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Conţinutul acestui articol reprezintă dezvoltarea unui fragment al tezei
mele de doctorat, susţinută în anul 2013 la Universitatea de Vest din Timişoara.
Până în anul 20111, la Tibiscum au fost descoperite izolat un număr de 30
de monede emise în secolul IV p. Chr. O piesă (un AE 2 emis de Constans)
a fost descoperită în castru, o altă monedă (un AE 2 emis de Vetranio) a fost
descoperită pe raza castrului sau a aşezării civile, restul de 28 de piese monetare
au fost descoperite în aşezarea civilă.
Repartiţia acestor monede pe emitenţi, nominale şi ateliere monetare este
următoarea:
a) castru:
1) Constans – 1 AE 2; Siscia; 348 – 350
b) aşezarea civilă:
1) Constans – 1 AE 3; Siscia; 341 – 346 sau 347 – 3482
2) Constans – 1 AE 2; Constantinopol; 346 – 3503
3) Constantius II – 1 AE 3; Siscia; 347 – 3484
4) Constantius II – 1 AE 2; Thessalonic; 3515
5) Constantius II – 1 AE 2; Constantinopol; 351 – 3546
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Fără a avea acces la piesele monetare păstrate în colecţia Muzeului Judeţean de Etnografie şi
al Regimentului de Graniţă Caransebeş, în afara celor publicate deja.
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Constantius II – 1 AE 2; Sirmium; 351 – 3547
Constantius II – 1 AE 2; Thessalonic; 351 – 3568
Constantius II – 1 AE 3; Sirmium; 351 – 3549
Constantius II – 1 AE 3; Sirmium; 351 – 35410
Constantius II – 1 AE 3; Sirmium; 351 – 35411
Constantius II – 1 AE 3; Constantinopol; 351 – 35412
Constantius II – 1 AE 3; Thessalonic; 351 – 35413
Constantius II – 1 AE 3; Thessalonic; 351 – 35414
Constantius II – 1 AE 3; Heraclea; 351 – 35415
Constantius II – 1 AE 3; atelier monetar neidentificat; an emitere: 337 – 36116
Constantius II – 1 AE 3; atelier monetar neidentificat; an emitere: 337 – 36117
Constantius II – 1 AE 3; atelier monetar neidentificat; an emitere: 337 – 36118
Constantius II – 1 AE 3; atelier monetar neidentificat; an emitere: 337 – 36119
Constantius II – 1 AE 3; Sirmium; 355 – 36120
Constantius II – 1 AE 3; Sirmium; 355 – 36121
Constantius II pentru Constantius Gallus – 1 AE 2; Constantinopol;
351 – 35422
Constantius II pentru Constantius Gallus – 1 AE 2; Siscia; 351 – 35423
Constantius II pentru Constantius Gallus – 1 AE 3; atelier monetar neidentificat; 351–35424
Constantius II pentru Constantius Gallus – 1 AE 2; Sirmium; 351 – 35425
Constantius II pentru Iulianus – 1 AE 3; Sirmium; 355 – 36126
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26) Iulianus – 1 AE 3; atelier monetar neidentificat; 361 – 36327
27) Valentinianus I – 1 AE 3; Siscia; 364 – 36728
28) imitaţie barbară după o monedă de tip AE 2 emisă de Constantius II29
c) raza castrului sau a aşezării civile:
1) Vetranio; 1 AE 2; Siscia; 350
După cum se poate observa, cele 30 de piese monetare au fost emise de
cinci împăraţi, cea mai veche monedă a fost emisă de Constans între anii
341 – 346/347 – 348 sau 346 – 350, cea mai recentă fiind emisă de Valentinianus I
în perioada 364 – 367.
Emitentul cu cele mai
multe monede pentru
secolul IV p. Chr. este
Constantius II – 23 de piese;
urmează apoi Constans – 3
piese; Vetranio, Iulianus,
Valentinianus I, fiecare
figurează cu câte o piesă
(diagrama 1).
Diagrama 1 / Diagram 1
În funcţie de dinastii,
dinastia
Constantiniană
(aici l‑am inclus şi pe
Vetranio) figurează cu
numărul cel mai mare de
piese emise – 28, următoarea dinastie, dinastia
Valentiniană aflându-se la
foarte mare distanţă – o
piesă (diagrama 2).
Diagrama 2 / Diagram 2
Toate piesele monetare
sunt din bronz.
În funcţie de nominale, avem 10 monede de bronz de modul 2, 19
monede de bronz de modul 3 şi o imitaţie barbară după o monedă de bronz
de modul 2.
În ceea ce priveşte atelierele emitente a acestor monede situaţia se
prezintă astfel:
27
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a) Sirmium (provincia Pannonia Secunda) – 8 monede; toate emise în
timpul domniei lui Constantius II, în perioada 355 – 361 p. Chr. Sirmium (atelier
monetar aflat în imediata apropiere, în sud-vestul fostei provincii) începe să
bată monedă în anul 320 p. Chr., atelierul monetar foarte activ în 324 p. Chr.,
în timpul războiului împotriva lui Licinius, este închis în 325 – 326 p. Chr.
datorită deschiderii officinei de la Constantinopol; acest atelier este redeschis
pentru a bate monedă pentru Constantius II în timpul campaniei împotriva
lui Magnentius, la sfârşitul verii anului 351, şi emite monedă până în timpul
domniei lui Valentinianus I şi Valens, când în 364 – 367 este închis din nou;
reîncepe să funcţioneze în anul 378, dar emite doar monede de aur şi argint,
ultimele emisiuni datează din perioada 393 – 395 p. Chr.30
b) Siscia (provincia Pannonia Savia) – 6 monede; Constans – 2 piese emise
la Siscia, Constantius II – 2 piese, Vetranio şi Valentinianus I – fiecare cu câte o
piesă. Siscia (atelier monetar aflat în apropiere, la sud-vest de fosta provincie),
a fost unul dintre cele mai productive ateliere monetare europene ale epocii,
începe să bată monedă în anul 262 p. Chr., în timpul lui Gallienus, şi funcţionează neîntrerupt până la sfârşitul secolului IV p. Chr. (387)31.
c) Thessalonic (provincia Macedonia Secunda) – 4 monede; toate piesele
emise în timpul domniei lui Constantius II, în perioada 351 – 354. Thessalonic
(atelier monetar aflat în sudul peninsulei Balcanice), emite monedă din timpul
Tetrarhiei (298/299); începând cu anii 308 – 309 devine unul dintre cele mai
importante ateliere monetare din sudul balcanic; este închis în timpul domniei
lui Leon I32.
d) Constantinopol (provincia Europa) – 4 monede; Constans – o piesă,
Constantius II – 3 piese. Atelierul monetar din Constantinopol îşi începe activitatea în anul 326; datorită faptului că oraşul devine capitala Imperiului Roman
şi apoi a Imperiului Roman de Răsărit, atelierul monetar de aici are cea mai
prolifică şi persistentă producţie a monedelor de bronz, dintre toate atelierele
monetare estice, bătând monedă de bronz până în 498 (Anastasius); funcţionează neîntrerupt până în 145333.
e) Heraclea (provincia Europa) – o monedă emisă de Constantius II între
anii 351 – 354. Atelierul monetar din Heraclea emite din anul 291, din timpul
domniei lui Diocletianus, după anul 325 importanţa lui scade foarte mult din
cauza atelierului monetar de la Constantinopol, supravieţuirea sa datorându-se
mai degrabă inerţiei aparatului guvernamental decât utilităţii sale; îşi încetează
activitatea în timpul domniei lui Leon I34.
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Harta 1. Principalele centre pannonice care au aprovizionat cu monedă Tibiscum‑ul
în sec. IV. / Map 1. The main Pannonic centers that provided Tibiscum with currency
in the 4th century.

În urma celor arătate mai sus se observă conturarea unui centru pannonic
(Sirmium, Siscia) de aprovizionare cu monedă pentru Tibiscum (Harta 1).
Numărul monedelor provenite din atelierele monetare aflate în partea
centrală (dioceza Pannonia) a Imperiului (14 piese) este mai mare decât cel al
monedelor provenite din atelierele monetare (9 piese) ce aparţineau diocezelor
est-europene ale Imperiului (Harta 2), această situaţie indicând orientarea mai
puternică a legăturilor economice ale Tibiscum‑ului spre zona central-vestică a
Imperiului35. Acest lucru este normal deoarece Sirmium (Pannonia Secunda),
principalul atelier monetar furnizor de monedă (descoperită izolat), este în
imediata vecinătate a Banatului, iar Siscia (Pannonia Savia), un alt important
atelier monetar al perioadei, furnizor de monedă pentru Tibiscum, este situat
în apropierea Banatului, şi este de asemenea normal ca aprovizionarea cu
monedă să fie făcută de la cele mai apropiate ateliere monetare. Cele două
provincii – Pannonia Secunda şi Pannonia Savia – făceau parte din dioceza
Pannonia, care la rândul ei, aparţinea de Praefectura Italiae, de aici rezultând că
Tibiscum a fost în sfera de influenţă politico-economică a părţii central-vestice
a Imperiului. Faptul că prin poziţia sa geografică Banatul antic se învecina direct
35
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Harta 2. Atelierele monetare care au furnizat monedă pentru Tibiscum în sec. IV. /
Map 2. Mints that provided Tibiscum with currency in the 4th century.

şi era dependent de provincia romană ce se găsea în sud-vestul său (Pannonia
Secunda) a contribuit la dezvoltarea acestei zone şi implicit a Tibiscum‑ului în
funcţie de evoluţia politico-economică a acestei provincii romane.
Majoritatea pieselor au fost emise în perioada 351 – 361 (351 – 354 → 5 piese,
355 – 361 → 3 piese).
Numărul cel mai mare de monede au fost emise în timpul domniei lui
Constantius II – 24 piese (am inclus aici şi piesa emisă de Vetranio).
Monedele, în funcţie de atelierele monetare unde au fost emise, fac tranziţia
de la tipul de circulaţie monetară caracteristic zonei pannonice la cel caracteristic zonei estice a Imperiului, Banatul antic, implicit Tibiscum, fiind la zona
de confluenţă dintre diocezele vestice şi cele estice, acest lucru reflectându-se în
circulaţia monetară.
Pentru a avea o imagine cât mai reală asupra circulaţiei monetare de la
Tibiscum în secolul IV p. Chr. am ales pentru comparaţie alte două aşezări
romane din fosta provincie Dacia, una aflată pe aliniamentul Dunării (Drobeta)
şi una aflată în interiorul arcului carpatic (Apulum).
La Drobeta s‑au descoperit izolat un număr de 479 monede emise în
secolul IV p. Chr., dintre care 78 de piese monetare fiind găsite în perimetrul
oraşului antic36 şi 401 piese monetare în castru37.
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Cea mai veche monedă a fost emisă de Diocletianus în 302 – 303 p. Chr.38,
cea mai recentă a fost emisă de Arcadius 383 – 39239.
Repartiţia acestora pe emitenţi, în ordine descrescătoare, este următoarea:
Constantius II – 144 piese; Constantinus I – 115 piese; Constantinus II – 50 piese;
Valens – 35 piese; Constans – 32 piese; Valentinianus I – 21 piese; Iulianus – 12
piese; Gratianus – 12 piese;
Valentinianus II – 8 piese;
Licinius – 7 piese; Galerius
– 5 piese; Arcadius – 4
piese; Constantius Chlorus
– 2 piese; Diocletianus – o
piesă (diagrama 3).
Monedele au fost emise
de un număr de 14 împăraţi
Diagrama 3 / Diagram 3
(am inclus şi tetrarhii).
În funcţie de dinastii,
dinastia
Constantiniană
figurează cu numărul cel
mai mare de piese – 353,
urmează apoi dinastia
Valentiniană – 76 piese,
pe ultimul loc situându-se
dinastia Theodosiană cu
4 piese (diagrama 4).
Toate piesele monetare
Diagrama 4 / Diagram 4
sunt din bronz.
În ceea ce priveşte atelierele monetare de emitere a acestor monede situaţia
se prezintă astfel:
a) Siscia – 107 piese
b) Thessalonic – 101 piese
c) Cyzic (provincia Hellespontus) – 32 piese. Probabil şi‑a început activitatea sub Gallienus, emisiunile sale monetare de bronz au fost numeroase şi
continue, este unul dintre principalele ateliere monetare ale Imperiului pentru
această perioadă, este închis ca majoritatea monetăriilor estice de Leon I40.
d) Heraclea – 27 piese
e) Constantinopol – 23 piese
f) Sirmium – 21 piese
38
39
40

Stîngă 1998, 163.
Stîngă 1998, 182.
LRBC II, 96; RIC VII, 636; RIC VIII, 86; Bíró-Sey 2002, 70.

274

g) Nicomedia (provincia Bithynia) – 17 piese. Îşi datorează importanţa ca
atelier monetar faptului că Diocletianus alege ca acest oraş să îi fie reşedinţă
estică, emite monedă din anul 294 până în timpul lui Leon I41.
h) Antiohia (provincia Syria Prima) – 15 piese. Conform lui Tacitus,
începe să emită din timpul lui Vespasianus, a fost o monetărie cu o producţie
şi o varietate de tipuri monetare egalată de foarte puţine monetării, a avut o
importanţă deosebită şi a funcţionat până la cucerirea oraşului de către perşi în
secolul VII42.
i) Aquileia (provincia Venetia et Histria) – 11 piese. Până la pierderea Italiei
de către Magnentius, în 352, atelierul monetar de aici a fost important şi activ
emiţând multiplii de aur şi argint în plus faţă de monedele ce le emitea regulat în
toate cele trei metale; după 352 producţia sa se reduce dramatic, continuă totuşi
să emită, monedele sale putând fi detectate până în sec. V, în jurul anului 425
îşi încetează activitatea (timp de zece ani, 324 – 325 monetăria a fost închisă)43.
j) Ticinum (provincia Liguria)– 9 piese. Emite monedă din timpul lui
Aurelienus, importanţa monetăriei scade după ce Constantinus I îşi întăreşte
poziţia şi în partea de est a imperiului şi este închisă la sfârşitul anului 326 –
începutul anului 32744.
k) Arelate (provincia Viennensis) – 3 piese. Îşi începe activitatea în 313,
în sec IV îşi schimbă de mai multe ori numele, în 328 primeşte numele de
Constantina în onoarea lui Constantinus II, revine la numele de Arelate după
moartea acestuia în 340, pentru ca în 353 Constantius II să îl denumească iar
Constantina, nume care îi rămâne până în 475 când este închis şi atelierul
monetar de aici45.
l) Alexandria (provincia Aegyptus) – 2 piese. Atelierul monetar de aici,
începând de la reforma monetară a lui Diocletianus emite monedă de argint,
bronz şi tetradrahme, emite în mod constant monedă de bronz până în timpul
domniei lui Honorius şi Theodosius II (408 – 423), după o sincopă considerabilă
există o emisiune finală pentru Leon I, 454 – 47446.
m) Roma (provincia Tuscia et Umbria) – o piesă. Atelierul monetar de
la Roma a început să funcţioneze din secolul V a. Chr., în timpul perioadei
republicane şi o mare parte din timpul existenţei Imperiului, fiind principala
monetărie care a aprovizionat Imperiul cu monedă, apoi odată cu domnia lui
Septimius Severus importanţa sa începe să treptat să scadă; după anul 400
41
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p. Chr. este principalul atelier monetar care furnizează monedă de bronz pentru
partea vestică a Imperiului, fiind închis în anul 47647.
n) Lugdunum (provincia Lugdunensis Prima) – o piesă. Atelierul monetar
de aici a fost deschis în anul 44 a. Chr. de către Senat; a fost o monetărie importanţă considerabilă, a bătut multe emisiuni monetare din toate cele trei metale48.
La aprovizionarea cu monedă a Drobetei, în secolul IV p. Chr. au contribuit
14 ateliere monetare, dintre care 7 erau amplasate în partea de vest şi centralvestică a Imperiului şi 7 din partea balcanică şi estică a Imperiului (Harta 3).
Numărul monedelor emise de atelierele monetare localizate în partea balcanică
şi de est a Imperiului este mai mare (217 piese) faţă de numărul monedelor emise
de monetăriile din partea de vest sau central-vestică a Imperiului (153 piese).

Harta 3. Atelierele monetare care au furnizat monedă pentru Drobeta în sec. IV. / Map 3. Mints
that provided Drobeta with currency in the 4th century.

Cu toate că numărul cel mai mare de monede (107 piese) provine de la
Siscia (provincia Pannonia Savia), acest lucru ne indică doar faptul că acest
atelier monetar fiind cel mai apropiat de Drobeta, monedele acestei monetării
au ajuns aici într‑un număr ceva mai mare.
Se observă conturarea unui centru balcanic (Thessalonic, Cyzic, Heraclea,
Constantinopol) de aprovizionare cu monedă a Drobetei în secolul IV p. Chr.
Acest aflux provenit din atelierele monetare situate în zona balcanică a Imperiului
indică influenţa economică a provinciilor balcanice asupra Drobetei.
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Prin poziţia sa geografică, Drobeta se învecina direct şi era dependentă de
Dacia Ripensis (dioceza Dacia), această vecinătate contribuind la dezvoltarea
Drobetei în funcţie de evoluţia politico-economică a acestei provincii romane.
La Apulum au fost descoperite izolat un număr de 76 monede49.
Cea mai veche monedă a fost emisă de Licinius în 312 – 313 p. Chr.50, iar cea
mai recentă a fost emisă în 388 – 393 p. Chr., în timpul dinastie Theodosiene51.
Repartiţia acestor piese monetare în funcţie de emitenţi este următoarea: Licinius – 3 monede; perioada 313 – 316 – o monedă; Constantinus I
– 21 monede; fiii lui Constantinus I (Divus Constantinus) – o monedă; perioada 337 – 340 – o monedă; Constantinus I – o monedă; Constans – o monedă;
Constantius II – 25 monede; Magnentius – o monedă; perioada 355 – 361 – o
monedă; Valentinianus I – 7 monede; Valens – o monedă; Gratianus – o monedă;
Valentinianus II – 2 monede; perioada 378 – 388 – o monedă; perioada 388 – 393
– o monedă; sec. IV – 2 monede nedeterminate (diagrama 5). Emitentul cu cele
mai multe monede este Constantius II – 25 piese; urmează apoi Constantinus
I – 21 piese; Constans – 7 piese; Valentinianus I – 7 piese; Licinius – 3 piese;
Valentinianus II – 2 piese;
Constantinus I, Magnentius,
Valens, Gratianus, fiecare
figurează cu câte o piesă
(diagrama 5).
După cum se observă,
monedele au fost emise de
zece împăraţi. Toate aceste
monede sunt de bronz.
În funcţie de dinastii,
Diagrama 5 / Diagram 5
dinastia
Constantiniană
figurează cu numărul cel
mai mare de piese emise
– 57, urmează dinastia
Valentiniană – 11 piese,
dinastia Theodosiană – o
piesă (diagrama 6).
În ceea ce priveşte atelierele monetare de emitere
a acestor monede, situaDiagrama 6 / Diagram 6
ţia este următoarea: Siscia
49
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– 29 monede; Thessalonic – 7 monede; Sirmium şi Constantinopol – fiecare
cu 4 monede; Arelate, Aquileia, Roma, Heraclea, Cyzic, Antiohia – fiecare
cu 2 monede. Monedele descoperite izolat la Apulum provin de la 10 ateliere
monetare, 5 dintre acestea fiind situate în partea central-vestică şi vestică a
Imperiului, celelalte 5 fiind situate în zona balcanică şi a Asiei Mici (Harta 4).
Atelierele monetare situate în diocezele vestice ale Imperiului au un aport de
39 de monede, iar cele situate în diocezele estice contribuie cu 16 monede. Şi
în acest caz, ca şi la Tibiscum, se observă conturarea unui centru pannonic de
aprovizionare cu monedă, atelierele monetare din Siscia (Pannonia Savia) şi
Sirmium (Pannonia Secunda) figurând cu numărul cel mai mare de monede
descoperite izolat (33 piese) la Apulum.

Harta 4. Atelierele monetare care au furnizat monedă pentru Apulum în sec. IV. /
Map 4. Mints that provided Apulum with currency in the 4th century.

Conform analizei făcute, se poate observa că, în funcţie de atelierele
monetare, circulaţia monetară la Apulum se aseamănă în multe privinţe cu cea de
la Tibiscum52, monedele romane de bronz emise în sec. IV ajungând la Apulum
pe filieră bănăţeană, pe valea Mureşului şi a Bistrei53. În secolul IV p. Chr.,
Apulum (situat în zona Transilvaniei centrale) făcea parte dintr‑o regiune în
care Imperiul Roman îşi mai exercita doar autoritatea nominală, numărul relativ
mare de monede descoperite izolat aici indicând faptul că Imperiul era interesat
de menţinerea relaţiilor comerciale şi obţinerea de materii prime de aici (în
52
53
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special sare). De asemenea, prezenţa monedelor indică locuirea Apulum‑ului,
chiar dacă aşezarea îşi pierduse atributele oraşului roman clasic54.
În urma analizei monetare făcute asupra celor trei situri se observă că la
Tibiscum circulaţia monetară este mult mai modestă (asta dacă nu luăm în
calcul şi tezaurul monetar de sec. IV descoperit aici) decât în celelalte două
situri analizate, Tibiscum situându-se pe ultimul loc în ce priveşte circulaţia
monetară pentru perioada luată în discuţie (Harta 5). În ciuda numărului
relativ modest de monede găsite izolat în aşezarea civilă de la Tibiscum, găsirea
acestora indică revenirea administraţiei imperiale romane în zonă, ne arată că
în secolul IV p. Chr. exista aici un sistem economic bazat pe monedă, sistem
economic caracteristic Imperiului; de asemenea, pe baza circulaţiei monetare
se poate certifica locuirea romană târzie la Tibiscum pentru secolul IV p. Chr.
Existenţa acestor monede indică continuitatea de locuire, cel puţin a unei
părţi a fostului oraş roman, supravieţuirea acestui “oraş”, dar care nu mai avea
atributele de urbanitate ale vechiului oraş roman clasic55.

Harta 5. Atelierele monetare care au furnizat monedă pentru Apulum, Drobeta și Tibiscum
în sec. IV. / Map 5. Mints that provided Apulum, Drobeta and Tibiscum with currency in the
4th century.
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Găzdac, Suciu, Alföldy-Găzdac 2009, 12.
Benea 1996, 53.
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MONETARY CIRCULATION AT TIBISCUM
IN THE 4TH CENTURY A.D.
Abstract
The isolated discoveries of coins offer important clues regarding the inhabitance
continuity in a certain settlement; they indicate the degree of development of that particular
settlement, the intensity of monetary circulation also indicating the level of economical
development achieved by the analyzed settlement. This study represents a comparative
analysis on three Roman settlements of the former province Dacia, thus the conclusions of
the study being relevant for the determination of the monetary circulation of the 4th century
A.D. for these sites.

