  -  (Neustadt / Baia Mare – marcă colectivă); 18,02% - 

19,34% Ag; 80,27% - 79,12% Cu; 0,89 g; ↓; 19,6×19,3 mm. 

Av//Rv: ( ) MONETA ◦ W(LA) DISLAI ◦ DEI ◦ (GRA) / Vulturul Poloniei în 

cerc liniar interior //  REGIS ◦ VNG (ARIE ◦ ET) ◦ CETERA ◦ / Scut 

încoronat,  despicat, având la dextra fasciile arpadiene iar la senestra crucea 

patriarhală ungară. La dreapta și la stânga scutului, marca monetăriei: n - .  

Huszár 1979, nr. 605; Pohl 1982, nr. 141-10. 

2. Obol (1442);  -  (Buda - ?); 48,61% - 48,98% Ag; 48,45% - 49,05% Cu; 0,51 

g; ←; 13,5×15,6 mm. 

                                                                 
31 Un dinar cu vultur, provenind  de la Vladislav I, a fost identificat printre descoperirile monetare rezultate 

din săpăturile de la Curtea Domnească din Câmpulung Muscel, din anul 2001; Cantacuzino et alii 2003, p. 

32, fig. 17, nota nr. 5; Cantacuzino 2011, p. 115, nr. 7, pl 1/86. 
32 La săpăturile de la situl arheologic din Piața Universității, în straturile de locuire, S. XXVI, caroul 58, la 

o adâncime de -3,04 m, lângă țărușul 5B, a fost de asemenea descoperit un dinar atribuit regelui ungar 

Vladislav I; Velter, Mănucu-Adameşteanu 2013, tabelul III, p. 185-186. 
33 Exemplarele studiate au fost colecționate tematic de peste 20 de ani, fiind achiziționate din rețeaua 

germană de magazine numismatice MaShops sau prin intermediul licitațiilor internaționale on-line.   
34 Anexa 1.  Analiza compozițională a monedelor prin metoda FRX. 
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Av//Rv: Vulturul Poloniei // Scut încoronat,  despicat, având la dextra fasciile 

arpadiene iar la senestra crucea patriarhală ungară. La dreapta și la stânga 

scutului, marca monetăriei: B - I.  

Huszár 1979, nr. 606; Pohl 1982, nr. 142 însă marca monetăriei inedită. 

3. Dinar (1444);  - (Hermannstadt / Sibiu); 72,31% - 71,06% Ag; 24,72% - 

25,95% Cu; 0,83 g; →; 15,7×16,8 mm.  

Av//Rv: (MONETA ◦ WL)ADISLAI ◦ DEI / Vulturul Poloniei în cerc liniar 

interior //  REGIS ◦ UN(GARIE ◦ ET)CETE / Scutul maghiar neîncoronat. 

La dreapta scutului, marca monetăriei: h - .  

Huszár 1979, nr. 609; Pohl 1982, nr. 147 însă marca monetăriei inedită. 

4. Dinar (1444);  -  (Hermannstadt / Sibiu – Nikolaus Pfeffersack); 40,74%-

52,92% Ag; 57,71% - 45,07% Cu; 0,84 g; →; 15,6×17,4 mm; fragment lipsă. 

Av//Rv: MONETA (◦ WL)ADISLA( _ _ _ )EI / Vulturul Poloniei // ( _ _ _ ) 

E(GIS ◦ UNGARI)E ◦ ETCETE / Scutul maghiar neîncoronat. La dreapta și la 

stânga scutului, marca monetăriei: h - B.  

Huszár 1979, nr. 609; Pohl 1982, nr. 147-8.  

5. Dinar (1444);  -  (Neustadt / Baia Mare – marcă colectivă); 35,06%-36,74% 

Ag; 63,69%-62,01% Cu; 0,72 g; ↘; 16,7×17,3 mm; mici fragmente de margine lipsă.  

Av//Rv:  MONE - ISLAI ◦ DE - LAI DEI ◦ / Vulturul Poloniei  // ( _ _ _ ) 

CETE ◦ - T( _ ) - NGARIE ◦ ETCETE / Scutul maghiar neîncoronat. La dreapta 

și la stânga scutului, marca monetăriei: n - n.  

Huszár 1979, nr. 609 însă legendele diferă datorită unei erori de batere; Pohl 

1982, nr. 147-11.   

6. Dinar (1444-1445);  -  (Buda – marcă colectivă); 37,13%-40,89% Ag; 

60,84%-56,84% Cu; 0,83 g; ↘; 17,3×18,4 mm; flan ondulat și margine zimțată de la 

crăpăturile din batere. 

Av//Rv: MO(NETA ◦ WLA)DI(SLAI) ◦ DEI ◦ G/ Vulturul Poloniei // 

REGIS ◦ U(NGARIE) ◦ ETCETERA / Scutul maghiar neîncoronat. La dreapta 

și la stânga scutului, marca monetăriei: B – n.  

Huszár 1979, nr. 609 / 611 (?) însă legendele avers/revers sunt variante inedite; 

Pohl 1982, nr.147-4 / 172 însă marca  diferită. 

7. Dinar (1444-1445);  -  (Buda – marcă colectivă); 58,06% - 58,86% Ag; 

36,97% - 37,83% Cu; 0,93 g; ↓; 17,4×17,5 mm; păstrează luciu de batere. 

Av//Rv: ( _ _ _) ETA ◦ WLADISLAI ◦ (_ _ _)/ Vulturul Poloniei // REGIS ◦ 

U(UNGAR)IE ◦ ETCETERA / Scutul maghiar neîncoronat. La dreapta și la 

stânga scutului, marca monetăriei: B – n.  

Huszár 1979, nr. 609 / 611 (?) însă legenda revers variantă inedită; Pohl 1982, 

nr. 147-4 / 172 însă marca  diferită. 

8. Dinar (1444-1445) - contrafăcut; prototip  -  (Buda); 3,57%-4,56% Ag; 

94,15%-93,48% Cu; 0,63 g; ↗; 17,2×18,4 mm. 

Av//Rv: ( _ _ _)◦ SA WA(_)SE(_ _ _)/ Vulturul Poloniei // _ _ _ _ / Scutul 

maghiar neîncoronat. La dreapta și la stânga scutului, marca monetăriei: B – n.  

Huszár 1979, nr. 611(?); Pohl 1982, nr. 172A (falsuri). 
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9. Dinar (1444-1445) - contrafăcut; prototip  -  (Buda); 5,46%-4,67% Ag; 

92,75%-92,62% Cu; 0,96 g; ↑; 15,2×17,1 mm. 

Av//Rv: MONETA DI ( _ _ _)/ Vulturul Poloniei // REGIS UGARIE 

ETCETE / Scutul maghiar neîncoronat. La dreapta și la stânga scutului, marca 

monetăriei: B – (n).  

Huszár 1979, nr. 611(?); Pohl 1982, nr. 172A (falsuri). 

10. Dinar (1444-1445) - contrafăcut; prototip  -  (Buda); 11,45%-12,11% Ag; 

86,08%-84,92% Cu; 0,75 g; ↓; 16,8×17,4 mm. 

Av//Rv:  _ _ _ / Vulturul Poloniei //( _ _ _ ) I ◦ DEI / Scutul maghiar neîncoronat. 

La dreapta și la stânga scutului, marca monetăriei: B – . 

Huszár 1979, nr. 611(?); Pohl 1982, nr. 172A (falsuri). 

11. Dinar (1444-1445) - contrafăcut; prototip  -  (Buda); 7,08%-6,32% Ag; 

91,49%-92,04% Cu; 0,91 g; ↓; 17,2×17,5 mm. 

Av//Rv: MONETA ( _ _ _ ) AI ( _ _)/ Vulturul Poloniei //( _ _ ) EGIS UNGARI  

ETCET ( _ _ )/ Scutul maghiar neîncoronat. La dreapta și la stânga scutului, 

marca monetăriei: B – (n).  

Huszár 1979, nr. 611(?); Pohl 1982, nr. 172A (falsuri). 

12. Dinar (1444-1445) - contrafăcut; prototip  -  (Buda); 3,54%-3,43% Ag; 

95,07%-95,11% Cu; 0,67 g; ↙; 16,0×17,3 mm. 

Av//Rv: MON( _ _ _ )/ Vulturul Poloniei //( _ _ ) /Scutul maghiar neîncoronat. 

La dreapta și la stânga scutului, marca monetăriei: B – (n). 

Huszár 1979, nr. 611(?); Pohl 1982, nr. 172A (falsuri). 

 

Lotul monedelor provenind din anul 1442 este cel mai puțin numeros, incluzând 

două exemplare. Unul dintre acestea este un obol provenind din atelierul regal de la 

Buda (Catalog, nr. 2), un exemplar inedit (  - )35 cu o finețe de aproximativ 500‰. 

Nominalul uzual al epocii, în cazul monedei ungare de argint era dinarul. Monedele 

divizionare de argint devin mult mai rare încă din vremea regelui Albert (1437-1439), 

încercându-se de către acesta o eliminare din circulație a exemplarelor depreciate de 

parvus, quarting sau ducați de argint ale lui Sigismund de Luxemburg. Singurele 

emisiuni de oboli ale lui Vladislav I sunt, de altfel, chiar cele asociate încercărilor de 

reformă din anii 1442 și 1444.36 Aceste exemplare au fost bătute, cel mai probabil, la 

începutul seriilor din noul tip monetar introdus în camerele regale, devenind astfel un 

rezonabil martor al etalonului de finețe al monedei reformate.  

 

                                                                 
35 Singurele tipuri de obol din anul 1442 cunoscute ca provenind din atelierul de la Buda sunt:  -  (Pohl 1982, 

tabelul 72, nr. 142-3),   -  (Pohl 1982, tabelul 72, nr. 142-4) și  -   (Pohl 1982, tabelul 72, nr. 142-6).   
36 Se cunosc emisiuni de oboli din tipul anului 1442, provenind din atelierele de la Buda (Pohl 1982, tabelul 

72, nr. 142-3, 142-4 și 142-6), Alsólendva (Pohl 1982, tabelul 72, nr. 142-1 și 142-2) și Baia Mare (Pohl 

1982, tabelul 72, nr. 142-5), și din tipul anului 1444, provenind exclusiv din atelierele de la Buda (Pohl 

1982, tabelul 81, nr. 149-1) și Baia Mare (Pohl 1982, tabelul 81, nr. 149-2). 
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Fig. 1. Titlul argintului la cele 12 monede analizate 

 

Cel de-al doilea exemplar datat în anul 1442 este un dinar provenind de la Baia 

Mare (Catalog, nr. 1) și care poartă o marcă comună atribuită consiliului orașului (  - 

). Spre deosebire de obolul de Buda, dinarul de Baia Mare se caracterizează printr-un 

conținut semnificativ mai redus de argint, respectiv un titlu de 186,8‰ (Figura 1, nr. 1). 

O astfel de concentrație este, însă, mult mai apropiată de etalonul de 281‰, etalon 

cunoscut ca fiind de referință pentru acest tip monetar37. În anul 1442 domeniul minier 

maramureșean se afla sub controlul despotului sârb Gheorghe Branković38. Loial lui 

Vladislav I la vremea respectivă, Branković controla și activitatea monetară în camera 

de la Baia Mare fiind, cel mai probabil, interesat de a obține câștiguri cât mai mari din 

exploatarea domeniului minier, și nu în susținerea unei monede de calitate. 

Sibiul, marele absent la aplicarea reformei din anul 1442 - probabil ca urmare a 

incursiunii militare otomane a beiului Mezid39 – se face remarcat pe piața monetară 

transilvăneană în cea de-a doua etapă a acesteia, cea din anul 1444. Dintre monedele 

analizate, doi dinari cu vultur din tipul anului 1444 provin din monetăria de la Sibiu. 

Unul dintre aceștia (Catalog, nr. 3), un exemplar inedit (  - )40, se remarcă printr-un titlu 

surprinzător de ridicat al argintului, de aproximativ 717‰ (Figura 1, nr. 3). Marca 

monetară alcătuită doar din inițiala monetăriei indică faptul că moneda a fost bătută de 

                                                                 
37 Huszár 1979, p. 13. 
38 Branković deținea domeniul minier încă din anul 1411 când îl primise de la regele Sigismund de 

Luxemburg; Pohl 1974, p. 50. 
39 Mezid, beiul Vidinului invadează Transilvania în primăvara anului 1442 când asediază, fără succes însă, 

și orașul Sibiu; Mureșan 1968, p. 75. 
40 Singurele tipuri de dinar din anul 1444, cunoscute ca provenind din atelierul de la Sibiu sunt:   -  

(Pohl 1982, tabelul 79, nr. 147-8) și   -   (Pohl 1982, tabelul 79, nr. 147-9). 
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consiliul orașului Sibiu, cel mai probabil anterior concesionării monetăriei de către 

Nikolaus Pfeffersack41, important membru al patriciatului sibian42. Marca monetară a 

acestuia (  - ) se regăsește la cel de-al doilea dinar de Sibiu analizat (Catalog, nr. 4), 

exemplar care se caracterizează și printr-un titlu mai redus al argintului, de aproximativ 

468‰ (Figura 1, nr. 4). Printre exemplarele din anul 1444 analizate se numără și un 

dinar provenind de la Baia Mare, monedă având o eroare de batere (Catalog, nr. 5). 

Aceasta poartă o marcă atribuită consiliului orașului (  -  ) și are un titlu mai scăzut 

față de exemplarele sibiene contemporane, respectiv 359‰ (Figura 1, nr. 5). Se remarcă 

însă că titlul acestui exemplar din anul 1444 este net superior celui din anul 1442, 

provenind tot din emisiunile lui Branković de la Baia Mare (Figura 1, nr. 1). Din lotul 

dinarilor datați în anul 1444 fac parte și două exemplare provenind din atelierele camerei 

regale de la Buda (Catalog, nr. 6 și 7). Ambele exemplare poartă marca  - , 

caracteristică atelierelor regale din Buda și chiar dacă fac parte din emisiuni diferite, 

având variante stilistice inedite ale legendelor, se remarcă prin titluri ale argintului a 

căror mediană se centrează la nivelul unui etalon de 7½ - 8 lotoni (Figura 1, nr. 6 și 7). 

Din analiza comparativă a celor 5 exemplare care alcătuiesc lotul dinarilor din anul 1444 

(Figura 1, nr. 3-7) rezultă de asemenea o valoare medie a concentrațiilor de argint 

(504‰) care se asociază etalonului de 7½ - 8 lotoni. Nu în ultimul rând, trebuie 

remarcată și similitudinea titlului obolului din anul 1442 (488‰) cu etalonul mediu 

rezultat din măsurători și din calcule pentru exemplarele din anul 1444, respectiv 7½ - 

8 lotoni (500‰). În spațiul Europei Centrale se întâlnește un etalon similar de finețe la 

emisiunile de dinari de Cracovia43 ale lui Vladislav al III-lea al Poloniei şi Lituaniei 

(1434-1444), a căror producţie încetează în anul 144044, odată cu încoronarea tânărului 

rege ca şi Vladislav I al Ungariei (1440-1444). Trebuie menţionat însă că între dinarii 

ungurești din tipul cu vultur şi dinarii regali polonezi emişi în sistemul monetar al 

grosului de Cracovia45 chiar dacă se remarcă similitudini iconografice şi 

compoziţionale, ambele sunt tipuri cu etaloane metrologice diferite46.         

Numărul exemplarelor analizate este destul de mic pentru a fi considerat un 

eșantion reprezentativ în comparație cu volumul emisiunilor. De asemenea, trebuie avut 

în vedere că în condițiile tehnologice specifice Evului Mediu era foarte probabil ca un 

titlu foarte ridicat al unor exemplare să fie rezultatul unei neomogenități a aliajului sau 

chiar a unei separări/cementări eșuate a metalelor prețioase din structura minereului. Cu 

                                                                 
41 Pohl 1982, p. 81. 
42 Nikolaus Pfeffersack a ocupat funcția de primar al orașului (1420, 1430-1431) și cea de comite al camerei 

monetare a Transilvaniei (1438-1439, 1441); Pohl 1982, p. 81; Lengyel 2013, p. 21. 
43 Conform studiilor recente efectuate în Polonia prin analiza FRX a descoperirilor monetare din săpăturile 

arheologice de la abaţia Ołbinie din districtul Wrocław, s-a identificat pentru acest tip de dinar o finețe de 

aproximativ 500‰ și o greutate netă de aproximativ 0,5 g; Milejski, Miazga 2016, p. 252/catalog 1, 257.  
44 Kubiak 1970, p. 101-111. 
45 Dinarii regali polonezi au fost introduși în circulație de către Vladislav al II-lea Jagiello, tatăl lui Vladislav 

al III-lea, ca și submultipli ai polgroşilor (jumătăților de gros) pe care acesta i-a pus în circulație în anul 

1394; Kubiak 1970, p. 101-111. 
46 Dinarii polonezi din perioada domniei lui Vladislav al III-lea au o greutate netă de aproximativ 0,5 g și 

o finețe de aproximativ 500‰; Kubiak 1970, p. 101-111. Dinarii cu vultur, așa cum rezultă și din studiul 

de față, se caracterizează prin greutăți nete apropiate de un etalon de aproximativ 1g pentru un titlu mediu 

similar de aproximativ 500‰ (Catalog, nr. 1, 3 - 7).  
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toate acestea, faptul că exemplarele analizate, în special cele inedite47, provin nu doar 

din ateliere diferite, dar și din emisiuni total diferite ale unor diverși maeștri monetari 

care au gestionat independent aceste procese chiar și în cadrul aceleiași camere 

monetare, reprezintă o asigurare rezonabilă că titlul monedelor aflate în discuție nu este 

accidental. Acest rezultat, conform căruia etalonul de finețe al dinarilor cu vultur 

introduși prin încercările de reformă din anii 1442 și 1444 s-ar situa, cel mai probabil la 

pragul de 7½ - 8 lotoni (~ 500‰), contrazice caracteristica generalizată atribuită anterior 

emisiunilor de argint ale lui Vladislav I, cu privire la conținutul scăzut de argint al 

acestora de numai 4½ lotoni (281‰)48. O situație similară în care analizele 

compoziționale recente au contrazis ceea ce se cunoștea din studii anterioare privind 

dinari de secol XV a fost semnalată și de cercetători din Ungaria49. Autorii studiului, 

analizând în special monede emise de Matia Corvin, au demonstrat că etalonul de argint 

de maxim 500‰ cunoscut din bibliografie este infirmat de rezultatul cercetărilor care 

au relevat un titlu cu mult mai mare, de peste 800‰50. 

Pentru o bună înțelegere a contextului activității monetare în Transilvania anului 

1444, trebuie urmărită și situația zăcămintelor de metale prețioase care, ulterior extracției, 

urmau a se prelucra în camera cementum51. Drept compensație pentru cheltuielile făcute de 

Ioan de Hunedoara în „Campania cea lungă”, despotul sârb Gheorghe Branković care-și 

recuperase și el o bună parte din țară i-a cedat voievodului în primăvara anului 1444 

însemnate domenii miniere printre care și cel din Transilvania, de la Șiria din munții 

Zarandului52. Voievodul nu a intrat însă în posesia domeniului de la Șiria decât la 20 martie 

144553. De asemenea și în cazul domeniilor miniere din regiunea Baia Mare, Ioan de 

Hunedoara preia controlul asupra acestora, după bătălia de la Varna (10.11.1444), ca urmare 

a confiscării integrale a proprietăților ungare ale lui Branković care trădase partida regală în 

favoarea sultanului Murad al II-lea54. Acest context ar explica rolul principal al camerei de 

la Sibiu în punerea în practică a reformei monedei de argint de la 1444. Camera monetară a 

Transilvaniei localizată la Sibiu era singura cameră regală aflată la vremea respectivă sub 

controlul și autoritatea voievodului Ioan de Hunedoara55. Din păcate, la scurt timp de la 

inițierea reformei, la finele anului 1444, se reinstalează instabilitatea politică, ca urmare a 

dispariției tânărului rege Vladislav I.  
                                                                 
47 Vezi cazul exemplarelor inedite, respectiv al dinarului provenind din monetăria de la Sibiu:   - (Catalog, 

nr. 3) sau al obolului de Buda:  -  (Catalog, nr. 2). A se vedea de asemenea cazul variantelor inedite ale 

legendelor celor două exemplare provenind din atelierele regale de la Buda (Catalog, nr. 6 și 7).  
48 Concluzie formulată de Huszár ca urmare a studiilor privind monetăria regală de la Buda, studii efectuate 

pe baza descoperirilor rezultate din săpăturile de la castelul Buda; Huszár 1956, p. 89.   
49 Sándor et alii 2002, p. 283-288. 
50 Sándor et alii 2002, p. 283-288. 
51 Privilegiul monetar sau dreptul regal de a emite monedă, jus monetarium sau Münzregal, se diviza în 

Transilvania în trei tipuri de privilegii distincte. Primul dintre acestea, cementum sau permutatio auri 

privilegiul de a achiziționa metale prețioase includea și activitatea metalurgică de prelucrare a minereului, 

respectiv purificarea, separarea, cementarea și laminarea. Produsele laminate de metal prețios puteau fi 

achiziționate ulterior de concesionarii privilegiilor de batere a monedei (cusio monetae), pentru atelierele 

monetare din care rezultau monedele finite; Goldenberg 1959, p. 157.   
52 Mureșan 1968, p. 100. 
53 Mureșan 1968, p. 100, nota 1. 
54 Mureșan 1968, p. 127. 
55 Teleki 1853, doc. LXVII, p. 149-150. 
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În lipsa unor izvoare inedite, atât documentare cât și numismatice, rămâne sub 

semnul incertitudinii în ce măsură au reapărut în spațiul transilvan, în acest context, emisiuni 

depreciate sau contrafaceri ale noului dinar. Dintre monedele studiate, cinci exemplare au 

fost clasificate ca fiind falsuri monetare aparținând tipului identificat ca atare de Artur 

Pohl56, respectiv contrafaceri din perioada 1444-1445 ale dinarilor cu vultur având drept 

prototip exemplare provenind din atelierul de la Buda. Două din cele cinci falsuri analizate 

(Catalog, nr. 8 și 9) au fost identificate ca fiind conforme prototipului  -  (Buda), iar 

celelalte trei (Catalog, nr. 10, 11 și 12) sunt conforme prototipului  -  (Buda). Se remarcă, 

de asemenea că toate cele cinci exemplare, deși au grade diferite de uzură, au caracteristici 

stilistice comune cum ar fi gravura foarte neglijentă și disproporționată a matrițelor utilizate 

și redarea incoerentă a textului original al legendelor. Aceste caracteristici indică o posibilă 

realizare a matrițelor de către persoane care nu cunoșteau caracterele alfabetului latin. Din 

punct de vedere al compoziției aliajului utilizat, acestea se caracterizează printr-un aspect 

specific aliajelor de cupru însă așa cum rezultă din analiza FRX, cele cinci monede conțin 

și argint în proporții situate în intervalul: 40,7 – 117,8 ‰ (Figura 1, nr. 8-12). Având în 

vedere că acest nivel al proporțiilor, în cazul argintului, este semnificativ mai mare decât cel 

specific unui element urmă, o întrebare firească este dacă, metalul prețios a ajuns în mod 

accidental în aliaj sau a fost adăugat în mod deliberat. Bogdan Constatinescu remarca un 

astfel de procedeu de argintare sau pseudo argintare a falsurilor monetare, în care în aliaj se 

adăuga o cantitate de argint care avea scopul de a ajuta la stabilitatea depunerii stratului de 

argintare ulterioară a suprafețelor monedei57. Tot în Anexa 1 se remarcă și prezența 

plumbului și a stibiului cu titlu de elemente urmă, în proporții comparabile cu cele aferente 

monedelor originale (nr. 1-7). Asocierea metalografică a plumbului și stibiului reprezintă un 

indicator al provenienței transilvănene a minereului de argint utilizat la producerea 

monedelor58. În special stibiul care se întâlnește la toate cele 12 monede investigate este prin 

excelență un indicator al provenienței minereului din zăcămintele de argint aflate în regiunea 

Baia Mare59. După campania militară încheiată prin bătălia de la Varna (octombrie - 

noiembrie 1444), lui Branković care fusese ostil armatei cruciate i se retrage probabil dreptul 

de a bate monedă în camera regală din Baia Mare, chiar dacă până în primăvara anului 1445 

încă avea acces la resursele de minereu60. Astfel, contextul politic, argumentul provenienței 

maramureșene a minereului utilizat, dar și caracteristicile stilistice și compoziționale unitare 

ale celor cinci exemplare analizate, pledează pentru atribuirea acestora unui atelier 

clandestin aflat, posibil, chiar sub controlul despotului sârb Gheorghe Branković. Nu în 

ultimul rând se remarcă la exemplarele studiate că deși au caracteristici stilistice și 

compoziționale unitare gradul de uzură al monedelor este foarte diferit (Planșa 2), indicând 

proveniența acestora din tiraje diferite, introduse în circulație la diverse intervale de timp. 

Atât acest aspect cât și faptul că emisiunile din acest tip au imitat exclusiv prototipul cu cele 

mai mari tiraje, cel de Buda, pentru a fi integrate cu ușurință în circulație susțin ipoteza 

atribuirii falsurilor unui atelier bine organizat, având o capacitate mare de producție și care 

                                                                 
56 Pohl 1982, tabel 89, nr. 172A. 
57 Constantinescu et alii 2005, p. 392. 
58 Constantinescu et alii 2009, p. 486. 
59 Constantinescu et alii 2005, p. 397. 
60 Mureșan 1968, p. 127. 
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a funcționat cel mai probabil în prima parte a perioadei Interregnum-ului (1444–1445), 

posibil în cuprinsul spațiului balcanic aflat la sud de Dunăre61.  

Monedele studiate reprezintă izvoare numismatice care demonstrează că a doua 

etapă a reformei monetare inițiată de Vladislav I a reprezentat pentru voievodul 

Transilvaniei un bun prilej de a reorganiza activitatea monetară în spațiul transilvan, 

începând cu monetăria din Sibiu unde Dominus Jacobus, magister civium62 a primit de la 

Ioan de Hunedoara privilegiul pentru cameram et cusionem monetae regalis in civitate 

Cibiniensis63. Calitatea bună a gravurii, superioară emisiunilor inflaționiste din perioada 

1442-1443, titlul argintului și uniformitatea metrologică și iconografică a exemplarelor 

bătute de concesionari diferiți indică un control exigent al activității monetare și confirmă 

ipoteza formulată de Artur Pohl cu privire la această încercare de reformă64, care se 

dovedește că numai în Transilvania a avut succes. Asumându-și rolul de lider al luptei 

împotriva expansiunii otomane în Europa, Ioan de Hunedoara extinde astfel planurile sale 

de rezistență anti-otomană și în domeniul economic și monetar. Ca și în Țara Românească65, 

asprii din vremea primei domnii a lui Murad al II-lea se aflau în circulație și în Transilvania 

la data reformei dinarului din anul 144466. Doar un dinar puternic, cu o largă putere de 

circulație în spațiul european ar fi putut să contracareze pătrunderea și consolidarea asprului 

otoman ca monedă curentă preferată în tranzacțiile caselor negustorești și ale breslelor din 

orașele săsești din Transilvania, așa cum s-a și întâmplat ulterior, la sfârșitul secolului al 

XV-lea și începutul secolului al XVI-lea67.  
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Rezumat: Pe baza documentelor păstrate în Arhivele Naționale ale României, 

autorul prezintă date despre colecția de numismatică a fostului Muzeu Al. Saint-

Georges. În 1949 muzeul a fost închis și colecțiile au fost dispersate. Colecțiile 

numismatice sunt păstrate la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, dar informațiile 

referitoare la proveniența pieselor s-au pierdut. În vechile arhive ale Muzeului Al. 

Saint-Georges, păstrate la Arhivele Naționale ale României, au fost găsite mai multe 

documente despre donații de la instituții publice și colecționari privați. 

Abstract: Based on the documents preserved in the National Archives of 

Romania, the author presents information about numismatic collection of the former Al. 

Saint-Georges Museum. In 1949 the museum was closed and the collections were 

dispersed. Numismatic collections are preserved at Institute of Archaeology “Vasile 

Pârvan” but the information concerning the provenance of the pieces was lost. In the 

old archives of the Al. Saint-Georges Museum preserved in the National Archives of 

Romania it was found several documents about donations from public institutions and 

private collectors.  

 

Alexandru Saint-Georges, născut în anul 1886 la Botoşani, a fost deosebit de 

activ în activitatea muzeistică românească din prima jumătate a secolului XX1. Militar 

de carieră, a înființat primul muzeu la Bârlad, între anii 1908-1915, pe care l-a mutat la 

Târgovişte în anul 1915. În anul următor, 1916, când Al. Saint-Georges era pe front, 

muzeul a fost distrus şi colecţia dispersată. În 1921 muzeul a fost reînfiinţat, iar din anul 

1932 a funcționat sub egida Fundaţiilor Culturale Regale, motivul principal fiind 

necesitatea unui spaţiu complex pentru păstrarea multiplelor şi variatelor tipuri de 

colecţie, dar şi pentru studierea acestora. Colecţiile muzeului au crescut semnificativ 

după această dată, unul dintre meritele întemeietorului fiind faptul că a reuşit să atragă 

numeroase donaţii. În contextul tulbure al anului 1948, Al. Saint-Georges, fost coleg de 

şcoală cu regele Carol II, a fost pensionat, iar muzeul a fost desfiinţat. La împărţirea 

                                                                 
 Muzeul Băncii Naționale a României 
1 Pentru activitatea muzeistică a se vedea Păun, Blănaru 2008, Diaconu 1999, p. 241-244 și Teodorescu 

1997, p. 127-143.  
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colecţiilor, monedele au fost preluate de către Muzeul Naţional de Antichităţi (în prezent 

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române). Ca şi în cazul 

colecţiilor, arhiva Muzeului Al. Saint-Georges a fost dispersată, fiind pierdute sau 

rătăcite informaţii privind provenienţa unor piese. În privinţa clarificării provenienţei 

unor piese și a căilor de constituire a colecției numismatice un aport însemnat îl are 

cercetarea documentelor rămase din arhiva fostului muzeu, păstrată în prezent la 

Arhivele Naţionale Istorice Centrale2. După anul 1932, când a fost donat Fundaţiilor 

Culturale Regale o serie de descoperiri monetare au fost îndreptate către Muzeul Al. 

Saint-Georges. De pildă, în 19 mai 1933 jandarmeria din judeţul Dâmboviţa trimitea 

printr-un delegat un kilogram de bani vechi din aramă, care alcătuiau un tezaur 

descoperit pe raza comunei Cojasca3. Din păcate, nu s-au păstrat alte referiri cu privire 

la această descoperire. În 3 noiembrie 1934, jandarmeria din judeţul Covurlui înainta 

muzeului un tezaur alcătuit din 77 monede de aramă, probabil emisiuni austriece, emise 

în anul 1813 și în alți ani (fără a se menționa explicit), descoperit în comuna Folteşti4. 

În anii următori colecțiile muzeului au sporit semnificativ în urma numeroaselor donații, 

așa cum reiese din studierea documentelor păstrate în prezent în arhive. Pentru o parte 

dintre donații s-a reținut și locul de descoperire care, însoțit de o descriere a pieselor, 

face posibilă regăsirea lor în cadrul colecției fostului muzeu.  

Prin actul de intrare nr. 129 din 6 iunie 1934 se menționa că Toma Stănculescu, 

funcționar la Școala de Ofițeri din București dona o monedă găsită în județul Romanați. 

În document s-a adăugat că este vorba de un taler turcesc din anul 1203, adică din 

vremea sultanului Selim III (1789-1807)5. O altă descoperire este menționată în actul 

de intrare nr. 126 din 24 iunie 19356, care însoțea o monedă de argint găsită în urma 

unor săpături efectuate la o cișmea din localitatea Știubieni, jud. Botoșani. Pe adresă s-

a adăugat ulterior precizarea că este vorba de o monedă otomană din anul Hegirei 1187, 

adică din vremea domniei sultanului Abdülhamid I (1774-1789). 

Mai multe informaţii s-au păstrat însă în privinţa unei descoperiri monetare din 

comuna Petreşti, jud. Bacău, adusă la Muzeul Al. Saint-Georges de către jandarmeria 

judeţeană în iunie 1935. Potrivit notei întocmită de jandarmerie, cele 12 monede de 

argint au fost descoperite de Gheorghe Emil Corozeanu, în cursul unor lucrări agricole. 

Potrivit anexei care însoțea documentul de intrare structura tezaurului se prezenta astfel: 

1. Lituania, Ştefan Bathory, 3 groşi, anul 1581;  

2. Polonia, Ştefan Bathory, 3 groşi, anul 1586;  

3. Polonia, Sigismund III, 3 groşi, anul 1592;  

4. Polonia, Sigismund III, 3 groşi, anul 1595;  

5. Polonia, Sigismund III, 3 groşi, anul 1596;  

6. Polonia, Sigismund III, 3 groşi, anul 1596;  

7. Polonia, Sigismund III, 3 groşi, anul 159(6?);  

8. Polonia, Sigismund III, 3 groşi, anul 1598;  
                                                                 
2 Câteva descoperiri monetare menționate în arhivele Muzeului Al. Saint-Georges au fost publicate de Duțu 

2013, p. 154-159. 
3 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 129. 
4 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 130. 
5 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 5/1938, f. 30. 
6 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 2/1935, f. 75. 
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9. Polonia, Sigismund III, 3 groşi, anul 1599;  

10. Polonia, Sigismund III, 3 groşi, anul 1599;  

11. Polonia, Sigismund III, 3 groşi, anul 1601;  

12. Danzig, Sigismund III, ort ?, anul 1615. 

Descoperirea acestei liste în fondul Al. Saint-Georges, păstrat în arhive, a 

permis identificarea a 11 piese aflate în prezent în colecţia de numismatică a Institutului 

de Arheologie „Vasile Pârvan” 7.  

Numeroase donații de piese numismatice au fost făcute în cursul anului 1936. 

Potrivit actului de intrare nr. 93 din 18 iunie 1936, Traian Țurcanu din București oferea 

muzeului două monede de argint de la Francisc II, împăratul Austriei, una de 20 de 

kreuzeri bătută în anul 1805 și cealaltă de 10 kreuzeri din anul 18158. Magistratul G. 

Stratulat din București dona la 24 aprilie 1936 un taler de argint bătut la Campen în anul 

16459. Prin actul de intrare 244 din 22 decembrie 1936, Societatea Generală a 

Funcționarilor Publici dona patru medalii de bronz aurit bătute de Societate cu prilejul 

jubileului de 50 de ani, două insigne ale Societății și Revista Funcționarilor Publici, 

numărul festiv din iulie-septembrie 193310. Cunoscutul colecționar K.F. Nuber11, care 

și-a petrecut ultimii ani din viață în București, bulevardul Elisabeta nr. 36, dona 

muzeului la 9 noiembrie 1936 șase monede ungurești, din care una de bronz de la Ștefan 

V și cinci de argint de la Ludovic cel Mare (1), Sigismund de Luxembourg (2), Maria 

(1) și Vladislav I (1)12. Născut la 4 octombrie 1872 în Austro-Ungaria la Essek (în 

prezent Osijek în Croația), Karlo Franjo Nuber (1872-1935) a fost unul dintre marii 

colecționari de piese numismatice și arheologice. O bună parte a artefactelor adunate în 

timpul vieții, așa cum este cazul unei colecții de obiecte preistorice, antichități egiptene, 

lămpi romane și mii de monede din toate epocile, dar mai ales medievale, a fost donată 

Muzeului Slavoniei din Osijek între anii 1893 și 1910. În România, în perioada 

interbelică, s-a remarcat prin participarea cu piese la expoziții numismatice și donații 

către muzee. În anul 1906 a vândut statului român colecția sa de monede medievale 

emise în Moldova, Țara Românească și Transilvania, considerată în acea vreme una 

dintre cele mai mari și valoroase, după cum afirma D.A. Sturdza. Ulterior, colecția 

alcătuită din 1644 piese a fost dată spre păstrare Academiei Române13. 

Din documentul de intrare nr. 184 din 23 septembrie 1936 reiese că Francisc 

Lescovar, domiciliat în Constanța, str. Cristea Georgescu nr. 5, antreprenor de origine 

croată, care, potrivit relatărilor vremii, a fost prieten cu marele arheolog Vasile Pârvan14, 

dona o monedă egipteană15. Prin actul de intrare nr. 46 din 24 aprilie 1936, un magistrat 

din Botoșani, domiciliat în str. Mihai Eminescu nr. 66 donează mai multe piese, dintre 

care și șapte monede găsite în cetatea Sucevei. Pe verso donatorul a reprodus parțial 

                                                                 
7 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 2/1935, f. 76-77; Duțu 2013, p. 154-159. 
8 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 3/1936, f. 14.  
9 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 3/1936, f. 24.  
10 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 5/1938, f. 30.  
11 Duțu 2018, p. 406-413. 
12 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 5/1938, f. 60.  
13 Duțu 2018, p. 406-413. 
14 Moise 2001, p. 117. 
15 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 5/1938, f. 116.  
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legendele și elementele iconografice principale, în privința emitenților precizând 

următoarele: un gros falsificat de la Petru Mușat, un gros falsificat de la Alexandru cel 

Bun, un gros falsificat de la Ștefăniță, un gros de argint bătut în Transilvania de Ștefan 

Bathory în anul 1581, un gros transilvănean de la Gabriel Bathory din anul 1612 și doi 

solidi de Riga cu numele reginei Christina falsificați însă în Moldova, în vremea lui 

Dabija Vodă16. Marica Mateiu Caragiale dona la 27 iulie 1936, o fotografie a lui I.L. 

Caragiale și medalia de aur „Bene Merenti”, clasa I, instituită de domnitorul Carol I în 

anul 1876 pentru a răsplăti meritele din domeniul artelor, ştiinţelor, literaturii, industriei, 

agriculturii etc. În document se precizează că medalia fusese dăruită poetului Gheorghe 

Sion (1822-1892), tatăl Maricăi Mateiu Caragiale, de către domnitorul Carol I17.  

O donație importantă de monede antice și medievale este făcută în 19 mai 1937 

de farmacistul C.D. Roșu. Potrivit documentului de intrare nr. 131 au fost oferite 

muzeului următoarele piese: 9 pfennigi de tip Friesach dintr-un tezaur găsit la Craiova 

în perioada interbelică, trei monede bulgărești de la Ivan Alexandru (1) și Sracimir (3), 

probabil un fragment de tezaur, trei imitații barbare după tetradrahmele lui Filip II al 

Macedoniei găsite în România (probabil un fragment de tezaur cu monede dacice), o 

monedă de argint bătută de orașul Larissa în anii 395-370 a.Chr. și o medalie de bronz 

aurit18. Monedele descoperite la Craiova și dăruite muzeului de C.D. Roșu au fost 

cuprinse într-un studiu dedicat tezaurului, publicat de Octavian Iliescu în anul 194419. 

Potrivit editorului, tezaurul cuprindea cel puțin 54 de monede care au ajuns la Muzeul 

Regional al Olteniei, la Muzeul Al. Saint-Georges, la Cabinetul Numismatic al 

Academiei Române și în colecțiile Roșu, Metzulescu și Secășanu. Din actul de donație 

semnat de C.D. Roșu rezultă că monedele de la Craiova fuseseră găsite cu câțiva ani 

înainte de 1937, precizare ce sprijină afirmația lui Octavian Iliescu potrivit căreia 

tezaurul ar fi fost descoperit în anii 1933-1934. 

Documentele aflate în dosarul nr. 1 din arhiva fostului Muzeu Al. Saint-Georges 

consemnează mai multe donații care au sporit colecția numismatică în cursul anului 

1937, printre care și specimene ale unor bancnote aflate în circulație trimise de Banca 

Națională a României. În 21 ianuarie 1937 era înregistrat documentul nr. 11 redactat de 

Serviciul Contabilității Biletelor al Băncii Naționale a României în care se menționa 

trimiterea către muzeu a două specimene „ale noului bilet de 500 de lei tip IV”, pus în 

circulație de la 15 decembrie 193620. O altă adresă, nr. 441, de la Serviciul Contabilității 

Biletelor al Băncii Naționale a României, înregistrată în 10 august 1937 însoțea două 

specimene „ale noului nostru bilet de 1000 de lei tip IV” trimise către muzeu pentru a 

spori colecțiile acestuia21. 

Documentul nr. 112 din 17 iunie 1937 menționează donația inginerului Ioan 

Iuster, domiciliat în București, str. Basarabiei nr. 39, formată din opt monede de bronz 

imperiale romane, patru monede de bronz bizantine și o monedă de bronz orientală, 

                                                                 
16 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 5/1938, f. 217. 
17 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 5/1938, f. 244 și 248. 
18 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 43. 
19 Iliescu 1943, p. 39-62. 
20 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 144. 
21 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 145. 
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toate găsite la Mănăstirea Gura Motrului și la Ișalnița, jud. Dolj22. Un alt document, nr. 

99 din 20 mai 1937 preciza că același inginer Ioan Iuster donase „o monedă de bronz 

de la Elena soția lui C. Clorus găsită la m-rea Gura Motrului în 1935”23. Dintr-un 

document, datat 22 septembrie 1937, aflăm că Nathalie Schor din București donase 

muzeului o colecție de „medalii, jetoane și monete (23 piese)” rămase de la profesorul 

M. Schor decedat în anul 192424. Din păcate, în acest caz nu sunt oferite descrieri ale 

pieselor. Bijutierul Francisc Neumann din Băile Herculane dona muzeului în septembrie 

1937 un carnet cu amintiri și fotografii din lagărul de prizonieri de la Capri de Modena 

din Italia în anii 1915-1919, dar și o monedă de argint din anul 1694 bătută de Leopold 

I împăratul Austriei25. O altă donație făcută de Lelia Virginia Dumitrescu din București 

este consemnată în actul de intrare nr. 232 din 22 noiembrie 1937. Pe verso sunt 

specificate piesele donate muzeului: o monedă romană de argint de la Gordian III, un 

solidus din 1595 de la Sigismund III, regele Poloniei și o piesă de 3 kreuzeri de la 

Josephus de Styria26. În anul 1937, o ultimă donație este înregistrată la 31 decembrie și 

constă într-un denar de la Vespasian oferit de Marietta Georgescu din București27. 

Pentru anul 1938 este menționată donația căpitanului Z. Bogatsky din 

București, care prin actul nr. 169 din 16 mai 1938 oferea muzeului mai multe piese: o 

insignă a corpului III de armată de la Chișinău din anul 1921, un inel de oțel austriac în 

amintirea Primului Război Mondial, o medalie rusească de bronz dedicată 

recensământului din Basarabia din anul 1897, o monedă austriacă de 5 coroane 

falsificată și o monedă de 100 de lei falsă „găurită de Banca Națională”28. 

În anul 1939 sunt menționate mai multe donații de monede antice și medievale, 

care prezintă importanța istorică deoarece provin din situri arheologice cunoscute. La 

20 iunie 1939, prin actul de intrare nr. 147, doctorul Petre Coteț din Caracal, str. Carol 

I nr. 29 dona muzeului cinci monede romane dintre care trei denari imperiali găsiți la 

Reșca (anticul Romula), o monedă de aramă provenind tot de la Reșca și o monedă de 

bronz din secolul IV descoperită la Celei (Sucidava)29. La 22 august 1939, prin actul nr. 

192, muzeul primea ca donație următoarele cinci monede descoperite în zona Bazargic, 

azi Dobrici în Bulgaria: o monedă de bronz de la Marcianopolis, o monedă orientală, o 

monedă venețiană, un denar roman imperial și o monedă bizantină30.  

Mai bine cunoscută este o descoperire făcută în vara anului 1940 în localitatea 

Piatra, jud. Constanța și ajunsă în colecțiile Muzeului Al. Saint-Georges31. Dintr-un 

document trimis de Direcțiunea Generală a Poliției și înregistrat la muzeu în 29 august 

1940 rezultă că potrivit cercetărilor întreprinse de Inspectoratul Regional de Poliţie şi 

Siguranţă al Ţinutului Marea, în ziua de 21 iulie 1940 patru copii din satul Piatra, 

                                                                 
22 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 95. 
23 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 96. 
24 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 192. 
25 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 224. 
26 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 247. 
27 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 1/1934, f. 123. 
28 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 5/1938, f. 116.  
29 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 6/1939, f. 14.  
30 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 6/1939, f. 223.  
31 Duțu 2013, p. 154-159. 
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comuna Sibioara, jud. Constanţa au descoperit într-o vale săpată de ape o oală în care 

se aflau mai multe monede de argint. Jandarmeria din localitate a recuperat de la 

descoperitori 150 de piese care, potrivit raportului, s-au dovedit a fi monede otomane 

bătute în anii Hegirei 1171 şi 118732. Ulterior redactării acestui document trimis 

împreună cu piesele la Muzeul Al. Saint-Georges a fost adăugat cu creionul numărul de 

piese din fiecare an menţionat: 5 exemplare pentru anul 1171 şi 145 exemplare pentru 

anul 1187. Ţinând cont de specificul emisiunilor otomane din secolul al XVIII-lea, cele 

două date menţionate în raport coincid cu anii de început a domniilor sultanilor Mustafa 

III (1757-1774) şi Abdülhamid I (1774-1789). Pornind de la datele aflate în arhiva 

muzeului s-a reuşit reconstituirea tezaurului descoperit la Piatra, jud. Constanţa, alcătuit 

exclusiv din monede otomane emise în secolul al XVIII-lea de sultanii Mustafa III și 

Abdülhamid I şi păstrat în prezent în colecţia Institutului de Arheologie „Vasile 

Pârvan”, fondul Al. Saint-Georges33.  

În anul 1940 alte trei monede descoperite în zona Atmageaua Tătărască, azi în 

Bulgaria, erau donate muzeului de către Gelal Asan Bekir: un taler bătut la Emden 

pentru împăratul Ferdinand II și două monede de argint de la sultanul Mahmud II34.  

Dintr-o notă, datată 9 septembrie 1940, rezultă o serie de informații privind o 

donație35 făcută de Maria Panaitescu care cuprindea obiecte diverse printre care și 

monede bizantine de bronz (2 ex.) și un bilet ipotecar de 10 lei din 1877 care 

aparținuseră lui I.C. Panaitescu, colecționar de medalii și filatelist, fost director al 

Personalului la Eforia Spitalelor Civile. 

O donație importantă făcută de Societatea minieră „Mica” este consemnată de 

actul nr. 276 din 27 octombrie 1941, care conține pe verso lista pieselor36: o colecție de 

72 de monede moldovenești, o monedă de argint de la Petru Mușat, o monedă de argint 

de la Vladislav, două monede de bronz bizantine, două monede de bronz romane și trei 

denari de Friesach. În privința celor trei denari de Friesach rămâne de stabilit dacă nu 

cumva ar putea face parte din tezaurul de la Craiova, descoperit în anii 1933-193437. 

Colecția de monede moldovenești provenea de la anticariatul Bibliofila aflat în 

proprietatea lui George Potra (1907-1990), istoric, publicist român și membru al 

Societății Numismatice Române. Anticariatul Bibliofila a funcționat pentru o scurtă 

perioadă, între anii 1941 și 1943. 

Documentul de intrare nr. 212 din 30 august 1941 oferă detalii privind două 

monede de argint donate muzeului de către doctorul Burstyn Enric, membru al Societății 

Numismatice Române. Potrivit descrierii de pe verso cele două piese sunt un gros 

transilvănean bătut în numele principelui Gabriel Bethlen în anul 1622 și un triplu gros 

emis în anul 1596 de Sigismund Bathory, principele Transilvaniei38. Același donator 

                                                                 
32 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 7/1940, f. 77-78. 
33 Structura tezaurului pe emitenți și nominaluri este redată la Duțu 2013, p. 154-159.  
34 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 7/1940, f. 132. 
35 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 7/1940, f. 142. 
36 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 8/1941, f. 30. 
37 Iliescu 1943, p. 39-62. 
38 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 8/1941, f. 151. 
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oferise muzeului în 11 august 1941 două monede de Sadagura cu valoarea de 1 para/3 

denghi bătute în anii 1771 și 177239. 

Un mic depozit alcătuit din opt monede falsificate, găsit la Suceava, probabil 

solidi de la Dabija Vodă, a fost oferit muzeului în 5 august 1941 de către căpitanul  

C. Berlinsky40.  

Unul dintre artiștii cunoscuți ai perioadei interbelice, Alexandru Severin, pictor 

și sculptor, pe numele real Alexandru Talpoșin, născut în Turnu-Severin în anul 1881 și 

decedat în 1956 după o perioadă de întemnițare sub regimul comunist, donează în 21 

decembrie 1942 mai multe piese numismatice41: trei fise din alamă în valoare de 10, 20 

și 50 de bani pentru restaurantul Vanghele Donceff din Balcic, o monedă de la Ștefan 

Bocskay bătută în Transilvania în anul 1606, trei monede callatiene din bronz din care 

două din perioada autonomiei și alta din perioada romană, o monedă de bronz de la 

Elagabal și Iulia Maesa bătută la Marcianopolis și o monedă de bronz de la Tomis din 

vremea lui Gordian III. Ținând cont de faptul că sculptorul a petrecut o vreme 

îndelungată la Balcic pentru o serie de lucrări efectuate la castelul Reginei Maria, pentru 

care a și fost întemnițat între anii 1950 și 1954 de regimul comunist, cel mai probabil 

monedele grecești bătute de Callatis, Marcianopolis și Tomis au fost achiziționate din 

această zonă.  

Un lot alcătuit din 15 monede vechi au fost donate la 22 noiembrie 1942 de 

către Dr. A.M. Nour din București42. Pe verso sunt notate scurte descrieri ale pieselor 

după cum urmează: o monedă de bronz falsificată în Bulgaria „purceaua cu șapte 

purcei”, o drahmă de argint bătută de Istros, o monedă de bronz de la Antoninus Pius, o 

monedă de argint de la Severus Alexander, o monedă de bronz de la Constantin cel Mare 

sau fii săi, o monedă bizantină de bronz cu dublă frapă, două monede bulgărești de 

argint, un taler spaniol de argint de la Carol III bătut în 1802, doi taleri ragusani de argint 

din anii 1767 și 1768, patru monede de argint turcești din care două cu anul Hegirei 

1171 și două cu anul Hegirei 1187. Cel mai probabil ultimele șase monede reprezintă 

un fragment de tezaur cuprinzând taleri ragusani și monede de la sultanii Mustafa III 

(1757-1774) şi Abdülhamid I (1774-1789). 

De la Ministerul Justiției, în 11 octombrie 1942, au intrat în colecțiile muzeului 

16 monede, din care opt austriece, patru ungurești, trei ragusane și una turcească, foarte 

probabil un fragment de tezaur. 

Ion Glogoveanu din București oferea muzeului la 10 ianuarie 1942 cusături 

românești, fotografii vechi, cinci medalii și 10 monede43. Lotul de monede este descris 

pe verso și cuprinde următoarele piese: 10 kopeici rusești de bronz de la 1837, o rublă 

rusească de argint de la 1738, patru taleri de argint bătuți în Austria de împărații Leopold 

I în 1696, Maria Theresia în 1780 și Francisc în anii 1822 și 1825, două monede 

ungurești din care una de două coroane din argint bătută în anul 1912 și cealaltă de 20 

                                                                 
39 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 8/1941, f. 152. 
40 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 8/1941, f. 161. 
41 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 9/1942, f. 24. 
42 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 9/1942, f. 42. 
43 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 9/1942, f. 113. 
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de kreuzeri din anul 1848, un taler venețian de argint din 1770 și o monedă franțuzească 

de argint bătută de Henric IV în anul 1594. 

O donație consistentă alcătuită din diverse obiecte printre care și monede era făcută 

în noiembrie 1942 de senatorul Emanuel Slătineanu44. Lotul de monede este descris pe verso 

și cuprinde următoarele piese: un taler olandez de la 1693, o brățară formată din opt monede 

turcești aurite, o monedă grecească de bronz, două monede de bronz romane de la 

Constantius, o monedă de bronz de la Maximianus, o monedă de bronz din epoca lui 

Constantin cel Mare, o monedă bizantină de bronz, două monede de argint poloneze bătute 

de Sigismund III în anii 1592-1594, o monedă de bronz poloneză de la Ioan Cazimir, o 

denga rusească de bronz de la 1730, două monede de argint rusești de 5 kopeici bătute pentru 

Ecaterina II, o piesă de 15 kopeici din argint din anul 1883, două monede austriece, una de 

argint de 6 kreuzeri bătută de Leopold I în anul 1693 și cealaltă de bronz din anul 1891, o 

monedă franceză din anul 1666 și una de bronz venețiană. 

Dintr-o adresă de confirmare, datată 11 mai 1942, aflăm că G.C. Periețeanu din 

București donase șapte monede antice și medievale după cum urmează: două 

tetradrahme de tip Thassos din care una barbarizată și cinci tripli groși polonezi bătuți 

de Ștefan Bathory în anul 1586 (1 ex.), Sigismund III în anii 1592 (1 ex.), 1599 (1 ex.), 

1601 (1 ex.) și 1594 (1 ex. pentru Riga)45. Lotul de monede poloneze pare a fi un 

fragment dintr-un tezaur al cărui loc de descoperire rămâne necunoscut, singura 

observație în acest sens ar fi că familia Periețeanu provenea din zona Galați. 

Dintr-un document, datat 11 iulie 1942, aflăm că Sorin Papadat dăruise 

muzeului un depozit de 30 de monede falsificate la Suceava sub Dabija Vodă. Potrivit 

însemnărilor de pe verso falsurile fuseseră realizate după monede bătute de Riga pentru 

Carol Gustav și Christina, Lituania pentru Ioan Cazimir și Prusia pentru Friedrich 

Wilhelm46. Deși nu se menționează clar unde fuseseră găsite monedele, ele provin din 

tezaurul găsit în București în str. I.G. Duca, așa cum reiese dintr-un alt document păstrat 

în arhiva muzeului. Potrivit acestuia, 60 de piese falsificate la Suceava și care făceau 

parte dintr-un tezaur găsit în București, str. I.G. Duca, fuseseră donate muzeului în 

același an de către col. C. Levezeanu. Din însemnările păstrate, cele 60 de monede 

donate de col. Levezeanu aveau următoarea structură: Christina pentru Riga (13 ex.), 

Carol Gustav pentru Riga (6 ex.), Ioan Cazimir pentru Lituania (18 ex.) și Friedrich 

Wilhelm pentru Prusia (17 ex.). Remarcăm că aceiași emitenți sunt prezenți atât în lotul 

dăruit de col. Levezeanu, cât și în cel oferit de Sorin Papadat, ceea ce indică o 

proveniență comună, adică tezaurul descoperit în București, str. I.G. Duca. În aceste 

condiții, în fosta colecție a muzeului Al. Saint-Georges ar trebui să se regăsească 90 de 

falsuri realizate la Suceava în timpul lui Dabija Vodă, care provin din tezaurul 

descoperit în București.  

În 23 octombrie 1943 un lot important de bancnote moderne era trimis la muzeu 

de la Direcțiunea Contabilitate a Ministerului Justiției, fără alte precizări. Structura 

lotului se prezintă astfel: 1 rublă din 1898 (29 ex.), 3 ruble 1905 (45 ex.), 5 ruble 1909 

                                                                 
44 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 9/1942, f. 158. 
45 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 9/1942 f. 171. 
46 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 9/1942 f. 172. 
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(28 ex.), 10 ruble 1909 (6 ex.), 100 ruble 1910 (5 ex.), 500 ruble din 1912 (39 ex.), 1 

gulden 1866 (9 ex.), 10 guldeni 1863 (15 ex.) și 20 coroane Austria (1 ex.)47.  

La 1 octombrie 1943 o altă donație a colonelului C. Levezeanu este consemnată 

în dosarul nr. 1048 care conține următoarea descriere a pieselor: taleri din Turcia anul 

Hegirei 1103 și Belgia din anii 1639, 1641 și 1648. După lista păstrată în fosta arhivă a 

muzeului, trei dintre piese au fost identificate în colecţia Institutului de Arheologie 

„Vasile Pârvan”, fondul Al. Saint-Georges: Provinciile Unite, taler, anul 1639; Geldern, 

taler, anul 1648; Campen, taler, anul 1648. 

Nu s-a reuşit identificarea în colecţie a celui de-al patrulea exemplar, un „taler 

turcesc” din anul Hegirei 1103.  

Pentru anul 1943 o ultimă donație este înregistrată la 22 septembrie 1943 când 

fostul pretor Marin Fotescu din Roșiorii de Vede49 oferă muzeului două monede de 

argint de 3 kreuzeri din anii 1820 și 1828 bătute în numele împăratului Francisc al 

Austriei, găsite în localitatea Odobeasca, jud. Teleorman. 

Fostul ministru Gr.I. Perietzeanu dona la 29 august 1946 manuscrise, piese de 

artă, fotografii, cărți și șase piese numismatice (trei monede, o pecete veche 

muntenească și două medalii)50. Cele trei monede sunt descrise astfel: o monedă 

grecească pontică având un strugure (probabil bătută de Dionysopolis), un follis de la 

Iustinian I bătut la Constantinopol în anul XXIV și o monedă de bronz bizantină concavă 

(din secolele XI-XIII).  

În octombrie 1947, aviatorul Grigore Racoviceanu dăruia trei monede grecești 

de bronz, opt monede bizantine de bronz, 16 monede romane de bronz și o monedă 

finlandeză de 10 pennia bătută în anul 190051. 

O ultimă donație a fost înregistrată la Muzeul Al. Saint-Georges în 11 mai 1949, 

cu puțină vreme înainte de desființarea instituției de către regimul comunist. Enver 

Agisuna, învățător la școala elementară din Fântâna Mare, comuna Petroșani, jud. 

Constanța a oferit următoarele monede găsite în localitate și împrejurimi: o monedă 

grecească bătută de Tomis pentru Iulia Domna, un denar de la Traian, un denar de la 

Gordian III, trei monede de bronz de la Constantius II și o monedă de bronz romană 

complet uzată52. 

Regăsirea și punerea în valoare a documentelor din arhiva fostului Muzeu Al. 

Saint-Georges oferă specialiștilor posibilitatea de a reconstitui o serie de descoperiri 

uitate care vin să completeze tabloul circulației monetare în perioada antică și 

medievală. 

 

  

                                                                 
47 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 10/1943, f. 53. 
48 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 10/1943, f. 65; Duțu 2013, p. 154-159.  
49 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 10/1943, f. 78. 
50 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 13/1946, f. 166. 
51 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 14/1947, f. 278. 
52 Arhivele Naționale ale României, fond Muzeul Saint-Georges, dosar 16/1949, f. 19. 
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Rezumat: Comemorarea evenimentelor locale în prima parte a secolului XX 

aduce în prim plan nevoia de a completa istoria prin intermediul unor manifestări 

omagiale ample. Asemenea altor evenimente desfășurate la nivel local, în cazul orașului 

Giurgiu, seria festivităților include baterea medaliilor, plachetelor și insignelor ca o 

formă de rememorare a faptelor istorice petrecute și a personalităților urbei Giurgiu. 

Aspecte care de altfel au jucat un rol însemnat în activitatea orașului, atât din punct de 

vedere economic, cât și din punct de vedere cultural. În tot acest timp, pentru locuitorii 

urbei Giurgiu, marcarea unor astfel de momente cu caracter omagial și abordarea 

acestora în spațiul public a reprezentat și un discurs comemorativ despre semnificația 

și înțelesul simbolurilor alese  spre a fi imprimate în metal.  

Astăzi, câteva astfel de obiecte cu o importanță semnificativă pentru istoricii 

care s-au aplecat asupra studiului comunităților urbane și care înfățișează cel mai bine 

specificul perioadei în care au fost realizate se regăsesc în patrimoniul Muzeului 

Municipiului București. 

Abstract: The commemoration of local events in the first part of the twentieth 

century brings to the fore the need to complete the history through extensive homage. 

Like other events held locally, in the case of the city of Giurgiu, the series of festivities 

includes the beating of medals, plaques and badges as a form of remembrance of the 

historical facts that have occurred and of the personalities of the city of Giurgiu. Items 

that otherwise played a significant role in the activity of the city, both economically and 

culturally. During this time, for the inhabitants of Giurgiu, the marking of such moments 

of homage and their approach in the public space was also a commemorative speech 

about the meaning of the symbols chosen to be printed in metal.  

Today, some such objects of significant importance for historians who have 

leaned on the study of urban communities and who best depict the specificity of the 

period in which they were made can be found in the patrimony of the Bucharest 

Municipal Museum. 

 

 

                                                                 
*Muzeul Municipiului București, Cabinetul Numismatic și Medalistic. 
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În textul de față ne propunem să discutăm despre proiectarea și conferirea 

insignelor, medaliilor și plachetelor ca o formă de comemorare a unor evenimente sau 

personalități locale, care au contribuit semnificativ la construirea și modernizarea 

micilor comunități urbane. În patrimoniul Muzeului Municipiului București regăsim o 

bogată colecție de astfel de obiecte care înfățișează cel mai bine specificul perioadei în 

care au fost realizate. Printre acestea, într-un număr redus, dar cu o importanță 

semnificativă pentru istoricii care s-au aplecat asupra studiului comunităților urbane, 

precum orașul Giurgiu în a doua parte a secolului al XIX-lea și în secolul următor, am 

întâlnit o serie de obiecte pe cât de diverse în ceea ce privește tipologia, pe atât de 

complexe în ceea ce privește execuția, detaliile și simbolurile utilizate în redarea 

momentului pentru care au fost create. Așadar, fiecare dintre piesele din cadrul colecției 

Medalistice a Muzeului Municipiului București are povestea sa încă nespusă și poate fi 

considerată de altfel și un document imprimat în metal care oferă informații valoroase 

privind activitatea unei comunități sau a unei persoane. 

Cu toate că analiza detaliată a comunității giurgiuvene și a procesului de 

modernizare al societății românești raportat la modelul de organizare și funcționare al 

centrelor urbane în decursul secolelor XIX și XX nu fac parte din obiectivele subiectului 

propus, considerăm că pe parcursul narațiunii este necesar să facem câteva precizări de 

ordin general pentru a evidenția aspectele relevante pentru acest studiu. În toată această 

perioadă, orașul Giurgiu așezat pe linia de graniță a Regatului s-a prezentat ca o 

localitate în plină dezvoltare economică și demografică, având în vedere că 

reorganizarea comunității a întâmpinat dificultăți pe parcursul primului secol de la 

momentul retrocedării prin tratatul de la Adrianopol (Edirne) la 14 septembrie 1829. 

Totodată, acest oraș care s-a aflat într-o continuă căutare a unei identități locale s-a 

remarcat atât printr-o serie de activități menite să omagieze evenimente și momente din 

trecutul său recent cât și prin activitatea educațional-culturală a unor personalități locale. 

Având în vedere mai degrabă criteriul tipologic decât cel cronologic, vom începe prin 

a prezenta două medalii realizate în urmă cu mai mult de un secol și care ilustrează activitatea 

desfășurată timp de 30 de ani de către profesorul Nicolae Droc Barcian, un ilustru personaj al 

comunității giurgiuvene din secolul XIX. Cu o activitate înfloritoare în ceea ce privește cariera 

didactică și deținând vreme îndelungată funcția de director al școlii gimnaziale, începând cu 

anul 18731,  N. Droc Barcian a fost preocupat în același timp și de activitatea cultural-

publicistică din oraș2. Efortul depus în vederea organizării învățământului, nu doar la nivel 

local, ci și național nu a trecut neobservat de către elevii săi, care în semn de recunoștință și 

admirație au decis realizarea a două medalii în cinstea profesorului lor cu ocazia aniversării 

celor 30 de ani de activitate didactică, la două dintre cele mai prestigioase ateliere din 

București3. Sarcina executării desenului în cazul uneia dintre cele două medalii a revenit lui 

Dimitrescu, un binecunoscut desenator român, care a surprins fizionomia profesorului, calmă 

și rece, în timp ce executarea medaliilor a intrat în atenția atelierelor Carniol și Fessler. 

Similitudinile în ceea ce privește cele două medalii constau în anul emiterii și parțial în legenda 

care se regăsește pe reversul medaliilor „PENTRU 30 ANI DE MUNCĂ FOSTI SEI ELEVI”. 

                                                                 
1 Miclescu 1969, p. 12. 
2 Păun 1992, p. 73-75. 
3 Severeanu 1906, p. 102-103. 
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În ceea ce privește execuția și grafica celor două medalii supuse studiului am constatat că 

Fessler a decis să utilizeze pe avers un desen realizat de Dimitrescu, care înfățișează bustul 

profesorului în profil stânga, în timp ce M. Carniol, fiul, a ales să folosească reprezentarea unei 

siluete feminine înfățișând cel mai probabil înțelepciunea și cunoașterea, sprijinită de un scut 

împărțit în patru cartiere în care sunt ilustrate cele patru regiuni istorice: Muntenia, Oltenia, 

Moldova și Dobrogea. De asemenea alegerea lui Carniol poate fi explicată prin prezența 

frecventă în emisiunile medalistice din această perioadă, a elementelor care trimit la 

clasicismul cu accente romantice. 

O componentă importantă în ceea ce privește tehnica și stilul medalisticii 

românești la începutul secolului XX este surprinsă în realizarea plachetelor care redau 

în detaliu arhitectura clădirilor emblematice, ca formă de conservare a identității 

comunităților locale. Deși omogene în ceea ce privește viziunea artistică, acestea 

reprezintă acea tipologie de imagine care înfățișează cel mai bine caracteristicile unui 

astfel de monument la scară redusă. Așadar, prin studiul unei astfel de piese putem 

identifica schimbările care au avut loc în planul urbanistic al unei așezări și modul în 

care acestea au reflectat fragmente din viața cotidiană a comunităților. Dacă vom privi 

cu atenție placheta din bronz, de formă dreptunghiulară executată în anul 1903 de 

atelierele Carniol, care înfățișează clădirea cunoscută generic precum Palatul Prefecturii 

Vlașca, astăzi sediului Muzeului Județean „Teohari Antonescu”, vom observa un 

exemplu practic în ceea ce privește fixarea în timp și spațiu al momentului cu ocazia 

căreia a fost realizată. În mod indirect placheta dedicată modernizării sediului instituției 

prefecturii din județul Vlașca surprinde și procesul lent de modernizare pe care l-a 

cunoscut urbea Giurgiu în această perioadă. Cunoaștem cu certitudine că instituțile 

administrative nu dispuneau întotdeauna de sedii proprii în care să își poată desfășura 

activitatea, astfel că până la momentul 1881, când a fost achiziționată o clădire de către 

prefectul Costache Ciocârlan, Prefectura Județului Vlașca a funcționat în diferite clădiri 

închiriate de către administrația locală. Soarta acesteia s-a schimbat odată cu 

modernizarea clădirii în care își desfășura activitatea, în anul 1903, din ordinul 

prefectului județului I. T. Ghica, aflat la primul său mandat, care de altfel a dispus și 

construirea unei noi aripi a clădirii4. Așadar, în contextul analizei întreprinse, putem 

preciza faptul că viziunea asupra trecutului recent este redată prin aceste simboluri 

nonverbale și prin simpla proiectare a unei imagini. 

Adeseori comunitățile urbane au ales să rescrie istoria locală în contextul socio-

politic al vremii prin utilizarea insignelor, sub forma unui simbol al rememorării unor 

anumite evenimente cu o încărcătură istorică puternică. În cazul orașului Giurgiu, scopul în 

sine al acestor insigne, care în mod tradițional reprezintă o formă de reamintire, este 

promovarea ideii că pe parcursul unui veac începe să se definească prin caracteristicile unui 

spațiu urban european. Cu alte cuvinte în orașul Giurgiu au fost realizate insigne din 

inițiativă privată, precum Insigna Societatea Economică Junimea Comercială al cărui rol era 

acela de a reaminti momentul fondării unei instituții și insigna „Centenarul liberării 

Giurgiului 1829-1929” care glorifică momentul ieșirii provinciei dunărene de sub stăpânirea 

otomană care a durat aproximativ patru sute de ani. 

                                                                 
4 Boldescu 1912, p. 233. 



410 

Sub acest aspect proiectarea insignei societății economice Junimea Comercială 

marchează momentul fondării unei instituții cu profil financiar-bancar încadrată în 

epocă în rândul caselor de comerț și înființată în orașul Giurgiu în anul 1886 cu un 

capital propriu de 150.000 lei, și cu scopul de a veni în ajutorul micilor agricultori5. În 

urma analizei elementelor cuprinse în desenul său, și aici ne referim cu precădere la 

prezența vulturului cu aripile desfăcute și la alegerea unui stup cu albine roind in jurul 

său, ne sunt dezvăluite informații cu privire la rolul acestei instuții în cadrul societății 

giurgiuvene și la caracterul preponderent agrar al societății românești. 

Revenind asupra insignei comemorative „Centenarul liberării Giurgiului 1829-

1929” aceasta cuprinde în desenul ei câteva elemente care fixează simbolic momentul 

atestării orașului și evoluția acestuia în decursul unui secol. Realizată în mod deosebit 

pentru celebrarea centenarului eliberării orașului Giurgiu de sub stăpânirea otomană, 

aceasta se prezintă ca un simbol scris la scară redusă, având reprezentată în registrul 

superior cetatea din insulă, un simbol emblematic pentru comunitatea giurgiuveană și 

în registrul inferior stema orașului. Importanța strategică a cetății de la Dunăre a 

reprezentat un criteriu esențial în alegerea acesteia ca simbol al orașului, fiind totodată 

în contextul luptei antiotomane, o așezare disputată din rațiuni politice, militare și 

economice. Observând detaliile ne vom opri asupra stemei orașului reprezentată în 

registrul inferior. Potrivit mai multor surse analizate, până la 1880 stema orașului 

Giurgiu și a județului Vlașca era reprezentată prin trei stejari6. Luând în considerare 

faptul că, în ultimile decenii ale secolului al XIX-lea administrația locală a solicitat ca 

stema urbei Giurgiu să fie reprezentată de „Sf. Gheorghe ca patron al orașului”7, aceasta 

se prezintă în secolul următor într-o primă etapă ca un scut despicat având reprezentat 

în prima secțiunea pe Sf. Gheorghe și în a doua secțiune turnul cu ceas aflat în centrul 

orașului. Trimiterea la cetatea din insulă și la denumirea sub care întâlnim acest oraș în 

istoriografie, Girgio, Ghiurghevon, Giurgevo, Giurgiova8 ori San Giorgio9, explică și 

alegerea Sfântului Gheorghe ca patron al orașului. Un simbol tot la fel de ușor de 

identificat pentru comunitatea giurgiuveană este turnul, reamenajat în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea în cadrul procesului de modernizare urbană. Acesta localizat în 

piața Centru a orașului a servit inițial ca punct de observație pentru supravegherea 

celorlalte fortificații din împrejurimi10, însă odată cu reintegrarea în peisajul urban a fost 

supus unor reparații, aspectul său fiind schimbat prin reconstruirea părții superioare din 

lemn11, devenind astfel punctul central din care plecau arterele principale ale orașului. 

Totodată, considerăm că este necesar să menționăm faptul că după realizarea Unirii, un 

aspect important îl reprezintă stabilirea stemelor județelor și a orașelor țării. Comisia 

Consultativă heraldică selectată la acea vreme a păstrat în principal vechile steme 

existente, în cazul orașului Giurgiu cu unele modificări12. Dacă la 1929, la momentul 

                                                                 
5 Boldescu 1900, p. 213-214. 
6 Lahovari, Brătianu, Tocilescu 1902, p. 766. 
7 Lahovari, Brătianu, Tocilescu 1900, p. 547. 
8 Constantinescu 1916, p. 8-13. 
9 Laurian 1846, p. 67. 
10 Stăncescu 1935, p. 166. 
11 Stăncescu 1935, p. 170. 
12 Cernovodeanu 1977, p. 193-194. 
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centenarului, scutul era despicat comisia a propus mai târziu, pentru Giurgiu scutul 

triunghiular în furcă rasturnată, identificându-se astfel trei simboluri fundamentale, și 

anume Sf. Gheorghe, turnul alături de cruce și semilună, și nu în ultimul rând „Crucea 

de război” franceză, acordată orașului13 cu puțin timp înaintea festivităților de la 1929. 

În ceea ce privește folosirea acestor însemne municipale, sau după caz districtuale, ele 

au fost înlocuite într-o perioadă scurtă cu stema Republicii Populare Române. 

În ansamblul său societatea giurgiuveană în perioada discutată s-a prezentat ca 

o comunitate eterogenă atât din punct de vedere politico-economic, cât și din punct de 

vedere socio-cultural în ceea ce privește înlăturarea elementelor de inspirație otomană 

și preluarea modelului occidental, în tot acest proces al dezvoltării unei identități urbane 

proprii. Prin urmare piesele cu o puternică încărcătură simbolică, pe care astăzi le-am 

adus în atenția specialiștilor, contribuie la enunțarea unor aspecte particulare privitoare 

la specificul perioadei în care au fost realizate, și ajută la completarea informațiilor cu 

privire la comunitatea giurgiuveană prezentând fragmente din viața acestei localități la 

sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, și dezvăluind etapele parcurse 

în procesul modernizării. 

 

CATALOG 

 

MEDALII 

 

MEDALIA PROFESORULUI N. DROC BARCIAN, 1900 

Gravor: Fessler 

Av. Legenda N. DROC BARCIAN în partea superioară a medaliei. Bustul 

profesorului N. Doroc Barcian în profil spre stânga, sub bust: DIMITRESCU. 

Rv. Legenda pe 6 rânduri PROFESORULUI LOR PENTRU 30 ANI DE 

MUNCĂ FOSTI SEI ELEVI 1870-1900 II APRILE. Jos, în stânga: FESSLER, 

în dreapta: BUCURESCI. 

1. Metal comun; 36 mm; 20,77 g. Nr. inv. 34331/1. 

Proveniență: donație Muzeul de Artă al Republicii Populare Române, 1953. 

 

MEDALIA CU TOARTĂ A PROFESORULUI N. DROC BARCIAN, 1900 

Gravor: M. Carniol, fiul 

Av. Legenda circulară PROFESORULUI N. DROC. BARCIAN. Figură 

feminină șezând, în profil spre stânga, cu ramură de lauri în mâna dreaptă și 

sprijinindu-se cu stânga de un scut francez împărțit în patru cartiere peste care 

se află un alt scut mic. În primul cartier este reprezentat un vultur din față, cu 

aripile deschise, în al doilea un cap de bour cu stea și semilună, în al treilea un 

leu rampant însoțit de o stea cu cinci raze și în ultimul doi delfini afrontați. La 

baza scutului sunt presărate flori. În exergă: M. CARNIOL FIUL. 

Rv. Într-o cunună de lauri ale cărei ramuri sunt prinse cu o fundă legenda pe 

patru rânduri FOȘTI SĂI ELEVI PENTRU 30 ANI DE MUNCĂ 1870-1900 

11 APRILIE. 

                                                                 
13 Ciupercă 1996, p. 75. 
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2. Bronz aurit; 32,8×37,7 mm; 14,05 g. Nr. inv. 1122. 

Proveniență: achiziție 1957. 

 

 

PLACHETA 

 

PLACHETA PALATUL PREFECTURII VLAȘCA, 1903 

Gravor: Carniol 

Av. Central imaginea Palatului Prefecturii Județului Vlașca. În exergă: 

CARNIOL.  

Rv. Legenda pe 6 rânduri: PALATUL PREFECTURII VLAȘCA CLĂDIT ÎN 

ANUL 1903 IN AL 37LEA AN AL DOMNIEI M.S. REGELUI CAROL I 

FIIND PREFECT AL JUDEȚULUI ION. T. GHICA 

3. Bronz; 51,09×82,36 mm; 139,20 g. Nr. inv. 108367. 

Proveniență: Cristescu Ion,  achiziție 1972. 

 

 

INSIGNE 

 

INSIGNA SOCIETATEA ECONOMICĂ JUNIMEA COMERCIALĂ, 1886 

„Societatea Economică Junimea Comercială”. De formă ovală. Pe marginea insignei 

frunze de laur și de stejar prinse la bază cu o panglică. Deasupra medalionului oval un 

vultur cu aripile desfăcute și cu capul întors spre dreapta. Central, între două cercuri 

ovale, legenda SOCIETATEA JUNIMEA COMERCIALĂ DIN GIURGIU FEB. 86. 

Central, în interiorul medalionului, un stup înconjurat de albine care roiesc în jurul său. 

4. Metal comun; 49,86×40,40 mm; 5,61 g. Nr. inv. 36328.  

Proveniență: incertă. 

 

INSIGNA CENTENARUL ELIBERĂRII ORAȘULUI GIURGIU 1829-1929, 1929 

„Centenarul liberării Giurgiului 1829-1929”. De formă rombică, cu o panglică tricolor 

de 3,5×1 cm. Legenda reprezentată pe întreaga suprafață a insignei. În partea superioară 

cetatea Giurgiu alături de un vas navigând pe Dunăre. În partea inferioară stema orașului 

sub forma unui scut despicat, timbrat de o coroană cu cinci turnuri. În primul cartier al 

scutului este reprezentat patronul orașului, Sfântul Gheorghe, spre stânga, călare 

străpungând cu sulița balaurul. În al doilea cartier se află un turn cu trei laturi, crenelat, 

așezat pe o insulă reprezentată prin linii scurte. Pe latura din mijloc a turnului este 

reprezentat simbolul creștin, crucea. Insigna este prevăzută cu ac de prindere. 

5. Bronz; 25,19×25,19 mm; 6,43 g. Nr. inv. 38206. 

Proveniență: incertă. 
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Rezumat: Studiul de față va supune atenției specialiștilor și pasionaților de 

faleristică 44 de ordine, cruci și medalii românești și străine, din perioada Marelui 

Război, din colecția Muzeului Olteniei. Aceste obiecte pot fi considerate adevărate piese 

de artă, căci în afara informației pe tărâmul istoriei, ele se prezintă ca adevărate 

„bijuterii”, fiind lucrate cu măiestrie și migală, cu mult simț artistic și gust estetic. În 

realizarea lor artiștii (sculptori, gravori) au îmbinat frumosul și esteticul cu utilul, dând 

pieselor un aspect agreabil1.  

Cele mai multe decorații au aparținut generalilor Constantin Dragu, Gheorghe 

Dragu și Dumitru Lupu, dar și academicianului Dumitru Combiescu sau fostului prefect 

al județului Gorj, Numa Frumușanu. De asemenea, unele decorații au aparținut unor 

doamne din familiile Ghica și Otetelișanu.  

Principalele ordine, cruci și medalii prezentate vor fi: Ordinul „Mihai 

Viteazul”, Ordinul „Steaua României”, Ordinul „Coroana României”, Crucea 

„Meritul sanitar”, Ordinul „Crucea Regina Maria”, Semnul Onorific al Ofițerilor 

pentru XXV de ani petrecuți în armată, Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918, 

Medalia „Victoriei”, Ordinele franceze „Legiunea de Onoare” și „Crucea de Război”, 

Ordinul englez pentru Servicii Deosebite, Ordinul polonez „Virtutea Militară”, Ordinul 

sârb „Vulturul Alb” și Medalia de Onoare pentru lupta împotriva epidemiilor, acordată 

de Ministerul de Război al Franței. 

Abstract: The present study will bring to the attention of specialists and 

faleristics passionates 44 Romanian and foreign orders, crosses and medals, during the 

Great War, from the Museum of Oltenia collection.  

These objects can be considered true pieces of art, because apart from 

information on the realm of history, they are presented as true “jewels”, being crafted 

with skill, a lot of artistic sense and aesthetic taste. In their realization the artists 

(sculptors, engravers) combined the beauty and the aesthetics with the useful, giving 

the pieces a pleasant appearance.  

Most of the decorations belonged to the generals Constantin Dragu, Gheorghe 

Dragu and Dumitru Lupu, but also the academician Dumitru Combiescu or the former 

prefect of the Gorj County, Numa Frumuşanu. Some decorations also belonged to some 

ladies from Ghica and Otetelișanu families.  

                                                                 
* Muzeul Olteniei Craiova. 
1 Artimon 1993, p. 167. 
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The main orders, crosses and medals are: “Michael the Brave” Order, “Star 

of Romania” Order, “Crown of Romania” Order, ”Sanitary Merit” Cross, ”Cross of 

Queen Mary” Order, the Honourable Sign of the Officers for Twenty-Years in the Army, 

the Commemorative Cross of the War 1916 -1918, the ”Victory” Medal, the French 

Order of the ”Legion of Honour” and the ”Cross of War”, the English Order 

“Distinguished Service”, the Polish Order “Virtuti Militari”, the Serbian Order “The 

White Eagle” and the Medal of the War Ministry of France. 

 

 

Născut la 8 ianuarie 1873, în localitatea Străulești, județul Vâlcea, generalul de 

divizie Constantin Dragu a urmat Școala Militară de Ofițeri în perioada 1894-1896, 

ocupând, după un stagiu de un an în armata austro-ungară (1905), diverse funcții în armata 

română. Timp de doi ani (1910-1911) a fost profesor de tactică la Școala militară de 

infanterie și artilerie din Sibiu, perioadă în care și-a desăvârșit calitățile de pedagog militar. 

A ocupat diverse funcții de comandă: a comandat Batalionul 3 din Regimentul 

33 „Tulcea”, luptând în fruntea acestei subunități în campania armatei române în sudul 

Dunării în timpul celui de-al doilea război balcanic (1913); a fost șef de stat major al 

Diviziilor 13 și 16 Infanterie, luând parte la bătăliile de la Nămoloasa și Mărășești din 

timpul războiului de întregire (1916-1919); a fost comandant al Regimentului 47 

Infanterie, luând parte la luptele din toamna anului 1917 împotriva trupelor rusești 

bolșevizate, acționând cu precădere în sudul Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail, Chilia 

Nouă, Vâlcov); a fost comandant al Brigăzii 41 Infanterie și comandant al Centrului de 

instrucție a Infanteriei, care a acționat în Sebeș (1919) și în Timișoara (1920), unde s-

au pregătit ofițerii proveniți din armata austro-ungară încadrați în armata română; a 

ocupat și funcția de inspector tehnic și director superior al Infanteriei în două perioade 

(1921-1924, 1927-1928); a deținut funcția de comandant al unor mari unități: Diviziei 

3 cadre a Corpului de armată (1924-1925), Divizia 18 Infanterie (1925-1926), Divizia 

13 Infanterie (1926-1927) și Corpul 3 armată dislocat în Basarabia (1929-1931)2. 

Generalul Constantin Dragu a primit de-a lungul carierei sale numeroase 

distincții, Muzeul Olteniei deținând o baretă cu zece decorații, donată de doamna Ioana 

Bolintineanu Dragu, în anul 1978 (cat. nr. 2).  

În colecțiile Muzeului Olteniei se păstrează mai multe decorații care au 

aparținut generalului Gheorghe Dragu, comandant al Regimentului 55/67 Infanterie3, 

primite de acesta ca urmare a faptelor de arme din timpul primei conflagrații mondiale 

(cat. nr. 7-11). Regimentul 55/67 Infanterie a participat la luptele desfăşurate în vara şi 

toamna anului 1916 pe teritoriul Transilvaniei în zona Borsec – Topliţa – Valea 

Mureşului – Păltiniş, sau pe Valea Prahovei într-un perimetru operaţional care acoperea 

Zona Clăbucet – Valea Corbului – Sinaia; la cele din iulie – august 1917 în Zona 

Nămoloasa, punctul strategic Furceni – Cosmeşti, unde, ofiţerii şi trupa Regimentului 

55/67 Infanterie au rezistat timp de o lună celor mai îngrozitoare bombardamente, motiv 

                                                                 
2 Repez 2012, p. 5-6. 
3 Brevet nr. 292 din 15 ianuarie 1918 prin care i se conferea locotenent-colonelului (pe atunci) Gheorghe 

Dragu, comandant al Regimentului 55/67 Infanterie, Ordinul Mihai Viteazul cls a III-a (Muzeul Olteniei, 

Colecția Brevete, nr. inv. I 12317). 



417 

pentru care la data de 29 mai 1918, Majestatea Sa Regele a decorat la Iaşi drapelul 

regimentului cu ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a, conform Înaltului Decret nr. 

1126 din 30 septembrie 19174.  

Personalitate complexă, generalul Gheorghe Dragu a avut și preocupări 

filantropice, contribuind la înființarea Casei Naționale „Regina Maria” din Piatra 

Neamț, instituție de cultură care-și propunea „întregirea sufletească și ridicarea culturii 

românești la înălțimea pe care o merită între celelalte culturi ale lumii”5. De asemenea, 

generalul Dragu a fost secretarul Comitetului de Inițiativă pentru construcția localului 

de școală Cosmești-Tecuci, eforturile sale fiind răsplătite prin primirea la 8 august 1929 

a medaliei „Răsplata muncii pentru construcțiuni școlare”, cls. I-a6. 

Generalul Dumitru Lupu a participat la ambele războaie mondiale unde a activat 

în regimente de artilerie. Pe lângă decorațiile donate Muzeului Olteniei acesta a donat 

și o parte din brevetele pe care le deținea. Din citirea brevetelor care au însoțit decorațiile 

primite de viitorul general Dumitru Lupu putem reconstitui o parte din faptele sale de 

arme din timpul Primului Război Mondial. Astfel, din brevetul nr. 3202 din 12 

decembrie 1917 aflăm că sublocotenentul, pe atunci, Dumitru Lupu a primit Ordinul 

„Coroana României” în grad de Cavaler „pentru curajul și devotamentul cu care a stat 

la postul de observator, dând știri folositoare, în timpul luptelor din Julie și August 

1917”7 (cat. nr. 3).   

Medicul Dumitru Combiescu s-a născut la 5 ianuarie 1887 în localitatea Drănic, 

județul Dolj. A fost student al dr. Ioan Cantacuzino lucrând la Institutul de Seruri şi 

Vaccinuri, unde în 1914 a fost numit preparator. Aici va lucra până la sfârșitul vieții sale 

fiind director, consilier şi conducând Secţia de Rickettsioze. La Facultatea de Medicină 

din București a fost asistent (1920), şef de lucrări şi profesor de medicină experimentală 

(1938-1949) şi epidemiologie (1948-1961).  

În 1913 a participat la combaterea epidemiei de holeră fiind decorat cu Virtutea 

Militară, iar între anii 1916-1918 a fost mobilizat la Spitalul de Contagioși nr. 2 al 

Armatei unde a contribuit la combaterea epidemiei de tifos din Moldova. Doctorul 

Dumitru Combiescu a fost membru corespondent (1946) şi titular (1951) al Academiei 

Române8.  

O parte din obiectele personale ale academicianului Dumitru Combiescu se 

păstrează în colecția muzeului craiovean, dintre acestea relevantă pentru studiul nostru 

fiind medalia acordată de Ministerul de Război al Franței (cat. nr. 12). 

Neamul Frumușanu a fost unul cunoscut în secolul al XIX-lea și prima jumătate 

a secolului al XX-lea, în județul Gorj. Din acest neam s-a distins în mod deosebit (prin 

intelectualii, politicienii liberali și reprezentanții administrației locale) familia lui 

Dimitrie Constantin – Tache, ai cărui urmași Titu și Numa (fii), precum și nepotul 

Șerban (fiul lui Titu) au fost liberali de frunte și s-au implicat în conducerea 

administrativă a județului ori a Târgu Jiului9. 
                                                                 
4 Chiriță 2010, p. 334. 
5 Verzea 2012, p. 384 și urm. 
6 Brevet nr. 10057 din 8 august 1929 (Muzeul Olteniei, Colecția Brevete, nr. inv. I 12343). 
7 Muzeul Olteniei, Colecția Brevete, nr. inv. I 16057. 
8 http://aman.ro/betawp/wp-content/uploads/personalitati/C/combiescu%20dumitru.pdf (Accesat 17.06.2017). 
9 Șerban 2009, p. 92-93. 
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Numa Frumușanu s-a născut la 6 decembrie 1867 în Târgu Jiu fiind fiul lui 

Dimitrie Constantin – Tache Frumușanu. A urmat cursurile școlii primare la Târgu Jiu, 

iar pe cele secundare la București și Bruxelles. În anul 1894 a susținut examenul de 

licență la absolvirea Facultății de Drept din București și tot în același an s-a înscris în 

Baroul Avocaților Gorj, pe care l-a condus, ca decan, de două ori în decursul activității. 

Urmând tradiția familiei s-a înscris în P.N.L. Ca membru al P.N.L. Numa Frumușanu a 

fost numit prefect al județului Gorj în perioada 5 ianuarie 1914-24 aprilie 1918, 

corespunzătoare Primului Război Mondial, cu greutățile inerente unei situații de 

conflagrație, având repercursiuni asupra condițiilor de trai și de viață ale populației. 

Pentru activitatea politică și pentru implicarea în administrația locală a fost decorat de 

mai multe ori, una din cele mai prețioase distincții primite fiind Ordinul „Coroana 

României” în grad de Mare Ofițer, a cărei placă muzeul craiovean o deține (cat. nr. 6)10. 

Un mare număr de descendente ale familiilor boiereşti româneşti şi de 

reprezentante ale înaltei burghezii, urmând exemplul Reginei Maria, s-au implicat, în 

timpul Primului Război Mondial, în organizarea şi întreţinerea spitalelor, în îngrijirea 

răniților veniţi de pe front și a victimelor bombardamentelor şi epidemiilor11.  

În colecțiile noastre se păstrează și câteva mărturii ale acestei „istorii la feminin” (cat. 

nr. 14-16). 

Toate aceste crâmpeie de micro-istorie, expuse în rândurile de față, completează 

peisajul marii încleștări care a reprezentat-o Marele Război12 și totodată, pun în lumină 

oameni și fapte. 

CATALOG 

 

1. Baretă cu șapte decorații: 

 

Ordinul „Steaua României”, model 1877, cu panglica de „Virtutea Militară”,  

în grad de Ofițer. 

Descriere: Cruce bizantină emailată în albastru și înconjurată de raze, cu două 

spade încrucișate peste cruce, purtând deasupra coroana regală. Centrul crucii este un 

medalion de smalț roșu, având pe avers vulturul, iar pe revers cifra regală. Pe avers, 

împrejurul medalionului este un cerc de email albastru pe care se află înscrisă deviza 

„In Fide Salus” înconjurat și el de o ghirlandă de ramuri de stejar verde. 

Pe revers, centrul medalionului este înconjurat de o ghirlandă de stejar similară 

cu cea de pe avers. 

Pe panglica de „Virtutea Militară” (moar roșu cu marginile albastre) este 

aplicată o rozetă, specifică gradului de Ofițer. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 18; Martin et alii 2016, p. 48, 50; Gherghe, Slabu 

2018, p. 307 (doar foto). 

 

 

                                                                 
10 Șerban 2009, p. 103-104. 
11 Iorga 2016, p. 232 și urm. 
12 Platon 2003, p. 395-453, cu bibliografia aferentă. 
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Ordinul „Coroana României”, model 1916, cu panglica de „Virtutea Militară”, în 

grad de Ofițer. 

Descriere: Cruce de Malta, cu brațele emailate în roșu, având de jur-împrejurul 

brațelor o dungă de email alb. 

În mijlocul crucii se află un medalion roșu, pe aversul căruia apare coroana 

regală, deviza „Prin noi înșine” și data „14 martie 1881”. Pe reversul medalionului 

este înscrisă data de „10 maiu” și anii „1866-1877-1881”, iar între brațele crucii este 

interpusă cifra regală și două spade încrucișate. 

Panglica acestui model este cea de „Virtutea Militară”; lipsește rozeta specifică 

gradului. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 26; Gherghe, Slabu 2018, p. 307 (doar foto). 

 

Semnul Onorific al Ofițerilor pentru XXV de ani petrecuți în armată,  

model 1872. 

Descriere: Semnul onorific este o piesă metalică, de formă ovală, cu diametrul 

mare de 39 mm și cel mic de 31 mm, înconjurat pe partea stângă de o ghirlandă de dafin, 

iar în dreapta de o ghirlandă de stejar, unite printr-o fundă. Deasupra însemnului este 

coroana regală. 

Pe aversul Semnului este înscris numărul roman XXV, reprezentând anii serviți 

în oastea țării, iar pe revers cifra regelui Carol I. 

Panglica Semnului Onorific este pe fond galben, cu șase dungi verticale de 

culoare albastră, situate la distanțe egale. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 16 (variantă) Martin et alii 2016, p. 30-31; 

Gherghe, Slabu 2018, p. 307 (doar foto). 

 

Medalia „Avântul Țării”, 1913. 

Descriere: Medalie comemorativă confecționată din pacfong, cu diametrul de 

35 mm, acordată întregului personal mobilizat pentru campania din Bulgaria, 

funcționarilor civili care au ajutat armata, medicilor și preoților civili care au ajutat la 

îngrijirea răniților și bolnavilor, precum și deputaților și senatorilor aflați în exercițiu  

în 1913. 

Pe avers este prezentat vulturul încoronat, cu cruce în cioc, cu spada și sceptrul 

în gheare, iar pe coadă o panglică pe care este scris cuvântul „PACE”. Pe pieptul 

vulturului este un medalion cu chipul regelui Carol I, înconjurat de legenda CAROL I 

REGE AL ROMÂNIEI, iar pe circumferința medaliei sunt inscripționate cuvintele ÎN 

AMINTIREA ÎNĂLȚĂTORULUI AVÂNT 1913. 

Pe revers este prezentată trecerea armatei române pe podul de peste Dunăre, cu 

soarele răsărind și munții Balcani în perspectivă. 

Deasupra podului plutește o figură alegorică cu creanga de palmier și coroana 

de lauri în mâini, iar pe marginea medaliei apare legenda DIN CARPAȚI PESTE 

DUNĂRE LA BALCANI. 

În partea superioară, medalia are un sistem de prindere a panglicii, format din 

două ramuri de lauri, unite printr-o bară. 
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Panglica este albastră-violet cu două dungi pe margini, alternând în culorile 

galben și roșu. 

BIBLIOGRAFIE: Marinescu 2003-2005, p. 618; Calianu 2006, p. 36-37; Martin et alii 

2016, p. 130-131; Gherghe, Slabu 2018, p. 307 (doar foto). 

 

Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. 

Descriere: Conferită tuturor participanților în Primul Război Mondial, Crucea 

Comemorativă este făcută din fier cu dimensiunea de 40 mm și cu extremitățile brațelor 

în formă rombică. 

Pe aversul însemnului este înscrisă cifra regală FF cu coroana deasupra, iar pe 

revers anii războiului „1916-1918”. 

Panglica este formată din patru dungi albastru-închis și trei dungi verzi care 

alternează în mod egal. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 43; Martin et alii 2016, p. 152; Gherghe, Slabu 

2018, p. 307 (doar foto). 

 

Medalia „Victoriei”, 1921. 

Descriere: Confecționată din bronz patinat, de formă rotundă, cu diametrul de 

36 mm, medalia are pe avers reprezentată o Victorie în picioare ținând în mâna dreaptă 

o spadă cu vârful în jos și în stânga o ramură de palmier. 

Pe revers sunt două ramuri de stejar ce înconjoară o halebardă și legenda 

MARELE RĂZBOI PENTRU CIVILIZAȚIE.  

Pe toată circumferința reversului este reprezentat un lanț de 20 zale pe care sunt 

vizibile zece din țările combatante din cadrul alianței. 

Panglica constă în două curcubeie ce-și suprapun, la mijloc, culoarea roșie. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 44-45; Martin et alii 2016, p. 158; Gherghe, Slabu 

2018, p. 307 (doar foto). 

 

Medalia Jubiliară „Carol I”, pentru civili, 1906. 

Descriere: Instituită cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie a regelui Carol I, 

medalia are forma ovală, cu dimensiunile de 38×31 mm, confecționată din bronz și prezintă 

pe avers efigia suveranului și legenda circulară CAROL I REGELE ROMÂNIEI. 

La revers stema Regatului României cu deviza: NIHIL SINE DEO, plasată pe 

o eşarfă. În partea de jos anii: 1866-1906. 

Panglica este pe fond roșu, cu șapte dungi verticale, în următoarea dispunere: 

- La fiecare margine câte o dungă galbenă de 1 mm lățime; 

- La mijloc o dungă verticală neagră de 2 mm lățime; 

- De o parte și de alta a dungii negre câte o dungă albă de 1 mm; 

- Lipite de dungile albe câte o dungă albastră de 1,5 mm. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 32; Martin et alii 2016, p. 118-120; Gherghe, Slabu 

2018, p. 307 (doar foto). 

 

Nr. inv. I 1211. 

Proveniență: Donație Constantin Popescu, Craiova. 
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2. Baretă cu zece decorații: 

 

Ordinul „Steaua României”, model 1918, în grad de Ofițer. 

Descriere: Cruce bizantină emailată în albastru și înconjurată de raze, cu două 

spade încrucișate peste cruce, purtând deasupra coroana regală. Centrul crucii este un 

medalion de smalț roșu; aversul lipsește, iar pe revers apare cifra regală.  

Pe revers, centrul medalionului este înconjurat de o ghirlandă de stejar. 

Panglica nu corespunde decorației, fiind cea pentru modelul 1932. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 18; Gherghe, Slabu 2018, p. 306 (doar foto). 

 

Ordinul „Coroana României”, model 1916, în grad de Ofițer. 

Descriere: Cruce de Malta, cu brațele emailate în roșu, având de jur-împrejurul 

brațelor o dungă de email alb. 

În mijlocul crucii medalionul lipsește. Între brațele crucii este interpusă cifra 

regală și două spade încrucișate. 

Panglica nu corespunde decorației, fiind cea pentru Ordinul „Steaua României”, 

model 1932. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 26; Gherghe, Slabu 2018, p. 306 (doar foto). 

 

Ordinul sârb „Vulturul Alb”, model 1903, în grad de Ofițer. 

Descriere: Vultur bicefal încoronat, aurit și emailat alb. Centrul aversului 

conține o cruce emailată albă cu conturul aurit, pe o placă de formă ovală emailată cu 

roșu, cu oțel de foc în fiecare registru.  

La revers placa ovală are trecut anul 1882.  

Panglica nu corespunde decorației. 

BIBLIOGRAFIE: Ball, Peters 1994, p. 161; Pârvan et alii 2011, p. 170; Gherghe, 

Slabu 2018, p. 306 (doar foto). 

 

Crucea „Meritul sanitar”, cls. I, model  1913. 

Descriere: Însemnul este constituit dintr-o cruce cu brațele egale, emailate în 

roșu, din care ies raze, astfel încât rezultă o piesă de formă aproximativ egală, cu 

înălțimea de 38 mm și lățimea de 30 mm. 

Pe avers, în mijlocul crucii, lipsește bustul aplicat al Reginei Elisabeta, iar pe 

revers este inscripționată cifra regală, denumirea decorației „Meritul sanitar” și anul 

„1913”. 

Deasupra crucii este plasată coroana regală, mobilă, prevăzută cu un inel de 

prindere a panglicii. 

Panglica este din moar alb, cu câte o dungă verticală de culoare roșu-închis, lată 

de 3 mm. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 37; Martin et alii 2016, p. 127-128; Gherghe, Slabu 

2018, p. 306 (doar foto). 
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Semnul Onorific al Ofițerilor pentru XXV de ani petrecuți în armată,  

model 1872. 

Descriere: Semnul onorific este o piesă metalică, de formă ovală, cu diametrul 

mare de 40 mm și cel mic de 31 mm, înconjurat pe partea stângă de o ghirlandă de stejar, 

iar în dreapta de o ghirlandă de dafin, unite printr-o fundă. Deasupra însemnului este 

coroana regală. 

Pe avers este înscris numărul roman XXV, reprezentând anii serviți în oastea 

țării, iar pe revers cifra regelui Carol I. 

Panglica Semnului Onorific este pe fond galben, cu șase dungi verticale de 

culoare albastră, situate la distanțe egale. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 16; Martin et alii 2016, p. 30-31; Gherghe, Slabu 

2018, p. 306 (doar foto). 

 

Medalia „Avântul Țării”, 1913. 

Descriere: Medalie comemorativă confecționată din pacfong, cu diametrul de 

35 mm, acordată întregului personal mobilizat pentru campania din Bulgaria, 

funcționarilor civili care au ajutat armata, medicilor și preoților civili care au ajutat la 

îngrijirea răniților și bolnavilor, precum și deputaților și senatorilor aflați în exercițiu  

în 1913. 

Pe avers este prezentat vulturul încoronat, cu cruce în cioc, cu spada și sceptrul 

în gheare, iar pe coadă o panglică pe care este scris cuvântul „PACE”. Pe pieptul 

vulturului este un medalion cu chipul regelui Carol I, înconjurat de legenda CAROL I 

REGE AL ROMÂNIEI, iar pe circumferința medaliei sunt inscripționate cuvintele ÎN 

AMINTIREA ÎNĂLȚĂTORULUI AVÂNT 1913. 

Pe revers este prezentată trecerea armatei române pe podul de peste Dunăre, cu 

soarele răsărind și munții Balcani în perspectivă. 

Deasupra podului plutește o figură alegorică cu creanga de palmier și coroana 

de lauri în mâini, iar pe marginea medaliei este aparentă legenda DIN CARPAȚI 

PESTE DUNĂRE LA BALCANI. 

În partea superioară, medalia are un sistem de prindere a panglicii, format din 

două ramuri de lauri, unite printr-o bară. 

Panglica este albastră-violet cu două dungi pe margini, alternând în culorile 

galben și roșu. 

BIBLIOGRAFIE: Marinescu 2003-2005, p. 618; Calianu 2006, p. 36-37; Martin et alii 

2016, p. 130-131; Gherghe, Slabu 2018, p. 306 (doar foto). 

 

Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. 

Descriere: Conferită tuturor participanților în Primul Război Mondial, Crucea 

Comemorativă este făcută din fier cu dimensiunea de 40 mm și cu extremitățile brațelor 

în formă rombică. 

Pe aversul însemnului este înscrisă cifra regală FF cu coroana deasupra, iar pe 

revers anii războiului „1916-1918”. 
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Panglica este formată din patru dungi albastru-închis și trei dungi verzi, care 

alternează în mod egal. Pe panglică sunt aplicate șase barete metalice: DOBROGEA, 

DUNĂREA, CARPAȚI, MĂRĂȘEȘTI, 1918, 1919. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 43; Martin et alii 2016, p. 152-154; Gherghe, Slabu 

2018, p. 306 (doar foto). 

 

Medalia „Victoriei”, 1921. 

Descriere: Confecționată din bronz patinat, de formă rotundă, cu diametrul de 

36 mm, medalia are pe avers reprezentată o Victorie în picioare ținând în mâna dreaptă 

o spadă cu vârful în jos și în stânga o ramură de palmier. 

Pe revers sunt două ramuri de stejar ce înconjoară o halebardă și legenda 

MARELE RĂZBOI PENTRU CIVILIZAȚIE.  

Pe toată circumferința reversului este reprezentat un lanț de 20 zale pe care sunt 

vizibile zece din țările combatante din cadrul alianței. 

Panglica constă în două curcubeie ce-și suprapun, la mijloc, culoarea roșie. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 44-45; Martin et alii 2016, p. 158; Gherghe, Slabu 

2018, p. 306 (doar foto). 

 

Medalia „Bărbăție și credință”, cls. I, model 1903. 

Descriere: Medalia este de formă ovală cu diametrul orizontal de 27 mm și cel 

vertical de 35 mm. Pe avers este efigia Regelui Carol I înconjurată de legenda CAROL 

I. REGE AL ROMÂNIEI, iar pe revers legenda pe trei rânduri BĂRBĂȚIE ȘI 

CREDINȚĂ și o ghirlandă de lauri. 

Panglica are fondul galben cu câte două dungi verticale pe fiecare margine, una 

albastră în exterior și una roșie spre interior. Panglica se prinde de medalie printr-o 

toartă metalică în formă de ramuri de lauri. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 31; Martin et alii 2016, p. 98-99; Gherghe, Slabu 

2018, p. 306 (doar foto). 

 

Medalia Jubiliară „Carol I”, pentru militari, 1906. 

Descriere: Instituită cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie a regelui Carol 

I, medalia are forma ovală, cu dimensiunile de 38×31 mm, confecționată din bronz și 

prezintă pe avers efigia suveranului și legenda circulară CAROL I REGELE 

ROMÂNIEI. 

La revers legenda pe opt rânduri: IN/ AMINTIREA/ ANULUǏ/ AL 40LEA/ AL/ 

CĂPITĂNIEǏ/ MELE/ 1866-1906. 

Panglica este pe fond roșu, cu șapte dungi verticale, în următoarea dispunere: 

- La fiecare margine câte o dungă galbenă de 1 mm lățime; 

- La mijloc o dungă verticală neagră de 2 mm lățime; 

- De o parte și de alta a dungii negre câte o dungă albă de 1 mm; 

- Lipite de dungile albe câte o dungă albastră de 1,5 mm. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 32; Martin et alii 2016, p. 118-119; Gherghe, Slabu 

2018, p. 306 (doar foto). 
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Nr. inv. I 12464. 

Proveniență: A aparținut generalului Constantin Dragu. Donație Ioana Bolintineanu 

Dragu, București.  

 

3. Baretă cu patru decorații: 

 

Ordinul „Coroana României”, model 1881, cu panglica de „Virtutea Militară”,  

în grad de Cavaler. 

Descriere: Cruce de Malta, cu brațele emailate în roșu, având de jur-împrejurul 

brațelor o dungă de email alb. 

În mijlocul crucii se află un medalion roșu, pe aversul căruia apare coroana 

regală, deviza „Prin noi înșine” și data „14 martie 1881”. Reversul medalionului 

lipsește, iar între brațele crucii este interpusă cifra regală și două spade încrucișate. 

Panglica acestui model este cea de „Virtutea Militară”. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 26 Martin et alii 2016, p. 78-79; Gherghe, Slabu 

2018, p. 308 (doar foto). 

 

Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. 

Descriere: Conferită tuturor participanților în Primul Război Mondial, Crucea 

Comemorativă este făcută din fier cu dimensiunea de 40 mm și cu extremitățile brațelor 

în formă rombică. 

Pe aversul însemnului este înscrisă cifra regală FF cu coroana deasupra, iar pe 

revers anii războiului „1916-1918”. 

Panglica este formată din patru dungi albastru-închis și trei dungi verzi, care 

alternează în mod egal. Pe panglică sunt aplicate patru barete metalice: CARPAȚI, 

MĂRĂȘTI, 1919, MĂRĂȘEȘTI. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 43; Martin et alii 2016, p. 152-154; Gherghe, Slabu 

2018, p. 308 (doar foto). 

 

Medalia „Victoriei”, 1921. 

Descriere: Confecționată din bronz patinat, de formă rotundă, cu diametrul de 

36 mm, medalia are pe avers reprezentată o Victorie în picioare ținând în mâna dreaptă 

o spadă cu vârful în jos și în stânga o ramură de palmier. 

Pe revers sunt două ramuri de stejar ce înconjoară o halebardă și legenda 

MARELE RĂZBOI PENTRU CIVILIZAȚIE.  

Pe toată circumferința reversului este reprezentat un lanț de 20 zale pe care sunt 

vizibile zece din țările combatante din cadrul alianței. 

Panglica constă în două curcubeie ce-și suprapun, la mijloc, culoarea roșie. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 44-45; Martin et alii 2016, p. 158; Gherghe, Slabu 

2018, p. 308 (doar foto). 

 

Ordinul francez „Legiunea de Onoare”, în grad de Cavaler, model 1871. 

Descriere: Stea cu cinci raze duble smălțuite cu alb și cu cele zece puncte 

butonate. Razele sunt unite printr-o coroană din argint, smălțuită cu verde și compusă 
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din foi de stejar și din lauri și ale cărei extremități inferioare, încrucișate sunt unite 

printr-un nod. Centrul stelei prezintă un medalion aurit cu imaginea Republicii, 

înconjurată de un cerc albastru, pe care scrie: REPUBLIQUE FRANÇAISE *1870*. 

Pe revers, medalionul lipsește. Ordinul este agățat de o panglică roșie, poate moștenire 

a Ordinului Militar din Saint-Louis. 

BIBLIOGRAFIE: Ball, Peters 1994, p. 44; Pârvan et alii 2011, p. 65-69; Gherghe, 

Slabu 2018, p. 308 (doar foto). 

 

Nr. inv. I 16082. 

Proveniență: A aparținut generalului Dumitru Lupu. Donație general Dumitru Lupu, 

București.  

 

4. Baretă cu cinci decorații: 

 

Ordinul „Coroana României”, model 1881, în grad de Ofițer. 

Descriere: Cruce de Malta, cu brațele emailate în roșu, având de jur-împrejurul 

brațelor o dungă de email alb. 

În mijlocul crucii se află un medalion roșu, pe aversul căruia apare coroana 

regală, deviza „Prin noi înșine” și data „14 martie 1881”. Pe reversul medalionului 

este înscrisă data de „10 maiu” și anii „1866-1877-1881”, iar între brațele crucii este 

interpusă cifra regală. 

Panglica este din moar albastru-închis, cu o dungă de culoarea oțelului pe 

fiecare margine. Panglica are suprapusă pe ea o rozetă de aceeași culoare cu panglica. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 25 Martin et alii 2016, p. 79-80; Gherghe, Slabu 

2018, p. 312 (doar foto). 

 

Semnul Onorific al Ofițerilor pentru XXV de ani petrecuți în armată. 

Descriere: Semnul onorific este o piesă metalică, de formă ovală, cu diametrul 

mare de 40 mm și cel mic de 31 mm, înconjurat pe partea stângă de o ghirlandă de stejar, 

iar în dreapta de o ghirlandă de dafin, unite printr-o fundă. Deasupra însemnului este 

coroana regală. 

Pe avers este înscris numărul roman XXV, reprezentând anii serviți în oastea 

țării, iar pe revers cifra regelui Carol I. 

Panglica Semnului Onorific este pe fond galben, cu șase dungi verticale de 

culoare albastră, situate la distanțe egale. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 16; Martin et alii 2016, p. 30-31; Gherghe, Slabu 

2018, p. 312 (doar foto). 

 

Medalia „Avântul Țării”, 1913. 

Descriere: Medalie comemorativă confecționată din pacfong, cu diametrul de 

35 mm, acordată întregului personal mobilizat pentru campania din Bulgaria, 

funcționarilor civili care au ajutat armata, medicilor și preoților civili care au ajutat la 

îngrijirea răniților și bolnavilor, precum și deputaților și senatorilor aflați în exercițiu  

în 1913. 
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Pe avers este prezentat vulturul încoronat, cu cruce în cioc, cu spada și sceptrul în 

gheare, iar pe coadă o panglică pe care este scris cuvântul „PACE”. Pe pieptul vulturului 

este un medalion cu chipul regelui Carol I, înconjurat de legenda CAROL I REGE AL 

ROMÂNIEI, iar pe circumferința medaliei sunt inscripționate cuvintele ÎN 

AMINTIREA ÎNĂLȚĂTORULUI AVÂNT 1913. (Este prinsă invers pe baretă – n.a.). 

Pe revers este prezentată trecerea armatei române pe podul de peste Dunăre, cu 

soarele răsărind și munții Balcani în perspectivă. 

Deasupra podului plutește o figură alegorică cu creanga de palmier și coroana 

de lauri în mâini, iar pe marginea medaliei este aparentă legenda DIN CARPAȚI 

PESTE DUNĂRE LA BALCANI. 

În partea superioară, medalia are un sistem de prindere a panglicii format din 

două ramuri de lauri, unite printr-o bară. 

Panglica este albastră-violet cu două dungi pe margini, alternând în culorile 

galben și roșu. 

BIBLIOGRAFIE: Marinescu 2003-2005, p. 618; Calianu 2006, p. 36-37; Martin et alii 

2016, p. 130-131; Gherghe, Slabu 2018, p. 312 (doar foto). 

 

Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. 

Descriere: Conferită tuturor participanților în Primul Război Mondial, Crucea 

Comemorativă este făcută din fier cu dimensiunea de 40 mm și cu extremitățile brațelor 

în formă rombică. 

Pe aversul însemnului este înscrisă cifra regală FF cu coroana deasupra, iar pe 

revers anii războiului „1916-1918”. 

Panglica este formată din patru dungi albastru-închis și trei dungi verzi care 

alternează în mod egal. Pe panglică sunt aplicate trei barete metalice: 1919, 

DUNĂREA, CARPAȚI. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 43; Martin et alii 2016, p. 152-154; Gherghe, Slabu 

2018, p. 312 (doar foto). 

 

Medalia „Victoriei”, 1921. 

Descriere: Confecționată din bronz patinat, de formă rotundă, cu diametrul de 

36 mm, medalia are pe avers reprezentată o Victorie în picioare ținând în mâna dreaptă 

o spadă cu vârful în jos și în stânga o ramură de palmier. 

Pe revers sunt două ramuri de stejar ce înconjoară o halebardă și legenda 

MARELE RĂZBOI PENTRU CIVILIZAȚIE.  

Pe toată circumferința reversului este reprezentat un lanț de 20 zale pe care sunt 

vizibile zece din țările combatante din cadrul alianței. 

Panglica constă în două curcubeie ce-și suprapun, la mijloc, culoarea roșie. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 44-45; Martin et alii 2016, p. 158; Gherghe, Slabu 

2018, p. 312 (doar foto). 

 

Nr. inv. I 1222. 

Proveniență: Donație Olga Paraschivescu, Craiova. 
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5. Baretă cu șase decorații: 

 

Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. 

Descriere: Conferită tuturor participanților în Primul Război Mondial, Crucea 

Comemorativă este făcută din fier cu dimensiunea de 40 mm și cu extremitățile brațelor 

în formă rombică. 

Pe aversul însemnului este înscrisă cifra regală FF cu coroana deasupra, iar pe 

revers anii războiului „1916-1918”. (Este prinsă invers pe baretă – n.a.). 

Panglica este formată din patru dungi albastru-închis și trei dungi verzi, care 

alternează în mod egal. Pe panglică sunt aplicate trei barete metalice: ARDEAL, 

CARPAȚI, JIU. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 43; Martin et alii 2016, p. 152-154 Gherghe, Slabu 

2018, p. 313 (doar foto). 

 

Medalia „Avântul Țării”, 1913. 

Descriere: Medalie comemorativă confecționată din pacfong, cu diametrul de 35 

mm, acordată întregului personal mobilizat pentru campania din Bulgaria, funcționarilor 

civili care au ajutat armata, medicilor și preoților civili care au ajutat la îngrijirea răniților 

și bolnavilor, precum și deputaților și senatorilor aflați în exercițiu în 1913. 

Pe avers este prezentat vulturul încoronat, cu cruce în cioc, cu spada și sceptrul 

în gheare, iar pe coadă o panglică pe care este scris cuvântul „PACE”. Pe pieptul 

vulturului este un medalion cu chipul regelui Carol I, înconjurat de legenda CAROL I 

REGE AL ROMÂNIEI, iar pe circumferința medaliei sunt inscripționate cuvintele ÎN 

AMINTIREA ÎNĂLȚĂTORULUI AVÂNT 1913. 

Pe revers este prezentată trecerea armatei române pe podul de peste Dunăre, cu 

soarele răsărind și munții Balcani în perspectivă. 

Deasupra podului plutește o figură alegorică cu creanga de palmier și coroana 

de lauri în mâini, iar pe marginea medaliei este aparentă legenda DIN CARPAȚI 

PESTE DUNĂRE LA BALCANI. 

În partea superioară, medalia are un sistem de prindere a panglicii, format din 

două ramuri de lauri, unite printr-o bară. 

Panglica este albastră-violet cu două dungi pe margini, alternând în culorile 

galben și roșu. 

BIBLIOGRAFIE: Marinescu 2003-2005, p. 618; Calianu 2006, p. 36-37; Martin et alii 

2016, p. 130-131 Gherghe, Slabu 2018, p. 313 (doar foto). 

 

Medalia „Victoriei”, 1921. 

Descriere: Confecționată din bronz patinat, de formă rotundă, cu diametrul de 

36 mm, medalia are pe avers reprezentată o Victorie în picioare ținând în mâna dreaptă 

o spadă cu vârful în jos și în stânga o ramură de palmier. 

Pe revers sunt două ramuri de stejar ce înconjoară o halebardă și legenda 

MARELE RĂZBOI PENTRU CIVILIZAȚIE.  

Pe toată circumferința reversului este reprezentat un lanț de 20 zale pe care sunt 

vizibile zece din țările combatante din cadrul alianței. 
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Panglica constă în două curcubeie ce-și suprapun, la mijloc, culoarea roșie. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 44-45; Martin et alii 2016, p. 158 Gherghe, Slabu 

2018, p. 313 (doar foto). 

 

Medalia „Bărbăție și credință”, cls. I, model 1916. 

Descriere: Medalia este de formă ovală cu diametrul orizontal de 27 mm și cel 

vertical de 35 mm. Pe avers este efigia Regelui Carol I înconjurată de legenda CAROL 

I. REGE AL ROMÂNIEI, iar pe revers legenda pe trei rânduri BĂRBĂȚIE ȘI 

CREDINȚĂ și o ghirlandă de lauri. 

Panglica are fondul galben cu câte două dungi verticale pe fiecare margine, una 

albastră în exterior și una roșie spre interior. Panglica se prinde de medalie printr-o 

toartă metalică în formă de ramuri de lauri sub care se află două spade încrucișate. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 32; Martin et alii 2016, p. 98-99 Gherghe, 

Slabu 2018, p. 313 (doar foto). 

 

Medalia Jubiliară „Carol I”, pentru militari, 1906. 

Descriere: Instituită cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie a regelui Carol I, 

medalia are forma ovală, cu dimensiunile de 38×31 mm, confecționată din bronz și prezintă 

pe avers efigia suveranului și legenda circulară CAROL I REGELE ROMÂNIEI. 

La revers legenda pe opt rânduri: IN/ AMINTIREA/ ANULUǏ/ AL 40LEA/ AL/ 

CĂPITĂNIEǏ/ MELE/ 1866-1906. 

Panglica este pe fond roșu, cu șapte dungi verticale, în următoarea dispunere: 

- La fiecare margine câte o dungă galbenă de 1 mm lățime; 

- La mijloc o dungă verticală neagră de 2 mm lățime; 

- De o parte și de alta a dungii negre câte o dungă albă de 1 mm; 

- Lipite de dungile albe câte o dungă albastră de 1,5 mm. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 32; Martin et alii 2016, p. 118-119 

Gherghe, Slabu 2018, p. 313 (doar foto). 

 

Semnul Onorific al Ofițerilor pentru XXV de ani petrecuți în armată, model 1872. 

Descriere: Semnul onorific este o piesă metalică, de formă ovală, cu diametrul 

mare de 40 mm și cel mic de 31 mm, înconjurat pe partea stângă de o ghirlandă de stejar, 

iar în dreapta de o ghirlandă de dafin, unite printr-o fundă. Deasupra însemnului este 

coroana regală. 

Pe avers este înscris numărul roman XXV, reprezentând anii serviți în oastea 

țării, iar pe revers cifra regelui Carol I. 

Panglica Semnului Onorific este pe fond galben, cu șase dungi verticale de 

culoare albastră, situate la distanțe egale. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 16; Martin et alii 2016, p. 30-31; Gherghe, Slabu 

2018, p. 313 (doar foto). 

 

Nr. inv. I 7650. 

Provenienţă: A aparținut colonelului Horia Drăgescu. Donaţie Decebal Drăgescu, 

Bucureşti, 1977. 
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6. Placa Ordinului „Coroana României” în grad de Mare Ofițer. 

Descriere: Stea de argint cu opt colțuri având în mijloc un medalion emailat 

roșu, pe care apare coroana regală cu deviza „Prin noi înșine” și data „14 martie 1881”. 

Nr. inv. I 12355. 

Proveniență: A aparținut lui Numa Frumușanu, prefect al județului Gorj. Donație 

Vintilă Frumușanu. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 26; Martin et alii 2016, p. 80-81; Gherghe, Slabu 

2018, p. 311 (doar foto). 

 

7. Ordinul „Mihai Viteazul”, cls. a III-a, model 1916. 

Descriere: Cruce de bronz, emailată în albastru-închis, cu marginile aurite, 

având inscripționată pe avers cifra regelui Ferdinand, iar pe revers anul 1916. În vârful 

brațului vertical se suprapune coroana regală, aurită. 

Panglica este din moar roșu-închis, cu câte o dungă verticală, din fir de aur, pe 

fiecare margine. 

Nr. inv. I 12318. 

Proveniență: A aparținut generalului Gheorghe Dragu. Donație M. Păunescu, 

București. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 40-41; Martin et alii 2016, p. 137, 140; Gherghe, 

Slabu 2018, p. 313 (doar foto). 

 

8. Ordinul „Steaua României”, model 1877, în grad de Ofițer. 

Descriere: Cruce bizantină emailată în albastru și înconjurată de raze, cu două 

spade încrucișate peste cruce, purtând deasupra coroana regală. Centrul crucii este un 

medalion de smalț roșu, având pe avers vulturul, iar pe revers cifra regală. Pe avers, 

împrejurul medalionului este un cerc de email albastru pe care se află înscrisă deviza 

„In Fide Salus” înconjurat și el de o ghirlandă de ramuri de stejar verde. 

Pe revers, centrul medalionului este înconjurat de o ghirlandă de stejar similară 

cu cea de pe avers. 

Panglica ordinului este din moar roșu cu marginile albastru-închis având 

aplicată o rozetă, specifică gradului de Ofițer. 

Nr. inv. I 12338. 

Proveniență: A aparținut generalului Gheorghe Dragu. Donație M. Păunescu, 

București. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 18; Martin et alii 2016, p. 48, 50; Gherghe, Slabu 

2018, p. 313 (doar foto și prezentat în mod eronat gradul însemnului). 

 

9. Ordinul francez „Crucea de Război”, 1917. 

Descriere: De forma unei cruci de Malta, dar având capetele drepte, piesa are 

în centru un medalion rotund. Pe avers, în medalion un bust, în profil dreapta, cu cunună 

de lauri pe cap, având circular inscripția REPUBLIQUE FRANCAISE. Reversul are 

în medalion, pe două rânduri, anii 1914/1917. Între brațele crucii două spade încrucișate 

cu vârfurile în sus.  
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Panglica de culoare verde cu dungi roșii, verticale și cu o ramură de lauri din 

același metal din care este lucrat însemnul, aplicată pe ea.  

Nr. inv. I 12327. 

Proveniență: A aparținut generalului Gheorghe Dragu. Donație M. Păunescu, 

București. 

BIBLIOGRAFIE: Ball, Peters 1994, p. 46; Gherghe, Slabu 2018, p. 310 (doar foto). 

 

10. Ordinul englez pentru Servicii Deosebite, 1918. 

Descriere: Cruce din argint aurit, emailată în alb cu marginile aurite, având în 

centru un medalion emailat în roșu pe care este redată coroana engleză de aur între două 

ramuri de lauri aurite și emailate cu verde, la avers. Pe revers cifra aurită a regelui 

George al V-lea. 

Panglica este pe fond roșu cu câte o dungă verticală, albastră, pe fiecare 

margine. 

Nr. inv. I 12322. 

Proveniență: A aparținut generalului Gheorghe Dragu. Donație M. Păunescu, 

București. 

BIBLIOGRAFIE: Joslin 1974, p. 34-35; Ball, Peters 1994, p. 121; Pârvan et alii 2011, 

p. 120-121; Gherghe, Slabu 2018, p. 314 (doar foto). 

 

11. Ordinul polonez „Virtutea Militară”, model 1918, cls. a IV-a. 

Descriere: Cruce aurită, cu extremitățile brațelor butonate. Pe avers brațele 

crucii au inscripționat VIR – TUTI MILI – TARI, iar în centru un medalion cu vulturul 

polonez înconjurat de o cunună vegetală. Pe revers medalionul cuprinde legenda pe trei 

rânduri: HONOR/ I/ OJCZYZNA/ 1792, înconjurată de o cunună și numărul 504. 

Panglica este din moar albastru-închis cu câte o dungă verticală de culoare 

neagră. 

Nr. inv. I 12339. 

Proveniență: A aparținut generalului Gheorghe Dragu. Donație M. Păunescu, 

București. 

BIBLIOGRAFIE: Ball, Peters 1994, p. 147; Pârvan et alii 2011, p. 132-134; Gherghe, 

Slabu 2018, p. 315 (doar foto). 

 

12. Medalia de Onoare pentru lupta împotriva epidemiilor, acordată de 

Ministerul de Război al Franței, 1919. 

Gravor: Hubert Ponscarme. 

Descriere: Pe avers este redată, din profil, efigia alegorică a republicii franceze 

și legenda circulară: REPUBLIQUE FRANÇAISE. Sub efigie numele gravorului: H. 

PONSCARME.  

Reversul cuprinde însemnele medicinei și legenda de o  parte și de alta: · 

MINISTERE · DE · · LA · GVERRE ·. Sub însemnele medicinei un cartuș 

inscripționat: M. D. COMBIESCU/ 1919. În exergă, legenda pe două rânduri: 

DEVOVEMENT/ EPIDEMIES. 

Panglica medaliei reprezintă culorile drapelului francez, dispuse vertical.  
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Nr. inv. I 17115. 

Proveniență: A aparținut academicianului Dumitru Combiescu. Donație familia 

Combiescu, București. 

BIBLIOGRAFIE: Gherghe, Slabu 2018, p. 306 (doar foto). 

 

13. Crucea „Meritul sanitar”, cls. a II-a, model 1917. 

Descriere: Însemnul este constituit dintr-o cruce cu brațele egale, emailate în 

roșu, din care ies raze, astfel încât rezultă o piesă de formă aproximativ egală, cu 

înălțimea de 38 mm și lățimea de 29 mm. 

Pe avers, în mijlocul crucii, este aplicat bustul Reginei Elisabeta, iar pe revers 

este inscripționată cifra regală, denumirea decorației „Meritul sanitar” și anul „1913”. 

Deasupra crucii este plasată coroana regală, mobilă, prevăzută cu un inel de 

prindere a panglicii. 

Panglica este din moar alb, cu câte o dungă verticală de culoare roșu-închis, lată 

de 3 mm. Aplicat pe panglică, un semn distinctiv, confecționat din bronz aurit, compus 

din două jerbe metalice, una din frunze de stejar și cealaltă din frunze de măslin. 

Nr. inv. I 1366. 

Proveniență: Fondul vechi al Muzeului Olteniei. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 37; Martin et alii 2016, p. 127-129; Gherghe, Slabu 

2018, p. 317 (doar foto). 

 

14. Ordinul „Crucea Regina Maria”, cls. a II-a, model 1917. 

Descriere: Însemnul este constituit dintr-o cruce bizantină aurită cu lungimea 

brațelor de 40 mm, având pe avers cifrul încoronat al Reginei Maria, iar pe revers anul 1917. 

Panglica decorației este portocalie. 

Nr. inv. I 12289. 

Proveniență: A aparținut Paulinei Otetelișanu. Donație Alexandru Otetelișanu. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 42-43; Martin et alii 2016, p. 146-148; Gherghe, 

Slabu 2018, p. 318 (doar foto și prezentată în mod eronat clasa). 

 

15. Ordinul „Crucea Regina Maria”, cls. a II-a, model 1917. 

Descriere: Însemnul este constituit dintr-o cruce bizantină aurită cu lungimea 

brațelor de 40 mm, având pe avers cifrul încoronat al Reginei Maria, iar pe revers anul 1917. 

Panglica decorației este portocalie. 

Nr. inv. I 27295. 

Proveniență: A aparținut Nadejdei Balasinovici Otetelișanu. Donație Nadejda Maria 

Balasinovici, București, 1982. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 42-43; Martin et alii 2016, p. 146-148. 

 

16. Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. 

Descriere: Conferită tuturor participanților în Primul Război Mondial, Crucea 

Comemorativă este făcută din fier cu dimensiunea de 40 mm și cu extremitățile brațelor 

în formă rombică. 
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Pe aversul însemnului este înscrisă cifra regală FF cu coroana deasupra, iar pe 

revers anii războiului „1916-1918”. 

Panglica este formată din patru dungi albastru-închis și trei dungi verzi care 

alternează în mod egal. 

Nr. inv. I 25922. 

Proveniență: Donație Elisabeta Ghica, București, 1981. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 43; Martin et alii 2016, p. 152; Gherghe, Slabu 

2018, p. 312 (doar foto). 

 

17. Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918. 

Descriere: Conferită tuturor participanților în Primul Război Mondial, Crucea 

Comemorativă este făcută din fier cu dimensiunea de 40 mm și cu extremitățile brațelor 

în formă rombică. 

Pe aversul însemnului este înscrisă cifra regală FF cu coroana deasupra, iar pe 

revers anii războiului „1916-1918”. 

Panglica este formată din patru dungi albastru-închis și trei dungi verzi care 

alternează în mod egal. Pe panglică sunt aplicate trei barete metalice: JIU, ARDEAL, 

CARPAȚI. 

Nr. inv. I 43676. 

Proveniență: A aparținut sergentului Enache Nicolae. Donație Constantin Lupescu, 

Craiova. 

BIBLIOGRAFIE: Calianu 2006, p. 43; Martin et alii 2016, p. 152-154; Gherghe, Slabu 

2018, p. 312 (doar foto). 
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REVIEW: HUMAN SACRIFICE: ARCHAEOLOGICAL PERSPECTIVES 

FROM AROUND THE WORLD  

 
 

Laerke Recht, 2018. 

Cambridge: Cambridge University Press, 135 pages, 40 figures. ISBN: 

9781108728201. 

 

  

Human sacrifice probably elicits one of the most powerful emotional reactions 

among cases of mortuary depositions. Similarly to other atypical depositions it is also a 

contentious topic, with debates ranging from those who see the concept as a 

historiographic construct, as was the case of a project led by Elizabeth Graham at UCL1, 

to scholars interpreting this practice as having a social function in the construction of 

complex societies2. Between these extremes sits this short but sharp volume signed by 

Laerke Recht, a researcher specialised in the Bronze Age in the eastern Mediterranean, 

religion, gender and human-animal relations in the past. The volume is published as part 

of a new series, Cambridge Elements, which aims to propose a 'new concept in academic 

publishing' with concise introductions in arts and sciences related topics3. Therefore, the 

reader should view this book rather as a longer essay, which chooses five key areas and 

time periods to introduce the topic of human sacrifice. Nevertheless, the author goes 

through the main relevant points pertaining to the analysis of this liminal category of 

mortuary discovery. At the same time, it approaches the topic by taking an 

interdisciplinary perspective, which brings together different kinds of data towards the 

interpretation of such discoveries: archaeological, osteological, taphonomic, textual and 

iconographic.  

The volume is structured in seven chapters: Introduction, Near East, Egypt, 

China, Northern Europe, Mesoamerica, and Conclusions. At the end, an Appendix lists 

other cases of human sacrifice found in the published literature. The author opens the 

study by laying out in the Introduction some important themes for understanding 

sacrifice in past societies: its meaningful character, decoded in a cultural context, wide 

variability throughout contexts and time periods, and the importance of methodological 

guidelines, as well as caution in its interpretation. The definition Recht embraces is that 

of sacrifice as 'a religious ritual where a living being is deliberately killed in the process 

for the purposes of the event and usually in honor of a supernatural entity'4. She draws 

an informative list of indices that can suggest the presence of sacrifice in an 

archaeological context, both in terms of signs on the body (trauma), but also regarding 

                                                                 
1 https://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/directory/myth-human-sacrifice 

2 Watts et alii 2016. 

3 https://www.cambridge.org/gb/academic/elements 

4 Recht 2014 apud Recht 2018, p.3. 

https://www.ucl.ac.uk/archaeology/research/directory/myth-human-sacrifice#_blank
https://www.cambridge.org/gb/academic/elements#_blank
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the depositional context (e.g. bodies found in religious buildings, buried in the 

foundations of various constructions etc.) (p.4-6). The main types of sacrifices Recht 

discusses are mortuary sacrifices, with the sub-category 'retainer sacrifice' - individuals 

accompanying a 'master' in death, and construction related sacrifices.  

Given the limited space available, the author does not delve further into a 

methodological discussion, though it would have been interesting to see her opinion on 

more conservative takes, such as that proposed by Philippe Lefranc and colleagues5 who 

do not consider 'peripheral accompaniment' (where one typical funerary deposition is 

accompanied by several other atypical ones) as sacrifice - in Laerke Recht's terminology 

retainer sacrifices. In this claim, Recht cites George Basden6 who sees these bodies just 

having the role 'to accompany the chief into the great beyond' and not 'an atoning 

character' like human sacrifice has. Other authors7 observe the importance and 

recurrence of the display of extreme violence- 'over-kill' (through dismemberment, 

mutilation and restraints) associated with sacrifice, a factor absent in some of the 

discussed case studies in this volume. In other contexts, drawing a line between victims 

of conflict and sacrifice/ritual killing victims is also difficult, especially as both cases 

might leave a similar signature through a discard of enemies' bodies in non-funerary 

contexts (such as ditches and pits). This links to Jennifer Kerner's (2018, p.45) important 

distinction between funerary depositions which express a 'positive intentionality', and 

those discoveries marked by 'negative intentionality', refusing one a grave and simply 

discarding their body. However, as Recht makes explicit from the start, grouped under 

one modern label of 'sacrifice' would have been a variety of modes of dealing with 

bodies, and purposes structuring these practices; at the end of the day, researchers 

choose one interpretation over the other based on the contextual data available. 

Following on from this, we delve right into Chapter 1 which comprises evidence 

from the Royal Tombs at Ur and from four other sites in the Near East, with bodies 

found in foundation deposits, retainer and mortuary contexts. These are some of the 

most extraordinary cases where we see a main dead individual and other accompanying 

bodies ('retainer' sacrifices): e.g. in the Great Death Pit in Ur, six males and 68 females 

bodies were found, the women 'in mostly neat rows, each in fine dress, with silver or 

gold hair decorations and jewellery' (p.12). An extraordinary detail is the presence of 

lyres on top of some of the women, pointing to their role in life, and maybe in death too. 

In the next chapter the reader is taken to the banks of the Nile around 3000 BCE 

(slightly before and after). There, during the Predynastic and First Dynasty periods, 

Egypt royal tombs contain retainer sacrifices. Of interest are also discoveries from what 

Recht rightly calls the 'enigmatic funerary enclosures' at Abydos (p.28). These 

structures containing possible sacrificial victims were built at a distance from the royal 

cemetery and were enclosed by high walls, maybe serving as spaces of temporary ritual 

                                                                 
5 Lefranc et alii 2018, p.103. 

6 Basden 1921 apud  Lefranc et alii 2018, p. 103. 

7 e.g. Aldhouse-Green 2015, with other examples in Smith 2017 and Hodder 2019. 
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activity. In this chapter the author brings together archaeological data, with osteological 

information and iconographic interpretation.  

Chapter 4 looks at China during the Shang period (16th-11th c. BCE), where we 

encounter again sacrifices accompanying royal burials. This time though the bodies bear 

marks of beheading, restraints, dismemberment, or being buried alive (p.48). Besides 

these discoveries, archaeologists found construction deposits or sacrifices recorded on 

oracle bones of around 14197 individuals (p.52), most of whom were likely enemies of 

the Shang people. Compared with the Egyptian cases, mortuary sacrifices seem to point 

to the importance of an ancestor cult, with the sacrifices and funerary rituals actively 

turning a king into an ancestor.  

From here we are introduced to Northern Europe, to the bog bodies found in the 

UK, Denmark, Ireland, the Netherlands and Germany. Suffice to say that these 

discoveries raise numerous questions, with alternative interpretations ranging from 

executions and accidental deaths to funerary depositions. In this dedicated chapter we 

learn about fascinating case studies. These range from a possible Norwegian drowned 

queen to the bound German Kayhausen boy, including strange customs such as 'nipple 

cutting' documented in two bodies dated to the 4th-2nd c. BCE. It is possible that this 

practice was linked to nipple sucking rituals and Irish kings. At the same time, the 

chapter covers methodological problems and the significance of bogs as liminal places. 

It would have been illuminating to learn more about the cultural practices referenced 

throughout (e.g. bounding, nipple cutting, places and superstitions), but probably the 

format of the volume did not leave too much room for details. 

Lastly, Chapter 6 deals with Mesoamerica, the place which most people would 

probably associate with the idea of human sacrifices. Again, iconographic, textual and 

archaeological evidence are brought together to discuss the role of sacrifice in 

Mesoamerican cultures. The author takes stops at Teotihucan and its construction 

sacrifices, at Mayan and Aztec ball-game courts, and in Guatemala or Palenque where 

we find retainer sacrifices. A separate discussion is dedicated to heart removal. Most of 

these cases seem to bring forth the relation between sacrifices, state power, and public 

and mass display in Mesoamerican cultures. 

The Conclusions offer an overview of the themes discussed, with an interesting 

analysis on the performativity of sacrificial practices and their ideological implications. 

In essence, I think this is a well-written informative introduction to the topic of 

human sacrifice, moving elegantly from small scale case studies to large scale 

conceptual considerations. Bringing together several cases of potential human sacrifices 

has the benefit of highlighting the importance of methodological and theoretical 

considerations for those who encounter 'atypical' mortuary discoveries. The 

interpretation of deviant/atypical deposits is a topic which challenges interpretation in 

the scholarly literature, as similar evidence can take different meanings depending on 

the context: one can find infants who died a natural death under Neolithic or Medieval 

thresholds or foundations, while other children were ritually killed. Likewise, skull 

deposits are frequent Neolithic mortuary discoveries throughout the Balkans, possibly 

linked to ancestors' lineages and place-making strategies, which contrasts with the skulls 

of the decapitated victims in Chinese contexts, or those belonging to conflict victims in 
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ditches in certain German prehistoric sites, or of individuals curated in Aztec 

tzomapantlis. For such reasons, the topic of human sacrifice is one which requires 

caution, a clear methodological framework, context-based nuanced interpretation, and 

interdisciplinarity, qualities which are present in this volume. 

I think this volume would benefit both students, and specialists, osteologists and 

archaeologists alike. Given the accessible language, free of scientific jargon, the text 

would also make a pleasurable read for the general public. And as we are reminded 

throughout the volume, beyond initial shock or gore, studying the practice of human 

sacrifice reminds us of times long gone in which liminal places, times and people 

straddled the line between this world and the next, between the sacred and the mundane, 

between the world of the living, ancestors and gods. As Irish poet Seamus Heaney 

beautifully writes about such liminal places, bogs in his 'Kinship' poem: 

 

'I love this turf-face, 

it's black incisions, 

the cooped secrets 

of process and ritual' 
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CRONICA SIMPOZIONULUI „CERCETĂRI ARHEOLOGICE  

ȘI NUMISMATICE” (2015-2019) 
 

 

Dan Pîrvulescu, Vasile Opriș, Aurel Vîlcu 

 

 

În spiritul deschiderii către public și comunitatea științifică, Muzeul Municipiului 

București a inițiat Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice” propunându-și să 

susţină schimburile de experienţă şi mobilitatea specialiştilor în arheologie și numismatică, 

la nivel naţional dar şi internaţional, precum şi să ofere celor interesați prilejul de a fi la 

curent cu ultimele descoperiri şi cercetări din domeniu. Ajuns la a cincea ediție, Simpozionul 

„Cercetări Arheologice și Numismatice” este perceput ca un eveniment anual important în 

peisajul științific aducând în atenția publicului lucrările unor specialiști din țară dar și din 

Republica Moldova și Bulgaria. Încă de la început, manifestarea științifică a fost în strânsă 

legătură cu apariția anuală a unei noi publicații, Revista de Cercetări Arheologice și 

Numismatice, editată de Muzeul Municipiului București, în paginile căreia se regăsesc 

comunicări prezentate cu acest prilej.   

De-a lungul celor cinci ediții, succesul simpozionului a fost asigurat prin 

stabilirea de parteneriate cu instituții muzeale și de cercetare precum: Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române (2016-2019), Muzeul Civilizaţiei 

Gumelniţa Olteniţa (2015-2018), Muzeul Național de Istorie a României (2017), 

Muzeul Regional de Istorie Ruse (2015) şi Muzeul de Istorie Turtucaia (2015). 

Prezentăm aici, pentru posteritate, programele celor cinci simpozioane desfășurate între 

anii 2015 și 2019. 

  

 

SIMPOZIONUL „CERCETĂRI ARHEOLOGICE ȘI NUMISMATICE” 

 

Prima ediție, 26 iunie 2015 

Grand Hotel Continental 

 

Moderator, Dan Pîrvulescu 

Raluca Popescu, Dan Pîrvulescu, Archaeological research in the Historic 

Centre of Bucharest. 

Svetlana Velikova, The Medieval town of Cherven (Research during the period 

2002-2014). 

Georgi Mitev, Sacrificient stones from North-east Bulgaria; 8th century – first 

half of the 9th century. 

Done Șerbănescu, Cristian Schuster, Alexandru Morintz, The Dacian dava from 

Radovanu in the light of the new research. 

Theodor Ignat, Elena Gavrilă, Five Dacian features discovered at Dămăroaia, 

Bucharest. 

Nikola Rusev, Researched Late Hellenistic sites in Northeastern Bulgaria. 
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Rumyana Yordanova, Rousse Tell - Periodization and Synchronization. 

Vasile Opriş, Cătălin Lazăr, Parallelepipedic ceramic stands in the Early 

Eneolithic of the Lower Danube. 

Done Șerbănescu, Olga Androne, Spatial organization of the eponymous 

settlement of Gumelniţa culture. Preliminary observations. 

 

 

A doua ediție, 15 septembrie 2016 

Casa „Filipescu-Cesianu” 

 

Secţiunea Arheologie 

 

Moderator, Cristian Schuster 

Roxana Dobrescu, Piesele de obsidian din colecțiile gravittiene paleolitice din 

nord-vestul României. 

Adina Boroneanţ, Cei mai buni prieteni ai omului? Relaţia om-animal în 

perioada tranziţiei mezolitic-neolitic timpuriu la Porţile de Fier. 

Mădălina Dimache, Cristian Eduard Ştefan, Razvan Petcu, Greutăți de lut de la 

Şoimuş-La Avicola (Ferma 2), jud. Hunedoara. 

Cătălin Lazăr, Reprezentări ornitomorfe specifice comunităţilor Kodjadermen-

Gumelniţa-Karanovo VI. 

Theodor Ignat, Industria pietrei cioplite în așezările gumelnițene din jurul 

Bucureștiului. 

Adelina Darie, Considerații generale privind obiectele din metal din perioada 

neo-eneolitică din colecția Muzeului Municipiului București. 

Vasile Opriş, O istorie a artefactelor preistorice din Colecția „Maria și dr. 

George Severeanu”. 

Cristian Schuster, Elena Gavrilă, Laurenţiu Mecu, Despre topoarele de piatră 

din mediul culturii Tei. 

Radu Băjenaru, Pavel Mirea, Toporul de metal de la Roșiorii de Vede și câteva 

precizări cu privire la tipul Pădureni. 

 

Moderator, Radu Băjenaru 

Sorin-Cristian Ailincăi, Despre cronologia perioadei timpurii a epocii fierului 

la Dunărea de jos în lumina unor noi descoperiri. 

Despina Măgureanu, Observaţii asupra modalităţilor de identificare a 

atelierelor de mică metalurgie în zona extra-carpatică (sec. II-I a.Chr.). 

Sebastian Matei, Structuri de locuire în cetatea dacică de la Tîrcov, jud. Buzău. 

Alexandra Comşa, Georgeta El Susi, De-a face cu oasele. Analiza osteologică 

a materialului din campania 2015 de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. 

Alina Streinu, Situl Labraunda: cercetări recente la sanctuarul lui Zeus 

Ladrandos. 

Georgi Mitev, Research of the northern wall of the roman fortress 

Transmariska/Tutrakan, Bulgaria, in the years 2009-2012. 
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Ioan Carol Opriş, Alexandru Raţiu, Cercetări recente privind sistemul de 

fortificaţie al Porţii de Sud de la Capidava. 

Andrei Măgureanu, Discuţii privind ocuparea spaţiului în secolele VI-VII 

p.Chr. în zona Târgşorului Vechi. 

Cristina Pavel-Talmaţchi, Consideraţii privind ceramica de factură superioară 

descoperită în aşezările fortificate de la Oltina şi Hârşova. 

Deyan Rabovyanov, The fortification of Trapezitsa fortress – the second citadel 

of Bulgarian capital Tărnovo. 

Aurel Stănică, Fortificațiile otomane din nordul Dobrogei. 

Raluca Popescu, Dan Pîrvulescu, Elemente de infrastructură din Bucureştiul 

medieval. 

Bogdan Ciupercă, Observaţii cu privire la evoluţia conacului Pană Filipescu, 

Filipeștii de Târg, jud. Prahova. 

Bogdan Şandric, Proiectul european ArcLand. Cinci ani dedicaţi peisajului. 

 

Secţiunea Numismatică 

 

Moderator, Eugen Nicolae 

Aurel Vîlcu, Eugen Nicolae, Observații asupra monedelor histriene de argint 

din tezaurul de la Ivancea. 

Mihai Dima, Despre monedele de bronz histriene de tip Apollo-„Fedești”. 

Emanuel Viorel Petac, Un stater tomitan necunoscut de tip Lysimach din seria 

timpurie (ultima parte a sec. III a.Chr.). 

Steluţa Gramaticu, Despre pondurile de la Callatis în perioada autonomă. 

Theodor Isvoranu, Un tezaur monetar de la sfârşitul sec. III a.Chr. descoperit 

în nordul Munteniei. 

Stoyan Mihaylov, Roman coins at medieval site. The case of Trapezitsa fortress 

in Veliko Tarnovo. 

 

Moderator, Aurel Vîlcu 

Radu Dumitrescu, Notă preliminară asupra unui tezaur de monede imperiale 

romane descoperit recent la Desa, jud. Dolj. 

Gabriel Talmațchi, Noi aspecte privind circulaţia monetară în teritoriul rural 

tomitan (secolele II-V p.Chr.). 

Ana Boldureanu, O brățară din perioada Hoardei de Aur descoperită la 

Costești, raionul Ialoveni, Republica Moldova. 

Alina Pîrvulescu, Noi informații despre tezaurul descoperit la Bădila din cadrul 

colecţiei „Maria şi dr. George Severeanu”. 

Marius Blasko, Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit la Urziceni, jud. 

Ialomița. 

Dan Pîrvulescu, Aurel Vîlcu, Tezaurul de falsuri după monedele otomane din 

prima jumătate a secolului al XVIII-lea descoperit în Bucureşti (Calea Plevnei nr. 20). 
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Evenimentul s-a desfășoară sub coordonarea unui Consiliu Știinţific alcătuit din 

CŞ I Dr. Eugen Nicolae, Director, Institutul de de Arheologie „Vasile Pârvan” al 

Academiei Române, CŞ I Dr. Cristian Schuster, Institutul de de Arheologie „Vasile 

Pârvan” al Academiei Române şi Dr. Adrian Majuru, Director, Muzeul Municipiului 

Bucureşti. 

Comitetul de Organizare al acestei ediții a fost alcătuit din Dr. Dan Pîrvulescu, 

Șef Secția Istorie (Muzeul Municipiului Bucureşti), CŞ I Dr. Aurel Vîlcu, Institutul de 

de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Angelica Iacob, Șef Serviciu 

Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale (Muzeul Municipiului Bucureşti) şi 

Theodor Zavalaș, Director, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa.  

 

 

A treia ediție, 15-16 septembrie 2017 

Palatul Suțu 

 

Secţiunea Arheologie  

 

Moderator, Roxana Dobrescu 

Roxana Dobrescu, Vădastra. Reinterpretarea materialului paleolitic. 

Adina Boroneanţ, Mărgele de piatră și os în neoliticul timpuriu de la Porțile  

de Fier. 

Radu-Alexandru Dragoman, Ceramica neolitică din campania 2010 de la 

Vădastra-Dealul Cișmelei: o rediscutare a interpretărilor mai vechi privind cronologia 

relativă a sitului și a ansamblurilor ceramice. 

Adrian Bălășescu, Chinofagia în preistoria și protoistoria României. 

Radian-Romus Andreescu, Camelia-Mirela Vintilă, Plastica zoomorfă din 

colecțiile Muzeului Municipiului București. 

 

Moderator, Corina Borș 

Marian Neagu, Aspecte ale plasticii eneolitice la Dunărea de Jos. 

Vasile Opriș, Theodor Ignat, Figurine antropomorfe Precucuteni-Cucuteni în 

așezarea Boian-Gumelnița de la Chitila-Fermă. 

Theodor Ignat, Tomografia unei expoziții. Zeițe şi şamani în credințele 

străvechi. Plastica antropo-zoomorfa - de la artă la identitate. 

Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Vasile Opriș, Mădălina Voicu, Ionela 

Crăciunescu, Mihaela Golea, Adelina Darie, Cristina Covătaru, Ovidiu Frujină, Bogdan 

Manea, Mihai Florea, Considerații generale privind gestionarea și utilizarea spațiului 

de către comunitățile umane din Eneolitic. Studiu de caz - Sultana-Malu Roșu. 

Adelina Darie, Noi date tehnologice despre obiecte Eneolitice din cupru, 

descoperite în sud-estul României. 

 

Moderator, Ioan Carol Opriș 

Corina Borș, Considerații despre piesele de harnașament din depozitul Tărtăria I. 
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Despina Măgureanu, Sebastian Matei, Considerații asupra fibulelor 

descoperite în dava de la Cârlomănești. 

Valeriu Sîrbu, O suliță-sceptru descoperită în așezarea dacică de la Săvârșin 

(jud. Arad) și posibilele sale semnificații. 

Alina Streinu, Vasilica Lungu, Alexandre Baralis, Descoperirile de Epoca 

romană din teritoriul cetăților Argamum și Histria. Rezultate preliminare ale 

cercetărilor franco-române din perioada 2010-2016. 

Alexandra Dolea, Noi metode de cercetare pe situl arheologic de la Limyra, Turcia. 

Adrian Ardeț, Lucia Carmen Ardeț, Tibiscum. Cercetări arheologice 2016-2017. 

Ovidiu Țentea, Băi și îmbăiere din Dacia în timpul lui Traian. 

 

Moderator, Andrei Măgureanu 

Liana Oța, Romani și sarmați pe teritoriul orașului București. 

Ștefana Cristea, O statueta a zeiței Isis-Fortuna în însemnările lui Istvan Teglas. 

Interpretare iconografică. 

Andrei Măgureanu, Cătălin Constantin, O așezare din secolul al IV-lea p.Chr.? 

Date preliminare ale cercetărilor din situl Tei-Toboc. 

Alexandru Rațiu, Ioan Carol Opriș, O clădire cu funcție oficială în sectorul VII 

de la Capidava. Observații preliminare. 

Silviu Oța, Adrian Ardeț, Dimitrie Negrei, Cercetări arheologice în orașul 

medieval Caransebeș (jud. Caraș-Severin). 

Aurel Stănică, Niculina Dinu, Ceramica otomană descoperită la Noviodunum. 

Bogdan Ciupercă, Observații cu privire la evoluția conacului Pană Filipescu, 

Filipeștii de Târg, jud. Prahova. 

Raluca Moței, Andrei Măgureanu, Observații istorice și arheologice asupra 

străzii Zarafi. 

Bogdan Șandric, Marius Streinu, Oana Borlean, Mihaela Buruiană, Liviu Iancu, 

Patrimoniu la răscruce - Digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din 

județul Prahova - rezultate preliminare. 

 

Secțiunea Numismatică 

 

Moderator, Aurel Vîlcu 

Mihai Dima, Un tezaur de monede histriene de argint descoperit în Ucraina. 

Bogdan Constantinescu, Câteva considerații asupra primelor emisiuni 

monetare din bronz de la Histria în lumina analizelor compoziționale ale aliajului lor. 

Steluța Marin, Ponduri elenistice. 

Eugen Nicolae, Aurel Vîlcu, Mihai Ciocanu, Noi informații privind un tezaur 

de monede și podoabe descoperit în Republica Moldova. 

Miroslava Dotkova, O monedă pseudo-autonomă din Frigia descoperită la 

Aquae Calidae, regiunea Burgas. 
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Moderator, Ernest Oberländer-Târnoveanu 

Theodor Isvoranu, Observații pe baza studiului monedelor de la Tomis și 

Histria din colecția Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”. 

Emanuel Petac, Nicolae Popa, Despre un tezaur de denari încheiat la Traian 

provenind de la Sarmizegetusa. 

Radu Gabriel Dumitrescu, Marius Bâsceanu, Descoperiri monetare din castrul 

şi necropola de la Desa, jud. Dolj. 

Stoyan Mihaylov, Monede în circulație în peninsula Balcanică în secolele VI-

VII (date provenind din tezaure bizantine timpurii). 

Dan Pîrvulescu, Monedele Ţării Româneşti în timpul domniei lui Radu I. 

 

Moderator, Eugen Nicolae 

Alina Pîrvulescu, Considerații preliminare asupra unui „tezaur” cu monede ale 

Ţării Româneşti descoperit la Târgovişte. 

Monica Dejan, Un tezaur din secolul XVI descoperit la Ipoteşti (jud. Suceava). 

Cristiana Tătaru, Monede medievale provenind din săpăturile arheologice 

efectuate la Cetatea Enisala. 

Irina Cîrstina, Patrimoniul numismatic al județului Dâmbovița. 

Romeo Cîrjan, Un proiect inedit pentru prima bancnotă tiparită în două culori 

a BNR. 

Marius Blasko, Un tezaur de la începutul secolului al XVII-lea descoperit în 

județul Dolj. 

Octavian Buda, Efigia lui Asklepios/Esculap pe monede şi medalii, de-a lungul 

timpului. 

Gabriel Constantin, Trei medalii străine inedite aflate în patrimoniul Muzeului 

Municipiului București. 

 

Pe data de 16 septembrie 2017 a fost organizată o excursie documentară la 

Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi. Evenimentul s-a desfășoarat sub coordonarea 

unui Consiliu Știinţific alcătuit din Dr. Adrian Majuru, directorul Muzeului 

Municipiului Bucureşti, CŞ I Dr. Eugen Nicolae, directorul Institutului de de Arheologie 

„Vasile Pârvan” al Academiei Române şi Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul 

Muzeului Naţional de Istorie a Românei. 

Comitetul de Organizare al acestei ediții a fost alcătuit din Dr. Dan Pîrvulescu, 

director adjunct (Muzeul Municipiului Bucureşti), CŞ I Dr. Aurel Vîlcu (Institutul de 

Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române), Dr. Theodor Ignat, şef Secţia 

Arheologie (Muzeul Municipiului Bucureşti), Dr. Vasile Opriş, șef Secția Istorie 

(Muzeul Municipiului Bucureşti), Dr. Silviu Oța, șef Secția Arheologie (Muzeul 

Naţional de Istorie a Românei), CȘ III Dr. Corina Borș (Muzeul Naţional de Istorie a 

Românei), CȘ II Dr. Ovidiu Țentea (Muzeul Naţional de Istorie a Românei), Cristiana 

Tătaru, muzeograf (Muzeul Naţional de Istorie a Românei), Angelica Iacob, şef Serviciu 

Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale (Muzeul Municipiului Bucureşti) şi 

Theodor Zavalaș, Director (Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa). 

 



 

459 

 

A patra ediție, 13-15 septembrie 2018 

Muzeul George Severeanu 

 

Comunicări în plen 

 

Moderator, Dan Pîrvulescu 

Cătălin Lazăr, Vasile Opriș, Theodor Ignat, Mădălina Dimache, Marius Streinu, 

Adelina Darie, Mihaela Golea, Adrian Șerbănescu, Carol Căpiță, Valentin Parnic, 

Alfred Vespremeanu Stroe, Cristina Covătaru, Bogdan Manea, Ovidiu Frujina, Oana 

Borlean, Mihaela Buruiană, Alina Ciobotaru, Gumelnița: Rezultatele cercetărilor 

sistematice interdisciplinare din anul 2018. 

Theodor Ignat, Vasile Opriș, Adelina Darie, Mădălina Voicu, Mihai Florea, 

Constantin Haită, Mihaela Golea, Valentin Parnic, Cristina Covătaru, Bogdan Manea, 

Ovidiu Frujina, Sebastian Stan, Cătălin Lazar, Noi date privind locuirea off-tell de la 

Sultana-Malu Roșu. 

 

Secţiunea Arheologie 

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române 

 

Moderator, Roxana Dobrescu 

Alexandru Ciornei, Roxana Dobrescu, De la Dunărea inferioară la Prutul 

mijlociu și dincolo de Carpați: transfer de materii prime pe distanțe mari în Paleoliticul 

superior. 

Valentin Dumitrașcu, Estimarea sezonului de vânătoare în unele situri 

paleolitice din estul României. 

Adina Boroneanț, Meda Toderaș, Situl neolitic timpuriu de la Vădastra - La 

Georgescu. 

Camelia-Mirela Vintilă, Monica Mărgărit, Podoabe din materii dure animale 

descoperite în necropola de la Cernica. 

 

Moderator, Radu Băjenaru 

Adelina Darie, The metal ornaments from the KGK VI area. Recreating the 

social dimension through the archaeological context and typological forms. 

Bogdan Manea, Vasile Opriș, Theodor Ignat, Marian Gheţi, Mihaela Savu, 

Cătălin Lazăr, Considerații experimentale privind instalațiile neo-eneolitice de ars 

ceramica. 

Cristina Covătaru, Cornelis Stal, Ionela Crăciunescu, Mihai Florea, Ovidiu 

Frujina, Cătălin Lazăr, Noi date privind locuirile neo-eneolitice de pe Valea Mostiștei. 

Valentin Radu, Mihaela Golea, Mihaela Danu, Adrian Bălășescu, Studiu 

comparativ privind paleoeconomia comunităților umane documentate în așezările de la 

Gumelnița și Sultana-Malu Roșu, pe baza datelor arheozoologice și arheobotanice. 
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Moderator, Cătălin Lazăr 

Radian Romus Andreescu, Așezarea de tip tell de la Vitănești. O perspectiva 

inedită asupra interacțiunii om-mediu. 

Rumyana Yordanova, What can the vessels say? House inventories from Rousse 

tell settlement. 

Radu Băjenaru, Odaia Turcului şi Cetina: contacte est-vest în zona nordică a 

Balcanilor către sfârşitul bronzului timpuriu. 

Adrian Bălășescu, Costel Ilie, Depunerile de cai din cultura Noua de la 

Negrilești (județul Galați). 

 

Moderator, Valeriu Sîrbu 

Elena Gavrilă, Cercetări arheologice în arealul comunei Snagov. Campaniile 

de la Ghermănești și Ciofliceni. 

Despina Măgureanu, Raluca Kogălniceanu, Adrian Bălășescu, Înmormântări de 

câini descoperite recent pe teritoriul Bucureștiului. 

Valeriu Sîrbu, S-a utilizat câinele în alimentația geto-dacilor? 

Natalia Mateevici, Embleme de pe toarte de amfore de Sinope reprezentând 

zeități grecești (pe baza colecției de la Tyras). 

Petya Andreeva, Agonistic relation between the city and the sanctuary: a case 

study of Roman Thrace. 

 

Moderator, Alexandru Rațiu 

Ioan C. Opriș, Alexandru Rațiu, Începuturile Capidavei romane. Date 

arheologice despre primul castru și balneum-ul de la începutul secolului al II-lea. 

Ovidiu Țentea, Florian Matei Popescu, Date noi privind impactul armatei 

romane în nord-vesul Munteniei după razboaiele dacice. 

Alina Streinu, Veni, Vidi... Vicus. Așezarea romană de la Acis Suat și ocuparea 

spațiului rural în teritoriul histrian. 

Alexandru Arbunescu, Podoabe din aur din perioada romană târzie 

descoperite la Ostrov, județul Constanța. 

 

Moderator, Daniela Marcu Istrate 

Ioan C. Opriș, Raluca Moței, Noi abordări metodologice în studiul așezării 

medio bizantine de la Capidava. 

Adina Boroneanț, Andrei Măgureanu, Meda Toderaș, Cercetări arheologice 

recente în situl de la Dămăroaia.  

Adrian Ioniţă, Observaţii privind inventarul funerar al turanicilor din spaţiul 

cuprins între Dunărea Inferioară, Carpaţi şi Nistru în secolele X-XIII. 

Svetlana Velikova, The Area of the Medieval Krasen, District of Rousse - 

Publications and Artifacts. 

 

Moderator, Adrian Ioniţă 

Florin Gabriel - Petrică, Rezultate ale cercetării arheologice din Târgoviște, str. 

Grigore Alexandrescu nr. 26. Materialul arheologic din sec. al XVII-lea. 
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Sorin Cleșiu, Raluca Moței, Theodor Ignat,  Cartierul Evreiesc. Cercetări 

arheologice preventive în zona străzilor Iuliu Barasch și Cluceru Udricani. 

Daniela Marcu Istrate, Memorie ascunsă: practici funerare inedite ale 

aristocrației transilvănene în pragul epocii moderne. 

Aurel Stănică, Valentin Panait, Utilizarea GIS pentru delimitarea siturilor 

arheologice din teritoriul cetății Noviodunum. 

Andrei Măgureanu, Cătălin Constantin, Cornel David, Investigații geofizice și 

arheologie invazivă în biserici medievale.  

 

Secţiunea Numismatică 

Muzeul George Severeanu 

 

Moderator, Aurel Vîlcu 

Gabriel Talmațchi, Semne monetare și alte descoperiri din zona fortificației 

elenistice de la Albești (jud. Constanța). 

Emanuel Petac, Despre o nouă emisiune de stateri histrieni timpurii de la 

Lysimach. 

Mihai Dima, Contribuții privind circulația monedelor autonome de bronz emise 

la Istros. 

Steluța Marin, Un nou lot de ponduri de la Histria. 

 

Moderator, Emanuel Petac 

Corina Toma, Tezaurul monetar de la Feniș (jud. Arad). Studiul ștanțelor 

aplicat monedelor de tip Toc-Chereluș. 

Aurel Vîlcu, Despre proveniența unor monede de aur grecești și romane din 

colecțiile Muzeului Național de Antichități. 

Theodor Isvoranu, Sebastian Matei, Un tezaur de denari romani descoperit la 

Pârscov, jud. Buzău. 

Adriana Panaite, Aurel Vîlcu, Monede descoperite la Tropaeum Traiani.  

Dan Vasilescu, Stabilirea locului de batere a monedelor romane târzii de bronz 

cu exerga incertă. Emisiuni din perioada 354-378. 

 

Moderator, Eugen Nicolae 

Stoyan Mihaylov, Some remarks about monetary politics in the reign of 

Byzantine emperors Phocas (602-610) and Heraclius (610-641). 

Lilia Dergaciova, A. Djesmedjyan, Tezaurul de la sfârșitul secolului al XIV-lea 

descoperit la Țuțora (raionul Ungheni, Republica Moldova). 

Irina Cîrstina, Un tezaur de monede de aur din secolul al XIV-lea descoperit la 

Targoviște-Suseni. 

Alina Pîrvulescu, Monede divizionare de la Mircea cel Bătrân din colecţia 

„Maria şi Dr. George Severeanu”.  

Marius Blasko, The late sixteenth century hoard discovered at Gălbinași, 

Călărași County. 
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Moderator, Dan Pîrvulescu 

Ana Boldureanu, Un sigiliu medieval pentru țesături descoperit la Orheiul 

Vechi, Republica Moldova. 

Marius Gabriel Neculae, Un nou tezaur monetar descoperit la Blăjani, jud. 

Buzău (sec. XVI - XVII). 

Paul Dumitrache, Emisiuni de argint cu valoare ridicată ale statelor, orașelor 

și autorităților ecleziastice germane în circulație la Câmpulung, în secolul al XVII-lea. 

Analiza stilistică și tipologică a pieselor de 28 de stüweri din tezaurul descoperit la 

Crețișoara, Câmpulung Muscel. 

Aurelia Duțu, Date arhivistice despre o veche colecție de monede medievale 

românești. 

 

Moderator, Ana Boldureanu 

Dan Pîrvulescu, Marian Neagu, Un tezaur monetar din secolul al XVIII-lea 

descoperit la Oltina, com. Unirea, jud. Călărași 

Radu Gabriel Dumitrescu, Claudiu Munteanu, Medaliile lui Francisc Iosif I și 

ale Elisabetei de Bavaria din colecția Muzeului Național Brukenthal 

Monica Dejan, George Ostafi, O tranzacție numismatică la începutul secolului 

XX în Bucovina 

 

Pe data de 15 septembrie 2018 a fost organizată o excursie documentară la 

Muzeul Goleşti, Ştefăneşti, jud. Argeş. Colectivul de organizare al acestei ediții a fost 

alcatuit din Dr. Dan Pîrvulescu, Director adjunct (Muzeul Municipiului Bucureşti), Dr. 

Aurel Vîlcu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Dr. Vasile 

Opriş, Şef Secţia Istorie (Muzeul Municipiului Bucureşti), Dr. Theodor Ignat, Şef Birou 

Arheologie (Muzeul Municipiului Bucureşti) şi Theodor Zavalaş, Manager, Muzeul 

Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa. 

 

 

A cincea ediție, 19-20 septembrie 2019 

Muzeul George Severeanu 

 

Comunicări în plen 

 

Moderator, Dan Pîrvulescu 

Cătălin Lazăr, Vasile Opriș, Valentin Parnic, Mădălina Dimache, Theodor 

Ignat, Adelina Darie, Dan Pîrvulescu, Carol Căpiță, Adrian Bălășescu, Mihaela Golea, 

Valentin Radu, Gabriel Vasile, Cristina Covătaru, Ovidiu Frujina, Bogdan Manea, 

Theodor Zavalaș, Bogdan Șandric, Marius Streinu, Oana Borlean, Marian Tufaru, Vlad 

Manolache, Alina Iancu, Georgiana Dinu, Gumelnița 2019: Rezultate preliminare. 

Cătălin Lazăr, Theodor Ignat, Valentin Parnic, Cornelis Stal, Cristina Covătaru, 

Ovidiu Frujina, Bogdan Manea, Adrian Șerbănescu, Constantin Haită, Adelina Darie, 

Vasile Opriș, Dan Pîrvulescu, Adrian Bălășescu, Mihaela Golea, Valentin Radu, 
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Gabriel Popescu, Cristian Panaiotu, Mihai Florea, Date noi despre constructia off-tell 

de la Sultana. 

 

Secţiunea Arheologie 

 

Moderator, Cătălin Lazăr 

Vasile Opriș, Adina Boroneanț, Marta Petruneac, Marin Focșăneanu, Robert 

Sîrbu, Stelian Mihălceanu, Florin Constantin, Clive Bonsall, Tehnologia ceramicii 

neolitice timpurii din zona Porților de Fier. O abordare comparativă a unor vase 

autentice și experimentale din perspectiva tomografiei computerizate. 

Monica Mărgărit, Camelia-Mirela Vintilă, Industria materiilor dure animale 

din așezarea eneolitică de la Vidra (jud. Ilfov). 

Radian Andreescu, Katia Moldoveanu, Așezarea de tip tell de la Vitănești. O 

perspectivă inedită asupra interacțiunii om-mediu. 

Ana Ilie, Ceramica pictată din situl Moara din Groapă în contextul nord-

dunărean al culturii Gumelniţa. 

Ion Torcică, Ceramica gumelnițeană: intervenții pentru reutilizarea ei după 

deteriorare. 

 

Moderator, Eugen Sava 

Adelina Darie, Dragoş Mirea, Mădălina Dimache, XRF analyses on the 

Eneolithic copper ornaments from the Gumelniţa Civilisation Museum. 

Mariana Vasilache-Curoşu, Stanislav Ţerna, Johannes Müller, Knut Rassmann, 

Robert Hofmann, Kai Radloff, Vitali Rud, Andreea Vornicu-Ţerna, Stanislav Fedorov, 

Așezări cucuteniene de mari dimensiuni: cazul Stolniceni I (raionul Edineț, Republica 

Moldova). 

Vasile Diaconu, Elena Gavrilă, Mojare de piatră din epoca bronzului. 

Descoperiri vechi și noi. 

Tudor Soroceanu, Eugen Sava, Graniţa de vest a răspândirii cazanelor nituite 

de tip nord-pontic în bronzul târziu şi hallstattul timpuriu. 

Corina Borş, Noi consideraţii despre un colier din depozitul de bronzuri Vinţu 

II pe baza unor descoperiri recente. 

 

Moderator, Valeriu Sîrbu 

Natalia Mateevici, Mihai Ionescu, Ștampile noi de amfore grecești, descoperite 

în perimetrul așezărilor Moșneni și Dulcești (jud.Constanța). 

Valeriu Sîrbu, Plastica avimorfă din așezarea de la Mihai Viteazul (jud. 

Giurgiu) în contextul reprezentărilor figurative geto-dacice. 

Mariana Cristina Popescu, Roxana Bugoi, Despina Măgureanu, Sebastian 

Matei, Produse de sticlă din secolele II BC – I AD în Dacia pre-romană. Studiu de caz: 

piesele descoperite în aşezarea de la Cârlomăneşti. 

Sorin Cleşiu, Podoabe dreptunghiulare cu pandantive aflate în colecția „Maria 

şi dr. George Severeanu”. 
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Marius Streinu, Oana Borlean, Alina Streinu, Dan Pîrvulescu, Collecting 

violence. Revisiting Roman lamps with gladiatorial iconography from the “Maria and 

George Severeanu Collection”. 

Alina Streinu, Networks of trade in the rural inland. Local and imported pottery 

in between city and territory in Roman Dobroudja. 

 

Moderator, Ion Tentiuc 

Andrei Măgureanu, Așezarea de la Ipotești, jud. Olt: aceleași descoperiri, alte 

interpretări. 

Ion Tentiuc, Considerații privind pătrunderea, staționarea și raporturile 

enclavelor vikinge. 

Radu Văcălie, Theodor Ignat, Sorin Cleşiu, Elena Gavrilă, Alexandra 

Vasilievici, O locuinţă aparţinând culturii Dridu din situl Bucureşti – Pepiniera 

Nordului. 

Raluca Moței, Theodor Ignat, Vasile Opriș, Sorin Cleșiu, Dan Pîrvulescu, 

Locuințe și locuitori din secolul al XIX-lea în perimetrul Curții Vechi din București. 

 

Secţiunea Numismatică 

 

Moderator, Eugen Nicolae 

Gabriel Talmațchi, Noi date de interes privind semnele monetare prin prisma 

cercetărilor recente. 

Mihai Dima, Un tezaur de monede histriene de argint de la începutul secolului 

IV a. Chr. 

Emanuel Petac, Din nou despre die-sharing şi atelierul bosporan. Cazul 

staterilor Lysimach de la Byzantion şi Istros. 

Irina Cârstina, Un mic tezaur din secolul I a.Chr. descoperit la Mărginenii de 

Sus (Dâmbovița). 

 

Moderator, Aurel Vîlcu 

Gabriel Talmațchi, Dan Vasilescu, Aspecte privind prezența monedelor romane 

timpurii la Ulmetum (sec. I-III p.Chr.). 

Steluţa Marin, Monede grecești pontice din vremea lui Commodus. 

Stoyan Mihaylov, Radoslav Gushterakliev, The Hoard of Roman denarii (II-III 

cen.) from Lom (ancient Almus). 

Theodor Isvoranu, Descoperiri monetare la Romula, 2017-2018. 

 

Moderator, Emanuel Petac 

Lilia Dergaciova, Dan Pîrvulescu, Tezaurul București-Giulești din colecția 

„Maria şi dr. George Severeanu” risipit și parțial identificat. 

Paul Dumitrache, Dragoș Mirea, Activitatea monetară în Transilvania, în 

lumina încercărilor de reformă a monedei de argint din anii 1442 și 1444. 

Corina Toma, Tezaurul monetar de la Groși (jud. Bihor). Polturile poloneze în 

tezaurele transilvănene din prima jumătate a secolului al XVII-lea. 
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Dan Pîrvulescu, Alina Pîrvulescu, Adriana Roşca, Monede medievale din aur 

aflate în patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti. 

 

Moderator, Dan Pîrvulescu 

Aurel Vîlcu, Un tezaur monetar din timpul războiului ruso-austro-turc din anii 

1787-1792 descoperit la Vispești, jud. Buzău. 

Ana Boldureanu, Descoperiri monetare recente din centrul istoric al 

Chişinăului. 

Aurelia Duțu, Documente noi privind constituirea colecției numismatice a 

Muzeului Al. Saint Georges (anii 1932-1940). 

Radu Gabriel Dumitrescu, Claudiu Munteanu, Medaliile lui Ludovic al XIV-lea 

din colecţia Muzeului Naţional Brukenthal. 

 

Colectivul de organizare al acestei ediții a Simpozionului a fost alcatuit din Dr. 

Dan Pîrvulescu, Director adjunct (Muzeul Municipiului Bucureşti), Dr. Aurel Vîlcu, 

Cercetător științific I (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române), 

Dr. Vasile Opriş, Şef Secţia Istorie (Muzeul Municipiului Bucureşti) și Dr. Theodor 

Ignat, Şef Birou Istorie Veche și Arheologie (Muzeul Municipiului Bucureşti). 
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Abrevieri / Abbreviations: 
 

AJN American Journal of Numismatics, New York. 

AMN Acta Musei Napocensis, Cluj Napoca. 

AMP Acta Musei Porolissensis, Zalău. 

AnB (S.N.) Analele Banatului, Serie Nouă, Arheologie-Istorie, Timișoara. 

ANS American Numismatic Society, New York. 

ANSMN American Numismatic Society Museum Notes, New York. 

Antiquity Antiquity. A Quarterly Review of Archaeology, Cambridge. 

AÖAW-PhHK Anzeiger. Österreichische Akademie der Wissenschaften. 

Philosophisch-Historische Klasse. 

AÖG Archiv für Kunde Österreichischer Geschichts-Quellen, Viena. 

Apulum Acta Musei Apulensis, Alba Iulia. 

ArchÉrt Archaeologiai Értesítő, Budapest. 

Arheovest Arheovest, Szeged / Timișoara. 

BA Biblioteca de Arheologie, București. 

Balcania Institutul de studii și cercetări balcanice, București. 

BAR I.S. British Archaeological Reports, Oxford. 

BB Bibliotheca Brukenthal, Sibiu. 

Be-JA Bulgarian e-Journal of Archaeology. 

BHAB Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, Timișoara. 

BI-PSA Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie, Tulcea. 

BM Bibliotheca Marmatia, Baia Mare. 

BMA Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia. 

BMJT Buletinul Muzeului Județean Teleorman, Alexandria. 

BMS Bibliotheca Musei Sabesiensis, Sebeș. 

BS Bibliotheca Septemcastrensis, Sibiu. 

BT Bibliotheca Thracologica, București. 

CA Cercetării arheologice, București. 

CAB Cercetări Arheologice în Bucureşti, Bucureşti. 

CCA Cronica Cercetărilor Arheologice din România. cIMEC, 

Bucureşti. 

CCDJ Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călărași. 

CH Coin Hoards, Londra. 

CN Cercetări Numismatice, Bucureşti. 

CNA Cronica Numismatică și Arheologică, București. 

CRAI Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et 

Belles Lettres, Paris  

Crisia Crisia, Oradea. 

CWArch Current World Archaeology. 

Dacia Dacia. Revue d’Archéologie et d’Histoire Ancienne. Nouvelle 

Série, Bucureşti. 

DMÉ A debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen. 

EDR Ephemeris Dacoromana. Annuario della Scuola Romena di 

Roma, Roma. 
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IGCH M. Thompson, O. Mørkholm, C. Kraay, An Inventory of Greek 

Coin hoards, New York, 1973. 

JAMÉ A nyíregházi Jósa András Múzeum évkönyve, Nyíregyáza 

MBGAEU Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, 

Ethnologie und Urgeschichte, Berlin. 

MCA Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti. 

MIM Materiale de Istorie şi Muzeografie, Bucureşti. 

MΩMOΣ MΩMOΣ, Debrecen. 

NC Numismatic Chronicle, Londra. 

NZ Numismatische Zeitschrift, Berlin 

OA Opitz Archaeologica, Koloszvár. 

PMMB Publicaţiile Muzeului Municipiului Bucureşti, Bucureşti. 

Price M. J. Price, The coinage in the name of Alexander the Great 

and Philip Arrhidaeus, Zürich-London. 

Proceedings 

Deva 

Proceedings Deva, Deva. 

PZ Praehistorische Zeitschrift, Berlin. 

RA (S.N.) Revista Arheologică, Serie Nouă, Chișinău. 

RBN Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie, Bruxelles. 

RCAN Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, București. 

RN Revue numismatique, Paris 

SAA Studia Antiqua et Archaeologica, Iași. 

Sargetia (S.N.) Sargetia. Acta Musei Devensis, Serie Nouă, Deva. 

SCIV(A) Studii şi Cercetări de Istorie Veche (și Arheologie), Bucureşti. 

SCN Studii şi cercetări de numismatică, Bucureşti. 

StComSM Studii și comunicări. Satu Mare. 

SUBBH Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Historia, Cluj-Napoca. 

SympThrac Symposia Thracologica, București. 

ŠZ Archeologického Ústavu Slovenskej Akadémie Vied, Nitra. 

UPA Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, 

Bonn. 

Terra Sebus Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, Sebeș. 

Thraco-Dacica Thraco-Dacica, București. 

TRET Történelmi és Régészeti Értesitö, Timişoara. 

Tyragetia (S.N.) Tyragetia, Serie Nouă, Chișinău. 

TI Tyragetia International, Chișinău. 

Ziridava Ziridava, Arad. 

ИАИ Известия на Археологическия институт. 

РП Разкопки и проучвания. 
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NORMELE DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRILOR  

DESTINATE PUBLICĂRII 

 

 

Colegiul de Redacţie al Revistei de Cercetări Arheologice şi Numismatice va 

întâmpina cu interes egal contribuţiile colegilor istorici dar şi ale specialiştilor din 

domeniile înrudite, cu potenţial de integrare în cunoaşterea istorică. 

În condiţiile în care, respectând rigorile de expresie academice, lucrările 

transmise Colegiului de Redacţie îşi propun să transmită rezultate ale unor cercetări 

originale, să supună dezbaterii opinii, teme şi abordări inovative în domeniul arheologiei 

şi numismaticii, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice va fi onorată să-şi 

ofere paginile pentru găzduirea lor. 

Lucrările vor fi transmise redacţiei în format electronic, într-un singur folder, 

arhivat, care să conţină textul (format pagină 24x17 cm, Times New Roman, 11 pt., la 

un rând, pe o singură coloană, notele de 9 pt., numerotate de la 1-n, la subsolul paginii) 

şi ilustraţia. 

Toate materialele trebuie redactate în program MS Office Word (salvate în 

versiune min. 2016), vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: titlu, autori, 

rezumat, cuvinte-cheie, bibliografia, lista ilustrațiilor. Aceasta din urmă trebuie să 

specifice în mod clar, dacă este vorba de figuri, tabele sau planșe. 

Figurile şi planşele trebuie la rândul lor trimise individual, în formă electronică, 

la o rezoluție cât mai mare (min. 300 dpi). De fiecare dată se va indica, pentru fiecare 

dintre ele, numărul figurii, numărul imaginii în cadrul planșei. Pentru planşe 

numerotarea va fi continuă, de la 1-n, fără a se reîncepe la fiecare planșă (ex: pl. I, nr. 

1-10, pl. II, nr. 11-20). Fotografiile obiectelor trebuie să fie la scara 1:1, indicându-se 

de fiecare dată, dacă este cazul, creşterea scalei (2x sau mai mult). Este esențial ca 

prelucrarea digitală a acestor fotografii (în Adobe Photoshop, Corel Draw, etc) să fie 

una cât mai bună. 

Lucrarea va fi însoțită în mod obligatoriu de: 

-Titlul tradus în limba engleză/franceză/germană, în cazul lucrărilor redactate 

în limba română; 

-Un rezumat cuprins între 150-300 de cuvinte în limba română şi tradus în limba 

engleză/franceză/germană; 

-Cel puțin cinci cuvinte cheie în limba română şi limba 

engleză/franceză/germană; 

-Date despre autor redactate după următorul model: IONESCU Gheorghe, este 

....., în cadrul ....., e-mail ..... 

Sistemul de citare va avea următoarea structură: 

Carte 

-Notă: Tomescu 2004, p. 57. 

 

-Bibliografie (la sfârșitul textului): Iulia Tomescu, Studiul resturilor lemnoase 

în arheologie. Paleoecologie şi Paleoetnografie, Târgovişte, 2004. 

Articol 
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-Notă: Nicolae 2010, p. 79. 

-Bibliografie (la sfârșitul textului): E. Nicolae, Un tezaur din vremea lui Mircea 

cel Bătrân descoperit la Titu., SCN, I (XIII), 2010, p. 69-83. 

Bibliografia va trebui însoțită și de o listă cu abrevierile folosite (ex. RCAN – 

Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, București), care va fi plasată la 

finalul textului. 

Textul notei se va repeta de fiecare dată, chiar și dacă autorul și lucrarea citată 

sunt aceleaşi. 

Evaluarea articolelor trimise spre publicare Revistei de Cercetări Arheologice 

şi Numismatice se desfăşoară după următoarea procedură: 

-Articolul trebuie trimis electronic într-un singur director arhivat, care să conţină 

manuscrisul şi ilustraţia în conformitate cu normele de redactare menţionate anterior. 

-Destinatarul este redactorul şef al revistei, care evaluează compatibilitatea 

materialului cu misiunea revistei precum şi calitatea sa ştiinţifică. 

-În cazul unei prime evaluări pozitive, trei redactori desemnează cel puţin doi 

referenţi aparţinând Comitetului Ştiinţific sau externi dacă este posibil. Referenţii vor fi 

specialişti reputaţi în domeniul şi tema principală a materialului. 

-Evaluarea va dura cel mult o lună şi va ţine cont de următoarele aspecte: 

noutate şi originalitate; nivelul ştiinţific al lucrării; rezultatele obţinute şi impactul lor 

în plan ştiinţific. 

-În funcţie de analiza evaluatorilor şi de comentariile acestora, Colegiul de 

Redacţie va decide publicarea materialului în forma prezentată, publicarea cu corecturi 

(majore sau minore) sau respingerea lucrării. 

Eventuale modificări ale normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării 

în Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice vor putea fi consultate pe 

www.muzeulbucurestiului.ro, pagina web a Muzeului Municipiului Bucureşti. 

 

Colegiul de Redacţie 

 

http://www.muzeulbucurestiului.ro/

