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Apariţia acestei lucrări nu ar fi fost posibilă fără materialele puse la dispoziţie cu generozitate  

de către specialişti în numismatică, colecţionari, instituţii, case de licitaţie sau magazine on-line 

prin reprezentanţii lor. Tuturor acestora le aduc mulţumiri, şi în mod special:  dl. Eugen Petac ( 

Academia Română şi preşedintele Societăţii Numismatice Române ), dl. Mihai Dima ( Banca 

Naţională a României ), dl. Virgil Ioniţă ( secretar general al Societăţii Numismatice Române ), 

dl. Jochen ( user forum ancient coins). 

Casele de licitaţie, magazinele on-line şi reprezentanţii acetora către care se îndreaptă 

recunoştinţa şi mulţumirile noastră sunt: Münzen & Medaillen GmbH1 - dl. Joachim Stollhoff; 

Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, Osnabrück2 şi proprietarului imaginilor:  Lübke & 

Wiedemann, Stuttgart - d-na Cristina Welzel; Numismatik Lanz München3 - dl. Dr. Hubert 

Lanz; Jean Elsen & ses Fils s.a.4 – dl. Philippe Elsen; Classical Numismatic Group, Inc. 5 - 

dl. Dale Tatro; GORNY & MOSCH Giessener Münzhandlung Gmbh6 – d-na Marina Kaloshina 

dar mai ales dl. Dr. von Mosch.   

Nu în ultimul rând mulţumirile noastre se îndreaptă către marile instituţii de cultură, fără de care 

numismatică modernă ar fi de neconceput: Wildwinds7, Ancient coins search engine8, 

Forum ancient coins ( oamenilor pasionaţi care îşi prezintă ideile şi colecţiile pe acest forum )9 

şi nu în ultimul rând  Hardvard Art Museum10.  
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7
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8
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9
  http://www.forumancientcoins.com/  
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Cuvânt înainte 

 

 Această carte se doreşte a fi, în primul rând, un instrument de identificare şi datare a 

monedelor histriene emise pentru Septimius Severus şi familia sa, adică un catalog numismatic 

pe baze cronologice şi tipologice. Din acest motiv, nu am intrat în ample consideraţii istorice, 

etnico-religioase sau aprofundate studii metrologice ( ponderale ). Acolo unde lucrurile nu au 

fost clare sau există dispute, mai mult sau mai puţin aprinse, am folosit doar ce este evident 

fără a intra în miezul problemei sau fără a folosi o variantă sau alta. Acesta este motivul pentru 

care am utilizat, spre exemplu, sintagma „Zeu călare” şi nu Mithras, Cavaler Trac, Erou 

Danubian, Darzales - Serapis etc . 

 Opţiunea pentru o ediţie electronică a avut la baza câteva motive principale. Pentru a nu se 

pierde nimic din frumuseţea monedelor prin tipărirea cărţii pe hârtie şi ( nu în ultimul rând ) 

pentru a putea dărui această carte tuturor pasionaţilor de numismatică histriană ( în special) şi 

de numismatică în general.  

 Pe lângă rolul ei de instrument numismatic, această carte se doreşte a fi şi declaraţia mea de 

dragoste pentru cetatea Istros. Acel loc special de care fie  te îndrăgosteşti de la prima vedere, 

fie niciodată şi de care îndrăgostindu-te, îl iubeşti toată viaţa necondiţionat.  

 Dorinţa mea este ca această carte să fie doar un început. În lucru se găseşte un al doilea 

studiu ce va trata într-o manieră asemănătoare seriile monetare emise de atelierul histrian de la 

începuturile sale în epoca romană ( cu primele emisiuni posibil pentru Hadrian dar mai sigur  

documentat pentru Antoninus Pius )  până la încetarea definitivă a activităţii ( cu ultimele 

emisiuni dedicate lui Gordian III ). Cine doreşte să-mi transmită o părere legat de această carte 

sau doreşte să facă cunoscute materiale numismatice ( aflate în colecţii publice sau private ) ce 

nu se regăsesc aici dar se află în directă legătură cu subiectul, pot să o facă trimiţându-mi un e-

mail pe adresa: beldianub@yahoo.com .   

 

Bogdan Beldianu 

Bucureşti 2013 

 

mailto:beldianub@yahoo.com
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Cronologia 

 

 Cronologia şi tipologia monedelor, emise la Istros pentru Septimius Severus şi familia sa, a fost 

realizată urmând un model, oarecum matematic, format din axe pe două direcţii: o axa 

temporară, verticală, străbătută de axele orizontale ale seriilor monetare. 

  Baza succesiunii cronologice, pe axa temporara a serilor monetare, în principal în cazul 

monedelor emise de Istros pentru Septimius Severus, este dată de tipul monetar „Zeu călare”. 

Tip  pentru care s-a putut urmării o evoluţie cronologică liniară, de la Commodus până la 

Caracalla şi chiar după acesta. Datarea succesiunilor cronologice s-a făcut, în special, prin 

asocieri ale tipurilor monetare identice prezente pe emisunile histriene ale mai multor membrii ai 

familiei imperiale, ţinând cont de repere istorice clare din viaţa acestora sau prin asocierea cu 

tipologiile monetare oficiale romane.  

 Stabilirea seriilor monetare s-a făcut atât  prin asocierea aversurilor cu reversurile identice 

comune căt şi prin încadrări de genul: o  primă serie dedicată persoanei ca Caesar urmată de o 

serie dedicată aceleiaş persoane ca August ( cazul împăratului Geta ) sau având la bază 

trăsături sau atribute personale ale împăratului: vârsta, prezenţa sau absenţa bărbii (forma ei ) 

sau a cocului, etc ( în cazul Septius Severus, Caracalla, Iulia Domna ) . Deşi, cu siguranţă, în 

unele situaţii ( ex. Carcalla cu barbă, seria III în catalog ) avem de a face cu mai multe serii de 

emisuni monetare distincte cronologic ce urmează a fi puse în valoare de descoperiri sau studii 

viitoare.  

  Pentru Septimius Severus au fost reliefate cinci serii cronologice distincte. Pentru acest 

împărat o serie monetară poate avea un singur tip de avers, identic şi comun tuturor tipurilor din 

serie ( spre exemplul seria II ) dar şi două sau chiar trei tipuri de avers ( cap laureat sau bust 

cuirasat şi drapat ), ca în cazul seriei I şi poate chiar a seriei IV şi V în cazul cărora nu s-a putut 

stabilii o relaţie de succesiune chronologică între ele ci doar în relaţie cu seria III. 

La cea mai veche dintre acestea ( SS-S1 în catalog ), tipul monetar „Zeu călare” prezintă 

interesante analogii cu tipul similar anterior din vremea lui Commodus11 . Astfel, atât pe 

monedele histriene pentru Commodus, din ultima serie, cât şi pe monedele pentru Septimius 

Severus, din prima serie dedicată acestui împărat de monetăria histriană, „Zeul călare” are două 

atribute comune: coroană murală şi un obiect lunguieţ, neidentificat, aflat între pieptul zeului şi 

coama calului. În descoperirile sculpturale romane, din arealul dobrogean, cea mai apropiată 

                                                           
11

 Moushmov, nr. 162.  



6 
 

analogie ar fi o lucrare în ronde-bosse ( fragmentară din păcate ) găsită la Tuzla   şi provenind 

din Col. H. Slobozianu, în care personajul călare spre dreapta ( identificat ca fiind Cavalerul 

Trac )  are în mâna dreaptă un rhyton ( corn de băut )12. Pe monedele histriene pare însă a fi 

mai mult o fiinţă sau poate chiar un simbol falic în cazul unor emisiuni ( vezi mai jos planşa I ), 

dar a cărei încadrare mai strictă se lasă pentru moment aşteptată.  

  

 

 

D 

Planşa I. „Zeul călare” cu coroană murală şi rhyton sau alt obiect neidentificat, aflat între pieptul 

zeului şi coama calului, la emisiunile histriene pentru Commodus ( A şi B ) şi prima serie pentru 

                                                           
12

 Scorpan 1967, pg. 55, nr. 25 în catalog.  
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Septimius Severus ( C ) şi o statuetă a Cavalerului Trac de la Tuzla cu rhyton în mâna dreaptă ( 

D ). 

 

Şi stilistic, cele două serii ( Commodus ultima serie, Septimius Severus prima serie ) se 

aseamănă în maniera de redare a crupei, piciorelor şi atitudinii generale a  calului cu botul 

ridicat şi vizibil deschis. Ca diferenţe, notăm apariţia, la monedele de acest tip, pentru seria I  

Septimius Severus,  unui element nou faţă de emisiunea anterioară pentru Commmodus: „Zeul 

călare” are pe cap sub coroana murală  o bonetă frigiană, la  SS-S1T1, şi poate o cască cu 

urechi sau coarne frontale la  SS-S1T4 ( monedele fotografiate în catalog ).  

 

      

Planşa II. Căciula ( casca ) „Zeului călare” cu coarne sau urechi aşa cum apare la seria I T 4 ( A 

) sau seria II ( B ) pentru Septimius Severus. 

Acestui atribut i se adaugă, în spatele calului ( între crupă şi coadă ), un altul: o coloană în 

vârful căreia se află o pasăre cu aripile strânse. Stabilirea limitei cronologice inferioare a seriei I 

este relativ simplă fiind data de anul 193, rămas în istorie ca anul celor cinci împăraţi, dar şi ca 

anul urcării  pe tronul cezarilor a împăratului Septimius Severus. De limita chronologică 

inferioară, bănuim că, se apropie mai mult SS-S1T3, dar acest lucru va fi confirmat sau infirmat 

de apariţia în viitor a unor noi monede aparţinând acestei serii. Limita chronologică superioară a 

seriei necesită însă o discuţie mai aprofundată. Prezenţa tipului de revers, cu bustul lui 

Caracalla laureat şi drapat ( portret foarte tânăr specific primilor ani ca August ), împinge limita 

cronologică superioară a seriei dincolo de anul 198 ( anul în care Caracalla devine August ). Nu 

este exclus ca aparitia acestor tipuri monetare, avându-l pe revers pe Caracalla, să fie în 

strânsă legătură cu momentul numirii acestuia ca August, deşi legenda nu indică direct acest 

eveniment. Absenţa din serie a unor emisuni care să-l aibă şi pe Geta ( ca Caesar ) şi prezenţa 
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unor astfel de emisiuni în seria următoare restrâng limita superioară a seriei, undeva, în 

apropiere de anul 198. Portretul lui Caracalla adolescentin ( din primele serii monetare dedicate 

acestuia ) nedepăşind,  în cadrul monetăriei romane oficiale, anul 204 dChr13.  

 Seria I are, aşadar, în acest moment14 , cinci tipuri monetare date de încrucişarea a trei tipuri 

de avers cu trei tipuri de revers. Atributele specifice seriei de ordin artistic sunt: o realizare 

aspră cu tendinţă schematică, vizibilă, mai ales, la emisiunile histriene pentru Commodus şi 

cele din prima serie Septimius Severus cu „cap laureat”. Portretistica aversului este  „îndulcită” 

la monedele din seria I Septimius Severus de tip „bust cuirasat drapat”, fapt ce ne duce cu 

gandul, fie la două secvenţe cronologice distincte, în cadrul aceleiaş serii, fie la doi artişti 

contemporani diferiţi ca persoană şi stil.  Acestor atribute artistice li se adaugă şi căteva 

elemente de grafie şi semne de monetărie. În primul rând, este vorba, de grafia literei „C” scris 

ca un patrulater fără o latură ( şi trecut în catalog cu simbolul ”[„ ) pe  aversul şi reversul 

monedelor: SS-S1T1 şi SS-S1T3; doar pe aversul monedei la SS-S1T2, sau doar pe reversul 

monedelor la SS-S1T4 şi SS-S1T6. Un alt element de grafie, tipic seriei I, este continuarea în 

legenda ICTPIHNΩN a particulei NΩN răsturnată, chiar când aceasta se găseşte în exergă 

(SS-S1T1, 2 , 4 şi 5 ), pentru T2 şi T5, care folosesc reversul identic cu Caracalla tânăr, 

legenda oraşului ICTPIHNΩN este scrisă pe două rânduri sub bustul lui Caracalla în forma 

ICTPH/NΩN cu NΩN răsturnat pe rândul doi. Un al treilea element grafic, specific acestei serii, 

este semnul de monetărie steaua cu opt raze aflată sub capul laureat al împăratului, la SS-

S1T1, T2 şi poate T3 şi care în cazul SS-S1T4 şi T5 se regăseşte în câmpul dreapta al 

aversului sub forma unei stele cu şase raze, poziţia şi forma fiind identică cu a stelei  prezente 

şi la seria II. Aceste elemente grafice, specifice seriei şi combinarea lor în cadrul tipurilor 

monetare din seria I, înclină balanţa spre considerarea, totuşi, a cel puţin două secvenţe 

cronologice distincte în cadrul primei serii histriene pentru Septimius Severus: SS-S1 etapa 1 

căruia îi aparţin  SS-S1T1, T2 şi T3 şi SS-S1 etapa 2 cu SS-S1T4 şi T5, acestora adaugându-

se şi SS-S1T6, care, graţie rigurozităţii nemţeşti cu care a fost înregistrat de B. Pick15, a putut fi 

încadrat în această serie chiar şi în absenţa unei imagini grăitoare.  

  Seria II, pentru Septimius Severus, este cea mai omogenă serie dedicată acestui împărat de 

atelierul monetar histrian, folosind practic un singur avers , pe care îl considerăm identic pentru 

toate cele şapte tipuri cunoscute ale seriei. Aversul este de tip: cap laureat, cu barba tunsă 

scurt, al împăratului spre dreapta, stea ( cu patru raze ) în câmp dreapta ( regăsită la toate 

tipurile seriei, acolo unde, starea de conservare a monedelor cunoscute a permis acest lucru ) şi 

legenda AY·K·Λ·CЄΠ-CЄYHPOC·Π cu neseminificative diferenţe date de starea de conservare 

                                                           
13

 RIC IV a, schimbarea de fizionomie  urmărind emisiunile oficiale are loc în 203-205, trecându-se de la 
portretul adolescentin (gradual de la RIC 69, anul 203, până la RIC 79, anul 204 ) la cel tânăr fără barbă  
( începând cu RIC 80  anul 205 ).  
14

 Este vorba de monedele cunoscute nouă în acest moment. Este de aşteptat ca în viitor să apară şi alte 
tipuri pentru toate seriile prezente în catalog.  
15

 Pick 1898, pg. 173, moneda nr. 499. Prin descrierea din celebrul catalog aflăm că aversul este de tip 
bust  laureat, cuirasat, darapat, iar pe revers are scris I[TPIHNΩN caracterul [ specific doar primei serii 
pentru Septimius Severus.  
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a monedelor sau de lectura, mai mult sau mai puţin exactă, a celor care au publicat iniţial 

moneda16.  

 Subordonarea chronologică faţă de seria I este dată tot de „zeul călare”, care, în cadrul seriei, 

are două tipuri monetare ce asigură şi bazele datării seriei noastre. Acesta îşi pierde unele 

atribute: coroana murală şi elementul neidentificat dintre pieptul zeului şi coama calului, dar 

păstrează acea căciulă sau cască apărută la SS-S1 şi îi apar alte câteva atribute noi: cornul 

abundenţei purtat de zeul călare pe umărul stâng şi altarul cu flacără în faţa calului. Coloana, 

având o pasăre în vârf, îşi schimbă uşor poziţia în cadrul general al compoziţiei găsindu-se în 

spatele calului şi nu între crupă şi coadă ca la seria anterioară. Faţă de seria trecută, calul îşi 

schimbă piciorul ridicat , acum având pe cel anterior stânga, el rămânând aşa la toate seriile 

ulterioare ( atât pentru Septimius Severus, cât şi pentru ceilalţi membrii ai familiei dar şi ai 

dianstiei ).  Cele două emisiuni, de tipul „Zeu călare” din serie, au reprezentări identice, dar la 

SS-S2T1, acesta se îndreaptă spre dreapta, în vreme ce la SS-S2T1 el se află în oglindă spre 

stânga.  SS-S2T1 foloseşte un revers identic cu emisiunea histriană pentru Geta Caesar ( G- 

S1T1 ) iar dacă adaugăm şi emisiunea SS-S2T3, având ca revers pe Geta călare şi legenda 

ICTPIHNΩN / ΓЄTΛC K, avem, pe lângă confirmarea  datării aproximative a seriei, în perioada 

în care au fost emise monedele pentru Geta cu titlul de Caesar aproximativ 198 – 209 dChr17, şi 

limita sa superioară.  Tipul  SS-S2T3 ( cu Geta Caesar călare ) poate fi pus în directă legătură 

cu emisiunea oficială RIC 64a/b, datată în ultimul an în care Geta poartă titlul de Caesar18.  

 Seria IIa este reprezentată de o apariţie până acum singulară, o emisiune histriană având pe 

avers bustul laureat, drapat şi cuirasat al împăratului spre dreapta, barba tunsă scurt, stea cu 

şase raze în câmp dreapta, legenda AY K•Λ•CЄ-Π• - CЄY HPOCΠ, cu un revers de tipul Tyche  

cu kalatos în picioare spre stânga, cu cornul abundenţei în mâna stângă şi cârma în mâna 

dreaptă, în stânga altar cu flacără, iar în dreapta vultur pe delfin. Datorită similitudinilor stilistice, 

dar mai ales prezenţei stelei cu şase raze în câmpul aversului, am legat această serie de seria 

II şi, pentru a nu strica omogenitatea acesteia, am denumit-o seria II a. Steaua, ca marcă de 

atelier, neaparând decât la seriile I şi II emise la Histria ( Istros ) pentru Septimius Severus. 

Relaţia chronologică cu seria II neputând fi detaliată pe baza acestei singulare ( până acum ) 

apariţii, propunem o datare similară pentru seria IIa respectiv după 198 până în 209 dChr.  

 Omogenitatea  seriei III, pentru Septimius Severus, este dată de un singur tip de avers având 

capul împăratului laureat spre dreapta cu barba lungă împărţită în patru şuviţe  Relaţia 

chronologică,  atât cu seria II cât şi cu  seria IV,  este asigurată de cele două emisiuni de tip 

„Zeu călare” ale seriei. Prima emisiune ( SS-S3T1 ) este în directă legătură cu emisiunea 

similară din seria precedentă, având ca element comun altarul cu flacără în faţa calului, altar ce 

va dispărea la următoarea emisiune de acest tip a seriei, dar şi la emisunile similare din 

celelalte serii pentru Septimius Severus. Ca elemente de noutate, faţă de seria precedentă, este 

pierderea de către  „zeul călare” ( SS-S3T1 ) a două atribute: boneta ( casca ) şi cornul 

                                                           
16 Este cazul monedei SS-S2T3 din catalog unde primii editori ai monedei au trecut un Є la fianlul 

legendei, vezi: Pauker 1939, pg. 154, moneda nr. 4.   

17
 Despre tipurile oficiale emise pentru Geta ca Caesar a se vedea RIC IV a, pg. 78-80.   

18
 Idem, pg. 84.  
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abundenţei. Va primi, în schimb, pe cap kalatos-ul. Coloana cu pasăre işi schimbă poziţia 

avansând spre crupa calului, dar găsindu-se figurată în plan secund faţă  de cal, coada acestuia 

aflându-se peste coloană.  

La a doua emisune de tip „zeu călare”, a seriei III, dispare altarul cu flacără, coloana cu pasăre 

trece în prim plan iar întreaga compozitie este identică din punct de vedere al  atributelor 

prezente cu emisunea similară din seria următoare (S IV ). Cele două emisuni asigură relaţia 

cronologică a seriei III, după seria II şi înainte de seria IV, dar, din păcate, limitele cronologice 

nu pot fi stabilite prin asocieri directe. Ele rămânând a fi stabilite doar prin deducţie în intervalul, 

de altfel foarte restrâns, 209-210 dChr.  

  Următoarele două serii ale atelierului histrian emise pentru Septius Severus, S IV şi SV, pentru 

care nu s-a putu stabili o relaţie de succesiune chronologică intre ele ( putând foarte bine să fie 

contemporane ), sunt situate chronologic după seria III, datându-se în anii 210-211.  

 Omogenitatea seriei IV este dată de aversul comun tuturor tipurilor din serie având  capul 

împăratului laureat spre dreapta, cu barba lungă împărţită în două şuviţe principale, cea de jos 

mai subţire. Seria IV are tipul „zeu călare” ( SS-S4T1 ) identic ca atribute cu SS-S3T2.  

 Efigia împăratului pe aversul seriei V este similară cu efigia seriei IV, doar că, acum ne aflăm în 

faţa unui bust laureat şi cuirasat. Tipul  „zeu călare”, varianta 1 ( S5T1V1 ), este identic 

compoziţional cu seria IV, dar pentru  variantele de la 2 la 4 ( S5T1V2 - S5T1V4 )  coloana 

monolit este înlocuită cu o coloană formată din globule ( o coloană globulară ).  

 Datarea  seriei IV în 210-211 dChr este asigurată, relativ indirect şi de compoziţia comună a 

reversului tipului SS-S4T2 ( Septimius Severus ) cu C-S3T4V1 ( Caracalla tip databil între 210-

217 ) unde Kybela are aceleaşi atribute şi poziţie, diferite atât faţă de seria III cât şi faţă de seria 

V pentru Septimius Severus.  

 Cronologia celor cinci serii de emisiuni histriene pentru Septimius Severus, abia schiţate cu 

această ocazie, va putea fi lămurită în viitor atât prin apariţia de noi tipuri monetare şi implicit de 

noi conexiuni asigurate de acestea, dar şi prin analogii cu serii monetare din alte cetăţi vest 

pontice unde s-au constatat similitudini tipologice, dar şi artistice, în principal în maniera de 

redare a efigiei imperiale. Astfel, pot fi delimitate trăsături distincte ale fizionomiei împăraţilor ce 

prin analogii între emisunile provinciale sau cele oficiale imperiale să contribuie alături de alte 

elemente ( legende sau tipuri  monetare ) la încadrarea cronologică a  acestora.   

 Pentru Iulia Domna  s-au  conturat trei serii monetare distincte ale atelierului histrian din care 

doar prima serie ( JD- S1 ), pe baza reversurilor identice ( JD-S1T1 identic cu SS-S1T1 şi JD-

S1T2 identic cu SS-S1T3 ), a putut fi datata în intervalul cronologic: 193 dChr - cca 198 dChr ( 

dar nu mai târziu de 205 dChr ). Pentru celelalte două serii histriene Iulia Domna ( JD-S2 şi JD-

S3 ) nu s-au găsit analogii sau relaţii cu tipurile monetare histriene emise pentru ceilalţi membrii 

ai familiei imperiale şi nu s-au putut stabilii nici relaţii directe cu emisiunile monetăriilor oficiale 

imperiale. Datarea seriilor II şi III, pentru Iulia Domna, rămânând larg cuprinsă între seria I Iulia 

Domna şi anul 217 ( anul morţii împărătesei şi al încetării oficiale a emisunilor dedicate ei ). 

Starea de conservare a monedelor  şi calitatea slabă a fotografiilor avute la dispoziţie nu a 
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permis identificarea, în cadrul primei serii pentru Iulia Domna, a stelei ca marcă de atelier 

specifică perioadei. Acest aspect rămânând să fie confirmat sau infirmat de viitoarele apariţii 

monetare.  

La cronologizarea emisunilor histriene pentru Caracalla baza principală nu a mai fost dată de 

tipul monetar  „Zeu călare”. Tip care, în cazul emisunilor dedicate acestui împărat, nu are decât 

o singură prezenţă care, ce-i drept, asigură un reper cronologic faţă de tipurile similare dedicate 

altor împăraţi, dar care nu mai este definitoriu pentru  succesiunea seriilor dedicate acestuia.  

 Stabilirea succesiunii seriilor dedicate împăratului Caracalla de atelierul histrian şi datarea lor s-

a făcut pe baza evoluţiei portretului imperial şi prin corelarea acestuia cu emisunile oficiale aşa 

cum au fost ele datate în RIC IV a. Acolo unde s-a putut, s-a încercat corelarea seriilor histriene 

pentru Caracalla cu seriile histriene dedicate celorlalţi membrii ai familiei.  

 Pentru Caracalla, cel puţin, în literatura accesibilă nouă, nu au fost identificate emisuni histriene 

din perioada când acesta purta titlul de Caesar ( 196 – 198 dChr )19. Este, foarte probabil, vorba 

de o absenţă accidentală ce va fi completată prin publicarea unor noi descoperiri numismatice 

sau monede necunoscute din colecţii publice sau private.  

 Prima serie cunoscută emisă pentru Caracalla este ilustrată pentru moment doar de o singură 

monedă20. Pe această monedă,  împăratul are o efigie adolescentină, ce aduce foarte mult cu 

portretul său monetar oficial, din vremea când purta titlul de Caesar, chiar dacă pe moneda 

noastră este înfăţişat cu cunună de lauri ca August. Maniera de redare a portretului, dar şi de 

realizare a compoziţiei reversului, o leagă stilistic de prima serie emisă pentru Septimius 

Severus şi ca urmare, propunem o datare similară, dar mai restânsă, în anii 198 – 204,  limita 

inferioară fiind dată de anul primirii titlului de August21.  Limita superioară, anul 204, este dată 

de limita superioară pentru seria I Septimius Severus şi este confirmată şi de portretistica 

monetară oficială a împăratului Caracalla care trece în anii 203-205 de la portretul puber 

adolescentin la cel tânăr fără barbă22.  

 

                                                           
19

 RIC IV a, pg. 74.  
20

 Petac, Sandor 2002, pg. 103, moneda nr. 8 în catalog, pl. I, 8.  
21

 RIC IV a, pg. 75.  
22

 Idem, trecerea se face aproximativ de la tipurile monetare Caracalla RIC 69 până spre RIC 80.  
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Planşa III. Evoluţia fizionomiei împăratului Caracalla în cadrul seriilor histriene ( sus ) şi la 

emisunile oficiale imperiale ( jos ). 

  

La a doua serie histriană emisă pentru Caracalla, portretul imperial este unul tânăr, fără barbă, 

specific emisiunilor oficiale din anii 204 – 210 dChr.  

 Ultima serie histriană pentru acest împărat este dată de portretul imperial matur cu barbă ce îşi 

are debutul începând cu 21023 şi care cuprinde toate emisiunile histriene până la încetarea din 

viaţă a împăratului în 217. Această ultimă serie, identificată pentru  Carcalla, nu se prezintă 

foarte omogen stylistic, în ceea ce priveşte portretul imperial diferenţele în maniera de redare a 

acestuia indicând până la trei secvenţe stilistice şi cronologice distincte ( a se vedea mai sus pl. 

III în text). O primă secvenţă, în cadrul seriei trei pentru Caracalla, cuprinsă de la C-S3T1 până 

la T4V1 în catalog, are şi un reper cronologic, anii 210-211, asigurat de reversul comun ( tip 

Kybela24 ), comun ca tipologie, atribute şi reprezentare pentru SS-S4T2 şi C-S3T4V1. Datarea 

serie, după 211,  este dată şi de evoluţia tipului monetar „zeu călare” . Pentru Caracalla, cel 

puţin în materialul numimatic accesibil nouă, nu avem decât un singur tip monetar „zeu călare”, 

în seria trei ( C-S3T2 ), unde faţă de ultima reprezentare cunoscută pentru acest tip monetar, 

Septimius Severus ( seria cinci ce se încheie în 211), apar atribute noi. Astfel, „Zeul călare” 

primeşte, din nou, în faţa calului, un altar dar ca element de noutate, nemaiântâlnit până acum, 

calul stă cu copita anterioara dreapta  pe altar. Această nouă ipostază se va încetăţeni de acum 

încolo în emisiunile monetare histriene, calul cu piciorul pe altar fiind prezent la emisunile de 

tipul „zeu călare” pentru Elagabal ( AMNG 509 ), Severus Alexander ( AMNG 516 ) sau Gordian 

                                                           
23

 Pâna la Caracalla RIC 115 portret fără barbă, începând cu Caracalla RIC 116 portret cu barbă. RIC 115 şi RIC 116  
datate pe baza legendei ( TR.P. XIII ) în 210 dChr care devine astfel anul schimbării portretului monetar prin 
conscrarea portretului cu barbă pentru acest împărat.  
24

 Vezi mai sus pagina .  
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III ( AMNG 524 ). Această ipostază, a calului urcat cu piciorul pe altar, este una foarte 

răspândită la monumentele sculpturale dobrogene ce-l înfăţişează pe Cavalerul Trac.  

 Oare, această nouă ipostază a „Zeului călare” , unde calul se află cu copita urcat pe altar, este 

într-o relaţie cronologică directă cu reprezentările similare sclupturale pentru Cavalerul Trac? 

Dacă răspunsul va fi unul pozitiv, atunci avem un terminus post quem pentru acest tip de 

reprezentări în preajma momentului emiterii acestei monede pentru Caracalla şi cu siguranţă 

după anul 211 dChr. În acest momento, aceste afirmaţii, sunt simple speculaţii ce pot fi 

confirmate sau infirmate de studii temeinice plurivalente dedicate Cavalerului Trac şi 

reprezentărilor acestuia. În cuprinsul acestei lucrări ne mărginim doar la a semnala aceste 

posibile conexiuni fără a intra în detalii ce depăşesc scopul ei.       

 Revenind la emisunile monetare histriene pentru Carcalla, putem spune că, portretul imperial, 

cu trăsături grave, transfigurat de o încruntare exagerată ce poate trăda o suferinţă psihică,  de 

pe  monedele C-S3T6V1 şi V2 din catalog este unul specific ultimilor ani ai acestui împărat 

indicând,  o ultimă secvenţă cronologică pentru seria trei histriană dedicată împăratului 

Caracalla.  

 În cazul împăratului Geta, numărul mic de emisiuni histriene avute la dispoziţie nu a permis 

delimitarea decât a două serii cronologice distincte. O primă serie, cu emisiuni pentru Geta 

Caesar, încadrată în anii 198 – 209 dChr şi o a doua, când acesta purta titlul de August din 209 

până în 2011. G-S1T1 are aversul identic cu SS-S2T1 şi asigură relaţia directă cu emisiunile 

histriene pentru Septimius Severus.  

 Ca noutate, adusă de unele monede acum prezente în catalog, remarcăm infirmarea unor 

supoziţii mai vechi care afirmau că atelierul histrian nu a emis nominaluri mari pentru împăratul 

Geta25. Cele două emisiuni, una pentru Geta Caesar ( G-S1T1 inedită, OR ↓ 17,84g, 29,1 mm – 

corespondent unei valori de 5 Assaria )  iar cealaltă ca August ( G-S2T2 AE 14,03g; 28mm ), 

infirmă cu prisosinţă aceste afirmaţii.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Boteva 1993, pg. 253 din care cităm: „as so far all the coins for geta are of small denominations”. Probabil 
concluzia fiind trasă pe baza descoperirilor cuprinse în monografiei Histria III,  unde toate monedele preyente în 
catalog şi emise pentru Geta la Histria sunt nominaluri cu greutăti cuprinse între 4,40 şi 6,10g şi dimensiuni de  20-
25 mm.   
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Tipologia 

 

  Atelierul monetar histrian  emite pentru Septmius Severus şi membrii familie sale,  aşa cum am 

văzut mai sus, serii cronologice distincte. Fiecăruia, din cei patru membrii ai familiei, îi sunt 

emise tipuri monetare specifice de revers, dar şi tipuri comune care se regăsesc doar în una, 

mai multe sau în toate seriile dedicate unui împărat. Tipurile de revers se împart în două 

categorii: specifice atelierului histrian şi specifice monetăriei oficiale a împăratului sau în directă 

legătură cu presoana acestuia sau cu alţi membrii ai familiei.  Cele specifice atelierului histrian 

pot  fi  comune pentru mai mulţi membrii ai familiei. Spre exemplu, reversul de tip „zeu călare se 

regăseşte la toţi membrii familiei cu excepţia Iuliei Domna26 sau dedicate unuia singur ( tipul 

Hermes întâlnit doar la Caracalla ).  Discutarea, pentru fiecare în parte, a tipurilor emise credem 

că aduce o imagine de ansamblu mai bună asupra monetăriei histriene. 

 Tipologia emisiunilor histriene dedicate lui Septimius Severus  înregistrează pe serii 

următoarele tipuri specifice acestui atelier: seria I -   „Zeu călare”, Kybela tronând, seria II - „Zeu 

călare” ( în două variante identice dar în oglindă ca realizare spre stânga şi spre dreapta ) şi 

Kybela tronând, seria II a – Tyche ( Fortuna ), seria III -  „Zeu călare”, Kybela tronând, Tyche ( 

Fortuna ), seria IV - „Zeu călare”, Kybela tronând, Tyche ( Fortuna ), seria V - „Zeu călare”, 

Kybela tronând, Tyche ( Fortuna ).  

 Pentru tipul „Zeu călare” , ce se consacră în tipologia monetară histriană încă de la Antoninus 

Pius ( AMNG 485 ), am văzut în partea dedicată cronologiei27 , evoluţia reprezentării lui şi 

schimbările de atribute  dealungul celor cinci serii monetare histriene  dedicate lui Septimius 

Severus. Dinamica accelerată a schimbărilor de atribute sau de poziţie a tipului monetar histrian 

„Zeu călare”, în cei aproximativ 18 ani de domnie a împăratului Septimiu Severus ( 193 – 211 ), 

ar putea surprinde un cult local aflat în plină formare, aflat în vâltoarea unor căutări şi frământări 

identitare. Este foarte interesant faptul că emisiunile histriene pentru Septimius Severus 

surprind chiar micro secvenţa istorică de aproximativ 20 de ani, în care, acest personaj, cult sau 

mitologie, capătă la Istros contur.. Imaginea tipului monetar „Zeu călare”, atributele lui, variază, 

în anumite limite şi după Septimius Severus până la sfinalul monetăriei histriene în vremea lui 

Gordian III dar ritmul nu mai este acelaş. Nu ştim dacă apariţia episodică a unor elemente de-a 

lungul perioadei romane, gen cornul abundenţei sau rhyton-ul, în atribútele variabile ale acestui 

zeu, nu trebuie pusă în legătură cu evenimente istorice ce ţin de recolte bogate, ani îmbelşugaţi 

sau, poate chiar, de anumite festivaluri desfăşurate ritmic în această colonie.   

                                                           
26

 Posibil să fie vorba de o lacună temporară în descoperirile făcute pubice până acum ce va fi completată în viitor.  
27

 Mai sus pg.  
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  O constantă rămâne, în tot acest iureş al schimbărilor de atribute, vestimentaţie etc,  

imobilitatea „Zeului călare”. Zeul şi calul se află mereu reprezentati pe monedele histriene într-o 

poziţie fixă, rigidă, hieratică.  În cazul zeului imobilitatea artistică este dată, în părimul rând, de 

mantia ce cade mereu rigid, drept în jos, dar şi de imaginea generală a zeului ce anulează idea 

de mişcare. Imobilitatea calului este dată de imaginea sa cu copita din dreapta faţă mereu 

ridicată ( cu excepţia S1 – SS ). Nu ştim dacă această imobilitate hieratică, de care suferă toate 

reprezentările monetare histriene de acest tip, ( indiferent de evoluţiile stilistice sau de atribute   

de la Antoninus Pius la Gordian III ) şi care nu este întâlnită la cea mai apropiată ( credem noi ) 

analogie dobrogeană reprezentările sculpturale ale Cavalerului Trac, este dată de o iconografie 

tipică a unei interpretaţii locale histriene. Sau , poate, toate aceste reprezentări monetare pleacă 

de la un model comun, o statuie ecvestră semnificativă în urbanismul acestui oraş în secolele II-

III şi căreia îi sunt adăugate succesiv elemente ce ţin de evoluţia cultului. Ne exprimăm 

convingerea că viitorul va oferi un răspuns tranşant şi acestei problematici.    

 Tipul Kybela tronând  apare pe emisunile histriene dedicate lui Commodus cu poziţie ( spre 

stânga ) şi atribute comune ( coroană murală şi un singur leu la picioare în stânga tronului ) cu 

reprezentarea ei din prima serie pentru Septimius Severus. În seria II Septimius Severus mai 

primeşte un leu ghemuit în spatele tronului. Dacă am fi riguroşi în descriere am spune că la 

seria II un leu se află în stânga tronului, nefiindu-i vizibil decât capul ( restul corpului  la fel ca şi 

la seria I este acoperit de picioarele zeiţei şi de tron ) iar al doilea leu, păstrând perspectiva 

tridimenională transpusă în plan, se găseşte în dreapta tronului. Ambele variante se regăsesc  

în descoperirile sculpturale histriene. Pentru prima variantă ( leu în stânga tronului ) avem în 

vedere o statuie de marmură fragmentară dată în a doua jumătate a secolului II28   iar cea mai 

apropiată analogie pentru lei, în stânga şi în dreapta tronului, este dată de o statuetă din 

marmură relativ întreagă29 ( datată în secolele II- III dChr ) cu precizarea că în cazul celor două 

monumente sculpturale leii se găsesc în  poziţia şezând pe labele din spate şi nu ghemuiţi sau 

culcaţi pe burtă.  

 

                                                           
28

 Histria IX, pg. 42-43, nr. 15, pl. 8, cat. 15.  
29

 Idem, pg. 45-46, nr. 23, pl. 9, cat. 23.  
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Planşa IV. Kybela cu un singur leu monedă SS - SIV şi statuetă de marmură de la Histria ( foto 

stânga ) şi cu doi lei de o parte şi de cealaltă a tronului pe monedă SS-S3 şi statuie de marmură 

provenind tot de la Histria ( foto dreapta ). 

 

 La seria III Kybela îşi păstrează atributele şi poziţia, dar leii nu mai sunt reprezentaţi culcat sau 

ghemuiţi ci în picioare, cel aflat în dreapta tronului se află spre dreapta cu capul întors spre 

stânga în opoziţie cu celălalt leu aflat spre stânga. Seria IV aduce schimbări majore în 

reprezentarea Kybelei. Aceasta se află, acum, poziţionată spre dreapta, îşi pierde patera din 

mâna dreaptă ( acum sprijintă în şold ) iar din cei doi lei rămâne cu unul singur, aflat în picioare 

( sau poate şezând pe labele din spate ), în dreapta tronului ( părând a se afla mai degrabă sub 

tron). Poziţionarea leului sub tron este mai pregnantă în reprezentare la seria III pentru 

Caracalla. Seria V o are pe Kybela în aceiaş poziţie şi cu aceleaş atribute ca la seria III şi nu 

ştim dacă cumva acest fapt arată o anterioritate a seriei V faţă de IV. Serii pentru care nu s-a 

reuşit stabilirea unei relaţii chronologice clare între acestea ci doar o relaţie de succesiune 

chronologică după seria III.  La seria V leii, din care abia se disting capetele, sunt schiţaţi de o 

parte şi de cealaltă a tronului.  

Tipul monetar Tyche – Fortuna apare pe monedele  histriene  de epocă romană odata cu seria 

IIa Septius Severus, având aceiaş poziţie şi atribute şi la seria III unde reântâlnim acest tip. 

Tyche-Fortuna  este reprezentată spre stânga cu cârmă în mâna dreaptă şi cornul abundenţei 

în cea stângă având în dreapta altar cu flacără şi ( foarte interesant ) în stânga „stema Istros-

ului” din perioada autonomă „vulturul pe delfin”.  
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 Foarte interesant este că tipul monetar „vulturul pe delfin”, deşi prezent în epoca romană 

începând cu emisiunile histriene dedicate lui Commodus ( AMNG 489 ), nu mai are frecvenţa 

din epoca autonomă. Pentru Septimius Severus nu avem, până acum, nici o emisiune care să 

conţină pe revers doar această reprezentare. „Vulturul pe delfin” apare ca tip monetar, în 

perioada de care ne ocupăm, doar ca revers pentru Iulia Domna şi alături de Tyche – Fortuna la 

Septimius Severus şi Caracalla. Dominant, în epoca romană, devine tipul „Zeu călare” situaţie 

ce se păstrează şi după Caracalla până la sfârşitul monetăriei histrene. Oare căderea într-un 

plan secund a iconografiei monetare „vultur pe delfin”  trebuie privită ca o pierdere de 

autonomie şi drepturi pentru cetatea Istrosului? În acest caz apariţia sporadică, insinuată chiar 

în cazul tipului monetar Tyche – Fortuna, a vulturului pe delfin să reprezinte tendinţe şi 

frământări autonome în cadrul cetăţii? Sunt întrebări pentru a căror răspuns este  necesară o 

analiză aprofundată, un studiu temeinic ce din păcate depăşeşte cadrul acestei lucrări.  

 Doar seriile I şi II pentru Septimius Severus conţin tipuri monetare specifice persoanei sau 

familiei imperiale sau aflate în directă legătură cu evenimente din viaţa acestora. Enumerăm în 

seria I: tipul de revers având bustul laureat, drapat al lui Caracalla August şi cel drapat al  Iuliei 

Domna; iar în seria II tipurile de revers cu:  împăratul ( în ţinută militară? ) cu suliţă şi altar, Geta 

Caesar călare pe un cal cabrat,  Nike în picioare cu cunună de lauri şi trofeu şi Nike în cvadrigă 

cu cunună de lauri. Pentru cele două tipuri monetare Nike un avem o dovadă directă a legăturii 

lor cu persoana împăratului. Dar pentru că emisiuni de typ Nike nu apar în cadrul monetăriei  

histriene în perioada romană , nici înainte şi nici după seria II dedicată lui Septimius Severus, ne 

face să le punem în legătură directă cu o victorie militară imperială şi să nu le includem în 

tipurile monetare uzuale, emblematice, ale cetăţii Istros. Deşi foarte tentantă ideea de asociere 

a acestor tipuri , aflate în directă legătură cu persoana sau familia imperială, cu evenimente 

istorice efective ( din păcate în acest moment), nu ar avea decât un caracter speculativ.  

Această a doua serie, foarte omogenă în ceea ce priveşte aversul ( unic pentru toate tipurile 

seriei ), este de o varietate  impresionantă în ceea ce priveşte tipurile de revers ( nu mai  puţin 

de şapte cunoscute până în acest moment). Situaţie ce indică după părerea noastră o serie 

tipologică largă, dar cu un număr de monede efectiv emise foarte restrâns. În acelaş timp seriile 

cu variante multiple pentru acelaş tip şi aici avem în vedere seria V tipul I pentru Septimius 

Severus cu nu mai puţin de patru variante în catalog ( probabil real mai multe ) , trădează un 

număr mare de monede emise. 

 Pentru Iulia Domna avem patru tipuri reprezentate pe monedele histriene emise în cele trei 

serii. Tipul „Zeu călare” este identic ( foarte posibil aceiaş ştanţă ) cu SS-S1T1 şi tipul Kybela 

tronând este identic ( foarte posibil aceiaş ştanţă ) cu SS-S1T3. Prima noutatea tiplologică, în 

cadrul emisunilor dedicate de atelierul histrian lui Septimius Severus şi familiei sale, este adusă 

de emisiunile histriene pentru Iulia Domna de tipul „vultur pe delfin” prezent în două serii. În 

seria II vulturul se găseşte pe capul delfinului în vreme ce la seria III pentru Iulia Domna, intr-o 

remarcabilă realizare artistică, vulturul pare să care în zbor, prins în ghiare, delfinul.  Cealaltă 

noutate este dată de un foarte frumos tip nou monetar în reprezentările monetare histriene 

având pe revers  Zeul fluvial aşezat, ţinând un delfin în mâna dreaptă şi stuf în cea stângă 

având lângă el un ulcior din care curge apă. Acest tip are şi o variantă de reprezentare a 

atributelor în care Zeul fluvial nu mai are în mâna stângă stuf ci o vâslă sau alt obiect similar 

neidentificat.    
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 Monedele histriene, purtând pe avers efigia împăratului Caracalla, au în cele trei serii din 

catalog o multitudine de tipuri de revers. 

  O apariţie însolită este reversul de tip Atena stând în picioare, cu suliţă şi pateră30, tip prezent 

până acum în cadrul monetăriei histriene din perioada romană doar pe singura monedă a seriei 

I Caracalla.  

 Tipul Apollo, dominant am putea spune în cadrul emisiunilor histriene dedicate acestui împărat 

, prezent în seria II şi III, apare prima dată în epoca romană pe monedele histriene emise pentru 

Commodus. Din emisiunile histriene pentru Septimius Severus pentru moment lipseşte. Pentru 

Caracalla avem prezente două tipuri iconografice: în picioare, sprijinindu-şi lira pe o coloană, cu 

plectrum în mâna dreaptă ( seria II ) şi cu liră sprijintă pe coloană dar cu pateră în mâna dreaptă 

ţinută deasupra unui altar ( seria II şi III ). Tipul Apollo va fi prezent cu variaţii de reprezentare şi 

la Elagabal ( AMNG 514 ), Severus Alexander ( AMNG 519 ) şi Gordian III ( Varbanov 674 ).    

 Kybela tronând, tip asupra căruia am zăbovit mai sus în discuţiile despre cronologia şi tipurile 

histriene pentru Septimius Severus, este prezent şi în seriile II şi III Caracalla. 

 Tyche – Fortuna apare în seria histriană III pentru Caracalla, identic în reprezentare cu 

emisunile dedicate lui Septimius Severus, dar pierzându-şi faţă de acestea altarul cu flacără din 

stânga.  

   Dionysos cu thyros şi kantharos din care toarnă unei pantere vin, din seria III de emisiuni 

monetare histriene pentru Caracalla,  are interesante analogii cu emisiunile pseudoautonome 

de tip: Capul Atenei31 sau bustul acesteia ( AMNG 483 ) pe avers şi Dionysos cu thyros şi 

kantharos32 pe revers.   

 Tipul Demetra/Ceres/Hera ce apare în reprezentările monetăriei histriene de epocă romană 

încă din vremea lui Commodus ( AMNG 488 ), este prezent şi în seria III Caracalla ( cronologic 

printre ultimele emisiuni dedicate acestuia ) dar lipseşte din toate cele cinci serii pentru 

Septimius Severus.   

  Acestora li se adaugă tipurile mai puţin cunoscute şi uzitate de către atelierul histrian: Herakles 

cu măciucă şi blana leului din Nemeea din seria II,  Hermes cu petatos, pungă şi kerykeion din 

seria III, sau tipurile Asklepios cu Hygieia sau Nemesis cu balanţă şi thyros. În cazul ultimelor 

două tipuri neavând la dispoziţie imagini / fotografii ale monedelor încadrarea lor mai exactă în 

seriile emise pentru Caracalla nu se poate face.  

 Legat de evenimente personale sau de membrii familiei imperiale pentru Caracalla nu putem 

reţine decât tipul având pe avers pe Caracalla şi Iulia Domna şi reversul de tip „Zeu călare”, 

pentru care nu am avut la dispoziţie o fotografie concludentă.  

 Pentru ultimul reprezentant direct al familiei, împăratul Geta, în cele două serii delimitate de 

anul 209, regăsim două tipuri comune atelierului histrian. Tipul „Zeu călare” spre stânga, un 

                                                           
30

 Petac, Sandor 2002, pg. 103, moneda nr. 7 în catalog 
31

 Petac, Sandor 2004, pg. 128, moneda nr. 4 în catalog, pl. I , nr. 6.  
32

 Idem, pg. 127-133.  
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avers identic cu SS-S2T2 şi pentru care bănuim că s-a folosit chiar aceiaş matriţă. Şi tipul 

Demetra/Ceres/Hera prezent atăt în seria anterioară anului 209 cât şi în cea posterioară.  

 O apariţie interesantă este  tipul aflat în legătură directă cu persoana împăratului, cel avându-l 

pe revers pe Geta August călare, spre dreapta, din seria post 209. Acest tip, suntem tentaţi, să-l 

punem în legătură cu emisiunea oficială RIC 72 ( revers: Geta August călare, cu suliţă, pe cal 

cabrat, având în faţă un captiv doborât ). Situaţia fiind oarecum similară şi în cazul tipului  SS-

S2T3, cu Geta Caesar pe cal cabrat, aflat, credem noi, în directă legătură cu tipul oficial RIC 64. 

Aceste tipuri s-ar lega, toate, de evenimente militare din viaţa împăratului Geta, desfăşurate 

poate chiar în apropiere de Istros şi care îşi aveau aici o vie rezonanţă.  

 Un interes aparte prezintă şi problematica nominalurilor histriene, mai exact, asocierea lor cu 

persoana imperială în numele căruia au fost emise. Pentru Iulia Domna şi Caracalla emisunile 

sunt relativ echilibrate, având nominaluri mari, mijlocii şi mici asociate fiecăruia. Pentru Geta, 

datorită cantităţii însemnate de monede de nominal mic, aflate în descoperiri arheologice sau 

întâmplătoare, s-a presupus, până nu demult că s-au emis doar nominaluri mici33. Fapt infirmat 

de apariţia în ultima vreme a unor emisiuni de nominal mare ( a se vedea emisiunea cu revers 

de tip împărat călare spre dreapta G-S2T234 dar şi inedita emisiune pentru Geta Caesar, de tip 

“Zeu călare” G-S1T1, aflată în catalogul nostru).  

 O situaţie specială apare în cazul emisiunilor pentru Septimius Severus, care, toate, sunt 

nominaluri mari ( 5 Assaria ). Este difícil de găsit o explicaţie pentru acest fapt. O supoziţie, ce 

necesită ample şi temeinice studii, ar fi că nominalurile mari emise pentru Septimius Severus 

sunt “dublate” de emisiuni, contemporane, pseudoautonome, de nominal mic.   

 O discuţie, separată la final, necesită şi marca de monetărie de tipul stea, cu opt, şase sau 

patru raze, specifică seriilor I, II şi IIa pentru Septimius Severus. Având în vedere 

„antecedentele” tipologice ale atelierului histrian în perioada autonomă ( roata solară, tipul 

monetar Helios ), am putea afirma că marca de monetărie stelară histriană este de fapt un 

semn solar folosit de aceasta într-o perioadă când „stema cetăţii” ( vulturul pe delfin ) lipseşte 

din tipurile monetare uzuale. Motivele ţinând, probabil, de raţiuni aflate în legătură cu autonomia 

şi drepturile cetăţii în epoca romană, căci nu ne-am putea imagina un alt motiv al acestei  crize 

                                                           
33

 Boteva 1993, ídem.  
34

 Varbanov, moneda nr. 647. 
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de personalitate în reprezentarea heraldică pe monede a cetăţii emitente.

 

Marcă de monetărie de tip stea: A cu opt raze ( detaliu de pe SS-S1T1), B şi D cu 6 raze 

(detaliu de pe SS-S1T4 şi SS-S2aT1 ) şi C cu 4 raze ( detaliu de pe SS-S2T6 ). 

În acest caz credem că cel puţin o bună parte din contramărcile stelare ( cu opt, şase sau patru 

raze ) prezente pe monedele găsite în arealul Vest Pontic aparţin atelierului histrian, fiind 

databile în intervalul chronologic 193 – 209 dChr, chiar dacă monedele contramarcate sunt mult 

mai vechi35. Contramarcarea lor, în acest moment, ar reprezenta o nevoie acută de numerar pe 

piaţa histriană ca urmare a unei relansări economice a cetăţii ce îşi are începuturile în vremea 

lui Commodus ( dovadă fiind înmulţirea emisiunilor monetare histriene în vremea acestuia ). 

Lipsa de numerar fiind suplinită de reintroducerea în circulaţie sau de reevaluarea unor piese 

numismatice vechi aflate încă în circulaţie. Poate chiar absenţa nominalurilor mici ( vezi mai 

sus) să genereze acest fenomen de contramarcare şi reintroducere în circulaţie a unor piese 

numismatice mai vechi. Este clar că, în vremea primelor două serii histriene dedicate lui 

Septimius Sevreus, activitatea monetară  a atelierului histrian este una restânsă cantitativ, deşi 

foarte variată tipologic.  

 Relansarea economică histriană  îşi poate găsi rădăcinile în slăbirea autorităţii centrale a 

statului roman în vremea lui Commodus şi atinge apogeul, dacă avem în vedere factorul 

numismatic,  în vremea lui Septimius Severus şi al familiei sale.  

  

 

 

 

                                                           
35

 Talmaţchi 2011, în capitolul 9, Contramarcarea monedelor coloniilor vest-pontice dobrogene în epoca 
autonomă, unde autorul tratează problematica contramărcilor pornind de la monedele contramarcate şi nu de la 
contramărci.  
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             Catalogul emisiunilor histriene pentru Septimius Severus şi familia sa 

 

 

Abrevieri folosite în catalog  

 

Sistemul de codare din coloana 1 urmăreşte următorul tipar: numele împăratului ( SS  pentru 

Septimius Severus, ID pentru Iulia Domna, C pentru Caracalla C-ID pentru Caracalla şi Iulia 

Domna, G pentru Getaşi PA pentru pseudo-autonome ) – Seria numărul ( S1, S2 etc ) este 

seria cronologică din care face parte moneda, Tipul ( T1, T2, etc ) se refera la tipul numărul din 

seria ,şi unde sunt mai multe variante la acelaş tip din aceiaş serie sunt numerotate variantele 

(V1, V2, V3 etc ).  

Spre exemplu:SS-S5T1V2 se traduce prin Septimius Severus seria 5 tipul 1 (al seriei 5) varianta 

2.  

G-S2T3 Geta seria 2, tipul 3 ( al seriei 2).  

Semne de despărţire încadrul legendelor: 

„ - ” când este despărţit cuvântul în cadrul legendei dar în acelaş plan 

„ / ” când este despărţit cuvântul în cadrul legendei dar după semnul „ / ” continuă in alt 

plan ( de regulă în exergă ) 

„[A]” literă lipsă dar cunoscută din legendele unor monede din aceiaş serie 

„[...]” litere lipsă şi necunoscute ( chiar dacă bănuite ).  

„[”  este folosit în loc de „C” la prima serie de monede pentru Septimius Severus şi Iulia 

Domna pentru a ilustra litera „C” de formă pătrată. 

 

Referinţele ( notele de subsol ) – cele aflate în catalog în coloana cu descrierea aversului se 

referă la moneda din fotografia ataşată catalogului ce  ilustrează tipul ( sau varianta ) 

respectivă. Cele aflate în coloana ce descrie reversul tipului sau variantei respective se referă la 

alte piese similare anterior publicate sau aflate în alte colecţii.  
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Septimius Severus ( 14 Aprilie 193 – 4  Februarie 211 dChr ) 

 

  
AVERS 

 
REVERS 

 
S1 - 193 – cca 198 (dar nu mai târziu de 205 dChr )   

 
SS-S1T1 

 

AY KΛ [EΠ [EVHPO[ Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta.Sub 
efigie stea cu 8 raze.  
AE 5 Assaria 19,75g; 29mm36. 
 

 
 

 

I[T- PI – H/NΩN(NΩN– înexergă dar 

scrisul răsturnat continunând normal 
legenda). 
Zeu călare spre dreapta,  cu coroană 
murală şi bonetă frigiană, mantie şi 
posibil rhyton în mâna dreaptă.  
Coloană cu pasăre în spate.  Calul cu 
piciorul anterior stânga ridicat. 
 

 
SS-S1T2 

 

AY KΛ [EΠ [EVHPO[ Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta.Sub 
efigie stea cu 8 raze.  
AE 5 Assaria 19,54g. 37  
Av identic cu SS-S1T1 
Datare:198-204 dChr 
 

 
 

 
K[..]P[..]AYP• Λ• ANTΩNЄI[NOC] / 
ISTRH / NΩN ( inversat ) În câmp 

dreapta Є .  
Caracalla August tânăr, bust laureat şi 
drapat. 
  

                                                           
36

 Casa de licitaţii Numismatik Lanz München (DE), licitaţia 114 din data de 26.05.2007,  toate detaliile 
legate de licitaţie şi monedă  pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa 
web:http://www.acsearch.info/record.html?id=98695 .  
37

 Casa de licitaţii Dr. Busso Peus Nachfolger (DE), licitaţia 366 din data de 29.10.2000,  toate detaliile 
legate de licitaţie şi monedă  pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa 
web:http://www.acsearch.info/record.html?id=176867&tab=1 

http://www.acsearch.info/record.html?id=98695
http://www.acsearch.info/record.html?id=176867&tab=1
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SS-S1T3 

 

AY KΛ [EΠ [EVHP[...] 
Capul împăratului laureat spre dreapta. 
Fără stea vizibilă. 
AE 16,60g ; 29mm38. 
 

 
 

 
I[TP-[IHN]ΩN 
Kybela pe tron spre stânga, cu 
coroană murală, ţinând patera în mâna 
dreaptă, tambur sub mâna stângă, leu 
aşezat la picioare ( de fapt la dreapta 
tronului ).  
 

 
SS-S1T4 

 
AY•T• K •Λ CЄΠ•CЄYH[...] 
Bustul laureat, drapat şi cuirasat al 
împăratului spre dreapta, barba tunsă scurt 
. În câmp dreapta stea (6 raze). 
AE 5 Assaria 15,07g; 29mm.39 
 

 
 

 
I[T- PI - H-NΩN(NΩN– înexergă dar 

scrisul răsturnat continunând normal 
legenda).  
Zeu călare spre dreapta,  cu coroană 
murală şi bonetă frigiană (sau 
căciulă/cască cu coarne sau urechi) şi 
mantie.  Coloană cu pasăre în spate.  
Calul cu piciorul anterior stânga ridicat. 
Revers identic cu SS-S1T1. 

 
SS-S1T5 

 
AY•T• K •Λ CЄΠ•CЄYHPOCΠЄP 
Bustul laureat, drapat şi cuirasat al 
împăratului spre dreapta, barba tunsă scurt 
. În câmp dreapta stea (6 raze). 
AV identic cu SS-S1T1 
AE 20,69 g; 29mm.  
Datare: începând cu 198 dChr40. 
 

 
K[AICA]P AYP• Λ• 
ANTΩNЄI[NOC]•A / ISTRH / NΩN 
(NΩN–  răsturnat ). În câmp dreapta Є 
.  
Caracalla August, bust laureat  
şi drapat. 
Revers identic cu SS-S1T2 . 
 Varbanov, 625.  
 

                                                           
38

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către monedă:   

http://www.acsearch.info/record.html?id=140169 .  
39

 Casa de licitaţii Münzen&Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din data de 19.05.2005,  toate detaliile 
legate de licitaţie şi monedă pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa web:   
http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A152392#2 . 
40

 Casa de licitaţii Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung ( DE ), licitaţia 160 din data de 09.10.2007,  
toate detaliile legate de licitaţie şi monedă  pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa web:   
http://www.acsearch.info/record.html?id=44470 

http://www.acsearch.info/record.html?id=140169
http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A152392#2
http://www.acsearch.info/record.html?id=44470
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SS-S1T6 

 
AY•T• K •Λ CЄΠ•CЄYHPOCΠT 
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre 
dreapta.  
 

 
IOV•∆O-MNA • C I[TPHNΩN 
Bustul drapat al Împărătesei spre dreapta.  
AMNG 499,  Varbanov 624. 41 
 

 
 S2 – După 198 – 209 dChr   

 
SS-S2T1 

 
AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta.În 
câmp dreapta stea. 
AE 5 Assaria 16,20g 42 
 

 
 

 
IC – T- P-IH/NΩN 
Zeu călare spre dreapta,  cornul 
abundenţei pe umăr, bonetă 
frigiană(sau căciulă/cască cu coarne 
sau urechi). Altar cu flacără în faţa 
calului, coloană cu pasăre în spate.  
Calul cu piciorul anterior dreapta 
ridicat.  

 
SS-S2T2 

 
 

 
AY K Λ CЄΠ CЄY[HPOC Π] 
Capul împăratului laureat spre dreapta.În 
câmp dreapta stea. 
AE 5 Assaria? 14,21g; 28mm. 43 

 

 

[ICTPIH] /NΩN 
Zeu călare spre stânga, cornul 
abundenţei pe umăr, posibil bonetă 
frigiană(sau căciulă/cască cu coarne 
sau urechi). Altar cu flacără în faţa 
calului. Calul cu piciorul anterior 
dreapta ridicat.  

                                                           
41

 În AMNG la descrierea reversului litera C din ICTPH(!)NΩN are formă pătrată ca la reversurile din seria 
1 şi mai mult de atât avem şi o greşeală de scriere a numelui coloniei emitente la fel ca în cazul monedei 
SS-S1T2.  Sunt aspecte nesesizate la Varbanov 624 dar care încadrează această monedă, chiar şi în 
absenţa unei imagini, în seria 1 de monede emise la Histria pentru Septimius Severus.  
42

 Casa de licitaţii Fritz Rudolf Künker GmbH & Co (DE), licitaţia 111 din data de 18.03.2006,  toate 

detaliile legate de licitaţie şi monedă  pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa web:   
http://www.acsearch.info/record.html?id=44802 .  
43

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=152392 .    

http://www.acsearch.info/
http://www.acsearch.info/record.html?id=44802
http://www.acsearch.info/record.html?id=152392
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SS-S2T3 
 

 
AY·K·Λ·CЄΠ·-CЄYHPOC ΠЄ 
Capul împăratului laureat spre dreapta. 
 AE 17g; 26mm.44 
 

 
 

 
ICTPIHNΩN / ΓЄTΛC K ( în exergă 

) 
Geta Caesar călare, în galop spre 
dreapta, cu suliţă în mâna dreaptă. 
Col. BNR45 
 

 
 
SS-S2T4 

 
AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta.În 
câmp dreapta stea. 
AE 5 Assaria 29mm, 46 . 
 

 
 

 

ICTP-IH/NΩN 
Nike înaripată, în bigă trasă de doi 
cai, spre stânga, cu cunună în mâna 
dreaptă.  
Varbanov, 620. 
 

 
SS-S2T5 
 

 
AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta. În 
câmp dreapta stea?.  
AE 15,32g; 29mm. 47 

 
ICTP-IH-NΩN 
Nike în chiton de lungime medie în 
picioare spre stânga cu cunună de lauri 

                                                           
44

 Pauker 1939, pg. 154, moneda nr. 4 şi pl XVIII, 4.  
45

 Dima 2011, pg. 32, O alta monedă de acelaş tip nr. 36 în catalog cu următoarele date: OR 14,24g, 
26,6x26,9mm.  
46

 Colecţie privată, Jan. 2011, pe situl www.wildwinds.com, link direct 
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html 
47

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către monedă: 

http://www.wildwinds.com/
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
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în mâna dreaptă şi trofeu în mâna 
stângă.  
 

 
SS-S2T6 

 
AY·K·Λ·CЄΠ-CЄYHPOC·Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta. În 
câmp dreapta stea cu 6 raze. 
AE↓ 16,97; 27,9x29,1mm. Col. A. Popescu48. 
 

 
 

 
ICT[PIH]NΩN 
Kybela, cu polos,pe tron spre 
stânga, ţinând patera în mâna 
dreaptă, stânga pe tambur. Lei 
aşezaţi în dreapta şi stânga tronului.  
 

 
SS-S2T7 

 
AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta. În 
câmp dreapta stea.  
AE 18,43g; 30mm 49.  
 

 
 

 
ICTPI - HNΩN 
Împăratul în picioare ţinând cu mâna 
dreaptă patera peste altar ( ) şi 
suliţă în mâna stângă. Pe altar: 
flacără şi două obiecte neidentificate 
sau trei obiecte neidentificate.  
AMNG 498, Verbanov, 621.   
 

 
S2a - Aproximativ 204 – 209 dChr   

                                                                                                                                                                                           
http://www.acsearch.info/record.html?id=152382 .  
48

 Dima, Popescu 2003, pg. 368, moneda nr. 6 în catalog .  
49

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către monedă: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=140170  . 

http://www.acsearch.info/record.html?id=152382
http://www.acsearch.info/record.html?id=140170
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SS-

S2aT1 

 

AY K•Λ•CЄ-Π• - CЄY HPOCΠ 

Bustul laureat, drapat şi cuirasat al 
împăratului spre dreapta, barba tunsă scurt. În 
câmp dreapta stea cu şase raze. 
AE 5 Assaria 29mm50. 
 

 
ICTPI - HNΩN 
Tyche  cu polos sau kalatos în 
picioare spre stânga cu cornul 
abundenţei în mâna stângă şi cârma 
în mâna dreaptă. În stânga altar cu 
flacără iar în dreapta vultur pe delfin.  
Varbanov, 623.  

 
S3 – 209-210 dChr 

 
SS-S3T1 

 
AY K Λ CЄΠT  CЄYHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta cu 
barba împărţită în patru şuviţe.  
AE 12,81g, 27mm ( 5 Assaria)51. 
 

 
 

 
ICTPIHN/ΩN 
Zeu călare spre dreapta, cu 
kalatos. În faţa calului altar cu 
flacără iar în spate ( în plan secund 
) coloană cu pasăre ( între crupă şi 
coadă ). 
Verbanov,  618. 

 
SS-S3T2 

 
AY K Λ CЄΠTI•  CЄYHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta cu 
barba împărţită în patru şuviţe.  
AE 15,22g; 30mm. 52 
 

 
I-CT-PIHN/ΩN 
Zeu călare spre dreapta, cu 
kalatos. În  spatele calului ( între 
crupă şi coadă ) coloană cu pasăre. 
 

                                                           
50

 Varbanov 622 sau link cu foto: http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html.  
51

 Foto monedă din colecţia particulară CBNB. 
52

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă::http://www.acsearch.info/record.html?id=92410 .  

http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
http://www.acsearch.info/record.html?id=92410
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SS-S3T3 

 
AY K •Λ CЄΠTI•- CЄYHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta cu 
barba împărţită în patru şuviţe.  
AE 5 Assaria 17,8g, 28mm 53 
 

 
 

 
ICTPIH - NΩN 
Tyche sau Fortuna în picioare 
stând spre stânga cu cornul 
abundenţei în mâna stângă şi 
cârma în mâna dreaptă. În stânga 
altar cu flacără iar în dreapta vultur 
de mare pe delfin. Moushmov 169 

 
SS-
S3T4V1 

 
AY K - Λ CЄΠTI•-•(?)CЄYHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta cu 
barba împărţită în patru şuviţe.  
AE 5 Assaria 29mm 54 

 
 

 
ICTPI – HNΩ/N 
Kybela cu polos sau kalatos pe tron 
spre stânga, ţinând patera în mâna 
dreaptă, mâna stângă sprijinită pe 
tambur, leu cu laba dreaptă ridicată 
în faţa tronului şi leu cu laba stângă 
ridicată în spatele tronului. 
Varbanov, nr. 610 

                                                           
53

 Vândută de Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K., licitaţia 60 din 12.11.2012,  link direct 
către monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=615241 .  
54

 Foto şi date pentru această monedă pe situl www.wildwinds.com, link direct  
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html(Used with permission of CNG coins, 
www.cngcoins.com, Jan, 2011 ).  

http://www.acsearch.info/record.html?id=615241
http://www.wildwinds.com/
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
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SS-
S3T4V2 

 
AV• K Λ• CЄΠTI•- CЄYHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta cu 
barba împărţită în patru şuviţe.  
AE 14,65g; 30mm.55 
 

 
 

 
ICTPI – H-NΩN 
Kybela cu polos sau kalatos pe tron 
spre stânga, ţinând patera în mâna 
dreaptă, mâna stângă sprijintă pe 
tambur, leu cu laba dreaptă ridicată 
în faţa tronului şi leu cu laba stângă 
ridicată în spatele tronului. 
 

 
S4 - chronologic după S3 - cca 210-211 dChr  

 
SS-S4T1 

 
AKΛCЄΠT•-•(?)CЄVHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta cu 
barba împărţită în două şuviţe cea de jos mai 
subţire.  
AE 5 Assaria? 28 mm 56 
 

 
 

 
ICTPIH - N-ΩN 
Zeu călare spre dreapta, cu 
kalatos. În  spatele calului ( între 
crupă şi coadă ) coloană cu pasăre. 
Inedită . 

 
 
SS-S4T2 

 
AKΛCЄΠT•-•(?)CЄVHPOC Π 
Capul împăratului laureat spre dreapta cu 
barba împărţităîn două şuviţe cea de jos mai 
subţire.  
AE 5 Assaria 29mm 57 
 

 
ICTPIH - NΩ–N 
Kybela (cu coroană murală ? ) pe 
tron spre dreapta, mâna dreaptă în 
şold, mâna stângă sprijinită pe 
tambur, leu sub tron spre dreapta 
cu laba stângă ridicată. 

                                                           
55

 Vândută de Vilmar Numismatics LLC,  link direct către 
monedă:http://www.vcoins.com/en/stores/vilmar_collectibles/163/product/roman_istrus_istros_provincial_i
ssue_of_septimius_severus_with_cybele_bronze_coin/273645/Default.aspx .  
56

 Monedă aflată într-o colecţie privată din Germania.     
57

 Foto şi date pentru această monedă pe situl www.wildwinds.com, link direct  
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html 

http://www.vcoins.com/en/stores/vilmar_collectibles/163/product/roman_istrus_istros_provincial_issue_of_septimius_severus_with_cybele_bronze_coin/273645/Default.aspx
http://www.vcoins.com/en/stores/vilmar_collectibles/163/product/roman_istrus_istros_provincial_issue_of_septimius_severus_with_cybele_bronze_coin/273645/Default.aspx
http://www.wildwinds.com/
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
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Moushmov 166. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S5 -  chronologic după S3 - cca 210-211 dChr 

 
SS-
S5T1V1 

 
•A• K• Λ CЄΠT• - CЄVHPOC• Π• 
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre 
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe.58 
AE 30mm, 15,02 mm59.  
 

 
 

 
ICTP - I - H - N/ΩN 
Zeu călare spre dreapta, cu kalatos. 
În  spatele calului ( între crupă şi 
coadă ) coloană cu pasăre. 
AMNG 491, Moushmov 168. 
 

 
SS-
S5T1V2 

 
Ca mai sus. 
AE 15,17g60 
 
 

 
ICTPI - H - NΩN 
Zeu călare spre dreapta, cu kalatos. 
În  spatele calului ( între crupă şi 
coadă ) coloană ( din globule ) cu 
pasăre 

                                                           
58

 Petac 2005, pg. 10, nr. 32 ( 16,29g ; 27mm ) şi 33 ( 12,00g ; 28mm), pl. I. 
59

 Foto şi date pentru această monedă pe situl www.wildwinds.com, link direct  
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html (From the CNG Online store, before December, 
2006.By permission of CNG, www.cngcoins.com.). 
60

 Casa de licitaţii Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung (DE), exemplar vândut la licitaţia 126 din 
data de 14.10.2003,  toate detaliile legate de licitaţie şi monedă  pe sit-ul www.acsearch.info , se 
regăsesc la adresa web: http://www.acsearch.info/record.html?id=190369 

http://www.wildwinds.com/
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
http://www.acsearch.info/record.html?id=190369
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SS-
S5T1V3 

 
Ca mai sus. 
AE 14,39g, 30mm61 
 

 
 

 
ICTPIH - NΩN 
Zeu călare spre dreapta, cu kalatos. 
În  spatele calului ( între crupă şi 
coadă ) coloană ( din globule ) cu 
pasăre. 
 

 
SS-
S5T1V4 

 
Ca mai sus. 
AE 19,09g 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IC-T-PIHNΩN 
Zeu călare spre dreapta, cu kalatos. 
În  spatele calului ( între crupă şi 
coadă ) coloană ( din globule ) cu 
pasăre. 
 

                                                           
61

 Casa de licitaţii Numismatik Lanz München (DE), exemplar vândut la licitaţia 112 din data de 
25.11.2003,  toate detaliile legate de licitaţie şi monedă  pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la 
adresa web: http://www.acsearch.info/record.html?id=98117 
62

 Casa de licitaţii Dr. Busso Peus Nachfolger, exemplar vândut la licitaţia 403 din data de 27.04.2011,  
toate detaliile legate de licitaţie şi monedă  pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa web: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=472714.  

http://www.acsearch.info/record.html?id=98117
http://www.acsearch.info/record.html?id=472714
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SS-S5T2 

 
AV KΛCЄΠ – [ ... ] 
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre 
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe. 
Cuirasă diferită faţă de restul seriei.  
AE ↓ 5 Assaria 16,16 g; 30 mm. 63 
 

 
 

 
ICT P - I – HNΩ/N 
Zeu călare spre dreapta, cu kalatos. 
În  spatele calului ( între crupă şi 
coadă ) coloană cu pasăre. 
 

 
SS-S5T3 

 
A- K Λ CЄΠT - CЄVHPOC Π 
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre 
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe.  
AE 12,26 g; 27,8x28,7 mm. 64 
 

 

 
ICTPIH - NΩN 
Tyche ( Fortuna ) cu kalatos în 
picioare stând spre stânga cu cornul 
abundenţei în mâna stângă şi cârma 
în mâna dreaptă. Celelalte elemente 
ca la SS-S3T3 nu sunt vizibile  
datorită stării de conservare. 

 
SS-S5T4 

 
•A• K• Λ CЄΠT• - CЄVHPOC• Π• 
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre 
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe.  
AE ↑ 5 Assaria 15,661g, 29,5 mm.65 

 
ICTPI - HNΩN 
Kybela cu kalatos sau polos pe tron 
spre stânga, ţinând patera în mâna 
dreaptă, mâna stângă sprijinită pe 

                                                           
63

 Colecţia particulară CBNB. 
64

 Dima 2011, pg. 28, moneda nr. 10.  
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tambur. Capetele leilor la stânga şi la 
dreapta tronului abia schiţate.  
 

 
 

IULIA DOMNA ( 193 – 217 ) 
 

 
 
Seria 1 (contemporană cu S1 Septimius Severus) 193-204 dChr   

 
JD-S1T1 

 
I ∆OMNA AVΓ 
Bustul drapat al împărătesei cu coc. 
AE 28.   

 

I[T- PIH-NΩN(NΩN– înexergă dar 

scrisul răsturnat continunând normal 
legenda).  
Zeu călare spre dreapta,  cu coroană 
murală şi bonetă frigiană (sau 
căciulă/cască cu coarne sau urechi) şi 
mantie.  Coloană cu pasăre în spate.  
Calul cu piciorul anterior dreapta 
ridicat. 
RV Identic cu SS-S1T1.  
Varbanov, nr. 632. 

 
JD-S1T2 

 
I ∆OMNA AVΓ 
Bustul drapat al împărătesei cu coc. 
AE 19,59g, 30mm.66 
 

 

 
I[TP-IHNΩN 
Kybela pe tron spre stânga, cu 
coroană murală, ţinând patera în mâna 
dreaptă, tambur sub mâna stângă, leu 
ghemuit la picioare.  
Identic cu SS-S1T3. 
AMNG 500, Varbanov, nr. 626. 

                                                                                                                                                                                           
65

 Monedă vândută pe www.forumancientscoins.com ( colecţie sau proprietar nespecificat ) link 
http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=963&pos=41&sold=1 
66

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=113391 .  

http://www.forumancientscoins.com/
http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=963&pos=41&sold=1
http://www.acsearch.info/record.html?id=113391
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Seria 2  - datare largă după JD-S1 – până în 217 dChr   

 
JD-
S2T1V1 

 
IOVΛIΛ• ∆O-MNA•CЄ 
Bustul drapat al împărătesei cu coc. 
AE 10,24g, 24mm. 67 
 

 
 

 
ICTP-I-H/NΩN 
Vulturul pe delfin.  
AMNG 501, Varbanov, nr. 628. 

 
JD-
S2T1V2 

IOVΛIΛ ∆OMNA CЄ 
Bustul drapat al împărătesei cu coc. 
AE 9,48g.68 
 

 
 

 
 
ICTP-I-H/NΩN 
Vulturul pe delfin.  
 

 
Seria 3  - datare largă după JD-S1 – până în 217 dChr   

 
JD-S3T1 

 
IOVΛIΛ  ∆OMNAC 
Bustul drapat al împărătesei fără coc. 
AE 7,96g; 26mm.69 
 

 
ICTPI-H-NΩN 
Vulturul cărând delfinul.  
 

                                                           
67

 Vândută de Classical Numismatic Group, Inc, link direct către 
monedă:http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=56494 .  
68

 Vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, licitaţia 126 din 14.10.2003,  link direct către 

monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=154166 . 
69

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=174449 .  

http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=56494
http://www.acsearch.info/record.html?id=154166
http://www.acsearch.info/record.html?id=174449
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JD-
S3T2V1 

 
IOVΛIΛ  ∆OMNAC 
Bustul drapat al împărătesei fără coc. 
AE 8,68g; 26mm.70 
 

 
 

 
ICTPIHNΩN Γ încâmp stânga.  
Zeul fluvial aşezat, ţinând delfinul în 
mâna dreaptă şi stuf în mâna 
stângă.Lângă zeu vas din care curge 
apă.  
Verbanov, nr. 631.  
 
 

 
JD-
S3T2V2 

 
IOVΛIΛ  ∆OMNAC 
Bustul drapat al împărătesei fără coc. 
AE 9,72g. 71 
 

 
 

 
ICTPIHNΩN Γ încâmp stânga.  
Zeul fluvial aşezat, cu petatos, ţinând 
delfinul în mâna dreaptă şi obiect 
neidentificat ( vâslă? ) în mâna 
stângă. Lângă zeu vas din care curge 
apă.  
 

 
JD-
S3T2V3 

 
IOVΛIΛ  ∆OMNACЄ 
Bustul drapat al împărătesei fără coc. 
AE 13,01g .72 

 
ICTPIH-N-ΩNΓ încâmp stânga. 
Zeul fluvial aşezat, ţinând delfinul în 
mâna dreaptă şi stuf în mâna stângă. 

                                                           
70

 Vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, licitaţia 191 din 11.10.2010,  link direct către 
monedă: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=138418 .  
71

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către monedă: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=477730 .  
72

 Vândută de Auctiones AG (DE), licitaţia 29 din 12.06.2003,  link direct către monedă: 

http://www.acsearch.info/record.html?id=138422 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=138418
http://www.acsearch.info/record.html?id=477730
http://www.acsearch.info/record.html?id=138422
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Lângă zeu urnă din care curge apă.  
Verbanov, nr. 630. 
 
 

 

 
Caracalla ( 196 - 8 Aprilie 217 )  

Caesar ( 196 – 198 )  
August ( 198 – 8 Aprilie 217 )  

 

 
CARACALLA AUGUST  ( 198 – 8 Aprilie 217 ) 

 
Seria 1 - Portret adolescentin fără barbă - aproximativ  198 – 204 dChr ( contemporană  
parţial  cu SS-S1 ) 

 
C-S1T1 

 
[...]V[...] -ΩNЄINΩ 
Cap laureat spre dreapta. 
AE ↑ 5,40g; 21mm. 73 
 

 
 

 
C•IC-[T]P-IHNΩN 
Atena în picioare, din faţă, în mâna 
dreaptă pateră(?), iar în stânga suliţă. 
 

 
Seria 2 - Portret tânăr fără barbă -aproximativ 204 – 210 dChr 

 
C-
S2T1V1 

 
AV K M AV ANTΩNNOC 
Bust imberb laureat, cuirasat şi drapat spre 
dreapta.   
AE 13,66g. 74 

 
ICTPIH-N-ΩN, ∆ în câmp dreapta. 
Apollo cu veşmânt lung spre 
stânga, ţinând plectrum (pene) în 
mâna dreaptă şi odihnindu-şi lira 

                                                           
73

 E. Petac, I. Sandor, Monede histriene din perioada romană imperială din colecţia Istvan Sandor, 
Simpozion de numismatică Chişinău, 2002, pg. 103, moneda nr.8 în catalog.   
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pe o coloană.  
Varbanov, GIC  nr. 63375. 

 
C-
S2T1V2 

 
AV K M AV ANTΩ[...]OC 
Bust imberb laureat, cuirasat şi drapat spre 
dreapta.   
AE 13,56g, 28mm.76 
 
 

 
 

 
ICTPIH-N-ΩN 
Apollo cu veşmânt lung spre 
stânga, ţinând plectrum (pene) în 
mâna dreaptă şi odihnindu-şi lira 
pe o coloană. ∆ în exergă.  

 

 
C-
S2T1V3 

 
AV K M AV ANTΩNINOC 
Bust imberb laureat, cuirasat şi drapat spre 
dreapta.   
AE 9,97g; 27mm. 77 
 

 
ICTPIH-N-ΩN 
Apollo cu veşmânt lung spre 
stânga, ţinând în mâna dreaptă 
pateră deasupra unui altar cu 
flacără, odihnindu-şi lira pe o 
coloană. 
 

                                                                                                                                                                                           
74

Vândută de Jean Elsen & ses Fils S.A., licitaţia 86 din 10.12.2005,  link direct  către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=171138  .  
75

 Dar la Varbanov trecut cu legenda:  AVKMAV ANTΩNINOC 

76
 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 

monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=152395 .  
77

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către monedă: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=28249 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=171138
http://www.acsearch.info/record.html?id=152395
http://www.acsearch.info/record.html?id=28249
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C-
S2T1V4 

 
AV K M AV ANTΩNINOC 
Bust imberb laureat, cuirasat şi drapat spre 
dreapta.   
AE 8,37g. 78 
 

 
 

 
ICTPIH-N-ΩN 
Apollo cu veşmânt lung spre 
stânga, ţinând în mâna dreaptă 
pateră deasupra unui altar cu 
flacără, odihnindu-şi lira pe o 
coloană. ∆ în câmp stânga.  
 

 
C-
S2T2V1 

 
AV K M AV• ANT[...] 
Bust imberb laureat, cuirasat şi drapat spre 
dreapta.   
AE 11.51g, 29mm. 79 
 

 
 

 
ICTPI-H[...] ,  ∆ în câmp dreapta.  
Herakles în picioare cu măciucă în 
mâna dreaptă ridicată şi blană pe 
mâna stângă.  

                                                           
78

 Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum, Gift of the Estate of H. Bartlett Wells 1997.260.368, 
unde moneda este descrisă ca:  Elagabalus, Coin of Istros under Elagabalus,  AD 218 – 222, Photo: 
Imaging Department © President and Fellows of Harvard College. Direct link: 
http://www.harvardartmuseums.org/art/212417 .  .  
79

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=152389 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=152389
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C-
S2T2V2 

 
A K M AVPH ANTΩNINOC 
Bust imberb laureat, cuirasat şi drapat spre 
dreapta.   
AE 10,92g; 28mm.80 
 

 
 

 
ICTP-IHNΩN 
Herakles în picioare spre stânga  
cu măciucă în mâna dreaptă 
ridicată şi blană pe mâna stângă.  
 

 
C-S2T3 

 
AV K M AV ANTΩNI 
Bust imberb laureat, cuirasat şi drapat spre 
dreapta.  ( posibil emisiune pentru Elagabal ) 
AE 18 81 
 

 
 

 
ICTP-IHNΩN 
Dionysos nud, În picioare spre 
stânga, ţinând thyros cu mâna 
stângă şi turnând dintr-un 
kantharos unei pantere aflată la 
picioare. Pantera spre stanga cu 
capul spre dreapta.  
AMNG 507. Moushmov  174; 
Varbanov, nr. 63882; Col. 
Sandor83. 

 
Seria 3 - (portret matur cu barbă)  - 210 – 217 dChr 

 
C-S3T1 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NO[C] 
Cap cu barbă laureat spre dreapta.  
AE 16,05g; 29mm. 84 

 
ICT- P - I – HNΩN/ Є ( în exergă ). 
Zeu călare spre dreapta, cu kalatos. 
În  spatele calului ( între crupă şi 

                                                           
80

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către monedă: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=152396 .  
81

 http://wildwinds.com/coins/ric/caracalla/_istros_Moushmov_174.txt pentru această monedă ne 
exprimăm reţinerea fiind o posibilă emisiune pentru Elagabal.  
82

 Pe situl wildwinds.com corecţie la descrierea din Varbanov „Note; Varbanov describes Dionysos' 
thyrsos as beingeagle-tipped, but it is just the position of his handwhich look like the wings and back of an 
eagle”. 
83

 Petac, Sandor 2004,  pg. 127-134, Două monede în colecţia Istvan Sandor AE 3.08g, 15,4x14,7mm şi 

3,45g,  15,4x14,7mm.   

http://www.acsearch.info/record.html?id=152396
http://wildwinds.com/coins/ric/caracalla/_istros_Moushmov_174.txt
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coadă ) coloană cu pasăre. Calul cu 
piciorul drept anterior sprijinit pe 
altar. 
 

 
C-S3T2 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NOC 
Cap cu barbă laureat spre dreapta. 
AV Identic cu C-S2T1 
AE 19,93g; 29mm. 85 
 

 
 

 
IC-TPI - H – NΩN/Є ( în exergă ).  
Tyche sau Fortuna în picioare stând 
spre stânga cu cornul abundenţei în 
mâna stângă şi cârma în mâna 
dreaptă. În dreapta vultur de mare 
pe delfin. 
AMNG 505; Varbanov, nr. 644.  

 
C-S3T3 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NO[C] 
Cap cu barbă laureat spre dreapta. 
AV Identic cu C-S2T1 
AE 10,96g; 27mm. 86 
 

 
 

 
ICTPI-H-NΩN/∆( în exergă ). 
Apollo cu veşmânt lung spre stânga, 
ţinând în mâna dreaptă pateră 
deasupra unui altar cu flacără  şi 
odihinindu-şi lira pe o coloană. 
 

                                                                                                                                                                                           
84

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=140066 .  
85

 Foto şi date pentru această monedă p esitul www.wildwinds.com, link direct  
http://wildwinds.com/coins/ric/caracalla/_istros_AE29_Moushmov_178.txt ( Used by permission of CNG, 
www.historicalcoins.com). 
 
86

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=135134 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=140066
http://www.historicalcoins.com/
http://www.acsearch.info/record.html?id=135134
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C-
S3T4V1 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NO[C] 
Cap cu barbă laureat spre dreapta. 
AV Identic cu C-S2T1 
AE 17,03g; 31mm 87 
 

 
 

 
ICTPI - H – NΩN / C ( în exergă ).  
Kybela cu coroană murală, pe tron 
spre dreapta, mâna dreaptă în şold, 
mâna stângă sprijintă pe tambur, leu 
sub tron spre dreapta cu laba 
stângă ridicată. 
Col. MC Sutzu88, Varbanov, nr. 636.  

 
C-
S3T4V2 

 
AVT K M AVP CЄVH – POC ANTΩNI-N 
Cap cu barbă laureat spre dreapta. 
AE ? Colecţíe necunoscută89. 
 

 
 

 
ICTPI - H – NΩN / Є ( în exergă ).  
Kybela cu coroană murală, pe tron 
spre dreapta, mâna dreaptă în şold, 
mâna stângă sprijintă pe tambur, leu 
sub tron spre dreapta cu laba 
stângă ridicată. În spatele leului 
element neidentificat . 
Năvodari90.  

 
C-
S3T4V3 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC AN[...] 
Cap cu barbă laureat spre dreapta. 
AE. 

 
ICTPI - HNΩN / Є ( în exergă ).  
Kybela cu coroană murală, pe tron 
spre dreapta, mâna dreaptă în şold, 
mâna stângă sprijintă pe tambur, leu 
sub tron spre dreapta cu laba 
stângă ridicată. În spatele leului 
element neidentificat91 . 
 

                                                           
87

 Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=140067 .  
88

 Petac 2005,  pg. 10, nr. 35.  
89

 Exemplar vândut pe internet fără alte date.  
90

 Ocheşeanu, Papuc, 1973, pg. 362, moneda nr. 156.  
91

 Florescu, Miclea 1989, foto nr. 93. Colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.   

http://www.acsearch.info/record.html?id=140067
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C-S3T5 

 
AVT K M AVP C – P ANTΩNIN-OC 
Cap cu barbă laureat spre dreapta. 
AE 92 
 

 
 

 
ICTPI-HNΩN 
Hermes cu petatos,nud spre 
stănga,cu pungă în mâna dreaptă şi 
kerykeion în cea stângă. Col. 93 

 
C-S3T6 

 
AVT K M AVP C – P ANTΩNIN-OC 
Cap cu barbă laureat spre dreapta. 
AE 3,73g, 18mm.94 
 

 
 

 
ICTPI-HNΩN 
Dionysos nud, în picioare spre 
stânga, ţinând thyros cu mâna 
stângă şi turnând dintr-un kantharos 
unei pantere aflată la picioare. 
Pantera spre stanga cu capul spre 
dreapta.  
Mionnet95 

 
C-
S3T7V1 

 
AVTK M AVP C-POC ANTΩNIN-OC 
Bust cu barbă laureat, cuirasat şi drapat spre 
dreapta. 
AE 7,30g; 23mm.96 
 

 
ICTPIH-NΩN 
Demetra  în picioare spre stanga, cu 
haine lungi, în mâna stângă o torţă 
lungă iar în mâna dreaptă ţine spice 
deasupra unui altar cu flacără. 
AMNG I, 1, 175, 506, Varbanov, nr. 
639.  

                                                           
92

 Colecţia BCNB.  
93

 Dima, Popoescu 2003, p.368, nr.8. Petac, Sandor 2004,  pag. 132.  
94

 Vândută deMünzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către monedă: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=149685 .  
95

 Trimitere la  Petac, Sandor 2004. nota 23  către T. E. Mionnet, Descripton de m....  
96

 Vândută deMünzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=140171 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=149685
http://www.acsearch.info/record.html?id=140171
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C-
S3T7V2 

 
AVT K M AVP C-POC ANTΩNIN-OC 
Bust cu barbă laureat, cuirasat şi drapat spre 
dreapta. 
AV Identic cu C-S2T7V1 
AE  7,50g; 23mm. 97 
 

 
 

 
ICTPIH-NΩN 
Demetra  în picioare spre stanga, cu 
haine lungi, în mâna stângă o torţă 
lungă iar în mâna dreaptă ţine spice 
deasupra unui altar fără flacără. 
 

 
C-S3T8 

 
AVT K M AVP CP ANTΩNIN 
Bust laureat spre dreapta. 
AE 10,18g; 29mm. 98 
 
 
 

 
[ I ]-CTPIHNΩN 
Asklepios stând spre stânga, cu 
şarpele încolăcit pe băţ, în faţă 
Hygieia în picioare spre ţine o 
pateră şi un şarpe ( Histria III ); între 
ei Telesphoros; ∆ în câmp.  ( 
Varbanov, nr. 635 )  
 

 
C-S3T9 

 
AVT K M AVP CP ANTΩNIN 
Bust laureat spre dreapta. 
AE 28.99 

 
Nemesis-Dikaiosyne stând spre 
stânga, ţinând balanţa şi thyros, Eîn 
câmp.  
Varbanov, nr. 643. 
 

 

 
 

                                                           
97

 Vândută deMünzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=28250 .  
98

 Histria 1973, pg. 129, moneda nr. 705.  
99

 Exemplar necunoscut nouă dar citat din Varbanov, nr. 643.  

http://www.acsearch.info/record.html?id=28250
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CARACALLA şi IULIA DOMNA 

 
C-ID-
S1T1 

 
A M AY CP ANTΩNIN CЄB IOY ∆OMNA 
CЄB 
Caracalla cap laureat spre dreapta în faţa 
lui bustul Iuliei Domna spre stânga. 
AE 31.100 
 

 
ICTPIHNΩN 
Serapis cu kalatos pe cal cabrat spre 
dreapta, altar în faţă; Γ  în câmp.  
Varbanov, nr. 645.  

 
 
 

Geta ( 198 – 19 Decembrie 211 )  
 

 
Geta Caesar Seria 1 - Aproximativ 198 – 209 dChr ( contemporană cu SS-S2 ).  

 
G- S1T1 

 
[ ... ]ЄTΛC 

Bust drapat spre dreapta. 
OR ↓17,84g, 29,1mm (5 Assaria). 101 

 
 

 
 

 
ICTPI[H] /NΩN 
Zeu călare spre stânga, cornul 
abundenţei pe umăr, posibil bonetă 
frigiană (sau căciulă/cască cu coarne 
sau urechi) . Altar cu flacără în faţa 
calului. Calul cu piciorul anterior 
dreapta ridicat.  
Inedită.  
Revers identic  cu SS-S2T1.  
 

 
G- S1T2 

 
•KCЄΠ• - ΓЄTΛC   
Bust drapat spre dreapta. 
AE 5,61g; 22mm ( 2 Assaria ). 102 
 

 
ICCT-P-IHNΩN 
Demetra în picioare spre dreapta, cu 
haine lungi, în mâna stângă torţă 
lungă iar în dreapta ţine spice 

                                                           
100

 Idem Varbanov, nr. 645, cu precizarea că ar fi un medalion.  
101

 Colecţia BCNB. 
102

 Vândută deMünzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005,  link direct către 
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=115776 . Un al doilea exemplar vândut de Casa Wayne 
C. Phillips la adresa: 
http://www.vcoins.com/es/stores/wayne_c_phillips_rare_coins/127/product/647_geta_ad_209212_ae_21
_thrace_istros_amng_i_508/219340/Default.aspx .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=115776
http://www.vcoins.com/es/stores/wayne_c_phillips_rare_coins/127/product/647_geta_ad_209212_ae_21_thrace_istros_amng_i_508/219340/Default.aspx
http://www.vcoins.com/es/stores/wayne_c_phillips_rare_coins/127/product/647_geta_ad_209212_ae_21_thrace_istros_amng_i_508/219340/Default.aspx
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deasupra unui altar ( posibil cu flacără) 
. 
 

 
Geta August Seria 2 -   209-211  dChr 

 
G-
S2T1V1 
 

 
AV K Π CЄ ΓЄTΛC 
Geta (imberb) bust drapat, laureat, cuirasat 
spre dreapta. 
AE 6,75g  ( 2 Assaria ). 103 
 

 
 

 
ICTP-IHNΩN 
Demetra în picioare spre dreapta, cu 
haine scurte, în mâna stângă torţă 
lungă iar în dreapta ţine spice 
deasupra unui altar cu flacără . 
Histria III104, Varbanov, nr. 646. 

 
G-
S2T1V2 

 
AV K Π CЄ ΓЄTΛC 
Geta (imberb) bust drapat, laureat, cuirasat 
spre dreapta. 
AE 5,78g.105 
 
 
 
 

 
ICTPI-HNΩN 
Demetra în picioare spre dreapta, cu 
haine scurte, în mâna stângă torţă 
lungă iar în dreapta ţine spice 
deasupra unui altar cu flacără . 
 

                                                           
103

 Vândută de Jean Elsen & ses Fils S.A, licitaţia 86 din 10.12.2005,  link direct către monedă: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=301920 .  
104

 Histria III, unde pentru împăratul Geta sunt listate  zece monede toate de tipul Demetra ( Pick 508 ), 
pg. 129- 130, nr. 706-715, exemplare cuprinse între: 4,40 şi 6,10g şi  20-25 mm.  
105

 Vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, licitaţia 196 din 07.03.2011,  link direct către 
monedă: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=481005 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=301920
http://www.acsearch.info/record.html?id=481005
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G-S2T2 
 

 
AVT K P ΛΠC – EΠΓЄTΛC 
Bust laureat drapat şi cuirasat spre dreapta.  
AE 14,03g, 28mm. 106 
 
 

 
 

 
[ICTPI] – H – NΩN 
Împăratul călare spre dreapta. Calul 
cu piciorul anterior stâng ridicat.  
Varbanov, GIC 647.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106

 Monedă prezentată cu următoarele informaţii pe sit-u lwww.wildwinds.com :  
May-07-01 Geta, Mithras on horseback, VF,Geta as Augustus, Æ28, (14.03g) Istros, Thrace, AVT K MA 
R C GETA CEB, Laureate, draped and cuirassed bust right. / [ICTPI]H NWN Mithras on 
horseback pacing right. VF, green patina. 
 
 

http://www.wildwinds.com/
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Supplement: Catalog in English Language  

 

 

Abbreviations 

 

The encoding of column 1 follows the pattern: name of the emperor ( SS  for Septimius 

Severus, ID for Julia Domna, C for Caracalla C-ID for Caracalla and Julia Domna, G for Geta 

and PA for semi-autonomus coins ) – Series number ( S1, S2 etc ) is the time series for the 

coin, Type ( T1, T2 … ) is the type from chronological series , and where there are many 

variations to the same kind of the same series are numbered variants (V1, V2, V3 ).  

For example, SS-S5T1V2  translates Septimius Severus 5 Series Type 1 (of 5 Series) Version 

2. 

G-S2T3 Geta Series Type 3 (of 2 Series).  

Signs in legends: 

„ - ” when word broke in legend but in the same plane 

„ / ” when word broke in the legend but after the "/" continues in a different plane 

(usually in exergue) 

„[A]” letter missing but known from legends of coins from the same series 

„[...]” letters missing and unknown (even suspected). 

„[”  is used instead of "C" in the first series of coins Septimius Severus and Julia Domna 

to illustrate the letter "C" square. 

References (footnotes) - those in the catalog column describing the coin obverse refers to the 

attached photo illustrates the type (or variant) in question. The column under reverse type or 

variant describing it relates to other similar pieces previously published or in other collections. 

Other Abbreviations 

cuir. = cuirassed                                                mm. = millimeters 

diad. = diademed                                               rad. = radiate 

dr. = draped                                                       r. = right 

g. = grammes                                                     RV. = reverse 

hd. = head                                                          stg. = standing  

laur. = laureate 
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Septimius Severus ( 14 April 193 – 4 February 211 ) 

  
OBVERS 

 
REVERSE 

 
S1 - 193 – about 198 (but no later than 205 dChr) 

 
SS-S1T1 

 
AY K Λ [EΠ [EVHPO[ Π 
Laur. hd. r. 8-ray star under effigy.  
AE 5 Assaria 19,75g; 29mm107. 
 

 
 

 
I[T- PI – H/NΩN( NΩN– in ex. but 

continuing inverted normal writing legend). 
God horseback right, with mural crown 
and Phrygian cap and possibly rhyton in r. 
hand. Column bird back. Horse l. foot 
raised above. 
 

 
SS-S1T2 

 

AY K Λ [EΠ [EVHPO[  Π 
Laur. hd. r. 8-ray star under effigy. AE 5 
Assaria 19,54g. 108  
Av identic cu SS-S1T1 
Dating: 198-204 dChr 
 

 
 

 
K[..]P[..]AYP• Λ• ANTΩNЄI[NOC] / 
ISTRH / NΩN ( inverted ) In right field Є .  
Young Caracalla August, Laur dr. bust r. 
 

 
SS-S1T3 

 

AY K Λ [EΠ [EVHP[...] 
Laur. hd. r. Without star visible. 
AE 16,60g ; 29mm109. 

 
I[TP-[IHN]ΩN 
Cybele enthroned left, with mural crown, 
holding patera in r. hand and resting l. arm 

                                                           
107

 Sold by:  Numismatik Lanz München (DE), auction 114 from date 26.05.2007,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=98695 .  
108

 Sold by:  Dr. Busso Peus Nachfolger (DE), auction 366 from date 29.10.2000 direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=176867&tab=1 

http://www.acsearch.info/record.html?id=98695
http://www.acsearch.info/record.html?id=176867&tab=1
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on drum , lion sat at his feet (actually right 
throne) 

 
SS-S1T4 

 
AY•T• K •Λ CЄΠ•CЄYH[...] 
Laur., dr. and cuir. bust r. cropped beard. In 
right field star (6 rays).  
AE 5 Assaria 15,07g; 29mm.110 
 

 
 

 
I[T- PI – H/NΩN ( NΩN– in ex. but 

continuing inverted normal writing legend). 
God horseback right, with mural crown 
and Phrygian cap (or hat / helmet with 
horns or ears) and cloak. Column bird 
back. Horse l. foot raised above. 
RV identical: SS-S1T1.  
 

 
SS-S1T5 

 
AY•T• K •Λ CЄΠ•CЄYHPOCΠЄP 
Laur., dr. and cuir. bust r. cropped beard. In 
right field star (6 rays).  
AV identical: SS-S1T4 
AE 20,69 g; 29mm.  
Datare: începând cu 198 dChr111. 
 

 
 

 
K[AICA]P AYP• Λ• ANTΩNЄI[NOC]•A / 
ISTRH / NΩN ( inverted ) In right field Є .  
Young Caracalla August, Laur dr. bust r. 
 Varbanov, GIC 625.  
 

                                                                                                                                                                                           
109

 Sold by: Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin:   
http://www.acsearch.info/record.html?id=140169 .  
110

 Sold by:  Münzen&Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin:   
http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A152392#2 . 
111

 Sold by:  Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung ( DE ), auction 160 from date  09.10.2007,  
direct link to coin: http://www.acsearch.info/record.html?id=44470 

http://www.acsearch.info/record.html?id=140169
http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A152392#2
http://www.acsearch.info/record.html?id=44470
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SS-S1T6 

 
AY•T• K •Λ CЄΠ•CЄYHPOCΠT 
Laur., dr. and cuir. bust r. cropped beard.  

 
IOV•∆O-MNA • C I[TPHNΩN 
Julia Domna dr. Bust r. .   
AMNG 499,  Varbanov 624. 112 
 

 
 S2 – After 198 – 209 dChr   

 
SS-S2T1 

 
AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π 
Laur. hd. r. cropped beard.  
In right field star.  
AE 5 Assaria 16,20g 113 
 

 
 

 
IC – T- P-IH/NΩN 
God horseback r., cornucopia over l. 
shoulder, Phrygian cap (or hat / helmet 
with horns or ears). Altar with flame 
before the horse, bird column back. 
Horse right foot raised above. 

 
SS-S2T2 

 
 

 
AY K Λ CЄΠ CЄY[HPOC Π] 
Laur. hd. r. cropped beard.  
In right field star.  
AE 5 Assaria? 14,21g; 28mm. 114 

 

 
 

 

[ICTPIH] /NΩN 
God horseback l., cornucopia over l. 
shoulder, Phrygian cap (or hat / helmet 
with horns or ears). Altar with flame 
before the horse, bird column back. 
Horse right foot raised above. 

 
SS-S2T3 
 

 
AY·K·Λ·CЄΠ·-CЄYHPOC ΠЄ 
Laur. hd. r. cropped beard.  
 AE 17g; 26mm.115 

 
ICTPIHNΩN / ΓЄTΛC K ( în exergă ) 

Geta Caesar on horseback galloping 

                                                           
112

 In AMNG to describe reverse legend  of ICTPH (!) NΩN "C" is square ( [ ) as Series 1 and more than 
that we have a typo in the name colony issuing coin as if SS-S1T2. This are aspects unnoticed on 
Varbanov 624 , but are details that can integrate this coin in series 1 even in the absence of a photo. 
113

 Sold by:   Fritz Rudolf Künker GmbH & Co (DE), auction 111 from date 18.03.2006,  direct link to 
coin:  http://www.acsearch.info/record.html?id=44802 .  
114

 Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=152392 .    

http://www.acsearch.info/record.html?id=44802
http://www.acsearch.info/record.html?id=152392
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right, with spear in his right hand. 
Col. BNR116 
 

 
 
SS-S2T4 

 
AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π 
Laur. hd. r. cropped beard.  
 In right field star.  
. 
AE 5 Assaria 29mm, 117 . 
 

 
 

 
ICTP-IH/NΩN 
Winged Nike in galloping biga l. holding 
wreath and palm.  
Varbanov GIC, 620. 
 

 
SS-S2T5 
 

 
AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π 
Laur. hd. r. cropped beard.  
 In right field star?  
AE 15,32g; 29mm. 118 
 

 
 

 
ICTP-IH-NΩN 
Nike in medium length chiton standing l. 
with wreath in r. hand and trophy in l. 
hand.  
 

                                                                                                                                                                                           
115

 Pauker 1939, pg. 154, coin nr. 4 and pl XVIII, 4.  
116

 Dima 2011, pg. 32, nr. 36 in catalog: OR 14,24g, 26,6x26,9mm.  
117

 Private collection, Jan. 2011, pe situl www.wildwinds.com, direct link 
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html 
118

 Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=152382 .  

http://www.wildwinds.com/
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
http://www.acsearch.info/record.html?id=152382
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SS-S2T6 

 
AY·K·Λ·CЄΠ-CЄYHPOC·Π 
Laur. hd. r. cropped beard.  
In right field star (4 rays).  
. 
AE↓ 16,97; 27,9x29,1mm. Col. A. Popescu119. 
 

 
 

 
ICT[PIH]NΩN 
Kybela with polos on throne l. , holding 
patera in r. hand, l. hand on the drum. 
Lions seated r. and l. the throne. 

 
SS-S2T7 

 
AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π 
Laur. hd. r. with cropped beard.  
In right field star.  
.  
AE  18,43g; 30mm 120.  
 

 
 

 
ICTPI - HNΩN 
Emperor standing with r. hand holding 
patera over altar  and spear in l. hand. 
The altar with flame and two 
unidentified objects or three unidentified 
objects on the altar. AMNG 498, 
Verbanov, GIC 621.   
 

 
S2a – cca.  204 – 209 dChr   

 
SS-

S2aT1 

 

AY K•Λ•CЄ-Π• - CЄY HPOCΠ 

 
Laur., dr. and cuir. bust r. cropped beard. In 
right field star (6 rays).  
. 
AE 5 Assaria 29mm121. 

ICTPI - HNΩN 
Tyche with polos or Kalatos stg. l.  with 
cornucopia in l. hand and rudder in r. 
hand. On the left altar with flame and on 
the right eagle on dolphin. 
Varbanov, GIC 623.  

                                                           
119

 Dima, Popescu 2003, pg. 368, coin nr. 6 in catalog .  
120

 Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=140170  . 
121

 Varbanov 622 or link with photo: http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html.  

http://www.acsearch.info/record.html?id=140170
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
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S3 – 209-210 dChr 

 
SS-S3T1 

 
AY K Λ CЄΠT  CЄYHPOC Π 
Laur. hd. r. with long beard divided into four 
strands.  
AE 12,81g, 27mm ( 5 Assaria)122. 
 

 
 

 
ICTPIHN/ΩN 
God horseback r., with Kalatos. In front 
of horse altar with flame and back (in 
the background) column with bird 
(between rump and tail). 
Verbanov, GIC 618 

 
SS-S3T2 

 
AY K Λ CЄΠTI•  CЄYHPOC Π 
Laur. hd. r. with long beard divided into four 
strands.  
AE 15,22g; 30mm. 123 
 

 
 

 
I-CT-PIHN/ΩN 
God horseback right, with kalatos. 
Behind the horse (between rump and 
tail) bird on column. 

                                                           
122

 CBNB collection. 
123

  Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=92410 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=92410


54 
 

 
SS-S3T3 

 
AY K •Λ CЄΠTI•- CЄYHPOC Π 
Laur. hd. r. with long beard divided into four 
strands.  
AE 5 Assaria 17,8g, 28mm 124 
 

 
 

 
ICTPIH - NΩN 
Tyche or Fortuna stg. l. with 
cornucopia in l. hand and rudder in r. 
hand. On the l. altar with flame and on 
the r. eagle large dolphin. 
Moushmov 169 

 
SS-
S3T4V1 

 
AY K - Λ CЄΠTI•-•(?)CЄYHPOC Π 
Laur. hd. r. with long beard divided into four 
strands.  
AE 5 Assaria 29mm 125 

 
 

 
ICTPI – HNΩ/N 
Kybela cu polos sau kalatos pe tron 
spre stânga, ţinând patera în mâna 
dreaptă, mâna stângă sprijintă pe 
tambur, leu cu laba dreaptă ridicată în 
faţa tronului şi leu cu laba stângă 
ridicată în spatele tronului. 
Varbanov, GIC 610 

 
SS-
S3T4V2 

 
AV• K Λ• CЄΠTI•- CЄYHPOC Π 
Laur. hd. r. with long beard divided into four 
strands.  
AE 14,65g; 30mm.126 
 

 
ICTPI – H-NΩN 
Kybela with polos or Kalatos stg. 
throne l., holding patera in r. hand, l. 
hand resting on drum. Lion with  head 
inverted to the l and paw r. raised 
before the throne and lion with l. paw 
raised behind the throne and the head 
inverted to the l. 

                                                           
124

  Sold by:  Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K., auction 60 from date 12.11.2012,  direct 
link to coin: http://www.acsearch.info/record.html?id=615241 .  
125

 Photo and data for this coin on the site: www.wildwinds.com, link direct  
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html (Used with permission of CNG coins, 
www.cngcoins.com, Jan, 2011 ).  
126

 Sold by:   Vilmar Numismatics LLC,  direct link to coin: 
http://www.vcoins.com/en/stores/vilmar_collectibles/163/product/roman_istrus_istros_provincial_issue_of
_septimius_severus_with_cybele_bronze_coin/273645/Default.aspx .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=615241
http://www.wildwinds.com/
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
http://www.vcoins.com/en/stores/vilmar_collectibles/163/product/roman_istrus_istros_provincial_issue_of_septimius_severus_with_cybele_bronze_coin/273645/Default.aspx
http://www.vcoins.com/en/stores/vilmar_collectibles/163/product/roman_istrus_istros_provincial_issue_of_septimius_severus_with_cybele_bronze_coin/273645/Default.aspx
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S4 - chronologically after S3  210-211 dChr  

 
SS-S4T1 

 
AKΛCЄΠT•-•(?)CЄVHPOC Π 
Laur. hd. r. with long beard divided in two 
strands, the inferior strand is thinner and 
shorter. 
AE 5 Assaria? 28 mm 127 
 

 
 

 
ICTPIH - N-ΩN 
God horseback to the r, with kalatos. 
Behind the horse (between rump and 
tail) column with bird. 
Unpublished . 

 
 
SS-S4T2 

 
AKΛCЄΠT•-•(?)CЄVHPOC Π 
Laur. hd. r. with long beard divided in two 
strands, the inferior strand is thinner and 
shorter.  
AE 5 Assaria 29mm 128 
 

 
ICTPIH - NΩ–N 
Kybela (mural crown?) stg. on the 
throne to the r., r. hand on his hip, his l. 
hand resting on drum, lion  under 
throne to the r. with the l. paw raised . 
Moushmov 166. 
 

                                                           
127  From a German pivate collection. 

128
 Photo and data for this coin on the site: www.wildwinds.com, link direct  

http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html 

http://www.wildwinds.com/
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
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S5 -  chronologically after S3  210-211 dChr 

 
SS-
S5T1V1 

 
•A• K• Λ CЄΠT• - CЄVHPOC• Π• 
Laur., dr. and cuir. bust r., with long beard 
divided in two strands.129 
AE 30mm, 15,02 mm130.  
 

 
 

 
ICTP - I - H - N/ΩN 
God horseback to the r, with Kalatos. 
Behind the horse (between rump and 
tail) column  with bird.  
AMNG 491, Moushmov 168. 
 

 
SS-
S5T1V2 

 
As SS-S5T1V1. 
AE 15,17g131 
 
 

 
ICTPI - H - NΩN 
God horseback to the r, with Kalatos. 
Behind the horse (between rump and 
tail) globular column  with bird. 

                                                           
129

 Petac 2005, pg. 10, coin nr. 32 ( 16,29g ; 27mm ) and 33 ( 12,00g ; 28mm), pl. I. 
130

 Photo and data for this coin on the site www.wildwinds.com, direct  link 
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html (From the CNG Online store, before December, 
2006. By permission of CNG, www.cngcoins.com.). 
 
131

  Sold by:  Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung (DE), auction 126 from date 14.10.2003,  direct 
link to coin:http://www.acsearch.info/record.html?id=190369 

http://www.wildwinds.com/
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
http://www.acsearch.info/record.html?id=190369
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SS-
S5T1V3 

 
As SS-S5T1V1. 
AE 14,39g, 30mm132 
 

 
 

 
ICTPIH - NΩN 
As SS-S5T1V2. 

 
SS-
S5T1V4 

 
As SS-S5T1V1. 
AE 19,09g 133 
 
 

 
 

 
IC-T-PIHNΩN 
As SS-S5T1V2. 

 
SS-S5T2 

 
AV KΛCЄΠ – [ ... ] 
Laur., dr. and cuir. bust r., with long beard 
divided in two strands.  
With different cuirass. 
AE ↓ 5 Assaria 16,16 g; 30 mm. 134 

 
ICT P - I – HNΩ/N 
God horseback to the r, with Kalatos. 
Behind the horse (between rump and 
tail) column  with bird.  
 

                                                           
132

  Sold by:  Numismatik Lanz München (DE), auction 112 from date 25.11.2003,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=98117 
133

 Sold by:  Dr. Busso Peus Nachfolger, auction 403 from date 27.04.2011,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=472714.  
134

 Private collection CBNB. 

http://www.acsearch.info/record.html?id=98117
http://www.acsearch.info/record.html?id=472714
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SS-S5T3 

 
A- K Λ CЄΠT - CЄVHPOC Π 
Laur., dr. and cuir. bust r., with long beard 
divided in two strands.  
AE 12,26 g; 27,8x28,7 mm. 135 
 

 

 
ICTPIH - NΩN 
Tyche (Fortuna) with kalatos std. l. with 
cornucopia in l. hand and rudder in r. 
hand. Other items like the SS-S3T3 not 
visible due to the state of preservation. 

 
SS-S5T4 

 
•A• K• Λ CЄΠT• - CЄVHPOC• Π• 
Laur., dr. and cuir. bust r., with long beard 
divided in two strands.  
AE ↑ 5 Assaria 15,661g, 29,5 mm.136 
 

 
 

 
ICTPI - HNΩN 
Kybela with kalatos or polos enthroned l., 
holding patera in r. hand, l. hand resting 
on drum. Lions heads on l. and r. side of 
throne barely sketched. 

 
 
 
 
 

                                                           
135

 Dima 2011, pg. 28, coin nr. 10.  
136

  Sold by:  www.forumancientscoins.com (collection or owner unspecified) link ht 
tp://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=963&pos=41&sold=1 

http://www.forumancientscoins.com/
http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=963&pos=41&sold=1
http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=963&pos=41&sold=1
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JULIA DOMNA ( 193 – 217 ) 

 
Series 1 ( contemporary with S1 for Septimius Severus) 193-204 dChr   

 
JD-S1T1 

 
I ∆OMNA AVΓ 
Dr. Bust r. with bun. 
AE 28.   

 

I[T- PIH/NΩN( NΩN– in ex. but continuing 

inverted normal writing legend). 
God horseback right, with mural crown 
and Phrygian cap (or hat / helmet with 
horns or ears) and cloak. Column bird 
back. Horse right foot raised above. 
Varbanov  632. 

 
JD-S1T2 

 
I ∆OMNA AVΓ 
Dr. Bust r. with bun. 
AE 19,59g, 30mm.137 
 

 
 

 
I[TP-IHNΩN 
Cybele enthroned left, with mural crown, 
holding patera in r. hand and resting l. arm 
on drum , lion sat at his feet (actually right 
throne) 
As SS-S1T3. 
AMNG 500, Varbanov, GIC, 626. 

 
Series 2 - large dating range after JD-S1 – until 217 dChr   

 
JD-S2T1 

 
IOVΛIΛ• ∆O-MNA•CЄ 
Dr. Bust r. with bun. 
AE 10,24g, 24mm. 138 
 

 
ICTP-I-H/NΩN 
Eagle on dolphin. 
AMNG 501, Varbanov, GIC, 628. 

                                                           
137

  Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=113391 .  
138

 Sold by:  Classical Numismatic Group, Inc, direct link to coin: 
http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=56494 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=113391
http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=56494
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JD-
S2T1V2 

IOVΛIΛ ∆OMNA CЄ 
Dr. Bust r. with bun.. 
AE 9,48g.139 
 

 
 

 
 
ICTP-I-H/NΩN 
Eagle on dolphin. 
 

 
Series 3 - large dating range after JD-S1 – until 217 dChr   

 
JD-S3T1 

 
IOVΛIΛ  ∆OMNAC 
Dr. Bust r. without bun. 
AE 7,96g; 26mm.140 
 

 
 

 
ICTPI-H-NΩN 
Eagle carrying dolphin.  
 

 
JD-
S3T2V1 

 
IOVΛIΛ  ∆OMNAC 
Dr. Bust r. without bun. 
AE 8,68g; 26mm.141 

 
ICTPIHNΩN Γ in left field.  
River god seated left holding dolphin in 
his right hand and reed in left hand. Near 

                                                           
139

 Sold by: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, aucion 126 from date 14.10.2003, direct link to 

coin: http://www.acsearch.info/record.html?id=154166 . 
140

 Sold by:   Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to 
coin:http://www.acsearch.info/record.html?id=174449 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=154166
http://www.acsearch.info/record.html?id=174449
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god urn from which water flows. 
Verbanov, GIC, 631.  
 
 

 
JD-
S3T2V2 

 
IOVΛIΛ  ∆OMNAC 
Dr. Bust r. without bun. 
AE 9,72g. 142 
 

 
 

 
ICTPIHNΩN Γ in left field. 
River god seated left holding dolphin in 
his right hand and oar (or unidentified 
object) in left hand. Near god urn from 
which water flows. 

 
JD-
S3T2V3 

 
IOVΛIΛ  ∆OMNACЄ 
Dr. Bust r. without bun. 
AE 13,01g .143 
 

 
 

 
ICTPIH-N-ΩNΓ in left field. 
River god seated left holding dolphin in 
his right hand and reed in left hand. Near 
god urn from which water flows. 
Verbanov, GIC,630. 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                           
141

  Sold by:  Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, auction 191 from date 11.10.2010,  direct link 
to coin: http://www.acsearch.info/record.html?id=138418 .  
142

  Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=477730 .  
143

  Sold by:  Auctiones AG (DE), auction 29 from date 12.06.2003,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=138422 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=138418
http://www.acsearch.info/record.html?id=477730
http://www.acsearch.info/record.html?id=138422
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Caracalla ( 196 - 8 April 217 )  

Caesar ( 196 – 198 )  
August ( 198 – 8 April 217 )  

 

 
CARACALLA AUGUST 

 
Series 1 - Emperor portrait teenager without beard - about 198-204 dChr (partly contemporary 
with SS-S1) 

 
C-S1T1 

 
[...]V[...] -ΩNЄINΩ 
Laur. hd. r.  
AE ↑ 5,40g; 21mm. 144 
 

 
 

 
C•IC-[T]P-IHNΩN 
Athens stg with patera in r. hand (?) and 
spear in the left hand. 

 
Series 2 - Emperor portrait teenager without beard, 204 – 210 dChr 

 
C-
S2T1V1 

 
AV K M AV ANTΩNNOC 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AE 13,66g. 145 
 

 

 
ICTPIH-N-ΩN, ∆ in r. field. 
Apollo stg., facing, hd. l., holding 
plectrum, and resting lyre on column.  
Varbanov, GIC  633146. 

                                                           
144

 Petac, Sandor 2002, pg. 103, coin nr.8 în catalog.   
145

  Sold by:  Jean Elsen & ses Fils S.A., auction 86 from date 10.12.2005,  direct link to 
coin:http://www.acsearch.info/record.html?id=171138  .  
146But on Varbanov with legend:  AV K MAV ANTΩNINOC 

http://www.acsearch.info/record.html?id=171138
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C-
S2T1V2 

 
AV K M AV ANTΩ[...]OC 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AE 13,56g, 28mm.147 
 
 

 
 

 
ICTPIH-N-ΩN  ∆ in exerque. 
Apollo stg., facing, hd. l., holding 
plectrum, and resting lyre on column.  
 

 
C-
S2T1V3 

 
AV K M AV ANTΩNINOC 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AE 9,97g; 27mm. 148 
 

 
 

 
ICTPIH-N-ΩN 
Apollo stg., facing, hd. l., holding 
patera ( over altar? ), and resting lyre 
on column.  
 

 
C-
S2T1V4 

 
AV K M AV ANTΩNINOC 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AE 8,37g. 149 
 

 
ICTPIH-N-ΩN 
Apollo stg., facing, hd. l., holding 
patera over altar, and resting lyre on 
column.  
 

                                                           
147

  Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 

http://www.acsearch.info/record.html?id=152395 .  
148

  Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=28249 .  
149

 Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum, Gift of the Estate of H. Bartlett Wells 1997.260.368, 
where coin is described: . Elagabalus, Coin of Istros under Elagabalus,  AD 218 – 222, Photo: Imaging 
Department © President and Fellows of Harvard College. Direct link: 

http://www.harvardartmuseums.org/art/212417 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=152395
http://www.acsearch.info/record.html?id=28249
http://www.harvardartmuseums.org/art/212417
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C-
S2T2V1 

 
AV K M AV• ANT[...] 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AE 11.51g, 29mm. 150 
 

 
 

 
ICTPI-H[...] , ∆ in field l.. 
Naked Herakles stg with cudgel in 
right hand raised and the Nemean lion 
fur on her l. hand. 

 
C-
S2T2V2 

 
A K M AVPH ANTΩNINOC 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AE 10,92g; 28mm.151 
 

 
 

 
ICTP-IHNΩN 
Naked Herakles stg with cudgel in 
right hand raised and the Nemean lion 
fur on her l. hand. 

 
C-S2T3 

 
AV K M AV ANTΩNI 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
(possible Elagabalus ) 
AE 18 152 

 
ICTP-IHNΩN 
Naked Dionysos stg. l., holding 
thyrsos and pouring wine from 
kantharos to panther at his feet.   

                                                           
150

  Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=152389 .  
151

 Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=152396 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=152389
http://www.acsearch.info/record.html?id=152396
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AMNG 507. Moushmov 174; Varbanov, 

GIC 638153; Col. Sandor154. 

 
Series 3 - ( portrait mature with bearded ) - 210-217 dChr 

 
C-S3T1 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NO[C] 
Laur. hd. r. with beard.  
AE 16,05g; 29mm. 155 
 

 
 

 
ICT- P - I – HNΩN/ Є ( în exergă ). 
God horseback to the r, with kalatos. 
Behind the horse (between rump and 
tail) bird column. The horse with the r. 
leg supported above the altar. 

 
C-S3T2 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NOC 
Laur. hd. r. with beard.  
AV as C-S3T1 
AE 19,93g; 29mm. 156 
 

 
IC-TPI - H – NΩN / Є ( în exergă ).  
Tyche or Fortuna stg. l. with cornucopia 
in l. hand and rudder in r. hand. On the 
r. eagle large dolphin. 
Pick AMNG 505; Varbanov, GIC 644.  

                                                                                                                                                                                           
152

 http://wildwinds.com/coins/ric/caracalla/_istros_Moushmov_174.txt 
153

 On site wildwinds.com correction to the description of Varbanov: „Note; Varbanov describes Dionysos' 
thyrsos as beingeagle-tipped, but it is just the position of his handwhich look like the wings and back of an 
eagle”. 
154

 Petac, Sandor 2004,  pg. 127-134, Two coins in Istvan Sandor collection: AE 3.08g, 15,4x14,7mm şi 

3,45g,  15,4x14,7mm.   

155
 Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 

http://www.acsearch.info/record.html?id=140066 .  
156

 Photo and data for this coin on the site: www.wildwinds.com, link direct  
http://wildwinds.com/coins/ric/caracalla/_istros_AE29_Moushmov_178.txt (Used by permission of CNG, 
www.historicalcoins.com). 

http://www.acsearch.info/record.html?id=140066
http://www.historicalcoins.com/
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C-S3T3 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NO[C] 
Laur. hd. r. with beard.  
AV as C-S3T1 
AE 10,96g; 27mm. 157 
 

 
 

 
ICTPI-H-NΩN ∆ in exerque. 
Apollo stg., facing, hd. l., holding patera 
over altar, and resting lyre on column.  
 

 
C-
S3T4V1 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NO[C] 
Laur. hd. r. with beard.  
AV as C-S3T1 
AE 17,03g; 31mm 158 
 

 
 

 
ICTPI - H – NΩN / C ( în exergă ).  
Kybela (mural crown ) stg. on the throne 
to the r., r. hand on his hip, his l. hand 
resting on drum, lion  under throne to 
the r. with the l. paw raised . 
Col. MC Sutzu159, Varbanov, GIC 636.  

                                                           
 
157

  Sold by:   Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=135134 .  
158

  Sold by:   Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=140067 .  
159

 Petac 2005, pg. 10, nr. 35.  

http://www.acsearch.info/record.html?id=135134
http://www.acsearch.info/record.html?id=140067
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C-
S3T4V2 

 
AVT K M AVP CЄVH – POC ANTΩNI-N 
Laur. hd. r. with beard.  
 
AE ? Collections unknown 160. 
 

 
 

 
ICTPI - H – NΩN / Є ( in exerque ).  
Kybela (mural crown?) stg. on the 
throne to the r., r. hand on his hip, his l. 
hand resting on drum, lion  under throne 
to the r. with the l. paw raised . 
Unidentified objects on behind  lion. 
Năvodari161.  

 
C-
S3T4V3 

 
AVT K M AVP CЄV – HPOC AN[...] 
Laur. hd. r. with beard.  
AE. 

 
ICTPI - HNΩN / Є ( in exerque ).  
Kybela (mural crown?) stg. on the 
throne to the r., r. hand on his hip, his l. 
hand resting on drum, lion  under throne 
to the r. with the l. paw raised . 
Unidentified objects on behind  lion162. 
 

 
C-S3T5 

 
AVT K M AVP C – P ANTΩNIN-OC 
Laur. hd. r. with beard.  
AE 163 
 

 
 

 
ICTPI-HNΩN 
Naked Hermes with petatos with bag in 
his right hand in the left kerykeion. Col. 
I. Sandor164. 

 
C-S3T6 

 
AVT K M AVP C – P ANTΩNIN-OC 
Laur. hd. r. with beard.  
AE 3,73g, 18mm.165 

 
ICTPI-HNΩN 
Naked Dionysos stg. l., holding thyrsos 
and pouring wine from kantharos to 

                                                           
160

 Coin sold on the internet with no data. 
161

 Ocheşeanu, Papuc, 1973, pg. 362, moneda nr. 156.  
162

 Florescu, Miclea 1989, foto nr. 93. Colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.   
163

 Colecţia BCNB.  
164

 Dima, Popoescu 2003, p.368, nr.8. Petac, Sandor 2004, pag. 132.  
165

  Sold by:   Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin:: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=149685 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=149685
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panther at his feet.  Mionnet166 

 
C-
S3T7V1 

 
AVTK M AVP C-POC ANTΩNIN-OC 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AE 7,30g; 23mm.167 
 

 
 

 
ICTPIH-NΩN 

Demeter stg to l., with long robes, in 
his l. hand a torch and in his r. hand 
keeps patera over a flaming altar. 

AMNG I, 1, 175, 506, Varbanov, GIC 
639.  

 
C-
S3T7V2 

 
AVT K M AVP C-POC ANTΩNIN-OC 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AV as C-S3T7V1 
AE  7,50g; 23mm. 168 
 

 
 

 
ICTPIH-NΩN 
Demeter stg to l., with long robes, in his 
l. hand a torch and in his r. hand keeps 
patera over altar. 

                                                           
166

 Trimitere la E. Petac, I Sandor (II ) ( nota 23 ) către T. E. Mionnet, Descripton de m....  
167

 Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=140171 .  
168

 Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=28250 .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=140171
http://www.acsearch.info/record.html?id=28250


69 
 

 
C-S3T8 

 
AVT K M AVP CP ANTΩNIN 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AE 10,18g; 29mm. 169 
 
 
 

 
[ I ]-CTPIHNΩN 
Asklepios stg.l., holding serpent-staff, 
facing Hygieia stg. r., feeding snake 
from a patera ( Histria III ); betwen 

themTelesphoros; ∆ in field.  ( 

Varbanov, GIC 635 )  

 
 
C-S3T9 

 
AVT K M AVP CP ANTΩNIN 
Laur., dr. and cuir. bust r.  
AE 28.170 

 
Nemesis-Dikaiosyne stg. l., holding 
scales and thyrsos, E  in field.  
Varbanov, GIC 643. 
 

 

CARACALLA and IULIA DOMNA 

 
C-ID-
S1T1 

 
A M AY CP ANTΩNIN CЄB IOY ∆OMNA 
CЄB 
Laur. hd. of Caracalla., facing dr. Bust of 
Julia Domna  
AE 31.171 
 

 
ICTPIHNΩN 
Serapis, wearing kalathos, on horse 
prancing r., altar before; Γ  in field.  
Varbanov, GIC 645.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
169

 Histria 1973, pg. 129, coin no. 705.  
170

 Coin without photography, but described in Verbanov 643.  
171

 Idem Varbanov, 645.  
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Geta ( 198 – 19 December 211 )  

 
Geta Caesar Series 1 - Around 198-209 dChr (contemporary with  SS-S2). 

 
G- S1T1 

 
[ ... ]ЄTΛC 
Draped bust, r. 
AE ↓17,84g, 29,1mm (5 Assaria). 172 
 
 

 
 

 
ICTPI[H] /NΩN 
God horseback l., cornucopia over l. 
shoulder, Phrygian cap (or hat / helmet 
with horns or ears). Altar with flame before 
the horse, bird column back. Horse right 
foot raised above. 
Unpublished.  
RV as SS-S2T2.  
 

 
G- S1T2 

 
•KCЄΠ• - ΓЄTΛC   
Draped bust, r. 
AE 5,61g; 22mm ( 2 Assaria ). 173 
 

 
 

 
ICCT-P-IHNΩN 
Demeter stg to l., with long robes, in his l. 
hand a torch and in his r. hand keeps 
patera over a flaming altar. 
 

 

August Geta Series 2 - 209-211 dChr 

 

                                                           
172

 Collection BCNB. 
173

 Sold by:  Münzen & Medaillen GmbH (DE), auction 16 from date 19.05.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=115776 . A second coin sold by: Wayne C. Phillips, direct link: 
http://www.vcoins.com/es/stores/wayne_c_phillips_rare_coins/127/product/647_geta_ad_209212_ae_21
_thrace_istros_amng_i_508/219340/Default.aspx .  

http://www.acsearch.info/record.html?id=115776
http://www.vcoins.com/es/stores/wayne_c_phillips_rare_coins/127/product/647_geta_ad_209212_ae_21_thrace_istros_amng_i_508/219340/Default.aspx
http://www.vcoins.com/es/stores/wayne_c_phillips_rare_coins/127/product/647_geta_ad_209212_ae_21_thrace_istros_amng_i_508/219340/Default.aspx
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G-
S2T1V1 
 

 
AV K Π CЄ ΓЄTΛC 
Laur., dr. and cuir. bust r. ( without beard ).  
AE 6,75g  ( 2 Assaria ). 174 
 

 
 

 
ICTP-IHNΩN 
Demeter stg to l., with short robes, in 
his l. hand a torch and in his r. hand 
keeps patera over a flaming altar. 
Histria III175, Varbanov, GIC 646. 

 
G-
S2T1V2 

 
AV K Π CЄ ΓЄTΛC 
Laur., dr. and cuir. bust r. ( without beard ).  
AE 5,78g.176 
 
 
 
 

 
 
 

 
ICTPI-HNΩN 
Demeter stg to l., with short robes, in 
his l. hand a torch and in his r. hand 
keeps patera over a flaming altar. 
 

 
G-S2T2 
 

 
AVT K P ΛΠC – EΠΓЄTΛC 
Laur., dr. bust r.   
AE 14,03g, 28mm. 177 

 
[ICTPI] – H – NΩN 
Emperor on horseback to the right, 
holding horse's bridle. 

                                                           
174

  Sold by:  Jean Elsen & ses Fils S.A, auction 86 from date 10.12.2005,  direct link to coin: 
http://www.acsearch.info/record.html?id=301920 .  
175

 C. Preda şi H. Nubar , Histria III Descoperirile monetare 1914-1970, Bucureşti 1973, where Emperor 
Geta are listed with ten coins Demetra type. ( Pick 508 ), pg. 129- 130, no. 706-715, weight between 4,40 
- 6,10g  and size between: 20-25 mm.  
176

  Sold by:  Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, auction 196 from date 07.03.2011,  direct link 
to coin: http://www.acsearch.info/record.html?id=481005 .  
177

 The coin with the following information on the site www.wildwinds.com :  
May-07-01 Geta, Mithras on horseback, VF 
Geta as Augustus, Æ28, (14.03g) Istros, Thrace, AVT K MA R C GETA CEB 
Laureate, draped and cuirassed bust right. / [ICTPI]H NWN Mithras on 
horseback pacing right. VF, green patina. 
 

http://www.acsearch.info/record.html?id=301920
http://www.acsearch.info/record.html?id=481005
http://www.wildwinds.com/
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Varbanov, GIC 647.  
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