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”Fiecare instrument, unealtă, vas, dacă face lucrul pentru care a fost alcătuit, e bun, și totuși
cel care care l-a construit nu e aici. Dar înlăuntrul lucrurilor (...) sălășluiește puterea care le-a
creat; cu atât se cuvine mai mult să venerezi puterea aceea (...).”

-

Marcus Aurelius ( VI, 40 )
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Precizări și mulțumiri

De această dată cititorul nu se află în fața unei alte lucrări elogioase dedicate împăratul
Marcus Ulpius Nerva Traianus. Aici este vorba de efigia sa monetară, mesajele transmise de
aceasta, dar mai ales despre mecanismele propagandei imperiale din spatele portretului
oficial al împăratului.
Niels Hannestad spunea că portretul monetar roman imperial nu era atât imaginea reală a
împăratului cât mai ales cum vroia acesta să fie văzut de contemporani. Cât din portretul
monetar al împăratului Traian era ideologie și cât imaginea sa reală? Cât din caracterul
personal poate fi văzut pe o monedă romană emisă în numele său? Procentele diferă de la
o efigie la alta dar cu siguranță imaginile monetare ale împăratului Marcus Ulpius Nerva
Traianus recompun portretul unei epoci, saeculum traiani.

Această carte nu ar fi putut fi scrisă fără generozitatea și altruismul dl. Lucian Munteanu.
Recunoștința mea și gândurile bune se îndreaptă spre acest prieten. De asemenea aceleași
sentimente, însoțite de admirația, se îndreaptă și către dl. Ion Donoiu. Pasiunea și opera
acestuia, în special cărțile: ”Monede daco-getice și efigii romane”, dar mai ales ”Împărații
bizanțului și monedele lor” au constituit cu ani în urmă fundamentul înțelegerii și baza
pasiunii pentru iconografia imperială romană.
Această lucrare a fost scrisă și cu gândul la posibilele dialoguri ( pe teme de istorie, politică
și civilizație antică ), ce n-au mai apucat să aibă loc niciodată, cu tatăl meu, profesorul
Adrian Beldeanu, dar și cu Radeș Romeo , cel dintâi mentor și prieten. Amintirii lor le este
dedicată carte de față.
Mulțumirile noastre sunt adresate și tuturor celor care făcând publice mari colecții celebre
sau mai modeste colecții personale au oferit posibilitatea studierii acestora. Enumerăm doar
câteva din sit-uri web ce ne-au fost de un real ajutor: academia.edu, Crawford online (
http://davy.potdevin.free.fr/Site/crawford1.html ), acsearch.info, www.forumancientcoins.com,
www.wildwinds.com , Romanitas – Pictures and Videos of the Ancient Roman Empire (
https://www.flickr.com/groups/romanitasdotnet/ ); Online Coins Roman Empire ( OCRE http://numismatics.org/ocre/ ).
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În loc de prefață

Domnul Bogdan Beldianu este un pasionat de numismatică.
Ar fi destul să-l citez să ne dăm seama de acest lucru: ”... fiecare visător are o Troie a sa
ce-l urmăreşte peste ani indiferent de locul unde viaţa îl poartă ”. Aceasta este doar o
confesiune făcută în lucrarea ”Cronologia şi tipologia monedelor emise la Histria în epoca
romană”, lucrare în care ne demonstrează capacitatea sa de sinteză, de observație,
mediculozitatea și talentul narativ.
Dar nu numai atât: dânsul a scrs un nou volum ” Efigia monetară a împăratului Traian
portretul unei epoci”, foarte interesant, abordând un domeniu mai puțin cunoscut.
Domnul Beldianu nu se rezumă la descrierea efigiei propriu-zis, ci abordează complexe
aspecte precum baterea monedelor, gravorii monetari, ștanțe, etc.
Capitolul cel mai important prin abordare este cel legat de aspectul ideologic, propagandistic
al artei monetare.
Domnul Beldianu ne demonstrează că este un numismat de clasă, prolific și pătrunzător al
tainelor monedelor antice.
Așa dar avem satisfacția unei lucrări minunate, frumos ilustrate și speranța că va fi un imbold
și pentru alți posibili autori, pentru ca Societatea Numismatică Română să prospere.

Ion Donoiu1

1

Dl. dr. Ion Donoiu a publicat în decursul timpului mai multe lucrări de popularizare a numismaticii
antice. Dintre acestea se cuvine a fi menționate, în acest context, cele două lucrări dedicate efigiilor
monetare romane: Monede daco-getice și efigii romane (1980) și Efigii feminine pe monedele romane
(1983), cărora li se adaugă marele Abecedar al numismaticii bizantine: Imparatii bizantului si
monedele lor (1993).
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Capitolul I.
Saeculum Traianii - Apogeul unui imperiu, apogeul unei monetării

1
Monetăria romană în vremea împăratului Traian

Producerea monedelor
Orice discuție despre monede ar trebui să înceapă firesc cu modalitatea de producere a
monedelor și locul unde se desfășura acest proces. Cum scopul acestei lucrări nu este acela
de popularizarea a monedei antice2 sau a monedelor emise pentru împăratul Traian, ne vom
limita mai departe doar la prezentarea, cât se poate de succintă, a acelor aspecte legate de
producția monetară în vremea acestui împărat ( tehnologie, organizarea monetăriei oficiale
etc ) care pot aduce un plus de înțelegere în investigația noastră.
Monedele romane oficiale din vremea imperiului au fost realizate manual prin procedeul
tehnologic de batere a unei pastile de metal între două ștanțe sau matrițe.
În introducerea unei lucrări generaliste, recent apărută la Oxford, dedicată monedelor
grecești și romane, William E. Metcalf descrie ( ipotetic ) sistemul de producție al monedelor
în antichitate3: pe o nicovală se afla prinsă matrița aversului ( partea monedei pe care se afla
gravată în negativ efigia împăratului ), pe aceasta se punea pastila monetară (încălzită
probabil în prealabil pentru o mai bună maleabilitate ) peste care era așezată ștanța
reversului ce se afla prinsă de o piesă mobilă de forma unui dorn . Dornul era lovit, de către
cel ce realiza moneda, cu un ciocan greu. Prin presiunea astfel realizată pastila de metal
prelua ( în pozitiv ) imaginea de pe cele două ștanțe sau matrițe (realizată în negativ).
Procesul tehnologic este și el schematic ilustrat în amintita lucrare. În esență lucrurile stăteau
cu siguranță așa dar cel puțin pentru epoca romană imperială descrierea procesului
tehnologic poate suporta nuanțări.
În primul rând, în cazul monedelor romane imperiale, se constată o bună sincronizare a
imaginii de pe avers cu cea de pe revers. Practic abaterea celor două fețe ale monedei fața
de centrul acesteia este minimă. Acest aspect indică faptul că cele două matrițe erau
”sincronizate”. Cum procesul trebuia să fie unul rapid, monedele imperiale fiind de regulă
bătute în cantități uriașe, devine evident că lucrătorul ce producea efectiv monedele nu putea
aloca mult timp fiecărei monede, activitatea desfășurându-se într-un flux alert. Prin urmare,
matrițele trebuiau să se potrivească mulțumitor, una peste cealaltă, de la prima așezare. Cea
2

Una din cele mai bune lucrări de popularizare în limba română, ce atinge numeroase aspecte ce țin
de istoria, producția, circulația monedelor în antichitate, este ce a lui Christopher Howgego, Istoria
antică prin monede, apărută la Cluj-Napoca în 2005.
3
OHGRC, pg. 5.
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mai facilă metodă de a obține rapid potrivirea se putea obține prin realizarea într-o formă
conică a uneltelor ( dorn, nicovală ) pe care se aflau matrițele ( în imaginea de mai jos
schema din dreapta). Fericita întâmplare a dus la supraviețuirea a câtorva matrițe oficiale
folosite la baterea unor monede din perioada Iulio-Claudiană. Fotografia uneia dintre
acestea4, folosită pentru baterea unei monede pentru Tiberius de monetăria din Lugdunum,
arată cât se poate de clar forma bitronconică a dornului în care era prinsă.
Un alt aspect, ce ține de procesul tehnologic și care merită ceva nuanțări, era cel al încălzirii
pastilelor monetare. De obicei, cei care au încercat să ilustreze grafic fenomenul producerii
monedelor au imaginat așezarea cu un clește a pastile monetare încălzite pe matrița
inferioară. Pentru piesele monetare mari ( sesterți ) acest fapt poate fi cât se poate de
credibil mai ales că unele dintre acestea chiar păstrează pe cantul lor urmele unei astfel de
unelte ( grupuri de striații paralele diametral opuse ). Nu la fel trebuie să fi stat lucrurile în
cazul pieselor monetare de mici dimensiuni ( aureus, denari, aes, dupondius ). Apucarea și
manevrarea cu un clește a unei pastile monetare atât de mici ar fi fost dificilă și
neproductivă. Prin urmare, cel mai probabil, încălzirea mai multor pastile monetare se făcea
în acelaș timp, într-un vas, poate asemeni unei linguri mari, cu o deschidere de forma unei
pâlnii, ce ar fi permis ușor așezarea unei singure pastile monetare pe matrița nicovală.
Existența unor unelte dedicate, specializate, folosite în interiorul monetăriei romane imperiale
nu ar trebui să surprindă absolut deloc având în vedere că unelte și dispozitive specializate
pentru producția de monede au fost descoperite arheologic în atelierele clandestine de
producerea a monedelor false. Cel mai bun exemplu fiind officina falsaria din Augusta
Raurica ( actualmente Cantonul Basel – Elveția )5.

Schema procedeului de realizare prin batere al monedelor în perioada romană imperială. În
stânga varianta propusă de William E Metcalf iar în dreapta reconstituirea noastră pe baza
matriței monetare de la Lugdunum.

4

Publicată pe forumul de limbă engleză dedicat monedelor antice de Joe Geranio, Tiberian Coin Die –
Julio Claudian Period articol pe www.forumancientcoins.com . Link direct:
www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Tiberian%20Coin%20Die
5
Martin 1982, pg. 17, Abb. 3; pg. 22 și 24-25.
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Cel mai important element în acest proces erau însă cele două ștanțe sau matrițe monetare
ce imprimau efectiv imaginea în relief pe pastila monetară. Realizate lor se făcea manual,
prin gravare individuală, direct în negativ. Acest fapt face să avem, în cazul monedelor antice
în general și a celor romane în special, mai multe variante pentru fiecare emisiune monetară.
Variantele sunt date de realizarea ușor diferită a ștanțelor folosite ( altă dispunere a literelor
legendei sau mici detalii ce diferă de la o ștanță la alta.
În epoca contemporană uniformitatea tuturor monedelor dintr-o emisiune monetară este
asigurată printr-un procedeu de realizare a ștanțelor diferit. Prima dată se realizează
macheta monedei în pozitiv. Aceasta va deveni modelul de bază al matrițelor în negativ, ce
vor fi folosite la producerea efectivă a monedelor. În acest fel toate monedele, indiferent de
numărul de ștanțe utilizate, arată identic.
Dar, pentru moment, să abandonăm procesul tehnologic și să aruncăm o privire asupra
Monetăriei din Roma, locul unde se băteau monedele romane oficiale în vremea împăratului
Traian.

Sediul monetăriei
Monetăria din Roma se afla situată, în vremea republicii, pe Capitoliu, în templul lui Iunio
Moneta. Cel mai probabil, ca urmare a incendiului din anul 80 pChr, a fost mutată într-o
clădire din aria complexului Domus Aurea ( Casa de Aur) construit în vremea împăratului
Nero6. Plinius lasă să se înțeleagă că templul lui Iunio Moneta a încetat să mai fie depozitul
imperial de bani lichizi abia în timpul împăratului Traian. Oricum nu avem nici o dovadă
epigrafică a funcționării monetăriei în noul sediu înainte de Traian7. Fericita întâmplare face
să cunoaștem locul amplasării monetăriei imperiale în capitala imperiului pe baza unui
fragment din Forma Urbis, o hartă în marmură a Romei din vremea Severilor. Pe aceasta
este figurată o clădire presupus rectangulară, în centrul căreia se păstreză primele trei litere
dintr-un cuvânt mai lung MON[ETA].
Ruinele sediului monetăriei au fost localizate la circa 400 m sud-est de Colloseum la poalele
colinei Caelian, găsindu-se în prezent sub biserica Sfântul Clementis. Aici a funcționat
monetăria din capitala imperiului până la sfârșitul sec. IV pChr8.
Cercetările arheologice desfășurate aici au stabilit configurația sediului monetăriei.
Clădirea avea o lățime de circa 30 metrii, cu o lungime necunoscută și două etaje principale,
din care, cel inferior a fost, la rândul lui, împărțit într-o primă fază în două nivele. Edificiul
monetăriei prezenta la exterior un zid puternic, străpuns ( cel mai probabil ) de o singură
intrare. Etajul inferior se compunea dintr-un număr mare de camere dispuse în jurul unei curți
interioare cu perystil9 ( a se vedea planul de mai jos10 ).

6

Howgego 2005, pg. 29.
Bennett 2008, pg. 169.
8
Howgego 2005, loc. cit.
9
Ibidem.
10
După Claridge 1998, pg. 285.
7

9

Planul structurii aflate sub biserica Sfântul Clementis din Roma
Accesul din aceste camere spre curtea interioară a fost blocat cu un zid masiv. Această
dispunere a încăperilor, ce probabil serveau pentru depozitarea metalelor și a uneltelor sau
poate chiar pentru baterea monedelor, oferea un grad mare de securitate combinat cu un
acces ușor printr-un coridor comun11.

Organizarea internă a monetăriei
În anul 1585, lângă biserica Sf. Clementis, au fost găsite trei baze de marmură ale unor
statui12 pe ale căror fețe se păstrează tot atâtea inscripții ( CIL VI.42 = ILS 1633, CIL VI.43 =
ILS 1634 și CIL VI.44 = ILS 1635 ) din care aflăm că aceste monumente au fost puse de
lucrătorii monetăriei la 28 Ianuarie 115 pChr. Grație acestor documente epigrafice putem
acum cunoaște organizarea internă a monetăriei13, funcția, specializarea ( meseria ) și
numele lucrătorilor la acea dată. Personalul monetăriei ( în număr total de 89 bărbați), unii
liberti iar alții sclavi, avea o organizare de tip quasi militară14.

11

OHGRC, pg. 407
CIL VI, pg. 8.
13
Ibidem.
14
BMC III, pg. xviii.
12
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Cele trei inscripții din timpul împăratului Traian conținând numele lucrătorilor monetăriei din
Roma ( extras din CIL VI )
La conducerea monetăriei se afla în acel moment un oarecare libert pe nume Felix, ”optio
et exactor auri argenti et aeris” ( CIL VI, 42 ), ofițerul șef și responsabil cu toate metalele
monetizate: aur, argint și bronz. Titulatura libertului Felix arăta cel mai probabil că atât
monedele din metal prețios ( aur, argint ) emise sub autoritatea împăratului, cât și cele din
metal comun ( bronz, orichalcum ) emise sub autoritatea senatului, erau bătute în acelaș loc.
Din a doua inscripție ( CIL VI 43 ) aflăm că Felix era secondat de Albanus, mentionat doar
cu titulul de Optio. Ierarhic, sub cei doi, se găseau 16 liberți cu titlul de officinatores,
conducători ai unui atelier – officinae - din cadrul monetăriei ( Laches, Lysimachus, Optatus,
Stolus, Trophimus, Troilus, Diadumenus, Primigenius, Viator, Felix, Agatho, Mamas,
Restitutus și Phoebus ) ajutați de 9 sclavi ( Callistus, Euphemus, Expectatus, Zosimus,
Anicetus, Euphemus, Hermeros, Helius și Euthychus ). Pentru cei 16 officinatores mențiunea
de la începutul inscripției ”officinatores monetae avrarie, argentarie caesaris” arată că aceștia
erau conducătorii doar ai officinelor ce băteau moneda din metal prețios, adică moneda
emisă sub autoritatea împăratului.
Philip Hill a presupus că numărul atelierelor ( officinae ) ce funcționau la un moment dat în
cadrul monetăriei romane este sugerat de numărul de reversuri monetare principale emise în
fiecare etapă15 ( an ). Astfel, pentru epoca traiană s-a presupus existența a: cinci officinae de
la proclamarea ca împărat a lui Traian până la reforma monetară ( 98 – 107 pChr ), șapte
officinae în perioada reformei ( 107 – 108 pChr ) și din nou cinci officinae în perioada 109-

15

Hill 1970, pg. 2.
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128 pChr 16. Cum se împărțeau însă atribuțile celor 16 officinatores și care era rolul fiecăruia
în cele doar cinci officinae contemporane rămâne un aspect încă departe de a fi lămurit.
A treia inscripție ( CIL VI 44 ) amintește numele lucrătorilor monetăriei din alte trei
specializări: suppostores ( cei ce se ocupau cu plasarea pastilelor monetare între matrițe și
probabil cu încălzirea lor prealabilă ), malliatores ( ”ciocănarii” - cei ce loveau cu ciocanul
dornul purtător de matriță pentru obținerea efectivă a monedelor ) dar și signatores ( gravorii
ce realizau matrițele monetare ).
Suppostores aveau o condiție socială diferită. Șapte erau liberti: Satyr, Hilarus, Maritimus,
Pausillus, Severus, Successus, Saturnius, iar patru sclavi: Amanndus, Sabinus, Oriens,
Primus ). La fel stăteau lucrurile și pentru cei mai numeroși lucrători ai monetăriei:
malliatores ( 11 liberți: Gorgias, Apollonius, Charito, Cosmus, Eros, Theodotus, Thalllus,
Athenio, Thraso, Narcissus, Plocamus și 30 de sclavi: Adiutor, Musaeus, Sothericus,
Helenio, Crescens, Ianuarius, Mamas, Epaphroditus, Eutychides, Stratocles, Receptus,
Telesphorus, Euhodus, Zosimus, Stephanus, Epaphroditus, Philon, Dymans, Epitynnchanus,
Artemidorus, Hermes, Sallustius, Mevius, Cerdo, Asclepius, Felicis 17). Interesant este că
raportul dintre malliatores și suppostores era de 3 la 1, indicând că aceștia lucrau cel mai
probabil în echipe de câte 3 malliatores și un suppostores. Dacă așa stăteau lucrurile
înseamnă că zece echipe de lucrători erau ocupați cu baterea efectivă a monedelor.

Gravorii monetari
Aşa cum arăta şi Niels Hannestad „spre deosebire de arta Greciei clasice şi de cea a
Renaşterii italiene, ambele apărute în cetăţi-state unde artistul era un membru respectat al
societăţii, arta romană este anonimă”18.
Prin urmare, inscripţia CIL VI 44 devine cu atât mai interesantă cu cât ne face cunoscut și
numele a 17 artişti gravori romani ( signatores ) de la început de secol II pChr. Din aceştia 12
erau liberti ( Pudens, Adiectus, Vitalis, Telesphorus, Pomponius, Glaucias, Urbanus,
Ampliatus, Olbius, Primigenius, Paris și Firmus ) iar 5 erau sclavi ( Sporus, Helius,
Eudaemon, Pantaghathus și Onesimus ). Onomastica gravorilor (signatores) cuprinde în
majoritate cognomene romane: Pudens ( Modestul ), Adiectus ( Aruncătorul? ), Vitalis,
Pomponius, Urbanus, Ampliatus, Primigenius, Firmus, Sporus, Pantaghathus și doar câteva
cognomene grecești: Glaucias, Olbius ( poate nativ din Olbia, oraș în Sardinia sau poate
chiar din Olbia Pontică, oraș aflat în nordul Mării Negre), Eudaemon și Onesimus (”Utilul”).
S-a spus că numărul gravorilor ( signatores ) ar fi fost prea mare pentru nevoile reale ale
monetăriei19. Această afirmație împinge însă către verificări suplimentare.

16

Ibidem, pg. 3.
Valoarea acestor inscripții constă și în menționarea numelor lucrătorilor monetăriei, oameni de
condiție modestă ( liberți și sclavi ). Am ales să-i menționăm și noi, în aceste rânduri, pe toți aceștia
deoarece numele lor ne aduce aminte că în spatele datelor istorice seci și a numelor sonore de
împărați, generali și magistați s-au aflat oameni obișnuiți. Datorită muncii acestora noi putem admira
astăzi frumusețea și arta monedelor romane.
18
Hannestad 1989, vol. I, pg. 152.
19
OHGRC, pg. 407.
17
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Studiu asupra ștanțelor monetare
Cu ani în urmă, aflându-mă pe diverse șantiere arheologice și analizând opaițe romane de
teracotă, am fost mișcat să regăsesc în interiorul lor, imprimate pentru eternitate, amprentele
digitale ale celor ce modelaseră cu secole în urmă lutul în tiparele lămpilor20. Artistul, sau
poate doar lucrătorul din atelierul ceramic, nu mai era doar o idee abstractă din spatele unui
obiect ci se contura timid sub forma unei prezențe materiale concrete. Privind acum
monedele oficiale ale împăratului Traian mai putem distinge oare ceva din personalitatea
artistică a celor șaptesprezece gravori? Mai poate fi individualizată opera lor într-un fel sau
altul? Cât de mult și mai ales cât de veridic putem reconstitui activitatea acestora?
Răspunsul nu poate fi aflat decât în urma unei riguroase analize a produsului final, adică a
emisiunilor monetare.
Cu siguranță, la baza fiecărui tip monetar, a fiecărei emisiuni în parte, stătea o ”machetă”,
un model ce urma a fi copiat de fiecare gravor implicat în realizarea ștanțelor pentru acea
emisiune. În aceste condiții individualizarea activității gravorilor nu s-ar mai putea face acum
decât dacă aceștia au fost beneficiarii unei libertăți de exprimare artistică, atât stilistică cât și
compozițională.
Tipul monetar ”Fortuna Redux”, folosit la emisiunile, de denari și aureus, bătute în
perioada cuprinsă între iarna anului 114 – primăvara anului 116 pChr21, prin abundența
materialului numismatic prezent în colecții, s-a arătat a fi elocvent în acest sens.
Compoziția generală a acestui revers poate fi descrisă astfel: pe un scaun ( tron ), spre
stânga, stă așezată Fortuna ce ține în mâna dreaptă o cârmă, iar în mâna stângă un corn al
abundenței. De jur împrejur se află scrisă legenda P M TR P COS VI P P SPQR continuată
în exergă cu legenda FORT RED . Acestui revers îi sunt asociate și un număr generoas de
tipuri de efigii imperiale pe avers22.
Studiind peste 30 de monede, provenind atât din colecții publice cât și private dar și din
bazele de date ce stochează informațiile privind monedele vândute de casele de licitații (
spre ex. acsearch.info ), am constat, în cazul ștanțelor monetare folosite la baterea
emisiunilor de acest tip, o paletă generoasă de variante artistice. Însă numărul monedelor
analizate acum rămâne, totuși, destul de mic și prin urmare rezultatele nu pot fi decât strict
informative ( orientative ) și nu exhaustive. Spunem acest lucru deoarece, recent, M.
Beckman analizând monedele de aur ale împăratului Traian găsește, pentru tipul ”Fortuna
Redux”, luat în discuție de noi aici, nu mai puțin de 23 de matrițe diferite cu care a fost bătută
doar emisiunea de aureus ( Woytek 525 )23! Cel mai probabil pentru emisiunea de denari de
acest tip numărul real al matrițelor fiind cu mult mai mare.

20

O fericită întâmplare a făcut ca pe un fals monetar roman, descoperit în necropola de la Noșlac, jud.
Alba, România, să se păstreze chiar amprenta digitală a falsificatorului antic. A se vedea
Găzdac&Cosma 2014, pg. 125-131. Amprenta, păstrată în negativ, confirmă și în Dacia procedeul de
falsificare monetară de epocă romană atestat la Augst ( Basel – Elveția ) – a se vedea Martin 1982,
pg. 20-26.
21
Este vorba de emisiunile numerotate în RIC II de la 317 la 321, sau mai nou în lucrarea Woytek
2010, încadrate în ”Gruppe 16, Cluster 2” și catalogate cu nr. 525 (aureus) și 526 ( denari ),
22
Emisiunea de aurei Fortuna Redux ( Woytek 525 ) este prezentă în catalog cu patru tipuri de efigii
imperiale ( în clasificarea Woytek 2010, tipurile: f, h, t+, tt+) iar în cazul emisiunii de denari de acelaș
tip ( Woytek 2010, nr.526 ) sunt catalogate șapte tipuri de efigii ( tipurile Woytek: d, f, h, t, v, x, y.) .
23
Beckman 2007, pg. 82.
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Cu toate acestea, în ciuda destul de modestului material analizat aici, am reușit să
conturăm, facil, stilul diferit, poate prea mult spus personalitatea artistică, a cinci gravori, ce
vor fi notați mai departe cu literele: A, B, C, D și E.
Pentru a atribuii o matriță unui gravor sau altuia criteriile folosite s-au dorit a fi cât mai
obiective, având la bază trei aspecte diferite: maniera artistică generală de realizare a
imaginii monetare, forma literelor din legendă și repetarea unor detalii concrete de
compoziție.
Mai multe monede avute în vedere pentru acest studiu au rămas însă neatribuite unui
gravor sau altuia datorită stării de conservare sau, în unele cazuri de exemplare solitare, nu
corespundeau sau nu au putut fi evidențiate toate aspectele definitorii pentru un gravor sau
altul, dar nici nu au putut fi grupate și atribuite unui alt artist. Este posibil ca matrițele acestor
reversuri să fie opera altor gravori decât cei individualizați. Nu este însă exclus să avem de a
face cu matrițe la a căror realizare și au dat concursul mai mulți artiști sau au fost ”reparate„
de un alt gravor decât cel ce le realizase inițial. Intervenția mai multor gravori asupra unei
singure matrițe poate explica mulțumitor amestecarea unor caracteristici personale și
rezultarea unei matrițe ce nu poate fi atribuită unui gravor sau altuia.
Gravorul A este caracterizat de un stil artistic îngrijit, cu o manieră de redare realistică a
personajului, prin linii fine și detalii minuțioase. Literele legendei se prezintă uniforme ca
dimensiuni, atent ordonate, despărțite de spații egale și situate toate în acelaș plan. Multe
din literele legendei au terminații evazate ( a se vedea planșa I ).
Un ansamblu de câteva elemente, ce se repetă pe mai toate ștanțele, pot fi considerate ca
o ”semnătură” artistic-compozițională specifică acestui gravor.
Este vorba de reprezentarea în partea de sus a scaunului a unor cercuri sau semicercuri
specifice, iar între picioarele vizibile ale scaunului ( cu o singură excepție ) acest gravor a
ales să schițeze, printr-un V dublu, faldurile unui veșmânt sau acoperitoare de scaun. Alte
detalii artistice, specifice acestui gravor, pot fi lesne observate la redarea cârmei ( ale cărei
colțuri superioare au tendința de a fi răsucite în jos). Și poziționarea Fortunei în raport cu
scaunul poartă o marcă specifică acestui gravor, zeița șezând pe marginea scaunului,
piciorului din stânga al scaunului regăsindu-se de regulă sub șezutul zeiței.
Gravorului A i-au putut fi atribuite șapte matrițe de revers ( a se vedea planșa I )24, ce sunt
combinate, pe emisiuni de aur și argint, cu cinci tipuri diferite de efigii imperiale pe avers.

Al doilea gravor, notat cu B, a adoptat un stil artistic schematic, folosind linii groase pentru
schițarea detaliilor, în special a celor vestimentare. Maniera neângrijită de lucru,
dezinteresul pentru detalii, se păstrează și în ceea ce privește legenda. Literele sunt inegale
24

Sursa imaginilor monedelor atribuite Gravorului A ( după numerotarea planșei I ): moneda nr.1 –
vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 212 ( 5 March 2013 ), link direct:
http://www.acsearch.info/search.html?id=1516095 ; moneda nr. 2 – preluată de pe sit-ul
www.wildwinds.com link direct: http://www.wildwinds.com/coins/ric/trajan/RIC_0319,Aureus.jpg ;
moneda nr. 3 – colecția The British Museum (ref: British Museum: 1996,0316.62 ) ; moneda nr. 4 –
colecția American Numismatic Society (http://numismatics.org/collection/1958.214.17 ) - trebuie
scoasă din planșă ; moneda nr.5 - colecția The British Museum (ref: British Museum: 1924,0718.1 ) ;
moneda nr. 6 și 7 – vândute pe sit-ul www.forumancientcoins.com;
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ca dimensiune și nu urmează o linie prestabilită având un aspect general dezordonat.
Dezordinea este vizibilă cu precădere în cazul legendei din exergă unde primele cinci litere (
FORT R ) au o traiectorie descendentă, fiind gravate din ce în ce mai jos, sub linia ce
delimitează exerga, iar ultimele două litere ( ED ) au o tendința generală de redresare,
apropiindu-se din nou de linia de despărțire. Alte caracteristici ce pot fi reținute ca aparținând
acestui gravor sunt legate de forma caracterelor, multe litere din legendă având terminații
lungi și ascuțite.
Ca realizate de acest gravor25, au fost identificate patru matrițe de revers ( a se vedea
planșa II ), ce se combină cu trei tipuri de efigii imperiale pe avers . Emisiunile bătute cu
matrițe atribuite Gravorului B sunt atât de aur cât și de argint.
Gravorului C îi poate fi atribuită și poreclă ”Pointilius” datorită punctelor cu care își desparte
cuvintele legendei, acest detaliu putând fi considerat și ca o ”semnătură” a acestui artist.
Aspectul estetic general este însă unul grosier, atât cât lasă să se vadă starea de păstrare a
puținelor reversuri ce-i pot fi atribuite acestui artist.
Legenda însă este îngrijit realizată, cu puncte despărțitoare între cuvinte iar literele sunt
groase și au tendința de a fi rotunjite.
Acestui artist gravor i-au putut atribui doar două matrițe de revers ce sunt combinate cu
două tipuri de efigie pe avers26. Una din matrițele de revers atribuite gravorului A ( a se
vedea planșa III, nr. 2 ) prezintă o legendă tipică gravorului C, fapt ce ne face să
presupunem o colaborare a celor doi gravori pentru realizarea acestei matrițe sau poate doar
”repararea” legendei matriței de către gravorul C.
În cazul Gravorului D reținem o desăvârșire artistică neegalată de nici unul din ceilalți artiști
gravori individualizați. Liniile reliefului sunt atât de minuțios realizate încât drapajul zeiței
capătă un realism deosebit. Tendința de schematizare, prin reducerea faldurilor și a cutelor
la linii groase, de cele mai multe ori paralele, specifică altor gravori monetari, nu se
regăsește. Din păcate, doar două matrițe de revers se ridică la acest nivel de virtuozitate
artistică. O a treia matriță de revers ar putea fi și ea atribuită acestui gravor mai mult în baza
legendei, a formei și dispunerii literelor decât a stilului artistic27.
În ceea ce privește grafia legendei se remarcă literele subțiri, cu un aspect tremurat, unele
din acestea ( P, R, T etc ) prezentând terminații ascuțite.

25

Sursa imaginilor monedelor atribuite Gravorului B ( după numerotarea planșei II ): moneda nr. 1 –
vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 165 ( 17 March 2008 ) link direct:
http://www.acsearch.info/search.html?id=449346 ; moneda nr. 2 - – colecția The British Museum (
British Museum: 1931,1014.9 ); moneda nr.3 - colecția The British Museum (ref: British Museum:
1996,0316.63 ); moneda nr.4 – postată pe situl www.wildwinds.com ( link direct:
http://www.wildwinds.com/coins/sear5/s3139.html#RIC_0319 ).
26
Sursa imaginilor monedelor atribuite Gravorului C ( după numerotarea planșei III ): moneda nr. 1 –
colecția The British Museum (ref: British Museum: 1946,1004.107 ); moneda nr.2 - colecție privată;
moneda nr. 3 – colecția The British Museum ( ref: British Museum: 1912,0607.137 ).
27
Sursa imaginilor monedelor atribuite Gravorului D ( după numerotarea planșei IV ): moneda nr. 1 vândută de Heritage Auctions, Inc. ( licitația din Septembrie 2013 ) link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/search.html?id=1693591 ; moneda nr. 2 – vândută de MA-SHOPS.com ( link
http://www.muenzauktion.com/zufahl/item.php5?id=315&lang=jpg de văzut dacă rămâne ), moneda
nr. 3 – vândută de www.cgb.fr ( link direct: http://www.cgb.fr/trajan-aureus,v24_0317,a.html ).
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Matrițelor de revers realizate de gravorului D le sunt asociate ( cel puțin în materialul aflat la
dispoziția noastră pentru studiu ) două efigii ale împăratului Traian28, fiind folosite atât la
emisiunea monetară de argint cât și la cea de aur.

Ultimului gravor individualizat, notat cu E, îi pot fi atribuite doar două ștanțe ale tipului
monetar ”Fortuna Redux” folosite numai pentru emisiunea de denari ( cel puțin în materialul
aflat la dispoziția noastră29). Stilul artistic, specific Gravorului E, se caracterizează printr-o
simplitate compozițională exagerată. Deși relieful este de bună factură artistică ( nu se
regăsește tendința de schematizare prin folosirea de linii groase, ca în cazul gravorilor B cau
C ) lipsesc din compoziție majoritatea detaliile ornamentale ce sunt folosite pe matrițele
celorlalți gravori. Simplitatea exagerată a compoziției se vede cu precădere în cazul
scaunului pe care stă așezată Fortuna. Acesta este scund, lipsit de orice ornament, asemeni
unui taburet simplu. Totodată piciorul zeiței nu se odihnește pe un suport ( scaunel, pernă
etc ), ca pe matrițele realizate de ceilalți gravori, ci direct ( dacă putem spune așa ) pe sol (
închipuit în economia imaginii monetare de linia ce separă exerga). În afară de această
eliminare a oricărei ornamentații decorative din compoziția artistică, alte elemente, specifice
Gravorului E, nu pot fi reținute.
Acest modest studiu asupra ștanțelor monetare oferă pentru început câteva concluzii.
Toate emisiunile monetare romane oficiale din metale nobile, indiferent de tipul efigiei de pe
avers, au fost bătute în acelaș loc, respectiv la monetăria din Roma.
Realizarea de către aceiași artiști gravori individualizați atât a matrițelor folosite pentru
baterea emisiunii de denari cât și a celei de aureus cu reversul de tip ”Fortuna Redux”
demonstrează indirect că toți artiștii gravori, implicați în producția monetară la momentul
anului 115 pChr, se aflau la Roma și nu detașați într-o monetărie de campanie așa cum s-a
sugerat la un moment dat30.
Elaborarea de către cinci gravori a celor 19 ștanțe de revers pentru tipul ”Fortuna Redux”31,
de pe cele două emisiuni monetare ( Woytek 525 și 526 ), emisiuni ce folosesc unsprezece
tipuri de efigii pe avers, justifică și confirmă indirect numărul mare de gravori (17) menționați
de inscripția pusă de lucrătorii monetăriei la 28 Ianuarie 115 ( CIL VI 43 )32. În anul 115 când
se datează Gruppe 16 Cluster 2 ( iarna (sfârșitul ) anului 114 - începutul anului 116 ) – fiind
bătute de monetăria din Roma ( conform catalogului Woytek) 15 emisiuni monetare
distincte, dacă luăm ca criteriu de diferențiere tipul de revers și nominalul . Dar fiecărei astfel
de emisiuni monetare îi sunt asociate pe avers mai multe tipuri de efigii. Acest fapt face să
28

Este vorba de efigiile de tip f și h în clasificarea Woytek, adică ceea ce am numit noi aici efigia
”optimus princeps” și cea eroică alexandrină ( a se vedea capitolul următor al prezentei lucrări).
29
Sursa imaginilor monedelor atribuite Gravorului E ( după numerotarea planșei V ): moneda nr. 1 –
vândută pe sit-ul www.forumancientcoins.com ( link direct:
http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greekcoins.asp?param=70887q00.jpg&vpar=409&zpg=81275&fld=http://www.forumancientcoins.com/Coins
2/ ) ; moneda nr. 2 – vândută de www.cgb.fr ( link direct: http://www.cgb.fr/trajandenier,brm_305848,a.html ).
30
Weiser 1984, pg. 112.
31
Un studiu anterior a identificat 23 de ștanțe diferite de revers doar pentru emisiunea de aur. A se
vedea Beckmann 2007, pg.82.
32
A se vedea capitolul I al acestei lucrări.
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avem nu mai puțin de 64 variante tipologice de emisiuni monetare de aur și argint bătute pe
parcursul unui singur an33. De altfel, M. Beckman găsește o rație de folosire a matrițelor
(atenție doar pentru emisiunile de aur! ), în anul 11534, de 10,1 matrițe monetare pe lună35.
Un alt aspect interesant ce se evidențiază din analiza ștanțelor monetare este diversitatea
de stiluri ce coexista la un moment dat în monetăria din Roma. Diferențele mari, atât
stilistice cât și calitative sau chiar compoziționale, arată că, cel puțin la momentul anului 115
pChr, nu putem vorbi de un stil propriu al monetăriei din capitala imperiului. Artiștii gravori
beneficiind aici de o destul de largă libertate de expresie la realizarea matrițelor față de
macheta model. Acest aspect zdruncină și mai tare încrederea în metoda prin care
atribuirea unei emisiuni monetare romane unui atelier sau altuia se face doar în baza
argumentelor stilistice36.
Ca o concluzie sau răspuns la întrebările de la începutul acestei analize putem spune că
studiul aprofundat al ștanțelor monetare, pe criterii stilistice și compoziționale, poate duce la
individualizarea activității unor gravori, la reconstituirea peste veacuri a stilului și activității
acestora la un moment dat, la conturarea unor personalități artistice.
Prin urmare, credem că extinderea în acest sens a studiului ștanțelor monetare oficiale din
vremea împăratului Traian și asupra altor emisiuni va aduce în viitor mari satisfacții și poate
arta monetară romană va începe să nu mai fie chiar atât de anonimă pe cât a fost
considerată.

Alte categorii implicate în producția monetară
În afară de cei menționați ( officinatores, signatores, suppostores și malliatores ) o altă
categorie era implicată în producerea efectivă a monedelor ). Este vorba de flaturarli cei ce
turnau flanurile ( pastilele ) monetare. Un conductores flaturae ( conducător al turnătorilor de
flanuri/pastile monetare ) este amintit într-o altă inscripție ( CIL VI, 79137 ), contemporană cu
cele trei anterior amintite.
Revenind cu discuția la Felix optio et exactor auri, argenti et aeris, putem spune că acesta
era autoritatea tehnică supremă ce controla calitatea și cantitatea de monede produse, dar
printre îndatoririle sale nu se găseau și cele de selectare a tipurilor monetare ce urmau a fi
bătute. El răspundea probabil în fața unui tresviri a.a.a.f.f. ( tresviri monetales ) sau a unui
procurator monetae al împăratului Traian38 cea mai înaltă funcție în cadrul monetăriei.

33

Woytek 2010, pg.630.
Este vorba de grupa D ( ”early AD 115 to late February AD 116”) Beckman 2007, pg.82.
35
Ibidem, pg. 89.
36
B. Woytek demontează de altfel acest model de atribuire stilistică practicat anterior de P. Strack sau
H. Mattingly pentru emisiunile monetare ale împăratului Traian ( op. cit, pg. 47-48 ).
37
CIL VI 791, Roma (Italia): Victoriae Au[g(ustae)] / sacrum conduct[ores] / flaturae argen[tar(iae)] /
monetae Caes[aris] / Claudiu[s ---] / Ulpiu[s ---] / Ulpiu[s ---] / Ulpiu[s ---] / Ulpiu[s---] / s(ua) p(ecunia)
d(onum) [d(ederunt)] / dedicata [--------] / L(ucio) Vipstan{i}o Mess[alla] / M(arco) Vergiliano Pedon[e
co(n)s(ulibus)].
38
Sutherland 1986, pg. 108.
34
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Tresviri monetales erau magistrați de rang inferior, cunoscuți din vremea republicii când
numele lor apăreau pe monede, iar o primă menționare a funcției de procurator monetae (
de rang ecvestru) ca șef suprem al monetăriei are loc în vremea împăratului Traian39. Primul
procurator monetae de rang ecvestru din vremea acestui împărat a fost L. Vibius Lentulus,
ridicat mai târziu la postul de a rationibus. Acesta a fost înlocuit în funcția de procurator
monetae , undeva în jurul anului 106 pChr, de către P. Besius Betuinianus C. Marius
Memmius Sabinus40.
Menționarea tuturor acestor funcții în vremea împăratului Traian nu este întâmplătoare, căci
acest împărat s-a implicat puternic în reformarea sistemului monetar al statului roman.
Ecoul reformei monetare traiane se regăsește și în opera lui Dio Cassius care spune că ”(
Traian ) a poruncit să fie topită orice monedă care nu avea aliajul obișnuit”41. Însă reforma
monetară a împăratului Traian nu s-a oprit aici. Din rațiuni financiare dictate de nevoi militare
( campaniile dacice ) și civil-edilitare ( ample construcții publice: clădiri, drumuri, poduri,
porturi etc ) greutatea monedelor de aur și apoi a celor de argint a fost redusă succesiv,
începând cu anul 99 pChr până în anul 107, când ultima reformă monetară traiană a fixat
”cursul valutar” pentru următorii 40 de ani42.
În tot acest sistem ierarhizat al monetăriei romane din perioada Principatului nu este tocmai
clar cine alegea tipurile monetare ce urmau să apară pe monede. S-a avansat ipoteza că
triumvirii monetales încă mai aveau un cuvânt de spus în acest sens, însă alegerea unor
anumite tipuri monetare îi aparținea chiar împăratul43.
Scopul tipurilor monetare de revers de pe monedele imperiale romane a constituit cauza
unei îndelungi dispute. Care este natura mesajului transmis, cât este ”propagandă” și cât
dorința de a ”demonstra ceva cuiva”, sunt lucruri îndelung discutate44. Tipurile monetare de
revers ar trebui privite, în cea mai optimă formă, ca pe un ”ziar”, o gazetă oficială a statului
roman, ce amestecă în fiecare articol ( tip monetar ) doze diferite de: informare efectivă,
ideologie oficială, aspecte sociale, onorare și proslăvire publică, propagandă, religie, etc.
Devine evident că acest melanj de mesaje este rezultatul unei opere colective, cei implicați
în ”redactarea” lor fiind probabil numeroși și din ”structuri” diferite ( împărat, senat, colegii
preoțești, funcționari imperiali etc ).
Deși dovezi istorice în acest sens lipesc, este logic dar mai ales facil de imaginat că
alegerea efigiei monetare prin care împăratul este portretizat pe monedă să-i aparțină chiar
acestuia. Efigia monetară, ca și busturile sau statuile imperiale, porneau de la portrete
oficiale inițiale ce nu puteau fi realizate de cât prin implicarea directă a împăratului. Acesta
”poza” pentru artistul ce-i realiza portretul în ipostaza preferată. Altfel spus portretul imperial
nu era atât imaginea împăratului în sens fotografic ci cum vroia el să arate în ochii
romanilor45. Prin urmare efigia monetară reprezintă în cele mai multe cazuri mesajul direct
transmis de împărat privitorului. Prin această logică trebuie atribuită o mai mare valoare
39

Bennett 2008, pg. 170.
Ibidem, loc.cit.
41
Dio Cassius, Cartea LXVIII, 15.
42
Toate aspectele legate de reforma monetară traiană ( valori ponderale și puritatea metalelor
monetizate ) se regăsesc la Bennett 2008, pg. 170-175.
43
Howgego 2005, pg. 76.
44
Ibidem, pg. 77-80.
45
Hannestad 1989, vol. I, pg. 92.
40
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documentară, portretului imperial, efigiei imperiale,. Așa cum concluziona și Christopher
Howgego ”portretul imperial era un aspect important al simbolismului puterii, iar moda larg
răspândită a copierii coafurii imperiale este un indicator al influenței pe care acestea l-au
avut.”46. Impactul deosebit pe care îl avea portretul monetar imperial asupra privitorului nu se
limita doar la spațiul imperiului. Astfel, în epoca romană, populațiile barbare în general, cele
germanice în special, atunci când au refolosit moneda romană ( ca medalioane, amulete,
bijuteriii etc ) au manifestat un interes sporit pentru aversul monedelor, pentru portretul
imperial ce pare să fi reprezentat cel puțin pentru elitele germanice, un simbol al prestigiului
și puterii47.
Din complexul proces de emitere a monedelor oficiale romane în vremea împăratului Traian
aspectul cantitativ necesită și el o luare în discuție. Decizia asupra cantității de monedă
bătută îi aparținea, cel mai probabil, unui procurator a rationibus48.
Inscripțiile ce ne-au făcut cunoscute numele și funcțiile celor ce lucrau în monetăria de la
Roma în vremea împăratului Traian ne fac cunoscute și divinitățile invocate de acestea și ca
urmare aflate în legătură cu monetăria: Apollo Augustus, Fortuna Augustus, Hercule
Augustus și Victoria Augusta.
H. Mattingly și-a exprimat curiozitatea49 că dintre aceste divinități lipsesc Aequitas și
Moneta. Dar Aequitas și Moneta sunt divinități aflate în directă legătură cu moneda în sine în
vreme ce divinitățile invocate în cele patru inscripții amintite se află în legătură strânsă cu
categoriile de lucrători din cadrul monetăriei. Șeful monetăriei ( Felix optio et exactor ) îl
invocă pe Appolo Augustus ( poate în calitatea sa de patron spiritual al păstorilor și al
turmelor și prin extensie patronul spiritual al celor ce ”păstoreau” echipe de lucrători ),
officinatores o invocau pe Fortuna Augustus ( zeița norocului ), iar lucrătorii implicați efectiv
în procesul fizic de producție al monedelor ( sigantores, suppostores, malliatores ) își dedică
inscripția, previzibil oarecum, lui Hercule Augustus, patronul spiritual al celor ce de regulă
prestau munci fizice grele așa cum o dovedește, spre exemplu, și prezența lui Hercules
Saxanus pe un relief din cariera romană de piatră de la Cernavodă.
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2
O falsă problemă de numismatică romană: emisiunile de campanie
ale împăratului Traian

Monetăria din Roma a rămas pentru toată perioada când Traian s-a aflat la conducerea
imperiului singura monetărie care a emis monede oficiale romane.
Absența unor emisiuni oficiale bătute în altă parte decât la Roma ( emisiuni monetare de
campanie ) a ridicat semne de întrebare, încă din anii 20 ai secolului trecut, la momentul
redactării primei ediții din RIC50.
Situația, la o primă vedere, poate fi oarecum surprinzătoare, mai ales pentru perioadele
când au loc marile campanii militare ( dacică și partică ) ale împăratului Traian. Aceste
campanii militare reclamau necesitatea unei cantități substanțiale de numerar disponibil,
departe de capitala imperiului, pentru plata unităților militare implicatete . Prin urmare
existența unor monetării oficiale romane aflate în apropierea zonelor de conflict apare
teoretic perfect justificată. Monetăriile de campanie , fixe sau itinerante, având și menirea
logică de a asigura o parte substanţială din necesarul de monedă pentru plata soldelor
trupelor romane.
Christopher Howgego enumerează cinci indicatori specifici pentru a identifica emisiunile
monetare militare (de campanie): ”legendele monetare militare, tipologia specifică monetară,
un context militar cert, un fenomen monetar care, aparent, altfel nu poate fi explicat și o
evidență literară clară despre originea militară a unei monede”51. Cu toate că nici o emisiune
monetare a împăratului Traian nu prezintă toţi cei cinci indicatori specifici unei emisiuni
monetare militare, în utimele decenii ideea monetăriilor de campanie din vremea împăratului
Traian s-a dovedit extrem de atrăgătoare pentru cercetători fiind des pusă și repusă în
discuție. Aceasta, deşi (subliniem!) nu s-a reușit identificarea unor emisiuni monetare militare
(de campanie) distincte ce ar fi fost un prim argument solid în demonstrarea existenței unei
astfel de monetării.
Majoritatea cercetătorilor ce a luat această problemă în discuție a căutat identificarea unor
posibile monetării militare ( de campanie ) în răsărit, monetării ce ar fi trebuit să funcționeze
în anii campaniei partice ( 114-117 pChr ).
Nu dorim să facem un inventar complet al celor ce s-au ocupat de ipotetice ateliere
monetare răsăritene din vremea împăratului Traian. Întreaga literatură destinată subiectului
fiind recent analizată de Bernhard Woytek52. Prin urmare doar amintim două opinii una foarte
veche și o alta din cele mai recente, opinii ce arată evoluţia în timp a ideii „monetăriei
răsăritene de campanie„.
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RIC II, pg. 234.
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Sinteza discuțiilor pe această temă a fost realizată de curând de către B. Woytec în prima parte a
monumentalei sale lucrării dedicate monedelor romane din vremea împăratului Traian ( Woytek 2010,
pg. 47-51).
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Căutarea „monetăriei răsăritene de campanie„ debutează în anii 30 ai secolului trecut
apelând, patriarhal am putea spune, la criterii stilistice. Astfel, Paul Strack individualizeză, în
baza unor trăsături artistice, o serie de emisiuni, de denari și aurei, din vremea campaniei
partice, pe care le atribuie unui presupus atelier oriental53. Din păcate se demonstrează că
aceste emisiuni sunt de fapt falsuri moderne54.
Asigurarea necesarului de numerar pentru plata soldelor unei mari armate concentrate în
răsăritul imperiului face foarte atractivă teza atelierului sau atelierelor răsăritene în vremea
ultimei campanii a împăratului Traian. Prin urmare, teza existenței unui atelier oficial roman
în răsăritul imperiului se dovedește și în ultimii ani deosebit de ispititoare și pentru alți
cercetători, dar criteriile de individualizarea a emisiunilor de campanie şi implicit a
fantomaticului atelier se rafinează.
Paul – André Besombes imaginează pornind de la două monede (o drahmă și o didrahmă
având legenda scrisă cu litere latine pe avers şi greceşti pe revers ) - emise de Caesareea
din Cappadocia şi provenind din tezaurul descoperit în 1980 la Kayseri55- diverse scenarii
ce se rotesc în jurul unei producţii de monedă la Roma pentru Orient sau a unei producţii
oficiale romane la Caesareea, dar cu ştanţe de avers fabricate la Roma. Domnia sa
concluzionează chiar că: „trebuie să fi fost deosebit de avantajos pentru autorităţile romane
să plătească trupele înainte de marea expediţie din Orient cu drahme care erau
supraevaluate cu 20% în raport cu denarul roman”56.
Dar să abandonăm puţin căutarea atelierului monetar şi să aruncăm o privire asupra
situaţiei de ansamblu. Cea mai mare concentrare de trupe romane din timpul campaniei
partice a avut loc în primăvara anului 114 pChr, la Satala ( sediul legiunii XVI Flavia Firma ).
Aici au fost adunate efective complete sau doar vexilații din șaptesprezece legiuni, totalul
trupelor fiind estimat la echivalentul a opt legiuni complete, cărora li se adăuga un număr cel
puțin egal de soldați din trupele auxiliare, adică undeva în jurul a 80.000 militari57. Cum solda
anuală a unui legionar era de 300 denari, plata soldelor anuale, pentru un număr de 100.000
militari ( legionari, trupe auxiliare etc ), s-ar fi ridicat, grosso modo, la cca treizeci de milioane
de denari58.
Din totalul plăţilor către militari un important procent era mai mult ca sigur asigurat din
colectarea locală a taxelor. Campania militară din anii 114-117 pChr fusese, cel mai probabil,
plănuită în anul 111 pChr, iar pregătirile se desfăşurau efectiv încă din anul 112 pChr59. În
condiţiile unei campanii militare îndelung şi minuţios planificată, indiscutabil, fusese luat în
calcul şi aspectul financiar general, plata soldelor în special, iar stocarea prealabilă de
numerar în răsărit pentru plata militarilor a fost, probabil, doar una din componentele
fenomenului.
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La o greutate medie a denarului de cca 3,30g60 plata soldelor pentru întreaga armata
implicată în campania partică ar fi cântărit undeva în jurul a 99.000 kg. Cantitatea totală a
soldelor şi greutatea cumulată a acestora poate părea la o primă privire impresionantă, mai
ales dacă folosim pentru comparaţie tezaurul Reka Devnia, unul din cele mai prolifice
tezaure romane publicate ce conţinea un număr de 81044 monede într-o greutate totală de
350 kg61. Dar 99 de tone era o greutate ce putea fi transportată de o singură navă obișnuită
(majoritatea navelor romane putând transporta între 150 și 350 tone marfă)62. Oricum, cele
treizeci de milioane de denari sunt o sumă poate prea generos calculată, cantitatea de
numerar efectiv plătită militarilor fiind net mai redusă ( legionarii nu îşi ridicau solda în
totalitate, iar soldaţii din trupele auxiliare primeau o soldă mai mică decât cea a legionarilor ).
Dacă o singură navă putea transporta necesarul de numerar pentru plata soldelor pe un an
de zile a întregii armate implicate în campania partică, se mai justifica oare organizarea unui
atelier monetar? Cel mai probabil, răspunsul este nu.

Triremă romană - mosaic de la Cartagina ( Bardo Museum din Tunisia ).
Prin urmare, logistic ( din punct de vedere al transportului ) nu ar fi fost nici o problemă să se
suplimenteze încasările locale și cu monedă colectată şi adusă din alte părţi ale imperiului
sau proaspăt emisă de atelierul din Roma.
Strânsa conectare a activității monetăriei din Roma la campania partică este trădată de
două aspecte monetare importante. Pe de o parte avem tipurile monetare emise acum, cât
60

În realitate denarii emiși în vremea împăratului Traian ( 3,20g ) se aflau sub greutatea denarilor din
vremea lui Domițian (3,33g ), a se vedea Bennett 2008, pg. 172.
61
Moushmov 1934, pg. 1 .
62
Adkins, Adkins 1998, pg. 187.

22

se poate de propagandistice, dar care țin îndeaproape pasul cu evenimentele din zona de
conflict63, iar pe de altă parte avem dinamica emiteriii de monede având pe avers cea mai
militară ( dacă putem spune așa ) dintre efigiile împăratului Traian, efigia eroică de inspirație
alexandrină64 care înfățișează bustul împăratului, mare, cuirasat, acoperit de paludamentum
și întors cu fața către privitor.
Raportul între numărul emisiunilor cu acest tip de efigie pe nominaluri monetare arată, cât
se poate de clar, legătura directă între evoluția campaniei militare și evoluția structurii
nominalurilor emise.
Astfel după o absență de câțiva ani ( a se vedea la sfârșitul lucrării planșa VII ) a efigiei
eroice de inspirație alexandrină a împăratului Traian de pe emisiunile monetare, aceasta
reapare brusc la sfârșitul anului 114 pChr, pe aversul mai multor emisiuni monetare din toate
nominalurile emise de monetăria romană.
În perioada cuprinsă între sfârşitul anului 114 şi începutul anului 116 pChr65 ( practic fiind
vorba de anul 115 pChr ) –- numărul emisiunilor din metal comun66 este aproape egal cu cel
al emisiunilor din aur şi argint67. În anul 115 pChr mersul campaniei partice era cu totul
favorabil romanilor iar acest fapt se vede în structura nominalului emis. Efigia eroică se află
pe toate nominalurile, imaginea propagandistică a împăratului în ipostaza cuceritorului
adresându-se tuturor mediilor sociale. Din primăvara anului 116 pChr situaţia se schimbă
atât în ceea ce priveşte mersul campaniei pentru romani ( revolta lui Sanatrukes care duce la
alungarea și măcelărirea garnizoanelor romane din Armenia și Mesopotamia, dar și revolta
evreiască din partea de sud-est a imperiului68) cât şi în ceea ce priveşte structura
numerarului emis având efigie eroică pe avers. Emisiunile din metal comun sunt acum mult
mai puţine69 comparativ cu cele de denari70. Faptul arată o redirecţionare a mesajului
propagandistic, o canalizare a acestuia, către mediul militar prin intermediul denarilor –
moneda în care se făcea plata soldelor. O situaţie asemănătoare se înregistrează şi în cazul
emisiunilor cu ceea ce am numit efigie „divină”, dar nu şi în cazul efigie „optimus princeps”71.
Cum discuţia a ajuns la nominaluri nu putem să nu revenim asupra teoriei d-lui Paul –
André Besombes prin care plata soldaţilor s-ar fi făcut în drahme ale Caesareei Capadociei,
din oarece raţiuni financiare dictate de supraevaluarea acesteia în raport cu denarul roman.
Dacă aşa ar fi stat cu adevărat lucrurile, atunci drahmele şi celelalte diviziuni monetare din
metal preţios emise de acestă monetărie ( sau în numele acesteia ) ar fi trebuit să fie tot atât
de frecvente în descoperiri individuale sau tezaure pe cât sunt de frecvente emsiunile
legionare ale lui Marcus Antonius bătute în preajma bătăliei de la Actium. Dar emisiunile de
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argint ale Cesareei Capadociei sunt rarităţi numismatice şi nu monedă curentă în
descoperiri.

Denar ”legionar” emis de Marcus Antonius
Spre exemplu, în celebrul tezaur Reka Devnia ( 81.044 monede ajunse în muzee din cca
100.000 descoperite ) denarii legionari ai lui Marcus Antonius sunt încă prezenţi cu 29 piese
( în ciuda reformei lui Traian ce retrage piesele vechi de pe piaţă ) în vreme ce emisiunile
pentru Traian, cu legenda reversului scrisă cu litere greceşti, sunt în număr de doar 12
exemplare din totalul celor 5217 monede emise pentru Traian găsite în acest tezaur72.
Datorită descrierii sumare aceste 12 monede, având legendă greacă, nu pot fi atribuite cu
siguranţă Caesareei şi nici nu pot fi datate mai strâns ( în vremea campaniei partice ). Din
nefericire o republicare a acestui uriaș tezaur, în condiții științifice actuale, este puțin
probabilă73.
Și atunci ne întrebăm de ce s-a pus de atâtea ori în discuție problema existenței atelierelor
monetare de campanie din vremea împăratului Traian? Posibil s-a plecat de la comparații
greșite. Insă situațiile anterioare și ulterioare, când se emite masiv monede de campanie, se
dovedesc, în esență, foarte diferite mai laes în privința situației interne a imperiului.
Pentru edificare să discutăm câteva din cele mai cunoscute astfel de situații. Denarii
legionari ai lui Marcus Antonius bătuți la cartierul general al acestuia de la Patrae în Grecia,
înainte de bătălia de la Actium din 32 aChr, sunt cele mai populare emisiuni monetare
romane de campanie. Aceste monede, pur militare, au avut menirea de a asigura plata
legionarilor implicați în războiul civil. Marcus Antonius a fost forțat de împrejurări să-i emită în
apropierea teatrului de operațiuni urmare a unei nevoi imediate și a unei situații geo-politice
aparte. Alimentarea cu numerar din capitală era exclusă, Roma găsindu-se sub controlul lui
Octavian Augustus, iar din Orient ( Alexandria ) alimentarea fiind imposibilă datorită blocadei
instituite de acelaș oponent. Situația în sine nu are absolut nici o asemănare cu campaniile
militare ale împăratului Traian.
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Ulterior, în vremea războiului civil din anul 69 pChr, ”anul celor patru împărați” ( Galba,
Otho, Vitelius și Vespasian ), au fost deschise mai multe ateliere monetare ce au emis
monedă oficială romană de aur, argint și metal comun în Europa (Spania, Galia, etc ), Africa
și Asia74. Între aceste emisiuni avem și un grup de denari militari, de campanie ( în cel mai
strict sens al cuvântului) emiși, cel mai probabil, la Colonia Agrippinensium ( Cologne ) în
Germania Inferioară75. Toate aceste ateliere își încheie însă treptat activitatea după ce
situația politică internă este restabilită76, iar monetăria din Roma redevine singurul atelier
monetar ce emite monedă oficială romană. Evenimentele politice interne fiind evident cele ce
au dus și în anul 69 pChr la deschiderea de ateliere monetare în afara capitalei.
O situație ce prezintă similitudini cu cele anterior expuse dar posterioară domniei împăratului
Traian, este cea din vremea campaniei partice a împăratului Septimius Severus din anul 197
pChr. Atelierul din Laodiceea ad Mare își începe activitatea în preajma campaniei partice 77
ca o filială ( branch) a monetăriei din Roma78 menită să asigure necesarul de numerar pentru
plata soldelor militarilor aflați în campanie. . Dar aceasta preia în fapt activitatea monetăriilor
răsăritene ( Alexandria, Antiochia79, Caesareea, Emessa ), ateliere monetare ce și-au
început activitatea de emitere a monedelor oficiale romane tot în timpul unui războiului civil,
cel din anul 193 pChr, an rămas în istorie cu numele de ”anul celor cinci împărați”: Pertinax,
Didius Iulianus, Pescennius Niger, Clodius Albinus și Septimius Severus.
Practic, în vremea campaniei partice a lui Septimius Severus, tot de la o situație internă
excepțională din cadrul imperiului roman s-a ajuns la o producție masivă de monedă în
Orient. Acestei situații i se adaugă și caracterul lui Septimius Severus ( ”un provincial prin
naștere, un oriental ca aspect și un militar profesionist. Intersul pentru provincii și pentru
armată fiind mult mai sacru pentru el decât interesul pentru Senatul Roman sau poporul din
capitală”80).
Putem încheia această discuție concluzionând că nu a existat o regulă ca în cadrul
campaniilor militare romane armata să fie însoțită și de o monetărie ( mai mult sau mai puțin
itinerantă ) iar situațiile în care s-au emis monede ”de campanie” au fost unele excepționale,
generate de o situație internă deosebită și nu de o expediție militară externă. Imperiul roman
în vremea împăratului Traian era un stat puternic în interior, centralizat, cu o conducere
autocratică solidă, iar emiterea de monedă oficială, în afara monetăriei din capitală, nu își
avea justificarea teoretică și nici măcar practică.
În aceste condiții se ridică o altă problemă: oare monetăria din Roma a bătut în vremea
împăratului Traian emisiuni monetare dedicate strict plății celor aflați în campanii militare?
Pot fi aceste emisiuni individualizate? Vom vedea în capitolele următoare că analiza efigiilor
monetare ale împăratului Traian și frecvența emisiunilor cu un anumit tip de efigie indică un
răspuns cât se poate de pozitiv pentru aceste întrebări.
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Capitolul II

Despre ideologia și propaganda monetară romană în epoca traiană

S-a discutat și probabil se va mai discuta mult timp de acum înainte cât din simbolistica
monetară romană este o ilustrare a ideologiei politice și cât propagandă. Părerile împărțite
se situează în acest moment între a contesta cu totul ideea de propagandă monetară (
împărații romani – guvernanți într-un regim autocratic - nu ar fi avut pentru ce să se
folosească pe plan intern de propagandă, imagistica monetară ne fiind decât reprezentarea
artistică a unor ”teme politice”81 - adică un soi de ideologie grafică ) până la a considera
moneda romană imperială drept: ”cea mai potrivită cale de răspândire a propagandei
politice”82.
Evident lucrurile sunt indisolubil legate, căci, propaganda vizuală nu reprezintă decât o
manifestare artistică a ideologiei83.
Care poate fi altul scopul comunicării vizual-artistice a unei ideologii decât cel de a convinge
pe privitor de aceasta?
Adepții ”temei politice” au sugerat că scopul reprezentărilor monetare nu ar fi fost
propagandistic ci doar onorific84. Această supoziție anulează, într-o oarecare măsură, însăși
ideea de reprezentare artistică ideologică căci pentru scopul strict onorific ar fi fost suficientă
doar o legendă monetară explicativă fără elaborate alegorii și simboluri.
Chiar și ideea de ideologie romană imperială are în prezent detractorii săi, Paul Veyne fiind
unul din cunoscuții clasiciști ce combat acest concept85.
Dar, fie că vorbim de o ideologie sau nu, propaganda imperială romană era o manifestare
amplă și constantă pornită dintr-o necesitate obiectivă. Împăratul roman era o excrescență,
malignă sau benignă ( contează mai puțin în economia acestei discuții ), a republicii romane,
ce necesita o periodică legitimare a puterii sale. Teoretic împăratul în calitatea sa de primus
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inter pares ar fi trebuit ales de senat, dar, aclamațiile imperiale ale armatelor din imperiu
subminau mereu ”democrația”. Deși teoretic statul roman nu era condus de o monarhie
ereditară mai toți împărații doreau să-și lase progeniturile la conducerea imperiului. Aceste
aspecte s-au aflat la baza imensei și rafinatei propagande romane imperiale. Evident după
ce legitimarea puterii era asigurată de un împărat alte priorități politice erau susținute de
”aparatul propagandistic”.
Tematica emisiunilor monetare romane imperiale nu reprezintă decât reducerea
propagandei oficiale a împăratului la scara unei monede. Este o afirmație ce poate părea
exagerată și chiar hazardată dar toate indiciile conduc către această concluzie. Din nefericire
viziunea omului modern asupra acelei epoci se bazează de regulă pe cele mai rezistente
vestigii la scurgerea timpului: construcțiile și operele artistice realizate din materiale durabile
( piatră, metal ) și doar pe câteva opere literare ce au supraviețuit, mai mult sau mai puțin
fragmentar. Propaganda însă a folosit de regulă, în decursul timpului, ca suport, uzual și
imediat, alte materiale: pânză, lemn, papirus, hârtie etc. Aceste materiale ( ușor de modelat,
inscripționat, ieftine, și facil de transportat pe distanțe mari ) sunt însă perisabile. Acest fapt
face ca omul actual să nu cunoască decât o mică parte supraviețuitoare a propagandei
antice în general și a celei romane în special.
Un exemplu sugestiv a modalității de funcționare a propagandei imperială într-un moment
roman tipic ( întoarcerea împăratului dintr-o campanie victorioasă ) îl regăsim descris, destul
de detaliat, la Herodian. Este vorba de acțiunea propagandistică complexă, întreprinsă de
împăratului Septimius Severus la finalul campaniei sale partice înainte de reântoarcerea
împăratului în capitala sa de la Roma: ”sfârșitul fericit și mai presus de așteptări al acestui
episod86 l-a făcut pe împărat să trimită scrisori către senat și popor, în care își preamărea
faptele, și dispuse reprezentarea în public, prin picturi, a luptelor și victoriilor sale.
Senatul, la rândul lui, îi decernă toate onorurile și, o dată cu ele, titlurile care-și trăgeau
numele din cele ale popoarelor învinse.”87. Copii ale acestor picturi propagandistice au fost
răspândite cu siguranță în întregul imperiu. Acest fapt făcând să avem reprezentări artistice
similare ( de exemplu a Victoriei purtătoare de trofeu ) atât pe Arcul de Triumf de la Roma
cât și pe cel de la Leptis Magna din Nordul Africii, dar și pe monedele emise în capitala
imperiului sau pe cele provinciale ( spre ex. cele emise în extremitatea Nordică a imperiului,
la Histria88).
Mihai Gramatopol a remarcat foarte bine, pentru epoca traiană, concepția unitară a
propagandei oficiale romane, integrarea mai multor monumente, de natură diferită, aflate la
marea distanță unele de altele, într-o operă propagandistică programată și concertată de la
”centru”. Acesta a arătat cât se poate de clar, pe baza identităților tematice dar și a
elementelor de compoziție, că atât Columna Traiană cât și Monumentul de la Adamclisi au
fost rezultatul unui program propagandistic comun, conceput de un programator unic 89 (
probabil de origine milesiană ) ce nu ar mai fi lucrat și alte monumente din ”setul marilor
opere sculpturale traianice”90. Opinia lui M. Gramatopol este însă într-o oarecare contradicție
cu cea a lui R. Bianchi-Bandinelli ce remarcase că reliefurile Arcului de la Benevento și
Marea Friză au o puternică înrudire compozițională și artistică cu Columna traiană, fiind
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concepute de unul și acelaș artist pe care îl numește ”Maestrul dacilor murinzi”91. Că avem
de a face cu un singur artist programator al propagandei traianice sau cu mai mulți, se arată
mai puțin important pentru discuția noastră. Ce contează cu adevărat este faptul că avem o
vastă operă propagandistică, cu o concepție centralizată, în baza căreia au fost executate
”setul marilor opere sculpturale traianice”. În capitolele următoare, vom vedea, că aceiaș
programare deliberată și centralizată a stat atât la baza celor mai importante efigii monetare
traianice cât și a multora din tipurile monetare de revers. Acest aspect devine foarte
important pentru înțelegerea semnificațiilor reale ce stau în spatele efigiilor monetare
traianice ce nu pot fi cu adevărat explicate decât prin integrarea lor în măreața operă
propagandistică traiană.
Cât de eficientă era propaganda romană? Cum erau percepute ideile și simbolistica
propagandei romane în antichitate? Sunt întrebări cărora li s-a căutat adeseori răspunsul în
decursul timpului. ”Scena trofeului” – o imagine artistică arhicunoscută a artei romane
imperiale, oficiale, întâlnită frecvent și pe aversul monedelor - credem că este edificatoare în
acest sens.

Scena trofeului dacic pe un sesterț emis în vremea împăratul Traian.
Imaginea trofeului este una stereotipă pe reversul monedelor romane. Trunchiul unui copac
( de regulă palmier ) este suportul pe care sunt așezate armele ( săbii, lăncii, scuturi etc ) și
veșmintele, mai mult sau mai puțin tradiționale, ale dușmanilor învinși. Câteodată, în
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imediata apropiere a trofeului, sunt reprezentate personificări ale entităților cucerite ( aflate
într-o atitudine tristă ) sau captivi înlănțuiți.
Emisiunile monetare romane, ce au pe revers scena trofeului, au fost de regulă bătute în
urma unei victorii decisive, în urma căreia dușmanul a fost îngenuncheat, mai mult sau mai
puțin, definitiv. Aceste emisiuni monetare nu sunt însă decât o parte a propagandei ce
aducea triumful la cunoștiința locuitorilor imperiului. Monumente arhitectonice sau
sculpturale, situate în capitală sau în apropierea locului unde s-a reputat victoria, prezentau
și ele, artistic, momentul.
Puterea de convingere a scenei propagandistice a trofeului ca simbol al triumfului, poate fi
apreciat din faptul că imagistica romană a fost refolosită, într-un scop similar, două milenii
mai târziu, cu un maxim de eficiență.
Registrul inferior al gemei Augustea ( datată în timpul lui Augustus și aflată acum la
Kunsthistorisches Museum în Viena ) ilustrează scena trofeului într-un mod cât se poate de
realistic și emoționant. Un grup de 6 militari sunt implicați direct în ridicarea trofeului, alți
patru, să le spunem captivi, așteaptă, în diverse atitudini ( mai mult sau mai puțin tipice
reprezentărilor artistice de acest fel ), să fie așezați la baza trofeului, după ridicarea
acestuia.

Scena de pe acestă operă gliptică va fi ”reciclată”, spre sfârșitul celui de al doilea război
mondial, de propaganda americană, stârnind un uriaș impact emoțional. La 23 Februarie
1945, pe vârful muntelui Suribachi de pe insula japoneză Iwo Jima, în timpul luptelor
desfășurate acolo, este înălțat un banal steag de semnalizare american.
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Gestul este reiterat în aceiaș zi și în acelaș loc, prin ridicarea unui al doilea drapel american
( de mai mari dimensiuni ), dar, de această dată evenimentul are loc în prezența a trei
fotografi: Joe Rosenthal, Bill Genaust și Bob Campbell, ultimul menționat fiind și regizor92.
Una din fotografiile executate cu ocazia ridicării celui de al doilea steag, devine și una din
cele mai mediatizate imagini propagandistice din vremea celui de al doilea război mondial.
Similaritățile între scena din registrul inferior al Gemei Augustea și fotografia în discuție sunt
mai mult decât evidente. Steagul SUA înlocuiește trofeul roman dar momentul surprins de
camera foto este acelaș. Chiar și numărul total al soldaților ( șase ) este identic pe cele două
opere de artă. Impresia emoțională puternică, stârnită de colaborarea și efortul comun al
militarilor de a marca victoria, se păstrează chiar dacă patru legionari, implicați în ridicarea
efectivă a unui trunchi de copac - pe care sunt expuse echipamente militare (cască, cuirasă,
scuturi, arme etc ) , sunt mult mai veridici decât șase militari americani căznindu-se să ridice
doar un steag.
Bucuria victoriei, mândria efortului colectiv ce a dus la aceasta, sentimentul apartenenței la
armata învingătoare, sunt trăiri, cât se poate de general umane, magistral ilustrate și induse
de gema Augustea. Momentul în care membrii unei echipe sportive se adună în jurul cupei,
la finalul unei competiții decisive pentru un titlu, reprezintă varianta ”civilă” , contemporană, a
acestei scene. Deși competiția s-a terminat, rezultatul este cunoscut, publicul încă mai
stăruie, pe stadion sau în fața televizorului, pentru această imagine finală a triumfului. Chiar
și privitorul pasiv, privind bucuria echipei câștigătoare, gestul lor de a ridica cupa deasupra
capului, capătă sentimentul apartenenței la victorie sau gustul amar al înfrângerii ( în funcție
de opțiunea anterioară de a susține o echipă sau alta din cele implicate în confruntarea
sportivă).
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În epoca romană, pe monumentele ce conțin scene triumfale ( arcuri de triumf, coloane,
monede etc ) - așa cum concis arăta Edward Gibbon - ”soldatul veteran contempla povestea
propriilor sale campanii și, printr-o facilă iluzie a vanității naționale, cetățeanul pașnic se
asocia și el triumfului”93.
Fotografia de la Iwo Jima, regizată sau nu - în epocă au existat numeroase controverse, a
fost reprodusă în mii de publicații, pe timbre, ambalaje de produse alimentare, etc,. În 1951 a
început ridicarea ( finalizată în anul 1954), în Arlington Rige Park ( Virginia), a unui memorial
dedicat tuturor eroilor din Corpul Pușcașilor Marini Americani. Opera reproduce în bronz, la
scară monumentală, scena ridicării steagului de pe insula Iwo Jima, așa cum este ea
cunoscută din celebra fotografie.
Această imagine a înălțării drapelului a avut un uriaș impact emoțional în Statele Unite,
scena fiind reprodusă, de soldații supraviețuitori din fotografia de la Iwo Jima, în spectacole
pentru campanii de strângere de fonduri destinate efortului de război al țării. Cartea ”Flags of
Our Fathers” apărută în anul 2000, și o ecranizare cinematografică din 2006 în regia lui Clint
Eastwood, redau povestea întregii acțiuni propagandistice ce a avut la bază această scenă
a ridicării steagului.
Putem lesne să ne imaginăm că și imaginile cu scene de triumf, reproduse la dimensiuni
mici pe monede, stârneau, în antichitate, privitorului roman sentimente umane similare cu
cele stârnite de fotografia de la Iwo Jima americanilor, în anii celui de al doilea război
mondial.
De ce temele propagandei romană în general, a celei monetară în special, erau atât de
eficiente? Răspunsul este foarte simplu. Mircea Eliade spunea despre memoria populară că
”funcționează prin intermediul unor structuri diferite; categorii în loc de evenimente, arhetipuri
în loc de personaje istorice. Personajul istoric este asimilat modelului mitic ( erou etc. ) , în
timp ce evenimentul este integrat în categoria acțiunilor mitice ( lupta împotriva monstrului,
frați, dușmani etc.)”94. Tematica monetară romană se mulează perfect pe acest tipar al
memoriei populare. În ciuda faptului că romanii erau ”un popor istoric prin excelență”95
temele numismatice romane nu operează cu evenimente individuale, istorice, concrete. Altfel
spus nu celebrează, nu comemorează, ci mitizează. Spre exemplu tipul monetar ”Victoria” (
căci asupra lui ne-am oprit mai mult în aceste rânduri) nu făcea o referire directă, explicită,
la un anumit moment istoric ( ex. victoria militară în bătălia din anul X asupra lui Y ) ci era
însăși ”VICTORIA” totală, definitivă, arhetipală, anistorică, asupra unui dușman anume, spre
exemplu: Victoria Dacică, Parthică, etc . În funcție de anumite contexte particulare – în
general atunci când era reputată asupra unui inamic intern – putea fi char o victorie ”mitică”
personală, dar tot generală, a împăratului, spre exemplu tipurile monetare cu legendele:
VICTORIA AVGVSTI ( ”victoria împăratului”), VICTORIA NAVALIS (”victoria navală”) etc.
Nimic, din compoziția acestor tipuri de revers monetar, nu spune direct despre care anume
eveniment istoric este vorba. Doar istoricul modern, în baza unor analize temeinice, pune o
emisiune monetară romană într-un context istoric, legând-o de un eveniment concret sau
altul. Prin urmare constatăm că aceste teme propagandistice, aceste tipuri monetare, sunt
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alcătuite exact pe structura memoriei populare universale și de aici pornește și eficiența
maximă a propagandei romane.
Dar să restrângem pentru moment generalizările și să ne îndreptăm atenția către perioada
de apogeu a imperiului roman, aducând în discuție reflectarea ideologiei politice a
împăratului Traian în propaganda monetară.
Jullian Bennett, analizând ideologia împăratului Traian, afirmă: ”Există o dispută între
specialiști dacă fiecare împărat roman a impus o ideologie personală, dar Traian confirmă
regula, pentru că, spre deosebire de predecesorii lui a dat naștere unei ideologii axate în
primul rând pe administrarea imperiului. A înțeles consecințele care puteau decurge din
acțiunile întreprinse de el și a construit un plan pe termen lung. (...) Panegyricus-ul lui
Plinius cel Tânăr scoate în evidență virtuțile lui Traian, ideologia conducătorului perfect și
regimul lui, pe care le completează și cele patru discursuri despre domnie ale lui Dio din
Prusa.”96.
De regulă cei ce au analizat reflectarea ideologiei politice traianice în arta monetară s-au
oprit asupra reversului monedelor, asupra mesajului transmis de tipurile monetare de revers.
Astfel Eugen Cizek97 ( citându-l pe Paul L. Strack ) găsește că anumite tipuri monetare de
revers fac aluzie ”discretă”, ”criptată”, la noua ideologia traiană de după 106 pChr. Emisiunile
monetare cu legendele PIET (as)98 , VESTA99 și AET(ERNITAS) - AVG(VSTA)100 semnifică
un program imperial înnoit, unitar și indivizibil: pietas față de zei, Vesta ca simbol al patriei,
cămin al tuturor și aeternitas atribut al imperiului și al Romei; ce în acest caz este
”Aeternitas Avgvsta” (”eternitatea imperială”) adică a împăratului, care era astfel, practic,
divinizat înainte de moarte. Este o interesantă viziune academică de secol XX, însă destul de
sintetică și mult prea redusă în perspectivă. Căci cel puțin o întrebarea se ridică din această
idee. De ce prezentarea unei noi ideologii, la nivel monetar, ar fi trebui să fie discretă și
criptată?
Căutarea ideilor politice, ce stăteau la baza guvernării împăratului Traian, trebuie începută
chiar de la imaginea împăratului, adică nu pe reversul mondelor sale ci pe aversul lor, acolo
unde se află portretul oficial al împăratului.
Portretul monetar era cel ce atrăgea, cel mai des, atenția celui care intra în contact cu
moneda romană101. Prin urmare efigia monetară de pe avers era principalul vehicul care
ducea imaginea împăratului, dar mai ales simbolistica puterii acestuia, în cele mai
îndepărtate contexte private din cadrul imperiului dar și dincolo de granițele lui102. Portretul
împăratului, efigia lui monetară, avea acelaș impact vizual pentru romani sau vecinii lor ca
imaginile propagandistice oficiale ale dictatorii secolului trecut pentru contemporani sau ca
afișele și banner-ele electorale sau publicitare acum.
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Puterea de seducție și convingere a portretului monetar imperial asupra romanilor, dar și
asupra altor popoare antice ce intrau în contact cu moneda romană, este deplin confirmată
istoric. Literar avem arhicunoscutul episod biblic în care un grup de farisei şi partizani ai
regelui Irod îl întreaba pe Iisus Christos ( Matei 22:17-22 ):
”Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?
Isus, care le cunoştea vicleşugul, a răspuns: ,,Pentru ce Mă ispitiţi, făţarnicilor?
Arătaţi-Mi banul birului.`` Şi ei I-au adus un ban ( original in greaca dinar ).
El i-a întrebat: ,,Chipul acesta şi slovele scrise pe el, ale cui sînt?``
,,Ale Cezarului,`` I-au răspuns ei. Atunci El le-a zis: ,,Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului,
şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!”.
Episodul, pe lângă întreaga simbolistica creştină ce-l încarcă, relevă prestigiul politic şi chiar
importanța economică a efigiei monetare imperiale.
Această valoare imagistică și implicit puterea propagandistică a portretului monetar
imperial transcede granițele imperiului. Cea mai bună dovadă concretă, arheologică, a
interesului acordat de populațiile din afara imperiului și nu numai, pentru portretul monetar
roman este dată de monedele refolosite ca amulet, ornamente sau bijuterii. Populatiile
barbare in general, cele germanice in special, au manifestat in epoca romana un interes
sporit pentru aversul monedelor, pentru figura umana a portretului imperial , acordand
surprinzător sau nu, o net mai mica atentie imaginilor și simblourilor aflate pe revers103.
O monedă, un sesterț emis pentru Traian ( a se vedea imaginea de mai jos ), aflată într-o
colecție privată constituie un foarte sugestiv exemplu în acest sens. Este vorba de o
emisiune104 din anii campaniei partice cu un revers, elaborat și de înaltă ținută artistică, ce
poate fi lesne încadrat în tipurile monetare profund propagandistice: împăratul înconjurat de
ofițeri săi și aflat pe o platformă primește în fața platformei, la picioarele sale, omagiile a trei
regi ( presupuși ai Armeniei, Mesopotamiei și Parthiei. Legenda ”REGNA ADSIGNATA” (
”regate alocate” sau mai bine spus desemnarea regilor) lămurește compoziția artistică:
împăratul numește trei regi din răsărit. Moneda, găurită în două locuri, a decorat într-o
epocă necunoscută (dar cu siguranță într-un context preindustrial105), cel mai probabil în
antichitate, un obiect (casetă, curea, ham, cuirasă, etc ). Din forma găurilor ( ce trădează
direcția de străpungere ) și din uzura monedei se constată că fața mondei expusă, care a
prezentat interes pentru cel ce a reutilizat moneda, este aversul. Valoarea de simbol a
portretului împăratului a fost, și în acest caz, mult mai puternică și mai importantă decât cea
din elaborata scenă de pe revers.
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De altfel evidențele arată cât se poate de clar că Traian, sau cei care se ocupau direct de
propaganda acestuia, au cunoscut și înțeles foarte bine puterea și influența exercitată de
portretul împăratului. Bernhard Woytek clasifică, în magistrala sa lucrarea ” Die
Reichsprägung Des Kaisers Traianus (98-117)”, nu mai puțin de 36 tipuri și variante de tipuri
de efigii monetare ale împăratului Traian. Toate acestea sunt portrete cât se poate de oficiale
ale împăratului, iar efigia monetară este așa cum arăta N. Hannestad , ”nu atât imaginea
reală a împăratului cât felul în care acesta dorește să fie văzut de contemporani”106.
Ca să înțelegem mai bine menirea portretului oficial ne folosim de un alt exemplu din istoria
contemporană, cât se poate de cunoscut generațiilor ce au trăit în România comunistă a
”epocii de aur”, propaganda dictatorului Nicolae Ceaușescu. Pentru imaginea publică a
acestuia se foloseau doar vreo trei tipuri de portrete oficiale. Două erau cât se poate de
”cuminți” și chiar neutre din punct de vedere ideologic ( prezentau bustul dictatorului
îmbrăcat în costum cu cravată )107. Al treilea, cel mai interesant, era în practică fotografia,
redusă la dimensiunile unui bust mai generos, făcută cu ocazia momentului investirii lui N.
Ceaușescu în funcția de președinte al Republici Socialiste România.
S-a spus de nenumărate ori că acest portret oficial, care-l prezintă pe dictator cu o
diagonală tricoloră, de care este prinsă o disproporționat de mare stemă a RSR (asemeni
unui aegis pe unele efigii imperiale romane - dacă putem spune așa ), ținând în mâini un
sceptru ”regal”, reprezintă imaginea propagandistică, mult comentată și blamată în epocă, a
ideologiei dictaturii comunist-naționaliste, ereditare.
Portretele oficiale ale dictatorului Ceaușescu erau suprapuse, de aparatul de propagandă,
peste tot soiul de imagini alegorice în funcție de situație sau de evenimentul celebrat.
Imaginea acestui dictator varia însă și în funcție de publicul căruia se adresa. Diverse ținute
( ”semi”- oficiale având elemente imagistice ușor reconoscibile într-un mediu social specific )
fiind folosite cu diverse ocazii: în vizită la exploatări miniere purta o cască de miner - în
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calitatea sa de ”primul miner al țării”, în vizită pe șantierele naționale purta o cască de
protecție - în calitatea sa de ”primul constructor al țării”, iar cu ocazia vizitelor de lucru,
făcute în contexte agricole, purta o proletară bască - probabil ca ”prim țăran tractorist al țării”.
Prin această fetișizare dictatorul se identifica imagistic cu clasele profesionale și sociale
vizate de propagandă. Era partea de recuzita folosită pentru comunicarea ”pe înțelesul
poporului”, menită să faciliteze convingerea mai ușoară a unor ținte profesionale sau sociale
punctuale de ideile politice, economice, sociale etc ale regimului personal instituit de N.
Ceaușescu.

Portrete oficiale ale dictatorului N. Ceaușescu: ”tovarășu’ într-o ureche” – stânga; colaj
propagandistic cu portret suprapus peste schele și steaguri – centru și portretul dinastic –
dreapta.
Comparația între împăratul Traian și dictatorul Ceaușescu poate părea multora nepotrivită
dată fiind epoca istorică diferită, dar ca să-l parafrazăm pe Milan Kundera spunem că ”mulți
oameni puține gesturi”. Mecanismele comunicării vizuale transced epocile chiar dacă formele
efective pot diferi. Aceasta este cheia prin care poate fi descifrat scopul celor 36 de tipuri de
efigii monetare ale împăratului Traian.
Epoca acestui împărat, Saeculum Traianii, a reprezentat atât apogeul imperiului roman cât
și momentul unei schimbări de substanță a portretului monetar imperial.
Imaginea conducătorului se instalează definitiv pe aversul monedelor romane odată cu
Octavian Augustus.
La început, în vremea primilor patru împărați ai dinastiei Iulia-Claudia ( Augustus, Tiberius,
Caligula și Claudius ), reprezentarea monetară a imaginii împăratului se rezuma doar la
capul acestora. Abia începând cu Nero, sub influența elenistică, imaginea conducătorului
politic, a împăratului, apare pe monede ( câteodată ) și în ipostaza bust. Scopul figurării
bustului fiind unul de evidentă comunicare propagandistică căci așa cu arăta și Niels
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Hannestad ”portretul era reprezentarea exclusivă a capului unei persoane. Orice tors servea
doar ca indicație a statutului politic ori social al persoanei reprezentate”108.
Însă abia odată cu Traian iconografia efigiei monetare imperiale cunoaște o transformare
substanțială generală, o revoluție imagistică nemaiîntâlinită.
Această schimbare a modului de reprezentare monetară a efigiei reflectă însăși
schimbarea ideologică a percepției asupra persoanei și instituției imperiale, trecerea de la
ideologia ”democratica” a lui primus inter pares din vremea lui Augustus, la excesivul
dominus et deus din vremea lui Domițian ce pregătește terenul monarhiei autocratistpaternaliste a lui optimus princeps Traian.
Nu putem vorbi de inovație, de noi tipuri iconografice de efigie apărute acum, totul fusese
deja folosit de împărații dinainte de Traian. Însă tot ce fusese anterior, începând cu Nero,
derapaj imagistic mai mult sau mai puțin ocazional, este preluat și folosit de propaganda
traiană la o scara mult mai mare. A fost Nero reprezentat, ( nota bene! pe aversul a doar
două emisiuni monetare ) asemeni lui Alexandru Macedon? Da, însă acel tip de efigie
monetară își va găsi adevărata consacrare pe monedele romane abia cu Traian, devenind
una din efigiile monetare principale la momentul campaniei partice. Domițian, dominus et
deus, apare pe aversul monedelor cu aegisul pe umăr asemeni zeilor? Da, dar în cazul lui
Domițian este doar un mic accesoriu abia vizibil la baza gâtului. Împăratul ce va fi
reprezentat pe monede cu bustul mare dezgolit (ce-i arată de multe ori mai bine de jumate
din torsul gol ) asemeni lui Iupiter sau Hercule, va fi tot împăratul Traian. Și exemplele de
acest fel pot continua pentru toate efigiile traianice ce se desprind de modelul augustan.
Cele 36 tipuri și variante de efigii monetare ale împăratului Traian pot fi reduse la patru-cinci
categorii de imagini propagandistice ale împăratului. Fiecare categorie fiind purtătoarea unui
mesaj politic a cărei semnificație poate fi discutată în funcție de momente și contexte istorice.
Dar chiar și așa paleta de portrete monetare traiane rămâne foarte variată.
Complexitate fenomenul propagandistic monetar traianic este dată și de asocierea aproape
a fiecărui tip monetar de revers ( purtător al unui mesaj specific și adeseori cât se poate de
clar ) cu mai multe tipuri de efigii ( fiecare cu semnificația și mesajul ei ). Ca să luăm un
singur exemplu: emisiunea de denari din tipul monetar ”Bonus Eventus”, datată în perioada
cuprinsă între sfârșitul anului 114 și începutul anului 116109 pChr este asociată pe avers cu
nu mai puțin de 12 tipuri de efigii110. Dar nu toate tipurile de revers folosite la denari acelei
grupe au același efigii asociate, diferit fiind chiar și numărul de efigii pe tip de revers. Cu
siguranță acest aspect nu putea fi rodul hazardului. Ce rațiuni au stat la baza folosirii
simultane a unui atât de mare număr de efigii? De ce diferă numărul de efigii asociate unui
tip de revers față de un altul din aceiaș etapă? Oare focusarea mesajului transmis de efigia
imperială spre un anumit public țintă ( dintr-o zonă geografică sau culturală ) a generat acest
fenomen? Adică o anumită efigie imperială se adresa strict unui anumit public țintă asemeni
( să zicem ) semi-oficialului portret cu bască sau cască de miner al dictatorului Ceaușescu?
Așa cum arăta Eugen Cizek, în epoca romană imperială, natura conducătorului diferea de la
o zonă la alta, de la o cultură la alta, imperiul fiind încă departe de a fi omogen din acest
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punct de vedere. Spre exemplu relația împărat - divinitate avea o manifestare cât se poate
de duală111. Pentru împăratul aflat în viață, la Roma și în Italia, nu putea fi vorba decât de o
comparație ( comparațio ) cu o divinitate sau alta. În Orient însă, unde împăratul dispunea de
un cult elenistic, asistăm la o echivalență ( aequatio) între acesta și zei112. Prin urmare o
simbolistică și o imagine a conducătorului acceptabilă în orient putea fi reprobabilă la Roma.
Aceste diferențe culturale sunt vizibile cu precădere la nivelul artei omagiale. În provincii
exista tendința de a reprezenta artistic mult mai grandios persoana împăratului ( privită strict
ca un monarh ) decât la Roma113. În aceste condiții se naște o întrebare cât se poate de
firească: oare emisiunile monetare ale împăratului Traian foloseau un tip sau altul de efigie în
funcție de locul din imperiu unde urmau să fie trimise și puse în circulație? Din păcate, însă,
un răspuns concret, bazat pe studii statistice a descoperirilor monetare, este greu de dat în
acest moment. Spunem aceasta, în primul rând, pentru că moneda romană a circulat vreme
îndelungată pe distanțe mari, într-un spațiu ce depășea granițele imperiului.
O bună parte din problematica descrisă mai sus poate fi mai bine înțeleasă apelând la un alt
exemplu contemporan.
Fiecare țară din Uniunea Europeană ( aflată în zona Euro ) își emite și pune în circulație pe
plan național propria monedă Euro. Aversul este comun tuturor emisiunilor ( indiferent de
țară ) dar tipul reversului reprezintă alegerea fiecărui emitent. Pe reversul monedelor Euro se
regăsesc imagini și simboluri ce spun ceva în primul rând cetățenilor țării emitente: portretele
monarhilor actuali sau ale unor personalități istorice, clădiri sau monumente emblematice
pentru țara respectivă, etc.
Monedele Euro au intrat în circulație la 1 Ianuarie 2002. La doar 13 ani de la acest
eveniment, la un magazin din Grecia, spre exemplu, clientul regăsește în restul primit
monede emise în toate celelalte 18 state ce emit monedă Euro. Proporția diferă atât în
funcție de o anumită vecinătate geografică cât mai ales datorită afluxului de turiști dintr-o țară
sau alta.
Însă monedele romane din vremea împăratul Traian au rămas în circulație peste o sută de
ani după momentul emiterii, iar mișcările de trupe, relațiile comerciale, etc au plimbat
emisiunile acestui împărat prin tot imperiul și în afara lui. Această mișcare, până la urmă
firească a banilor, face ca rezultatele furnizate de statistica descoperirilor monetare să aibă o
relevanță relativă în afara complexelor arheologice unde locuirea se încheie în vremea
împăratului Traian sau la scurt timp după moartea acestuia sau a altor tezaure decât cele
încheiate în aceiaș perioadă.
Prin urmare doar analiza aprofundată a efigiilor monetare ale împăratului Traian - sub
aspectul artistic, politic, cultural, în final chiar statistic – este cea care poate aduce ceva
lumină în complexa problematică a funcționării, atât a monetăriei romane, cât, mai ales a
propagandei romane.
Mai departe, vom lua în discuție unele din cele mai importante trei categorii iconografice de
efigii monetare ale împăratului Traian. Analiza noastră, departe de a fi exhaustivă, își dorește
crearea unei baze pentru discuțiile viitoare pe acest subiect.
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Capitolul III

Portretul împăratului, portretul unei ideologii

1.Considerații asupra efigiilor monetare ale împăratului Traian
Într-o recentă lucrare (”Le buste monétaire des empereurs romains”)114 dl. Pierre Bastien
analizează într-o formă exhaustivă efigiile monetare romane imperiale115, înregistrând
evoluția istorică a acestora, de la Augustus și până la finele imperiului Roman de Apus.
Pornind de la efigia monetară a lui Augustus ( 27 aChr – 14 pChr ), care reda doar capul și
gâtul împăratului, P. Basttien arată cum au fost adăugate portretului monetar imperial, în
vremea împăraților ce-i succed, veșminte și atribute din care majoritatea sunt împrumutate
de la regii elenistici116. Încă din timpul vieții lui Augustus efigia imperială a primit pe cap
coroana de lauri iar după moartea sa, în vremea lui Tiberius, portretul monetar al primului
împărat este încoronat cu o coroană de raze. Cel ce va apărea încă din timpul vieții, pe
monede, purtând această coroană va fi însă Caligula. Ulterior noi elemente se adaugă:
paludamentum odată cu Claudius, cuirasa asociată cu paludamentum sub Nero, doar
cuirasa și pielea leului din Nemeea în vremea lui Hadrian, hasta și sceptrul odată cu Marcus
Aurelius, buzduganul (ghioaga) sub Commodus, scutul odată cu Septimius Severus și așa
mai departe117.
În fapt toată această evoluție a efigiei imperiale, spune dl. Bastien118, nu este decât
rezultatul ”transformării puterii imperiale, care pornește de la concepte republicane și
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Bastien 1992.
Domnia sa folosește pentru portretul monetar al împăraților romani ( aflat de regulă pe aversul
monedelor ) termenul de bust ( ”buste” în franceză ). Cum termenul de bust desemnează
reprezentarea artistică a unei persoane ce surprinde capul acestuia și partea superioară a torsului
vom folosii mai departe termenul general de efigie monetară atunci când ne referim la imaginea
împăratului pe aversul monedelor. Termenul de efigie monetară lasă loc diferențierilor între cele două
forme majore de redare artistică a împăraților romani: portetul ( ce cuprinde doar capul și gâtul
împăratului ) și, bustul ( ce surprinde artistic partea superioară a corpului, cu capul, gâtul și o parte din
tors ). Bustul având rolul, așa cum spunea și N. Hannestad, să arate statutul persoanei înfățișate.
Dimensiunile bustului variază de la un împărat la altul dar în primele două secole cele mai generoase
busturi ca zonă redată le aparțin împăraților Traian și Hadrian.
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evoluează spre absolutism, bazându-se nu neapărat pe puterea armatei cât pe divinizarea
împăratului, pentru a ajunge ( în final ) la teocrația bizantină”119.
Totuși efigia monetară imperială romană nu a avut o evoluție permanentă, rectilinie spre un
deznodământ final. În primele două secole ale erei creștine unii împărați romani s-au folosit
intens de puterea simbolistică și propagandistică a efigiei monetare imperiale. Nero, Galba,
Domițian, Traian, Commodus - ca să dăm doar câteva exemple – au folosit efigia monetară
ca pe o vitrină a ideologiilor personale, abuzând de multe ori de imagistică, ca o reflectare a
cultului personalității și a apropierii de monarhia elenistică. În vreme ce, alternativ, alți
împărați – Tiberius (14-37pChr), Vespasian (69-79 pChr), Nerva ( 96-98 pChr), Antoninus
Pius (138-161 pChr ), etc - și-au păstrat imaginea monetară în limitele ”democratice” romane
ale portretului simplu. Un caz aparte este cel al împăratului Hadrian ( 117- 138 pChr ),
acesta, într-o primă fază, uzitează de toate clișeele imagistice propagandistice ale efigiei
imperiale traianice, pentru ca de la un moment dat (anul 124 pChr), să se întoarcă la
simplitatea, la ”cumințenia”, portretelor lui Augustus. Evenimentul este foarte interesant și
vom reveni asupra lui.
Dar unde anume se situează în această spirală evolutivă efigiile monetare ale împăratului
Traian?
Marile lucrări dedicate exclusiv monedelor emise pentru Traian120 evită în general
abordarea, prin prisma artistico-istorică, a efigiilor monetare ale acestui împărat și se abțin
de la a face ample considerații legate de semnificația iconografiei imperiale. Poate și pentru
că unele din clișeele numismaticii romane aplicate efigiilor traiane nu își află neapărat rostul,
ba mai mult unele din efigiile acestui împărat par a se afla și într-o aparentă contradicție
”ideologică”.
Ideologia persoanei și instituției imperiale plecată de la ”democrația” lui primus inter pares
din vremea lui Augustus, trecuse prin excesele împăratului Nero și prin atât de orientalul
dominus et deus din vremea lui Domițian, pentru a ajunge în vremea împăratului Traian la a
teoretiza o monarhie autocratist-paternalistă. Efigia monetară imperială este folosită de
Traian încă de la început ca vehicul al propagandei. Primele sale efigii monetare, din anii 9899/100 pChr, sunt simple, cu capul laureat și partea de tors a bustului mult redusă ca
dimenisuni. Aceste efigii, predominante pe monedele perioadei, dezvăluie o figură aspră,
provincială, ce poartă, din rațiuni dinastice, trăsăturile fizice ale împăratului Nerva, deși, între
cei doi nu existau legături ”de sânge”. Acest fapt arată încă odată că portretul monetar al
împăratului nu era neapărat imaginea acestuia ci felul cum dorea să fie văzut de
contemporani. Efigiile ulterioare ale împăratului Traian, pierd treptat trăsăturile fizice ale
părintelui adoptiv, dar preiau, concomitent, din imagistica împăraților anteriori, cam tot ce ar
putea fi socotit ca fiind exagerări ”nedemocratice”.
Astfel, lângă tors ( unde s-ar fi afla teoretic umărul stâng), își face timid apariția, încă de la
primele emisiuni, un mic drapaj sau, câteodată, un aegis, asemeni celor de pe efigiile atât de
blamatului ( de către nobilimea senatorială și intelectualitatea vremii) dominus et deus
Domițian.
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”D'abord de la transformation du pouvoir impérial qui, partant des concepts républicains, évolue
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l'empereur, pour aboutir a la theocratie byzantine”.
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Efigii monetare ale împăratului Traian din perioada 98 – 99/100 dChr.

Propaganda imagistică traiană evoluează rapid și undeva în preajma primul război dacic, în
jurul anul 100 pChr, apar marile busturi monetare ale împăratului Traian. Adevărate vitrine de
simboluri aceste busturi copiază teme neroniene, dezvoltă elemente domițiene, dar consacră
și o imagine ideologică nouă, cea a conducătorului perfect, a lui optimus princeps.
Așa cum am mai spus, în final, pentru întreaga domnie a împăratului Traian, Bernhard
Woytek cataloghează nu mai puțin de 36 tipuri și variante de efigii monetare oficiale pentru
acest împărat.
Din toate aceste tipuri și variante de efigii ale împăratului Traian se conturează trei categorii
iconografice ce sintetizează imagistic foarte bine ipostazele ideologice ale acestui împărat:
marile busturi dezgolite – Traian Divinul; busturile cuirasate, acoperite de paludamentum,
reprezentate cu spatele către privitor – Traian monarhul absolutist-paternalist (optimus
princeps) și, în final, bustul cuirasat, acoperit de paludamentum, dar aflat cu fața către
privitor – Traian eroul invincibil, cuceritorul absolut, noul Alexandru Macedon. Vom vedea
mai departe că aceste categorii de efigii enumerate acum constituie însăși baza propagandei
monetare imperiale traianice, fiind absolut surprinzător că, cei ce s-au ocupat de propaganda
și ideologia traianică, au neglijat de regulă mesajul și importanța iconografiei monetare
imperiale, îndreptându-și atenția asupra tipurilor monetare de revers și căutând acolo tot felul
de idei, mai mult sau mai puțin, criptate.
Consacrarea acestor efigii monetare traianice ( definitorii pentru ideologia regimului ) prin
folosirea lor la scară largă pe aversul monedelor, are loc în perioada 103-111 dChr, odată cu
grupa a IV-a121 de emisiuni ( toate având invariabila legendă a reversului SPQR OPTIMO
PRINCIPI ).
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Acestor trei categorii de efigie, Saeculum Traiani, le aduce adevărata afirmarea în arta
monetară romană deși doar una, efigia monetară divină ( cu bustul mare, dezgolit, al
împăratului ) ar putea fi considerată o inovație imagistică a epocii. Celelalte două, efigia
monarhului absolutist-paternalist ( cu spatele către privitor ) și efigia eroică alexandrină ( cu
bustul mare cuirasat întors către privitor ), fuseseră anterior prezente în monetăria romană,
dar, pe emisiunii monetare cu caracter excepțional, nefiind niciodată efigii uzuale până la
împăratul Traian.
Care este originea iconografică a acestor efigii? Ce semnifică și mai ales ce mesaje transmit
privitorului fiecare din cele trei ipostaze artistice în care împăratul Traian este portretizat pe
aversul monedelor? Cui anume se adresau? Câtă ideologie publică și cât din personalitatea
împăratului se regăsește în alcătuirea acestor portrete monetare? Sunt doar câteva întrebări,
din multele ridicate de efigiile monetare ale împăratului Traian, cărora vom încerca să le
răspundem în paginile următoare.
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2. Efigia divină

O primă categorie de efigii monetare din cele ce își găsesc consacrarea în vremea
împăratului Traian este cea care înfățișează bustul dezgolit, cu o mare parte a torsului
superior reprezentată. Acest bust are de cele mai multe ori schițate în zona umărului fie
aegisul fie faldurile reduse ca dimensiuni ale unui paludamentum.
Pierre Bastien vorbind despre ”bustul gol ( le buste nu )”122, ca efigie monetară, îi află o
întreagă evoluție ( începând de la August ), constatând că în vremea împăratului Traian și în
prima parte a domniei lui Hadrian, artiști gravori măresc mult zona de tors reprezentată,
înfățișând umerii și chiar întreaga zonă a mușchilor pectorali.
Cercetătorul austriac Bernhard Woytec123 , sistematizând tipologic și cronologic efigiile
monetare traianice, încadrează efigiile din această categorie în mai multe tipuri și variante
de tipuri, cu detalii artistice și cronologii relativ diferte: efigiile tip c ( cu aegis pe umărul stâng
- mit Aegis der linken Schulter ), d ( cu paludament pe umărul stâng – mit Paludament an der
linken Schulter halbfrontal ) și e, e + ( cu aegis și aegis balteus întors pe jumătate ) - ce apar
începând cu anul 98 pChr și efigiile q ( cap spre stânga bust întors trei sferturi spre privitor
cu paludament - q, q+, qq și balteus - q+ )124 și t (t, t+, tt și tt+ ) - cap spre dreapta bust
întors spre privitor125 –ce apar începând cu anul 105 pChr.
Busturile de tip c, d și e sunt considerate de Woytec ca fiind busturi din ”sfera divină”126 în
vreme ce busturile q și t sunt considerate ca fiind busturi ”eroice”127.

Efigii monetare traianice cu bust dezgolit ( sus efigiile cu ”paludamentum”, jos efigiile cu
aegis).
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Despre această categorie de reprezentare monetară a efigiei imperiale128 putem spune că
are în vremea împăratului Traian un caracter relativ evolutiv. Pornind de la efigiile traianice
comune din perioada 98 – 99/100 pChr, la care nu era vizibil decât capul, gâtul și o mică
parte a torsului superior, artiștii gravori au coborât constant reprezentarea anatomică a
împăratului, ajungând la bustul mare, dezgolit (ce surprinde inclusiv pectoralii ). De altfel în
funcție de dimensiunea zonei de sub gât reprezentată efigiile traianice au fost cu mult timp
împărțite în trei grupe cronologice: timpurii ( 98 – cca 103/104 p.Chr ), mijlocii ( cca 104 105 p.Chr ) și târzii (106 – 117 p.Chr )129 subiectul fiind reabordat recent și de Bernhard
Woytec130. Spunem de această categorie de reprezentări monetare că este ”relativ evolutivă”
pentru că apariția noilor efigii cu bustul mare dezgolit nu scoate din uz mai vechile efigii cu
bustul redus ca dimenisuni, toate tipurile de bust amintite rămânând a fi folosite ca imagine
oficială a împăratului pe monede. Acest aspect este foarte important căci el arată că avem
de a face nu atât cu o evoluție cât mai degrabă cu o diversificare a efigiilor monetare. Și aici
se ridică o întrebare foarte interesantă legată de scopul acestei diversificări. Evident
diversificarea acestor imagini oficiale ale împăratului nu putea înseamna decât nuanțarea
mesajului transmis de acestea sau încercarea de a face acest mesaj cât mai explicit pentru
mai multe categorii de audiență.
Dar pentru a putea contura un răspuns cât mai veridic acestei întrebări trebuie să vedem
originea și natura mesajelor transmise de efigiile monetare dezgolite.

Busturi antice ale împăratului Traian: Vatican - Musei Capitolini ( stânga ) și München –
Glyptothek, Londra ( mijloc ) - British Museum. ( dreapta )
Pentru efigiile monetare traianice ”dezgolite”, cu aegis sau cu paludamentum, pot fi găsite
facil multiple corespondențe în arta sculpturală romană a epocii. Câteva busturi traianice
realizate în timpul vieții împăratului ( bustul cu paludamentum aflat la Vatican - similar cu cel
aflat în colecția Musei Capitolini - datat în perioada 103 – 117 pChr, bustul cu aegis păstrat
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A cărui bust îl vom numii mai departe și bust dezgolit , căci datorită prezenței aegis-ului sau a
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în Gliptoteca din München131 sau bustul lui Traian, lipsit de aegis sau paludament, de la
British Museum, datat până în 117 pChr ) sunt corespondențe artistico-sculpturale depline a
efigiilor monetare dezgolite.
Despre bustul aflat la muzeul Capitoliului s-a spus că ar fi forma redusă ( ca zonă înfățișată )
a unei alte sculpturi antice, aflată la gliptoteca din Copenhaga ( Copenhagen Glyptotek )132,
ce îl arată pe împăratului Traian într-o nuditate totală .
Toate formele de ilustrare a imaginii împăratului în nuditate sau seminuditate au fost anterior
denumite cu titlul general de ”reprezentări artistice în nuditate eroică” deși termenul reflectă
mult prea palid semnificația reală a acestui gen de reprezentare artisitică în epoca romană.
Efigia monetară traianică ”dezgolită”, cu bustul mare nud, prezintă un mare grad de
idealizare. În lumea romană, până la Traian, reprezentarea artistică ”dezgolită” aparținea de
regulă zeilor și împăraților divinizați postmortem.

Traian nud ( Gliptoteca din Copenhaga ) și Iupiter ( Muzeul del Prado )

131

Bust of Trajan wearing the Civic Crown with medallion, a sword belt and the aegis (as symbol of
divine power and world domination), Glyptothek, Munich.
132
Bastien 1992, pg. 240.
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Ipostazele artistice în care Iupiter ( ca zeitate supremă romană ) apare nud sau cu partea
superioară a torsului dezgolită sunt atât de numeroase încât nu are rost a încerca orice fel de
enumerare a lor. O mențiune aparte merită însă o statuie contemporană împăratului Traian (
datată în anii 85-100 pChr ) ce-l reprezintă pe Jupiter nud ( aflată la Museo del Prado ) și
care pare a fi avut ca model chiar statuia lui Iupiter Tonans din templul dedicat acestuia de
pe colina Capitolină133. Statuia lui Iupiter din muzeul del Prado se aseamănă însă izbitor și
cu cele două statui nud ale împăratului Traian, cea aflată la Gliptoteca din Copenhaga (
Danemarca ) și cea descoperită în insula Samos (Pythagoryon Museum – Samos, Grecia ),
arătând o înrudire conceptuală dar și simbolist-ideologică directă.
Divinizarea încă din timpul vieții a împăratului Traian este explicată foarte concis de Eugen
Cizek134: ”Traian dezvoltă o mistică ioviană, apare strâns asociat lui Iupiter Capitolinul,
închipuit ca zeu suprem și ”conservator al împăratului”, conservator Augusti. Dio din Prusa și
Pliniu văd în Traian un reprezentant al lui Iupiter: el domnește pe pământ, așa cum căpetenia
zeilor cârmuiește cerul”. Traian este venerat în mod fățiș ca zeu, este proslăvit ca
Binefăcător universal, Zeus Philios, Iupiter Amicalis, zeu suprem binevoitor, ocrotitor și
prietenos135. Relația directă între Iupiter și Traian este dată și de însăși epitetul de Optimus
sub care sunt cunoscuți amândoi136. Cei doi ideologi ai regimului Traian ( Dio Chrysostomos
și Plinius cel Tânăr ) îl asemuiesc frecvent pe împărat și cu Hercule/Heracles.
Nici aici ideologia traiană nu dă dovadă de imaginație sau inovație. Căci anterior, așa cum
arăta recent Diego M. Escámez de Vera137, Augustus și Vespasian, la momentul fondării
noilor dinastii , s-au folosit propagandistic de imaginea lui Iupiter Optimus Maximus pentru ași legitima puterea, ”prin restaurarea templului ( templul capitolin a lui Iupiter Optimus
Maximus ) cei doi fondatori de dinastii imperiale se transformă în garanți ai bunelor relații
între divinitatea supremă și romani, în aleșii zeilor pentru a lua frâiele statului la începutul
unei noi epoci de aur a păcii și prosperității”138.
Și împăratul Traian se afla la începutul unei noi dinastii, la începutul unei noi ere, după
sfârșitul sângeros al lui Domitian ( ultimului descendent al dinastiei flavilor ) și instabilitatea
politică din vremea lui Nerva. Prin urmare pentru legitimarea și consolidarea noii puteri s-a
apelat la vechile clișee propagandistice anterioare. Numai că Traian, comparativ cu
Augustus sau Vespasian, a exagerat nițel, cel puțin imagistic.
Statutul de divus fusese în sec I p.Chr atribuit oficial împăraților, pentru a menaja
sensibilitățile publice romane, doar după moartea acestora139. Teoretic Imperiul Roman nu
era o monarhie ereditară140. Prin urmare cei ce profitau ideologic de divinizarea unui împărat
defunct erau urmașii acestuia ce astfel își legitimau, prin strămoșul divin ( întemeietorul
dinastiei ), dreptul de a conduce imperiul. Toată mitologia propagandistică, toată
încrengătura ideologică, din jurul primului împărat divinizat postmortem și urmașii săi este
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Schröder, S. F.: Catálogo de la escultura clásica, Museo Nacional del Prado, 2004, pp. 362-366.
Cizek 1980, pg. 118-119, cu trimitere la Jean Beaujeu ( La religion romain à l’apogée de l’Empire,
Paris 1955 ) și Plinius ( Panegyricus ).
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magistral ilustrată de Marea Camee a Franței aflată la Cabinetul de Medalii din Paris141 ( a se
vedea imaginea de mai jos ). Dar statutul divin, egalitatea cu zeii și situarea deasupra
celorlalți muritori, s-a dovedit încă din timpul vieții lui primus inter pares Octavianus Augustus
extrem de atrăgătoare. Augustus pe Gemma Augustaeea ( Kunsthistorisches Museum Vienna ), datată în timpul vieții acestuia, este reprezentat, ca figură centrală a compoziției,
într-o ipostază divină indiscutabilă (pe tron, având bustul dezgolit, însoțit de acvila lui
Iupiter)142. Această ultimă camee arată că divinizarea imagistică a lui Octavianus Augustus
avusese loc neoficial încă din timpul vieții sale.

Marea camee a Franței (stânga ) și Gema Augustaeea ( dreapta ).

Așa cum arăta și Niels Hannestad marile camee au fost create pentru admiratori avizați și
cunoscători și nu au fost destinate publicului larg143. Faptul face ca pe aceste opere de artă
litice să fie oglindite excese imperiale din sfera privată ce s-a avut grijă să nu apară și în
imagistica publică, în special pe monedele oficiale144. Augustus este reprezentat, pe Gema
Augusteea sau Marea camee a Franței, în seminuditate eroică, ca egal al zeilor și nu ca
primus inter pares, primul dintre cetățeni145. Mai mult pe cameea Strozzi-Blacas, de la British
Museum, Augustus apare portretizat cu aegis-ul lui Jupiter pe umărul stâng și cu diadema de
suveran elenistic în jurul capului146.
Dar busturile și statuile imperiale publice în nuditate eroică, marile busturi monetare
dezgolite ale împăratului Traian aduc această iconografie a naturii divine a împăratului aflat
în viață din sfera privată în sfera publică. Este un exces imagistic nemaiîntâlnit, la o
asemenea anvergură, în monetăria romană de până atunci.
141
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Prin urmare putem spune că Traian își primește imagistic divinizarea încă din timpul vieții.
Expresia monetară directă și explicită a ideologiei divine imperiale sunt aceste busturi
monetare mari, dezgolite, întoarse către privitor. Prin urmare cel mai potrivit nume cu care
putem defini aceste busturi nu poate fi decât acela de ”efigia monetară divină”.
Unul din cele mai importante elemente al acestei iconografii este aegisul. Asociat inițal de
către greci lui Zeus și ulterior Athenei, devine în epoca romană un simbol al puterii divine și
al dominației asupra lumii, fiind în genere asociat lui Iupiter dar și Minervei. Prima asocierea
a aegisului portretului monetar al unui împărat roman , are loc în vremea lui Nero și a fost
considerat ca fiind un semn al apoteozei împăratului147,. Portretului monetar al împăratului
Domițian îi este asociat, adăugat, frecvent aegisul, dar figurat în mod obișnuit la baza gâtului
ca un mic atribut discret. Propaganda monetară Traian va afișa acest simbol al divinului,
odată cu apariția marilor sale efigii monetare nude, cât se poate de ostentativ, aegisul
ocupând și până la o trăime din suprafața bustului monetar.
Pierre Bastien găsește că prezența aegis-ului pe efigiile monetare ale împăraților Traian și
Hadrian dovedește devoțiunea celor doi pentru Iupiter și nu o încercare de a se substituii
acestui zeu: ” Tous ces faits prouvent la dèvotion de Trajan et d'Hadrien à Jupiter, ce qui se
tradui en numismatique par la présence de l'egide sur leurs bustes. Mais celle-ci ne signifie
pas qu'ils aient voulu se substituter à Jupiter”148.
Întradevăr nu de o substituire pare a fi vorba în relația Iupiter - Traian ci mai mult de o
delegare, de o împărțire a zonelor de responsabiltate între două divinități similare: Iupiter cosmosul, Traian- lumea pământeană. Așa cum arăta și Julian Bennett ”Plinius (cel Tânăr) îl
asociază mereu pe Traian cu Iupiter, zeitatea supremă romană, și cu fiul acestuia, Hercule.
Amintește și cum Capitoliul, cel mai sfânt sanctuar al lui Iupiter, a fost locul în care s-a
manifestat augurul care prevestea adopția lui Traian și cum tot acolo a anunțat-o și Nerva. În
salutarea adresată împăratului, Plinius se simte dator, să laude zeii că l-au ales pe cel a
cărui ”puritate și virtute îl face propriul lor egal” și să afirme că Traian fusese ”ales zeiește
(de către Iupiter) pentru această misiune””149.
Traian și Iupiter nu împart doar aceleași titulaturi (împăratul fiind numit Părinte al Patriei Pater Patriae - în vreme ce Iupiter este Părinte al Cosmosului, amândoi purtând și titlul de
Optimus) ci și o iconografie comună, văzută de unii cercetători ca dovada unei apoteoze a
împăratului Traian în Jupiter150. În fapt este facil să vedem aici chiar un arhetip al monarhului
oriental, așa cum a fost sintetizat de Mircea Eliade, în cazul uneia din cele mai vechi civilizații
”istorice”(cea babiloniană) unde ”suveranul juca un rol considerabil, pentru că el era
considerat ca fiu și locțiitor al divinității pe pământ; ca atare, el era responsabil de
regularitatea ritmurilor Naturii și de bunăstarea societății întregi”151.
Efigia monetară cu aegis este o imaginea propagandistică a împăratului ce s-a dorit a fi
identică cu cea a lui Iupiter, sau a zeilor în general, nu doar la nivelul expresiei artistice.
Aegisul trebuie privit ca un signum de apartenență la tagma zeilor. Este insigna ce certifică
acest fapt, afișată propagandistic, așa cum portretele oficiale ale lui Adolf Hitler afișau
147
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brasarda roșie cu svastică ca simbol al apartenenței sale la național socialism german sau
cum Nicolae Ceaușescu afișa, pe diagonala tricoloră, o stemă în format mare a Republici
Socialiste România, ca semn al apartenenței dictatorului la cauza națională și a distanțării
sale de cauza internaționalei socialiste. Nu este vorba de devoțiune, ci de a fi, de a aparține
unei idei, sistem, etc . Este semnul de membru și nu tricoul de ”fan” (admirator).

Augustus pe Cameea Strozzi-Blacas și Traian pe aversul unui denar.

Efigiile monetare dezgolite (divine), surprinzător sau poate nu, vor avea o ”carieră” relativ
scurtă în monetăria romană. Emisiunile monetare pentru Hadrian, succesorului împăratului
Traian, dintr-o prima parte a domniei152, vor folosii cu predilecție bustul mare dezgolit.
Practic, pentru o vreme, în timpul împăratului Hadrian, până în jurul anului 124 pChr153,
acesta este tipul principal de efigie monetară. Adoptarea, într-o primă fază, a efigiei ”divine”
de către Hadrian, ca efigie monetară principală, poate fi pusă în legătură și cu primirea de
către acesta, de la greci, a supranumelui de Olympios epitetul părintelui zeilor, Zeus-Iupiter.
Supranume ce mai fusese acordat cândva, cu oarecare tentă ironică, doar lui Pericle154.
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Efigii divine ”dezgolite” ale împăraților Hadrian ( stânga ) și Antoninus Pius ( dreapta ).

Renunțarea, după 124 pChr, la marile busturi monetare și revenirea la portretul monetar ce
surprinde doar capul și gâtul împăratului s-ar fi datorat, în opinia lui Niels Hannestad, dorinței
împăratului Hadrian de a imita și monetar pe primul principe, Augustus. Evident adoptarea
efigiei divine ca efigie monetară principală de către Hadrian a reprezentat și ea un nou
exces imagistic greu de digerat în societatea romană din Roma și Italia, fapt ce, cel mai
probabil, a dus la revenirea în anul 124 pChr la ”cumințenia” iconografică a efigiilor lui
Augustus. Succesorul său, împăratul Antoninus Pius, va apărea, cu totul excepțional, pe
monede cu efigie de tip bust mare dezgolit sau cu aegis-ul pe umărul stâng155. Această efigie
monetară în ipostază divină a împăratului Antoninus Pius, cel ce nu avea ”nici un fel de
vanitate pentru onoruri exterioare”( Marcus Aurelius, Cugetări, I, 16 ), ca dealtfel și statuile
ce-l înfățișează pe acesta în nuditate eroică, sunt cu atât mai surprinzătoare cu cât modestia
acestui împărat era proverbială. Dar în acest ultim caz este vorba de o imagistică imperială
destinată unei piețe locale aflată într-un orizont cultural de factură elenistică, unde acest gen
de afișare a conducătorului era unul obișnuit și poate chiar, într-un fel, dorit și apreciat.
Ultimele exemple enumerate arată atât sensibilitatea societății romană la mesajele
propagandistice purtate de monede în general și de portretul monetar imperial în special dar
și rafinamentul propagandei imperiale monetare.
De altfel, la sfârșit de sec I – început de sec. II pChr, divinitatea și divinizarea împăraților
era crezută de cetățenii romani cam tot atât cât era crezut de români ( două milenii mai târziu
) statutul de ”geniu al Carpaților”, ”conducător providențial” sau alte tâmpenii
propagandistice trâmbițate de regimul Ceaușescu ( ca să aducem un alt exemplu
contemporan). Arta oficială, scrierile propagandistice și omagiale, dau credit și exaltă statutul
de supra om, atât în cazul împăraților romani cât și în cazul dictatorilor moderni, dar scrierile
”neoficiale” antice sau glumele moderne (”bancurile”) au luat și iau în derâdere tocmai aceste
”divinizări” propagandistice. Nu vom cita aici niciunul din mulțimea bancurilor ”epocii de aur”,
proclamată de dictatorul N. Ceaușescu, dar vom relua o epigramă de Marțial ce ilustrează
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cât se poate de poetic cam cât credeau romanii din propaganda și ideologia contemporană a
împăratului divin (nemuritor).

”PETRECERILE LÂNGĂ MAUSOLEU156
Falern! Două sextante157, Calliste, hai și-mi toarnă!
Răcește-l, tu, Alcinus, cu nea de astă iarnă.
Să-mi aromeze părul miresme dulci de mir,
Și fruntea să mi-o-ncingă cununi de trandafir.
Ne-ndeamnă Mausoleul, cu glas îmbietor:
-Gustați din plin viața, căci zeii158 înșiși mor!”159
De altfel inflația divinizărilor imperiale, ideologice și propagandistice ( ante și post mortem ),
a dus la deprecierea conceptului încă din prima jumătate a sec. I pChr. Seneca, în opera
Apokolokyntosis, fiind cât se poate de tranșant în acest sens: ”Odinioară, zise el, era mare
lucru să ajungi zeu; acum ați făcut din asta o vorbă goală”160.
Oricum natura ”divină” a împăraților nu s-a aflat niciodată cu adevărat în orizontul
spiritualității romanilor. Așa cum bine arăta, pe baze materiale, Paul Veyne ”arheologii au
regăsit mii și mii de ex-voto grecești și latinești către divinitățile păgânismului ( pentru o
vindecare, pentru o călătorie fericită etc. ), dar niciun singur ex-voto către divinitatea unui
împărat”161.
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Marțial, Cartea V, 64, LXIV.
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3. Efigia ”optimus princeps”

Următoarea efigie monetară, asupra căreia ne vom opri în aceste rânduri, înfățișează bustul
văzut din spate al împăratului Traian, protejat de cuirasă (din care sunt vizibile în primul rând
pteruges-urile162 umărului ), peste care se așează faldurile paludamentum-ului.
Bustul văzut din spate apare pe monedele romane în perioada republicii. Hercules163,
Apollo164, Marte165, Veiovis166, sau Amphitrite167 ( pe aversul unor denari republicani emiși la
Roma la sfârșit de sec. II – prima jumătate a sec. I a Chr ) sunt redați de artistul gravor din
această perspectivă artistică de reprezentare a efigiilor.
În perioada Principatului, prima efigie monetară imperială văzută din spate, îi aparține tot
împăratului Nero168 și se regăsește pe două rare emisiuni de sesterți169. Ulterior, până la
împăratul Traian, mai pot fi reținute doar câteva astfel de portretizări monetare imperiale:
efigia lui Vitellius pe un sesterț170 și cea a lui Titus pe un denar bătut la Antiochia.

Efigii monetare republicane văzute din spate: Hercules (1), Apollo (2), Veiovis (3) și
Amphitrite (4).
Woytek încadrează acestă efigie a împăratului Traian în tipul f ”în Paludament și cuirasă
văzut din spate” (”in Paludament und Brustpanzer von hinten gesehen n.r.” ) și apreciază că
ar fi fost folosită prima dată, în cazul împăratului Traian, pe sesterții emiși în toamna anului
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99 pChr cu ocazia acordării primului congiarium de către acest împărat171. În anul următor
această efigie era deja folosită de monetăria romană, la scară largă, pe toate nominalurile
emise172.
Reprezentarea în ținută militară ( cuirasă ) a efigiile monetare imperiale a fost pusă de
regulă pe seama participării împăratului la o acțiune militară în afara Romei, respectându-se
astfel ( și monetar ) regula ce interzicea prezența liderilor militari și a armatelor acestora în
teritoriul capitalei. În cazul reprezentărilor monetare ale împăratului Traian, așa cum remarca
și P. Bastien173, această regulă nu se aplică; emisiuni cu efigie cuirasată văzută din spate
fiind bătute și când împăratul s-a aflat la Roma, în perioadele de pace. Faptul indică, fără
echivoc, că baza mesajului transmis de acestă efigie monetară traianică și scopul utilizării ei
nu a fost cel de a indica ( de a anunța ) participarea sau implicarea împăratului Traian într-o
acțiune militară. Prin urmare simbolistica efigiei în discuție trebuie căutată într-o altă zonă.

Busturi văzute din spate pentru: Vitellius (1), Titus (2), Traian (3) și Caracalla (4).

Câteva aspecte pot fi luate în discuție în înțelegerea mesajului transmis de această efigie
cel puțin în cazul împăratului Traian.
Primul ține de maniera de redare artistică, mai exact de perspectiva în plan dată de direcția
de reprezentare. Bastien evită să comenteze aspectele ce țin de poziția bustului ( ”Nous ne
ferons pas de commentaires particuliers sur le positions de buste de profil.” )174 dar în cazul
acestei efigii a împăratului Traian, poziția bustului, nu numai că nu este întâmplătoare dar
este însăși cheia înțelegerii ei.
Majoritatea efigiilor imperiale din primul secol, fie că vorbim de cele de tip cap sau de cele
de tip bust, sunt, de regulă, văzute din profil sau ușor întoarse cu fața către privitor. Prin
urmare privitorul și imaginea împăratului se află pe aceiaș linie ipotetică. Împăratul fiind, și
din perspectiva plan-artistică, doar primul între egali ( primus inter pares ). Însă odată cu
reprezentarea efigiei de tip bust ( cuirasat și drapat ) văzut din spate, imaginea împăratului
este împinsă dincolo de poziția ipotetică a celui ce privea moneda, în fața acestuia.
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Mesajul propagandistic transmis de această efigie capătă astfel valențe duale. Pe de o parte
privitorul îl vede pe împăratul Traian din spate pentru că acesta din urmă nu mai este primus
inter pares ( primul între egali ), nu mai este civis romanus, ci autocratul paternalist,
„optimus princeps”, expresia vie a unei monarhii absolutiste175. Optimus princeps ( cel mai
bun dintre bunii monarhi ) fiind ipostaza supremă a lui rex iustus176. Dar, în acelaș timp,
vederea efigiei imperiale din spate ”îmbia” imagistic, pe cel ce privea aversul monedei, să-l
urmeze pe cel mai bun conducător, pe optimus.

Situarea în perspectivă plană a privitorului în funcție de modalitatea de reprezentare a efigiei.
Dio Chrysostomos analizând formele de guvernare găsește că ”Autocrația”, în care cei
puternici guvernau și aveau grijă de cei slabi , era guvernarea ideală177. Autocratismul
paternalist, descris de acesta în multiple amănunte178 își găsește expresia monetară artistică
prin această efigia traianică, prin bustul cuirasat aflat cu spatele către privitor. Și prezența
cuirasei pe acestă efigie traianică își are asigurată explicația istorico-ideologică. Acelaș
”teoretician” al guvernării împăratului Traian, Dio Chrysostomos, aprecia că: un bun
conducător trebuie să fie în primul rând războinic la momentul potrivit, dar să iubească în
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A se vedea Cizek 1980, cap VI. Orientările fundamentale ale politicii lui Traian, pg. 177-216.
Cizek 1980, pg. 195.
177
OR., 3, 50.
178
Bennett 2008, pg.
176
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acelaș timp și pacea179. Prin umare imaginea monetară a lui optimus princeps nu putea fi
decât una militară, caracter subliniat în cazul acestei efigii monetare de prezența cuirasei.
Că denumirea de ”efigia optimus princeps”, este cât se poate de corectă și justificată o arată
și importanța deosebită acordată de autoritatea monetară emitentă acestui tip de bust
monetar al împăratului Traian, implicit și ipostazei imperiale ilustrate de aceasta. Astfel, din
anul 103 pChr, efigia traiană cuirasată văzută din spate începe a fi folosită uzual pentru
monedele din aur, pentru ca din anii 106-107 pChr și până la sfârșitul vieții împăratului Traian
să devină efigia standard a tuturor emisiunilor monetare din aur180.
Vom vedea, în următorul capitol, că valoarea ideologică deosebită a acestei efigii monetare
imperiale este deplin confirmată și de emisiunile monetare contemporane, de argint, ale
Caesareei Cappadociei cu ajutorul cărora poate fi și mai limpede înțeleasă.
Interesant este că importanța deosebită acordată acestei efigii ( implicit și acestei ipostaze
artistice de redare a împăratul Traian ) nu se regăsește și în cazul marilor monumente
oficiale romane ( Columna, Arcul de triumf de la Benevento sau Marea Friză ) și nici chiar la
opere artistice de mai mici dimensiuni. Pe columna traiană, cu spatele către privitor, îi
întâlnim doar pe ofițerii din anturajul imperial sau chiar pe soldați. Împăratul se află de regulă
cu bustul întors către privitor, într-o atitudine ce transpiră putere și eroism și câteodată
reprezentat din profil asemeni efigiilor monetare obișnuite.

Aducerea în fața împăratului Traian a unui prizonier dac ( detaliu de pe Columnă ).

Efigia monetară „optimus princeps”, după consacrarea ei ca imagine oficială imperială de
prim rang în vremea împăratului Traian, va cunoaște o carieră îndelungată în numismatica
179
180

Or., 1, 27.
Woytek, loc. cit.
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romană. Mai toți împărații secolelor II-III dChr vor apela propagandistic la imaginea văzută
din spate a bustului monetar imperial, chiar dacă, niciodată, nu i se va mai acorda importanța
și prestigiul din vremea împăratului Traian.
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4. Efigia eroică alexandrină

Pierre Bastien, tratând efigiile monetare romane imperiale ce au la bază modelul marelui
cuceritor Alexandru Macedon, nu vorbește de un tip de efigie monetară anume, ci de
redarea artistică a unei stări, o trăire intensă, extazul eroic ( ”l'extase héroique” )181, specific
eroului macedonean. Această stare, potrivit domniei sale, o regăsim redată de artiști pe
statui, statuete, reliefuri, pietre gravate, mozaicuri și monede: ”Ochii mari îndreptați spre cer
dezvăluie ridicarea sufletului la o putere superioară. Buzele groase sunt întredeschise într-o
atitudine specifică unui moment de intensă atenție. Părul leonin, grupat în bucle groase pe
frunte, completează acest tablou universal”182. Ca principal exemplu artistic este adus
portretul în marmură al eroului macedonean aflat la British Museum , iar ca exemplu de
primă efigie monetară ( din perioada principatului ) pe care se poate citi acest extaz eroic
este amintită efigia aparținând împăratului Nero, de pe unii sesterți emiși în capitala
imperiului, în anii 64-65 pChr183.

Portrete elenistice ale lui Alexandru cel Mare aflate la British Museum (stânga ) și Muzeul de
Arheologie din Thassos (dreapta); în medalion ( jos ) efigia monetară ” în extaz eroic” a
împăratului Constantin cel Mare.

Efigia monetară neroniană, indicată de dl. Bastien ca aflându-se în extaz eroic alexandrin,
înfățișează în fapt bustul, generos ca zonă redată, cuirasat și drapat al împăratului Nero
întors către privitor.
181

Bastien 1992 , Cap 3, L’extase héroíque ( Extazul eoic), pg. 55-59.
Ibidem, pg. 55, ”Les yeux élargis tournés vers le ciel révèlent l'élévátion de l'ame vers une
puissance supérieure. Les lèvres épaisses sont entr'ouvertes, comme il est courant dans les moments
d'intense attention. La chevelure leonine descendant en boucles épaisses sur le front complète ce
portrait qui sera universellement répandu”.
183
ibidem, pg. 56, la nota de subsol nr.8 sunt date ca referințe din BMC I monedele nr. 111 și 113115 dar în realitate doar nr. 111 și 112 au efigia de tip bust cuirasat. Monedele nr. 113-115 din BMC I
au pe avers ”capul laureat al împăratului” ( ”Head of Nero, laureate, r.”) și nu bustul cuirasat al
acestuia.
182
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Mozaicul de la Pompei înfățișând Bătălia de la Issos.

Pornind de la cele mai cunoscute reprezentări artistice ale eroismului alexandrin,
basorelieful de pe așa zisul sarcofag al lui Alexandru cel Mare ( sec. IV aChr, Muzeul de
arheologie din Istanbul ) sau arhicunoscutul mozaic de la Pompei ( Casa del Fauno )184,
ambele înfățișând gesta eroică din Bătălia de la Issos, este ușor să vedem în bustul cuirasat,
majestos întors spre privitor, însăși ipostaza eroică alexandrină redusă la dimensiunile efigie
monetare.
Astfel se constată că, în fapt, efigia monetară având bustul cuirasat întors spre privitor, cu
capul și privirea ațintită înainte, ilustrează ( cel puțin în sec I-III pChr) mult mai bine conceptul
de efigie monetară de inspirație eroică alexandrină decât ideea de portret monetar surprins
în extaz eroic. Extazul eroic alexandrin, ca expresie a unei trăiri sufletești superioare, își
găsește expresia monetară romană deplină, abia mai târziu, odată cu efigia de acest tip a
împăratului Constantin cel Mare185.
Împărații romani, din primele două secole, ce vor adopta pe efigiile monetare imagistica de
erou cuceritor neânfrânt a lui Alexandru Macedon, vor pune accent în primul rând pe
imaginea de militar invincibil ( bustul cuirasat întors majestuos spre privitor, capul neprotejat
de cască ) a eroului macedonean; trăirea sufletească superioară ( privirea ațintită în sus etc )
căzând pe un plan secund.

184

Mozaicul copiază în fapt o operă piredută a antichității, o pictură arhicunoscută în epocă (
Hannestad 1989, de văzut pagina si de completat informatia! ).
185
Hannestad 1989, vol. II, pg. 309.
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Până la Traian acest tip de efigie mai poate fi regăsit și pe emisiunile de denari și aurei186,
bătute la Roma ( pentru împăratul Galba) și la Ephesus (pentru împăratul Domițian187).

Efigia eroică alexandrină: sus: Alexandru cel Mare ( detaliu de pe mozaicul de la Pompei );
jos ( de la stânga la dreapta): Nero (sesterț - Roma), Galba ( denar - Roma ), Domițian
(denar - Ephesus ) și Traian (denar - Roma).
Cea mai interesantă și edificatoare pentru discuția noastră este efigia monetară eroică
ephesiană a împăratului Domițian . Asemănare acestei efigii cu portretul lui Alexandru cel
Mare ( de pe mozaicul de la Pompei ) este izbitoare. Nu numai poziția, cuirasa și gorgona
Medusa sunt similare dar și detaliile anatomice ale împăratului Domițian sunt ajustate pentru
a semăna cu Alexandru cel Mare, putând fi identificate chiar și elemente constitutive ale
extazului eroic, de care vorbește dl. P. Bastien.
Însă acest gen de imagistică monetară a împăraților Nero, Galba sau Domițian are o
frecvență redusă, cu apariți extrem de rare ( s-ar putea lesne spune chiar excepționale ) pe
aversul monedelor romane. Abia începând cu Traian putem vorbi de efigia eroică de
inspirație alexandrină ca de un portret propagandistic oficial, ca o modalitate consacrată de a
prezenta imaginea împăratului pe monede.
Descrierea efigiei eroice traiane poate fi sintetizată în câteva cuvinte: împăratul, purtând pe
cap cunună de lauri sau coroană de raze, are bustul, cuirasat și acoperit de paludamentum,
întors către privitor,188. În lucrările mai vechi ( BMC II ) monedele având acest tip de efigie
poartă precizarea suplimentară „ ( bust) văzut din față” (”front view” sau ”seen from front”
)189. Bastien tratează efigiile de acest tip la subcapitolul ”Busturi cu paludamentum și cuirasă
( Bustes avec paludamentum et cuirasse )”190 în grupa B, ca: ”Busturi cu paludamentum larg
ce acoperă cuirasa ( Bustes avec large paludamentum recouvrant la cuirasse )”191. Woytek,
186

RIC I, tipurile de efigie E și F ( cuirasă cu aegis ), pg.240, nr. 143, 147- 148 (denar și aureus ).
Roma Iulie 68 – Ianuarie 69.
187
Bastien 1992, pg.251.
188
Interesant este că lucrări mai noi nu menționează acest tip de efigie, spre ex.ERIC 2005, pg. 76, cu
imagine exemplificatoare ale tipurilor de bust la pg. 82.
189
Sintagma „bust cuirasat văzut din față ” va fi folosită mai departe în text pentru descrierea acestui
tip de efigie monetară
190
Bastien 1992, pg. 248.
191
Ibidem, pg 250.
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în lucrarea sa exhaustivă dedicată monedelor împăratului Traian, notează această efigie cu
litera h și descrierea: bust cu paludament și cuirasă semifrontal (”in Paludament und
Brustpanzer halbfrontal n.r.”)192. Alte câteva variații, de aceiași inspirație artistică, fiind notate
cu literele k193, n194 , u195 și y+196. Woytek apreciază și el că efigia de tip bust cuirasat întors
către privitor apare prima dată în monetăria romană pe o emisiune pentru Nero197, fiind
indicată aceiaș emisiune monetară de care vorbește Bastien ca având un portret imperial în
extaz eroic alexandrin.
Mai departe în analiza noastră vom denumi acest tip de bust monetar al împăratului Traian
ca efigie monetară eroică de inspirație alexandrină sau mai pe scurt: efigie eroică.

Efigia monetară eroică a împăratului Traian.
Imaginea împăratului Traian, surpirnsă în aceiaș ipostază ca cea a efigiei monetare eroice (
cu capul descoperit, protejat de cuirasă acoperită de paludamentum și cu torsul îndreptat
spre privitor ) se regăsește pe monumentele propagandistice oficiale, ce formează așa cum
a arătat M. Gramatopol, ”setul marilor opere sculpturale traianice”. Faptul dovedește, pe
deplin, că efigia monetară eroică este și ea parte indivizibilă a marii opere propagandistice
traianice la baza căreia a stat, așa cum am văzut în capitolul precedent, concepției unitară a
unui artist programator comun.
În cazul reprezentărilor imperiale în această poziție ce se regăsesc în ”setul marilor opere
sculpturale traianice” s-a afirmat că ar fi vorba de un confesionalism al imaginii198. Însă
este cât se poate de evident că ne aflăm în fața unei imagini propagandistice oficiale ( un
șablon de grandoarea eroică ) repetată pe Marea Friză, Columnă, efigii monetare etc. Pe
columnă, ca și în cazul efigiei monetare, doar torsul împăratului este orientat spre privitor nu
și privirea acestuia, privire care se îndreaptă de regulă către un interlocutorul din compoziția
artistică. Privitorului rămânând a i se adresa direct doar imaginea grandioasă a împăratului .
192

Woytek , pg. 79.
ibidem, pg. 80. ”k in Brustpanzer mit Aegisdekor und Paludament an der linken Schulter 3/4-frontal
n.r.” ( în cuirasă decorată cu Aegis și paludament pe umărul stâng vedere din față ¾ ).
194
Ibidem, pg.82.
195
Ibidem, pg. 87: ”u als Brustbild ( mit Darstellung der Schulter und des Oberarmansatzes)
halbfrontal n.r. über der nacktem Brust große Aegis” ( ).
196
Ibidem, pg. 90: ”y+ in Brustpanzer mit balteus annähernd vollfrontal n.r.” ( în cuirasă cu balteus
aproape frontal).
197
ibidem, pg. 79.
198
Gramatopol 1984, pg. .
193
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Traian luptând călare într-o reprezentare de pe Marea Friză.
Pe Marea Friză ( Arcul lui Constantin, Roma ) împăratul apare într-o scenă de hippomachia
de inspirație alexandrină tipică199: călare, în luptă, cu capul descoperit - ”invincibil” ( asemeni
lui Alexandru cel Mare de pe celebrul mozaic din Casa Faunului - Pompei ), străpungând cu
sulița un dac căzut. Poziția corpului, aranjamentul paludamentului, întreaga ipostaza
surprinsă, este aceiaș cu cea a efigiei monetare eroice.

Împăratul Traian într-o scenă similară cu cea de pe Marea Friză pe aversul unui sesterț (
stânga, centru ) și detaliu asupra efigiei monetare de pe un denar (dreapta).

199

Hannestad 1989, vol..II, pg. 43.
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Această imagine ecvestră a împăratului de pe Marea Friză o regăsim repetată și pe reversul
mai multor emisiuni monetare de bronz200, însă aici scena este golită de personajele
secundare rămânând doar esențialul, adică împăratul strivind simbolic un dac căzut.
Din punct de vedere istoric este o transformare de imagine subtilă față de tipurile monetare
de revers similare ale împăraților Galba și Domițian, transformare cel apropie pe Traian
imagistic și mai mult de șablonul iconografic al lui Alexandru Macedon. Anterior Galba, pe
aversul unei emisiuni monetare bătută în Galia201, și Domițian, pe o emisiune din capitala
imperiului202, sunt înfățișati și ei călare, în ținută militară203, dar atitudinea generală a acestor
reprezentări nu are mai nimic din cea a monarhului oriental. Este doar împăratul aflat pe un
cal cabrat, în ținută militară ( cu coif pe cap (!), cuirasă și paludamentum - în cazul
împăratului Domițian ) ce nu atacă și nici nu strivește un dușman căzut.

Împăratul călare într-o ipostază eroică pe aversul unei emisiuni galice pentru Galba - RIC 88
( stânga) și reversul unei emisiuni pentru Domițian Caesar ( RIC 957 ).
Însă acestei imagini oficiale, eroică de inspirație alexandrină, a împăratului Traian, un
singur element (capul Gorgonei Medusa, figurat frontal în partea de sus a cuirase) îi lipsește
pentru a fi întru totul asemeni modelului artistic ”primordial” așa cum este el înfățișat de
mozaicul de la Pompei sau a efigiei monetare similare a predecesorului său Domițian. Atât
în cazul efigiei monetare cât și a reprezentărilor împăratului de pe Marea Friză sau de pe
Columnă, zona de cuirasă, unde ar trebui să se afle Medusa, este acoperită de
paludamentum. Numeroase statui ale împăratului, în ținută militară ( statuile de la Ostia,
Luvru, Perga – Turcia, etc ), îi arată acestuia și cuirasa având reprezentat invariabil, pe piept
în partea de sus, capul Gorgonei Medusa. Cuirasa împăratului fiind, în cazul acestor statui,
asemeni cuirasei lui Alexandru Macedon de pe arhicunoscutul mozaic.
200

Sestertius, dupondius sau As ( RIC II nr. 534-547 ).
RIC I, pg. 236, tipurile de avers A și B de pe emisiunile atelierelor galice din perioada Aprilie –
toamna anului 68 pChr.
202
RIC II new, pg. 128, nr. 958 (957? ).
203
Descrierea catalogului pentru reversul emisiunii pentru Domițian Caesar sub Vespasian este
”călăreț galopând spre dreapta” și nu ”împărat galopând spre dreapta” dar cu siguranță personajul
reprezentat călare este chiar împăratul.
201
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Statui ale împăratului Traian ce poartă cuirasă ornată cu capul Gorgonei Medusa: Ostia
(stânga), și Perga - Antalya Müzesi (centru și dreapta).
De ce aceste statui afișează capul Medusei iar ”setul marilor opere sculpturale traianice”
(monedele, Marea Friză, Columna și relieful aflat pe bolta Arcul de la Benevento ) nu o
arată?
Răspunsul aceastei întrebări ar putea fi găsit în natura și originea reprezentărilor. Statuile
amintite erau realizate din inițiativa unor orașe, legiuni, particulari etc, în vreme ce efigiile
monetare, Marea Friză, Columna și Arcul de la Benevento sunt monumente cât se poate de
oficiale, realizate direct de propaganda imperială. Prin urmare avem de a face cu două
categorii de imagini imperiale: una oficială ( cu elemente dorite și asumate de împăratul
Traian ) și o alta ”populară” generică ( mobilată cu elemente specifice imaginii imperiale în
general, indiferent de împăratul înfățișat ).
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Reprezentări ale împăratul Traian în cuirasă acoperită de paludamentum de pe monumente
oficiale: Columnă (stânga), Marea Friză (centru) și bolta Arcului de la Benevento (dreapta).

Această ”invizibilitate” a Gorgonei Medusa204 pe cuirasa imperială, în cazul monumentelor
din ”setul marilor opere sculpturale traianice”, devine o dovadă suplimentară a originii
artistice comune, a realizării tuturor acestor opere în baza unui program propagandistic
comun, operă unitară a unui singur artist programator.

Reversul unui dupondius emis pentru Traian având figurată o cuirasă ornată cu capul
Gorgonei Medusa.
Interesantă este însă o reprezentare monetară oficială, din vremea împăratului Traian, ce
prezintă o cuirasă împodobită de această dată printre altele cu capul Gorgonei Medusa.
204

Spune ”invizibilitate” căci zona de cuirasă unde ar trebui să se afle Gorgona Medusa este acoperită
de paludamentum, teoretic sub acesta putând fi orice.
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Astfel pe reversul unui dupondius (RIC 582 / Woytek 188), emis în perioada 103-105
pChr205, se află redată doar o cuirasă, cu întărituri din piele (pteryges) la umeri și în partea de
jos, având un decor figurat: în partea de sus se află capului Meduzei, în mijloc un personaj,
în picioare, o lance sau sceptru lung - probabil Traian -, având la stânga și la dreapta Victorii,
aflate pe globuri, ce țin în mâini coroane civice206. Cum în aceast caz este vorba doar de o
cuirasa ce nu îmbracă pe nimeni, privitorul putea doar presupune că i-ar aparține împăratului
deși, practic, nimic concret din compoziția acestui revers nu indică un teoretic proprietar
anume.
Acest revers monetar împinge către o întrebare cât se poate de justificată și interesantă: de
ce a ales artistul programator al marii opere propagandistice traianice să nu reprezinte
Gorgona Medusa pe cuirasa purtată de împărat pe diversele imagini oficiale ale acestuia?
Este un detaliu ce cu siguranță are o importanță, înțelegerea lui putând a fi realizată doar în
baza unei analize aprofundate a fenomenului. Cum scopul acestei lucrări este efigia
monetară a împăratului Traian și nu simbolismul în arta romană ne rezumăm doar la a
creiona doar câteva idei legate de Gorgona Medusa și absența ei de pe efigia oficială
traiană.
Gorgona Medusa era singura muritoare dintre Gorgone, a cărei privire transforma orice
muritor în stană de piatră. A fost ucisă de eroul Perseu, cu ajutorul Atenei și al lui Hermes,
pentru că a pângărit/desacralizat templul Atenei, culcându-se acolo cu Poseidon . Din capul
Medusei ucise Atena și-a făurit aegis-ul cu care și-a împodobit scutul.
Gorgonele simbolizeaza, într-o altă accepțiune, organele genitale femeiești si teama
barbaților impotriva energiilor sexuale demonice ale femei207.
În 1940 este publicat postum un studiu al lui Sigmund Freud intitulat ”Das Medusenhaupt”
(capul Meduzei). Acest articol a reprezentat contribuția sa semnificativă la un corp de critici
conturate în jurul monstrului. Medusa este prezentată de către Freud ca "talismanul suprem,
care oferă imaginea castratoare - asociat în mintea copilului cu descoperirea sexualității
materne - și negarea ei"208.
Prin urmare Gorgona Medusa oferea teoretic o protecție divină activă, ofensivă, căci îl
proteja pe purtător acționând direct asupra agresorului. Iar dacă Gilbert Durand și Freud au
dreptate atunci înseamnă că figurarea în antichitate a Medusei pe scuturi, cuirase, case etc
reprezintă transpunerea artistică și o primă dovadă istorică concretă a unei înjurături
arhicunoscute, ce-l trimite pe adresant într-o formulă incestuoasă la originile sale materne.
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Woytek 2010, Gruppe 9, Cluster 2a, pg. 279.
Brustpanzer mit figuralem Dekor (oben Medusenhaupt, darunter stehender Mann mit Langszepter
oder Lanze - wohl Traian -, von links und rechts von Victoriae auf Globen bekränzt ) und Ledersteifen
(pteryges) an den Schultern sowie am unteren Rand.
207
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gorgone, Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului,
Editura Univers Enciclopedic, București, 1998
208
Sursă wikipedia (varianta în limbă engleză ), link direct: http://en.wikipedia.org/wiki/Medusa , unde
se citează la nota 13 lucrarea : Das Medusenhaupt (Medusa's Head). First published posthumously.
Int. Z. Psychoanal. Imago, 25 (1940), 105; reprinted Ges. W., 17,47. The manuscript is dated May 14,
1922, and appears to be a sketch for a more extensive work. Translation, reprinted from Int. J.
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Dar totuși de ce imaginile oficiale ale împăratului Traian din ”setul marilor opere sculpturale
traianice” nu au figurată pe cuirasă capul Gorgonei Medusa? Pentru a oferi un răspuns
pertinent acestei întrebări sunt de luat în calcul mai multe supoziții dar și informații furnizate
de izvoarele istorice, mai mult sau mai puțin direct legate de această problemă.
O primă supoziție ar fi că împăratul Traian a dorit o disociere, îndepărtare, a imaginii sale de
imaginea împăratului Domițian, așa cum fusese aceasta consacrată de diversele
reprezentări artistice ( efigii monetare, poate chiar un model general artistic ce a stat și la
baza statuii ecvestră de la Misenum ) inclusiv de operele literare, alegând să-și ascundă, pe
reprezentările sale oficiale, capul Medusei ca ornament al cuirasei. Dar efigiile monetare
divine, unde Traian este înfățișat cu aegis-ul pe umărul stâng, așa cum fusese reprezentat și
Domițian anterior, contrazic din plin supoziția că propaganda oficială traiană se ferea de
șabloanele imagistice ale tiranicului împărat predecesor.
Un alt posibil motiv ar putea fi legat de dorința unei diferențieri iconografice de imaginea
eroică consacrată a lui Alexandru Macedon, așa cum o cunoaștem de pe Mozaicul din Casa
Faunului de la Pompei, operă artistică ce copiază o celebră pictură antică notorie printre
contemporani.
Traian era, așa cum s-a mai spus209, fascinat de Alexandru ( ce este în acelaș timp arhetipul
cuceritorului dar și modelul monarhului absolut) și se identifica cu acesta. Terenul era
pregătit și permitea ( ca să zicem așa ) astfel de identificări. Căci așa cum arăta și Mircea
Eliade în Sacrul și profanul, spre sfârșitul antichității, pitagoricieni, stoici și platonicieni admit
că timpul este ciclic și în interiorul acestor cicluri temporare ”se reproduc aceleași situații
care s-au produs în ciclurile anterioare și se vor reproduce și în ciclurile următoare – la
nesfârșit. Nici o întâmplare nu este unică și nu se produce o singură dată ( de pildă
condamnarea și moartea lui Socrate ), ci ea s-a mai produs și se va mai produce (...)”210.
Prin urmare, teoretic, identitatea faptică ( în final și cea imagistică ) Traian – Alexandru era
perfect posibilă. Acestă filosofie se va afla probabil și la baza apariției ulterioare, în forme
mult mai patologice , a unui alt ”Alexandru”: împăratul Caracalla.
Revendind însă la împăratul Traian constatăm pe de altă parte că - așa cum arată și E.
Cizek - accentuarea puterii personale și a obsesiei sale pentru cuceritoriului macedonean
întâmpină rezistență ideologică. Dio din Prusa dezaprobă și chiar combate nu numai
campania partică a împăratului Traian dar și potențarea absolutismului paternalist211. Acelaș
erudit antic se declară aproape ostentativ adversar al memoriei lui Alexandru pe care îl
prezintă ca pe un nevrednic sclav al gloriei, pe care o urmărea cu o patimă irațională,
neostoită212. Obsesia exercitată de Alexandru asupra lui Traian explică consacrarea în
vremea acestuia a efigie monetare eroice iar opoziție ideologică romană poate justifica
mulțumitor atât absența Gorgonei Medusa dar chiar și raritatea monedelor cu efigie de tip
eroic alexandrină.
Dupondius-ul emis în anul 105 pChr arată cel mai bine această disociere între realitate și
iconografie / ideologie. Pe reversul acestei monede se află doar cuirasa împăratului, cu
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elementele decorative - inclusiv capul Medusei, dar fără împărat, ”ruptă” ca urmare de
imaginea oficială a acestuia.
O altă posibilitate ar putea foarte bine să țină și de popularizarea modestiei imperiale. Altfel
spus Traian ar fi ales o reprezentare a imaginii sale cumpătată, lipsită de trufie și opulență,
mai ales prin comparație cu imaginea publică anterioară a împăratului Domițian. Așa cum
arăta și Paul Veyne: ”Sentimentalismul joacă un rol imens în politica antică . Poporul de la
Roma vrea să fie iubit de împărat. Invers, împăratul nu trebuie să disprețuiască poporul:
lucrul acesta l-ar supăra. Și dacă poporul este supărat, îl aclamă mai puțin pe împărat, iar
acesta suferă..:”213.
Iar împăratul Traian poza frecvent într-o persoană foarte populară și apropiată de cetățeni în
general și de militari în special.
Izvoare istorice indirecte confirmă că, în realitate, ar putea fi vorba chiar de o lipsă efectivă a
decorațiunilor de pe cuirasa imperială, lipsa decorațiunilor fiind dictată de experiență militară
a împăratului. Astfel un episod desfășurat în timpul campaniei partice, undeva spre sfârșitul
anului 116 pChr, la asediul Atrei (Atra sau Hatra – cetate aflată în Mesopotamia de Mijloc )
relatat de Cassius Dio ( LXVIII, 31 ), este destul de sugestiv în acest sens: ”Traian, care
trimisese la atac cavaleria, a fost categoric respins, așa încât călăreții și el însuși, care îi
însoțea călare, au fost izgoniți pînă la tabăra lor și puțin a lipsit ca împăratul să nu fie rănit,
deși își părăsise veșmântul împărătesc pentru a nu fi recunoscut. Adversarii, remarcându-i
părul alb, demnitatea figurii, bănuiră cine este și aruncară o ploaie de săgeți asupra lui,
omorând pe un cavaler din cei ce-l însoțeau.”. Din acest episod se desprind câteva concluzii
interesante. Faptul că Traian renunță la veșmântul împărătesc ( ce nu putea fi în această
situație decât paludamentum-ul ) pentru a nu fi recunoscut, arată indirect că restul
echipamentului împăratului nu se diferenția de a celorlalți ofițeri sau cavaleri. Altfel spus
Traian nu folosea în timpul campaniilor o cuirasă ostentativă, cu bogate decorațiuni sau
aurită, ci una cât se poate de simplă și discretă, austeră, asemeni celei de pe Columnă. Iar
faptul că el a fost totuși recunoscut de dușmani, după părul alb și demnitatea figurii, inidică
fără echivoc că nu purta nici coif. Această imaginea a împăratului - cavaler, fără coif,
purtând o cuirasă simplă ( lipsită de orice formă de opulență –decorațiuni bogate, aurire, etc
) ce se desprinde din narațiunea amintită este chiar ipostaza înfățișată de statuia ecvestră a
împăratului ( așa cum o cunoaștem de pe emisiunile monetare - RIC 543/Woytek 203 ) sau
de pe celelalte reprezentări oficiale: Columnă, Marea Friză sau Arcul de la Benevento. Toate
aceste indicii artistice, literare, iconografice arată două lucruri. Pe de-o parte că Traian era
în primul rând un militar, în sensul cel mai profesional al cuvântului, implicat activ și direct în
luptă, ce respecta rigorile războiului. Rigori ce nu-i permiteau afișarea în mijlocul
confruntărilor într-un echipament de paradă ce ar fi atras atenția asupra sa, permițându-le
dușmanilor să-l identifice ușor și să-l transforme într-o țintă predilectă. Pe de altă parte
aceste amănunte arată că la baza reprezentărilor artistice de pe monumentele oficiale și de
pe efigiile monetare ale împăratului Traian stătea ca model realitatea obiectivă. Artistul
programator al propagandei traianice nu s-a folosit de o temă iconografică, prestabilită,
consacrată, peste care a suprapus chipul imperial, ci a avut ca model al opereie sale chiar
persoana împăratului, pe care avem astfel dovada că a însoțit-o în campaniile militare.
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Absența, de pe imaginea oficială imperială a capului Gorgonei de pe cuirasă, aduce efigia
eroică traiană de inspirație alexandrină într-o oarecare antiteză cu efigia divină, unde
împăratul poartă pe unul din umeri aegis-ul. Dar simbolistic antiteza nu există: așa cum am
spus acel aegis reprezintă semnul, ”insigna”, ce certifică apartenența împăratului la divin, în
vreme ce capul Gorgonei Medusa decorând cuirasa este mai mult un apel la ajutorul
supranatural, într-o acțiune militară și nu un simbol de apartenență la o tagmă.
Dar să părăsim pe moment considerațiile simbolistice în arta romană și să ne reântoarcem
la emisiunile monetare ce poartă pe avers efigia împăratului Traian în ipostaza eroică
alexandrină.
Principala problemă ridicată de emisiunile monetare oficiale pentru Traian, cu efigie eroică
de inspirație alexandrină214, este dată de raritatea lor extremă. În marile lucrări ale sec XX
(BMC, RIC) datorită acestei rarității emisiuni monetare pentru Traian cu efigie eroică
”alexandrină” rămân aproape necunoscute.
P.V. Hill, în lucrarea sa de la începutul anilor 70 ai secolului trecut (”The Dating and
Arrangement of The Undated Coins of Rome”), încadrează acest tip monetar de bust în
grupa de portrete târzii ( Liii b )215 și presupune că ar fi fost ( pe baza monedelor având
acest tip de efigie anterior catalogate ) o inovație a perioadei 5 ( Issue of the cos VI period,
112-117 pChr) în partea târzie a sa ( 115 -117 pChr)216.
Bernhard Woytek, în cea mai recentă lucrare dedicată emisiunilor monetare oficiale ale
împăratului Traian, inventariază cca 67 emisiuni cu efigie eroică ( tipul de bust h ) și alte
câteva cu efigii similare, tipurile k și n. Emisiuni ce sunt bătute, cu o frecvență variabilă,
începând cu anul 100 pChr (conform catalogului) și până la sfârșitul vieții împăratului în anul
117 pChr.
Când și de ce au fost bătute emisiunile cu efigie eroică alexandrină ale împăratului Traian?
Sunt întrebări ce nu vizează momentul de emitere al fiecărei emisiuni monetară în parte (
datarea individuală a fiecărei emisiuni fiind cunoscută), ci totalitatea emisiunilor monetare cu
acest tip de efigie. Ordonarea emisiunilor cu efigie eroică într-o formă matematică, având ca
bază grupele cronologice ale catalogului Woytek217, a avut ca rezultat un grafic ( a se vedea
planșa VI la sfârșitul acestei lucrări), ce oferă o imagine sugestivă a evoluției numărului de
emisiuni, din fiecare nominal ( aureus, denar, quinarius argint, sesterț, dupondius, as ) cu
acest tip de efigie, în decursul domniei împăratului Traian.
O primă constatare, ce se desprinde privind tabloul oferit de acest grafic, ar fi că sunt
conturate patru intervale cronologice de emitere. Intervale ce grupează emisiunile cu efigie
eroică în patru ansambluri monetare, ansambluri ce se suprapun destul de bine cu
activitatea militară a împăratului.
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Astfel, în perioada 100-102 pChr ( Gruppe 5, 6 ), corespunzătoare primul război dacic, încep
a fi bătute și primele emisiuni cu efigie eroică ale împăratului Traian218. Acestea formează
primul ansamblu ce însumează patru emisiuni monetare cu efigie eroică ( două emsiuni de
denari și două de ași ).
După o absență a acestei efigii de pe emisiunile grupelor cronologice 7, 8 urmează
ansamblul de emisiuni monetare din intervalul 103-107 pChr ( Gruppe 9, Cluster 1-4 ) ce
poate fi socotit ca corespunzător celui de al doilea război dacic. Aici graficul comportă și
câteva nuanțări. Avem cele trei emisiuni de sesterți din grupa 9, subgrupa 1 ( cluster 1),
bătute în anii 103-104 pChr, ce par să anunțe viitorul război. Acestea sunt urmate cronologic
de cele cinci emisiuni, bătute tot în metal comun ( patru sesterți și un as ), ale subgrupei 2
ale aceleiaș grupe. Punctul de maxim, al celui de al doilea ansamblu de emisiuni cu efigie
eroică , cu 9 emisiuni ( cinci de denari, două de sesterți și două de ași) este atins în perioada
106 – 107 pChr (Gruppe 9, Cluster 3 ). Acest vârf corespunde sfârșitului celui de al doilea
război dacic, soldat cu înfrângerea definitivă și lichidarea regatului dac.
Al treile ansamblu de emisiuni monetare oficiale romane cu efigie eroică suprapune grupele
10 și 11, adică, perioada cuprinsă între a doua jumătate a anului 107 și vara anului 111
pChr. Contextul istoric explică mulțumitor prezența efigiei eroice în special pe emisiunile
monetare din prima jumătate a intervalului cronologic corespunzător acestui ansamblu. În
primul rând ar fi acum de menționat totalitatea festivităților dedicate cuceririi Daciei.
Festivitățile încep în iulie 107 pChr, prin intrarea triumfală a împăratului în Circus Maximus,
sărbătorirea cuceririi Daciei și se închid la 24 Noiembrie 109 pChr219. Acestor festivități, ce
proslăvesc și imaginea de cuceritor a împăratului, le poate fi adăugat și un alt moment
istoric important pentru prestigiul imperial: anexarea Arabiei - regatului Nabataean –
recunoscută oficial ca provincie în cursul anului 107220. Vârful ansamblului, cu 8 emisiuni ( o
emisiune de denari, cinci de sesterti și câte una de dupondius și ași ) fiind înregistrat în
intervalul cronologic 108-109 pChr ( adică Gruppe 10, Cluster 3 ).
Interesantă oarecum este persistența efigiilor eroice pe unele emisiuni monetare și după
încheierea festivităților dedicate victoriei dacice, în perioada 110-111 pCh ( adică Gruppe 10,
cluster 4 și Gruppe 11 ).
Vârful de emisiuni de denari cu efigie ”eroică” din perioada 106-107 pChr ( Gruppe 9,
Cluster 3, 4 ) se regăsește și la emisiunile cu efigie ”divină”221 sau ”optimus princeps”222 iar o
posibilă explicație, pentru acest punct de maxim al emiterii de denari, ar trebui poate căutat
și în reforma monetară din anul 107 pChr223. Reformă deosebit de complexă, ce s-a
desfășurat în mai multe etape224: retragerea monedelor depreciate225, emiterea de denari
218
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”restaurați” - inspirați din tipuri republicane încă aflate în circulație ( pentru întărirea încrederii
populației ) și deprecierea ( șase luni mai târziu226) a emisiunilor de denari prin reducerea
titlului de argint ( de la 92,6% la 89,23% argint ).

În perioada 112-113 pChr ( Gruppe 14, Cluster 1, nr 395h ) nu putem vorbi decât de
apariția unei singure emisiunii solitare ( un denar) cu efigie eroică alexandrină. Emisiunea
fiind cel mai probabil premergătoare, pregătitoare, campaniei partice deși reversul în acest
caz nu are nici o conotație militară, fiind vorba de tipul monetar Annona227 . Această
emisiune face parte din emisiunile cu efigie eroică a căror avers nu se află într-o legătură
directă cu activitatea militară a împăratului ( ex. Abundenția, Aeternitas, Felicitas, Fortuna (
Redux ), Providenția, Salus, Spes. Deși unele din acestea ( Fortuna Redux din anii 114-117
pChr spre ex. ) se află în conexiune directă cu participarea personală a împăratului la
campania partică228.
Ultimul ansamblu de emisiuni oficiale cu efigie eroică ale împăratului Traian se
individualizează în anii campaniei partice (sfârșitul anului 114 – August 117 pChr ). Debutul
emiterii de emisiuni cu efigie eroică se face acum brusc, iar numărul emisiunilor monetare
este însemnat, fiind atins apogeul absolut al baterii de emisiuni cu acest tip de efigie. Nu mai
puțin de 15 emisiuni din toate nominalurile (o emisiune de aureus, șase de denari, una de
quinarius argint, două de sesterți, două de dupondius și trei de ași) sunt emise în perioada
cuprinsă între sfârșitul anului 114 și începutul anului 116 pChr. Interesant este și raportul
echilibrat între emisiunile cu aceast tip de efigie bătute în metale prețioase și cele comune (
câte șapte emisiuni de metal prețios și tot atâtea de metal comun ), ce arată cel mai probabil
o dorință de expunere propagandistică, a imaginii împăratului în calitatea sa de cuceritor
absolut, la toate nivelele societății romane ( senat, armată, popor ).
Însă după februarie 116 ( Gruppe 17 și 19 ) are loc o importantă schimbare: efigia eroică
este folosită cu precădere pe emisiuni de denari. În perioada februarie 116 și August 117
pChr se bat în total 10 emisiuni de denari ( dublu față de perioada anterioară ), în vreme ce,
din metal comun, sunt bătute doar două emisiuni de sesterți și câte o emisiune de dupondius
și as. Faptul arată o direcționare predilectă a mesajului transmis de efigia imperială unui
mediu cu precădere militar, soldele fiind plătite de regulă în denari. Redirecționarea
mesajului propagandistic ( împărat în ipostaza cuceritorului absolut), de la o țintă universală
către o țintă cu precădere militară, ascunde fără îndoială o schimbare de ordin strategic.
Această schimbare fiind cu siguranță rezultatul mersului campaniei militare în general dar și
al modificării situației generale în partea de răsărit a imperiului. Anul 116 pChr însemnând,
pentru stăpînirea romană din orient în general și pentru mersul campaniei partice în special,
un moment extrem de dificil, urmare atât a revoltei lui Sanatrukes, care a dus la alungarea și
măcelărirea garnizoanelor romane din Armenia și Mesopotamia, cât și a revoltei evreiești
din partea de sud-est a imperiului229.
Dacă momentele de emiterea a monedelor cu efigie eroică sunt, așa cum am văzut mai sus,
bine justificate, prin punerea lor în legătură directă cu activitatea militară a împăratului în
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general dar și pe fondul reformei monetare din anul 107 pChr, surprinzătoare este însă
absența acestei efigii de pe emisiunile monetare triumfale dedicate primului război dacic (
Gruppe 7 ) și de pe emisiunile monetare din toamna anului 116 pChr (Gruppe 18 )230 .
Absența efigiilor eroice ( Woytek tipurile h, k și n ) de pe emisiunile triumfale dedicate
primului război dacic și emisiunile cu acestă efigie ce nu au asociate tipuri monetare
”războinice” de revers arăta că nu avem o legătură directă între efigia eroică (efigie cert
militară ce-l înfățișează pe împărat în cuirasă și paludamentum) și tipurile ”militare” de
reversuri. Emisiunile monetare având subiecte militare pe revers, emise în anii 111/112-113,
care anunțau plecarea iminentă a împăratului într-o campanie231 nu au asociate pe avers
efigiile eroice. Acest aspect arată o interesantă disociere între natura și semnificația mesajul
transmis de avers (de efigia împăratului) și cel transmis de reversul monedei. Această
constatare redeschide calea pentru speculații cât se poate de variate privind rolul
propagandistic, ideologic și informațional al monedei în epoca sa de circulație și poate
constituii un argument indirect în cazul disputelor legate de cine alegea tipurile monetare de
revers și cine tipurile de efigii imperiale.
În afară de aspectele enumerate mai sus cronologia monedele traiane cu efigie eroică de
inspirație alexandrină confirmă implicit și una din concluziile trase de Eugen Cizek legată de
atracția împăratului Traian pentru Alexandru Macedon: mitul eroului alexandrin îl fascina pe
Traian înainte de campania parthică.232
Raritatea monedelor din emisiunile cu efigie eroică de inspirație alexandrină ale împăratului
Traian ridică o cât se poate de justificată întrebare: de ce au fost bătute totuși atât de puține
monede cu această efigie?
Pentru a justifica raritatea monedelor cu efigie eroică pot fi găsite explicații cât se poate de
diverse. Motive tehnice, politice sau conjuncturale pot fi luate în calcul, pentru fiecare din
acestea putând fi invocate argumente și contraargumente. O discutare a câtorva din aceste
posibile motive, deși nu tranșează definitiv problema, nu poate fi decât benefică, având
menirea de a arăta complexitatea fenomenului.
1. Motive tehnice.
Este facil de presupus că matrițele monetare pentru acest tip de avers, datorită modelului de
efigiei complex, ar fi necesitat mai multă muncă și atenție pentru a fi gravate.
Efigia eroică se prezintă ca fiind una din cele mai complexă efigiile monetare traianice,
având multe detalii artistice minuțios realizate. Pe bustul generos al acestui tip de efigie sunt
de regulă vizibile: marginea perlată a cuirasei și franjurile de piele ( pteryges) prinse de
aceasta, ce acoperă/protejează umărul, dar și mantia (paludament) prinsă cu o fibulă. În
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cazul efigiei Woytek tipul k sunt vizibile chiar și decorațiunile cuirasei. Paludamentum-ul
constituit dintr-un drapaj generos, cu falduri largi, era și el realizat cât se poate de realistic și
minuțios.
Prin urmare motive ce țin de productivitate ar fi putut fi, la o primă privire, o posibilă cauză
pentru realizarea în număr mai mic a matrițelor monetare cu efigie eroică decât a celorlalte
matrițe cu efigii uzuale pentru Traian. Totodată datorită acestei efigii complexe, cu multe
detalii artistice, se poate presupune că uzura intervenea mai rapid în procesul de batere al
monedelor și prin urmare cantitatea de monede realizată cu o matriță, fără a se interveni
asupra ei, era una redusă. Cele două aspecte tehnice teoretice pot să se completează
reciproc în justificarea numărului redus de monede cu efigie eroică alexandrină. În acest
scenariu ( cât se poate de teoretic) uzura mai rapidă a ștanțelor cu acestă efigie, necesita
înlocuirea lor după baterea unui număr mai mic de monede decât în cazul emisiunilor cu
celelalte tipuri de efigie ( cap, bust drapat, ”optimus princeps” sau ”divină”). Iar timpul efectiv
de realizare al unei noi ștanțe de avers cu efigie eroică ar fi fost teoretic mai mare decât
pentru celelalte efigii, tocmai datorită complexității acesteia. Simplist spus: producție mică cu
muncă multă, adică productivitate scăzută. Prin amabilitatea d-lui Vasile Gabor, artist
gravor la monetăria națională și membru al Societății Numismatice Române am încercat
lămurirea acestor aspecte tehnice. Domnia sa a avut amabilitatea să ne împărtășească din
experiența sa profesională, precizându-ne două aspecte deosebit de interesante ale
producției monetare. Primul ține de durata de realizare a unei matrițe, aceasta depinzând în
primul rând de experiența gravorului și abia apoi de complexitatea imaginii redate. De
asemenea complexitatea imaginii nu este principalul factor ce contribuie la uzura matriței
monetare ( în procesul de producție efectivă a monedelor) ci înălțimea reliefului. Altfel spus
cu cât relieful este mai înalt cu atât forța de lovire necesară imprimării flanului monetar este
mai mare și prin urmare uzura ștanței monetare se instalează mai rapid.
Opiniei dl. Vasile Gabor se adaugă și contraargumentul nostru la motivația tehnică a rarității
monedelor din emisiunile cu efigie eroică ce ține de specificul productivității în antichitate:
oare într-un sistem sclavagist mai putem vorbi de optimizarea producției? Într-un centru de
producție imperial, de importanța și prestigiul monetăriei din capitală, la apogeul imperiului,
este greu de crezut că nu s-ar fi găsit resursele umane suficiente pentru realizarea întregului
proces tehnologic de batere a oricărui tip de monedă, în orice cantitate ( gravarea matrițelor,
baterea monedelor etc ). Cel mai probabil singurele limite fizice erau date doar de cantitatea
de metal prețios disponibilă și nu de rațiuni tehnice sau de optimizare a producției.
2. Cauze politice.
Rațiunile de ordin politic ar fi putut și ele determina o emitere cu prudență a monedelor cu
efigie imperială ce avea la bază șablonul iconografic al marelui cuceritor macedonean . Dio
din Prusa ( Dio Chrysostomos ) se declară aproape ostentativ adversar al memoriei lui
Alexandru233 pe care îl vede un nevrednic sclav al gloriei, pe care o urmărea cu o patimă
irațională, neostoită.234. Iar vocea sa cu siguranță nu a fost singulară, căci mai târziu,
Cassius Dio notează foarte succint în a sa ”Istoria”, pe un ton nu tocmai binevoitor, despre
adevărata cauză a declanșării campaniei partice: ”Nu după mult timp porni o expediție
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împotriva armenilor și parților; sub pretext că regele Armeniei în loc să primească de la el
diadema, o primise de la regele parților. Adevărul era, din dorința de glorie.”235.
Și această supoziție are contraargumentul ei. Menajarea sensibiltăților politice romane, cel
mai probabil ca urmare a întâmpinării unei rezistențe ideologice la nivelul superior al
societății, o dezaprobare a modelului alexandrin atât ca arhetip al cuceritorului, sclav al
gloriei sale, cât mai ales ca model al monarhului absolutist, ar putea fi o explicație
mulțumitoare, dar mesajul ideologic, politic, transmis de monedă, fie că vorbim de o mie de
monede sau de zece mii, rămâne până la urmă acelaș indiferent de cantitatea monedei
purtătoare.
În capitolul următor vom vedea că poate cea mai plauzibilă explicație, pentru numărul redus
de monede având acest tip de efigie în descoperirile din Europa, ar putea fi că aceste
monede au fost emise pentru a fi puse în circulație într-o altă zonă a imperiului pe
considerente de direcționare a mesajului propagandistic către o țintă locală specifică.
După moartea lui Traian efigia monetară eroică de inspirație alexandrină va cunoaște o
evoluție sinuoasă. Frecvența utilizării efigiei eroice pare a se afla mai departe în directă
legătură cu activitatea militară a împăraților dar și într-o oarecare conexiune cu partea
orientală a imperiului dacă ar fi să luăm ca exemplu cazul lui Septimius Severus. Efigia
eroică ”alexandrină” a acestuia apărând doar pe unele din emisiunile atelierului monetar din
Laodicea. După Septimius Severus, odată cu decăderea imperiului, militarizarea conducerii,
dar poate și orientalizarea sa, utilizarea efigie monetare simple, de tip cap laureat, este
abandonată treptat în favoarea efigiilor de tip bust cuirasat și drapat văzut din spate sau din
față ( adică ceea ce am numit în lucrarea de față efigia ”optimus princeps” și cea eroică
”alexandrină”). Începând cu a doua jumătate a sec. III pChr, până la finalul imperiului de
apus, efigia monetară eroică va devenii treptat efigia preferată, predilectă, a monetăriilor
romane.

Tripticul efigiilor monetare traiane analizate aici prezintă cele trei coordonate fundamentale
ale guvernării împăratului Traian: justificarea puterii prin esența divină a persoanei
împăratului - efigia divină, poziția în raport cu societatea romană ( armată, senat, popor ) –
efigia optimus princeps și năzuința personală ( imitarea eroului macedonean )
transformată într-un adevărat program politic de extindere a imperiului – efigia eroică.
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Cap IV.
Direcționarea mesajelor propagandistice transmise de efigia
monetară a împăratului Traian

În urmă cu mai bine de jumătate de secol A.H.M. Jones, spunând: ” ar fi o chestiune de un
anumit interes dacă numismații ar putea încerca să determine, pe dovezi interne, în
probabilitățile generale ale situației, către ce clase a fost direcționată propaganda
monetară”236, trasa o temă nouă de cercetare în numismatică: direcționarea propagandei
monetare romane către o țintă specifică.
Ultimii două zeci de ani au adus multiple clarificări în acestă problemă. În primul rând P.
Lummel a delimitat cele patru grupuri țintă a mesajului propagandistic imperial din vremea
împăratului Traian: senatul, armata, plebea urbană și provinciile237.
Mai departe W. Metcalf a încercat să demonstreze, pornind de la tipul monetar ”Liberalitas”,
că mesajul propagandistic roman îmbrăca forme diferite în funcție de o clasă socială sau
alta. Astfel pe mondele din metal prețios ( aur, argint ), ce circulau predilect în înalta
societate, ”Liberalitas” este înfățișată ca o personificare, în vreme ce pe monedele din metal
comun, cu o circulație urbană în special în rândul clasei de jos din Italia, este înfățișată printro scenă cât se poate de explicită238.
Dar probabil ceea mai bună lucrare, despre mesajele și publicul țintă al propagandei romane
în funcție de nominalurile monetare, i se datorează lui O Hekster239. Acesta demonstrează
cât de sofisticat era mesajul propagandistic roman în funcție de audiența căruia i se adresa
dar și cât de diferit era acesta de la un moment istoric la altul. Hekster identifică și o nouă
problemă: absența aproape a unei direcționări a mesajului propagandistic către ținte
geografice ( ” more problematic is the near-absence of geographical audience targeting”)240.
Însă N. Elkins infirmă problema existența problemei ridicate de O. Hekster arătând, în baza
unor studii bazate pe frecvența unor tipuri monetare în descoperirile de monede făcute în
principal în vestul imperiului, că anumite tipuri monetare ( din vremea flavilor și a împăratului
Traian) au avut o difuziune teritorială explicită, ce arată intenția clară a autorității imperiale de
a direcționa un anumit mesaj propagandistic monetar către o zonă geografică dedicată241. Și
aici ar fi de reținut exemplul tipului monetar ”Aqua Traiana” ce reiese, din distibuția
descoperirilor monetare , că ar fi fost difuzat cu precădere în Roma. Pentru locuitorii de aici
acest tip monetar având o mare relevanță, la fel ca și alte tipuri monetare arhitecturale ( ce
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înfățișează construcții din capitala imperiului Collosseum, Arcul Capitolin, Circus Maximus
)242. Pe de altă parte monumentele arhitecturale romane din capitala imperiului ne
spunându-le locuitorilor din provincii mai nimic243.
Așa cum lesne poate fi observat din lucrările menționate majoritatea discuțiilor despre
direcționarea mesajelor propagandistice către ținte specifice se conturează în vremea
împăratului Traian. Evident acest aspect nu este întâmplător: apogeul imperiului a coincis și
cu apogeul monetăriei romane cel puțin sub aspectul organizării. Saeculum traianii
demonstrându-se nu atât de inovativ ( în ceea ce privește arta monetară ) cât foarte eficient,
utilizând la maxim ”inovațile” iconografice anterioare.
Tracând de la tipuri monetare la tipuri de efigii monetare imperiale devine și mai clară
direcționarea unei anumite imagini a împăratului către o anumită țintă și acest fapt este dat în
primul rând de modul diferit în care era prezentată și văzută natura împăratului la Roma și în
provincii.
Cu ceva timp în urmă, așa cum am mai spus, Eugen Cizek arăta că relația împărat divinitate avea o manifestare cât se poate de duală244. Pentru împăratul aflat în viață, la
Roma și în Italia, nu putea fi vorba decât de o comparație ( comparațio ). În Orient însă, unde
împăratul dispunea de un cult elenistic, asistăm la o echivalență ( aequatio) între acesta și
zei245. Eugen Cizek atrage mai departe atenția că, chiar și în Orient, : ”se făcea simțită o
conotație politică. . Încă din timpul vieții, împăratul, mai degrabă decât să fie un zeu, theós,
este un ”asociat” synnaos, al unor diferite divinități – Asklepios, Hygeia, Zeus, Apollo -, de la
care împrumută o parte din substanța divină”246. Prin urmare destinația efigiile, ce-l arată pe
împărat într-o certă ipostază divină, ar trebui căutată în Orient. Vom vedea însă mai departe
că problema tipurilor de efigii monetare traianice și a țintelor de audiență este mult mai
complexă și suportă complicate nuanțări.
Așa cum am mai spus în această lucrare, ce șochează la emisiunile monetare ale
împăratului Traian este în primul rând multitudinea de efigii monetare asociate aproape
fiecărui tip și emisiuni monetare în parte. Care putea fi rolul tuturor acestor portrete monetare
imperiale în materie de audiență? Cărora din cele patru grupuri de audiență ( senatul,
armata, plebea urbană și provincii ) se adresează fiecare efigia monetară a împăratului
Traian și de ce?
În grupurile de audiență identificate de P. Lummel se întâlnesc două axe: cea socială (
senat, armată, plebe ) cu cea spațială (Roma, Italia și provincii ). Dar armata și chiar plebea
din capitală nu erau corpuri de omogenitatea culturală și social a senatul. În pofida
uniformității organizatorice a armatei romane aceasta își avea în provincii propriul specific
cultural, dat atât de locul de recrutare al trupelor cât datorat, mai mult sau mai puțin, și
specificului cultural al locului de staționare. Acest aspect al diferențelor culturale între
armatele unei provincii sau alta este atât de bine reliefat de izvoarele istorice și descoperirile
arheologice încât nu își găsește locul aici o rediscutare a fenomenului. Prin urmare armata
putea reclama nuanțări ale mesajului de la o zonă a imnperiului la alta.
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Un interesant exemplu al relației între efigie monetară a împăratului Traian și grupul de
audiență țintă îl oferă ceea ce am numit noi aici efigia ”optimus princeps” ( Woytek tipul f ”în Paludament și cuirasă văzut din spate”).
Folosită inițial pe sesterți bătuți cu ocazia primului congiarium din 99 pChr, având prin
urmare ca țintă a audienței plebea romană, devine din anul următor comună pe toate
emisiunile monetare, ținta mesajului îndreptându-se deci și către armată și senat. Din anul
106 – 107 devine efigia standard pentru monedele de aur, ceea ce arată importanța ei și a
mesajului transmis dar și ținta predilectă a acestuia: înalta societate romană.
Dar care era relația dintre această efigie și provincii? Un răspuns poate fi oferit de emisiunile
monetare ale Caesareei Cappadociei. Aici acest tip de bust se regăsește pe numeroase
emisiuni de argint bătute încă din 98/99 pChr247. Mesajul acestei efigii monetare fiind
adresat, iată, încă de la început, în primul rând elitelor provinciale și probabil armatei
staționate în răsăritul imperiului. Mai mult decât atât, efigia, prin urmare și mesajul transmis
de aceasta, devine mult mai explicită pe emisiunile Caesareei, primind, încă din prima fază
a intervalului 112-117 pChr248, sub bust, un glob.
Globul, în numismatica romană, era de regulă ținut în mână de împărat în diferite situații,,
ca simbol al puterii imperiale și dominației asupra lumii, atât pe reversul monedelor cât și pe
aversul lor. Nu vom insista asupra semnificației globului în cultura și monetăria romană,
pentru că aceasta a fost analizată într-o formă aproape exhaustivă de P. Bastien249. Ne
rezumăm doar la a aminti că, despre bustul monetar al împăratului Traian terminat în glob,
s-a afirmat că reprezintă împăratul în ipostaza de cosmocrator250. Mesajul efigiilor
împăratului Traian terminate în glob fiind prin urmare cât se poate de clar: conducător și
stăpân al lumii.
Emisiunile Caesareei Cappadociei cu efigie ”optimus princeps” terminate în glob sunt
extrem de numeroase251 comparativ cu emisiunile romane având acelaș tip de efigie. În
rândul emisiunilor romane oficiale, bătute în capitala imperiului, bustul cuirasat, cu
paludamentum, terminat în glob și văzut din spate ( Woytek tipul ff ), este o adevărată
raritate numismatică, apărând doar pe două emisiuni de aureus din 113-114 pChr )252. Prin
urmare devine cât se poate de evident ca aceste emisiuni de aureus cu efigia ”optimus
princeps” terminată în glob au fost bătute cel mai probabil pentru a fi trimise în provincii sau
într-o provincie anume la un moment dat. Reversurile asociate celor două emisiuni confirmă
pe deplin,cel puțin în acest caz, atât semnificația efigiei ”conducător și stăpân al lumii” (
reversul de tip Jupiter cu Traian253 - emisiunea Woytek 428ff ) cât și destinația acestor
emisiuni: militară ( sub aspect social ) și provincială (sub aspect teritorial), mai exact
cappadociană ( fiind vorba de reversul de tip stindarde legionare ). Tipul monetar roman
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oficial având reprezenat vulturul legionar între două stindarde, unul surmontat de o coroană,
iar celălalt de o mână ( Woytek 418ff ) fiind identic cu cel de pe tridrahmele atribuite
Caesareei Cappadociei ( Sydenham nr. 224-227 ).
Oare această constatare este valabilă și în cazul celorlalte emisiuni romane oficiale, cu efigii
terminate în glob254, ale împăratului Traian ( Woytek tipurile i, qq, tt, tt+ )?
Greu de spus. Însă o scurtă privire aruncată asupra efigiilor monetare imperiale terminate în
glob poate ajuta la cunoașterea mai bună atât a mesajului transmis de aceste efigii ale
împăratului Traian cât mai ales a grupului de audiență căruia această iconografie i se
adresa.
Un aspect foarte interesant este faptul că efigiei monetare imperiale i-a fost adăugat globul
( ca o terminație a bustului ) prima dată pe emisiunile monetare bătute în provincii și nu pe
cele bătute în capitala imperiului. Astfel bustul imperial al împăratului Nero ( 54 - 68 pChr ),
de pe așii, dupondii și sesterții bătuți la Lugdunum ( Lyons, Franța ), odată cu anul 64
pChr255, începe a fi reprezentat cu o terminație globulară.
Emisiunile de Lugdunum, pentru care globul în care se termină bustul imperial este o
adevărată ”marcă” proprie de monetărie, au o difuziune predominantă în vestul imperiului (
Britannia, Gallia Belgica, Gallia Lugdunensis și într-o mai mică măsură în Gallia
Narbonensis, Germania Inferioară și Superioară și Rhaetia256. În vreme ce în Spania,
Noricum, Pannonia, zona de la est de Rhine și de a lungul Dunării emisiunile de Lugdunum
nu reprezintă decât aproximativ jumate din totalul descoperirilor257.
Bustul imperial terminat în glob va reapare ulterior pe emisiunile pentru Galba bătute în
Spania258. Globul în care se termină bustul, simbol al puterii asupra lumii259, este și de
această dată principalul element distinctiv în baza căruia se face atribuirea emisiunilor
monetare cu acest tip de efigie monetării locale hispanice, aflată cel mai probabil la
Tarraco260.
Deși mențiuni istorice directe asupra semnificației globului de pe efigiile hispanice ale
împăratului Galba lipsesc, câteva informații, oferite de Suetonius, ar putea fi utile în
înțelegerea mesajului transmis de acesta. Astfel, conform autorului antic, Vindex, rebel din
Gallia, i-a trimis o scrisoare lui Galba în Spania în care îl îndemna să ”se declare eliberatorul
și conducătorul neamului omenesc”261 iar o profeție anterioară vestea că ”într-o zi se va
naște un principe și un stăpân al lumii din Hispania”262. Prin urmare, ținând cont și de
semnificațiile ultrerioare atribuite în numismatică globului asociat persoanei împăratului,
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putem presupune că globul adăugat bustului hispanic al împăratului Galba, simbol preluat
ulterior și de Traian, ar reprezenta chiar ”indicativul” acestui statut de ”eliberator și
conducător/stăpân al neamului omenesc”.
Însă, în ciuda semnificațiilor profunde atribuite globului asociat efigiei imperiale, el rămâne,
atât pentru Nero cât și pentru Galba, în primul rând un simbol monetar regional. De ce ar fi
stat lucrurile altfel în cazul emisiunilor oficiale pentru Traian? X
Emisiunile monetare oficiale ale împăratului Traian au fost bătute, așa cum am văzut în
primul capitol, doar de monetăria din Roma, dar, cele având bustul terminat în glob, datorită
rarității lor și a situațiilor anterior amintite, par a fi fost destinate tot unei piețe locale (
provinciale ), unde, ar fi de presupus, că acest tip de efigie avea o notorietatea anterioară.

Graficul emiterii monedelor având bustul imperial terminat în glob.
Care ar fi putut fi însă această piață locală? Răspunsul în absența unor statistici ample
privind descoperiri monetare poate fi doar intuit, evident, cu o mare marjă de eroare.
Emisiunile monetare ale Caesareei Cappadociei pentru Traian, având pe avers bustul
terminate în glob, încep a fi bătute abia din anul 112 pChr. Busturile traiane terminate în
glob, de pe emisiunile capadociene, sunt în majoritatea lor busturi ”drapate” și văzute din
spate (”Bust laureate r., draped, seen from behind, globe beneath”)263 foarte asemănătoare
cu ceea ce am numit noi aici efigia ”optimus princeps”. Bustul ”dezgolit” cu aegis și terminat
în glob ( asemeni cu cel folosit pe emisiunile din capitala imperiului ) este însă o raritate pe
emisiunile de argint bătute la Caesareea264. Prin urmare ținta propagandistică a imagisticii
bustului divin ”dezgolit”, terminat în glob, de pe emisiunile oficiale, ar trebui poate căutată
într-o altă parte a imperiului. Iar dacă avem în vedere situațiile similare anterioare epocii lui
Traian, cu siguranță, ea ar fi de căutată în apusul imperiului.
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Metcalf 1996, emisiuni cu efigii terminate în glob fiind catalogate la paginile: 17, 19, 21, 23 și 25.
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Referindu-ne acum strict la partea apuseană a imperiului putem spune că se deschid două
posibilități: fie s-a dorit a fi imitat mai notoriul ( credem noi ) exemplu la nivel local, al
emisiunilor galice ale lui Nero, fie cel mai recent exemplu: emisiunilor hispanice ale lui Galba.
Notorietate locală, la nivelul social modest, a emisiunilor cu glob pentru Nero ar fi fost
asigurată de faptului că erau emisiuni din metal comun dedicate schimburilor curente ale
populației, în vreme ce emisiunile cu acelaș tip de bust ale lui Galba erau destinate în primul
rând plății soldaților și tezaurizării, fiind vorba de emisiuni de aur și argint.
O caracteristică interesantă a emisiunilor monetare spaniole ale împăratului Galba, de
denari și aurei, este greutatea lor superioară față de emisiunile altor monetării265. Această
greutate superioară le-ar fi putut asigura și un oarecare prestigiu local. Este foarte probabil
ca la două zeci de ani de la emiterea acestor monede, Traian, în vremea când era legat al
legiunii VII Gemina în localitatea Legio din Hispania Tarraconensis266, să fi făcut cunoștință
cu toate semnificațiile locale ce au stat la baza emiterii monedelor hispanice ale lui Galba
sau cu cele atribuite ulterior acestor emisiuni monetare de piața locală.
Particularitatea ponderală a emisiunilor spaniole împinge însă către o altă întrebare: oare
monetăria romană din vremea împăratului Traian s-a folosit de prestigiul monetar ( greutate
mai mare a monedelor de aur și argint ) a emisiunilor cu bustul terminat în glob ale
împăratului Galba pentru a credibiliza propria monedă într-un anumit areal? Acest presupus
prestigiu monetar al emisiunilor spaniole ale lui Galba putând fi folosit propagandistic de
Traian pentru creșterea încrederii populației în moneda sa de argint și aur mai ales după
reforma monetară ce se termină în anul 107 pChr. Situația fiind în acest caz similară cumva
cu cea a monedelor restitutive ale împăratului Traian.
Cele mai pertinente răspunsuri, din păcate, nu pot fi oferite în această situație decât de o
analiza statistică a fenomenului. Cum nu avem acces, cel puțin în literatura aflată la
dispoziția noastră, la ample date statistice la nivel de imperiu privind situația descoperirilor
monetare traianice cu acest tip de efigie, ne vom rezuma doar la a analiza, pe baza
catalogului Woytek, frecvența emiterii emisiunilor traianice cu bust terminat în glob. Așa cum
se poate vedea din acest grafic, bustul traianic terminat în glob a fost folosit pe aversul
monedelor în trei intervale cronologice distincte: ianuarie 101- decembrie 102, 104/105-107
și sfârșitul anului 114 – August 117 pChr.
Sunt trei intervale cronologice ce corespund foarte bine campaniilor militare ale împăratului
Traian ( cele două războaie dacice și campania partică ).
În timpul primelor două intervale cronologice emisiunile monetare traianice cu bust terminat
în glob sunt în majoritatea lor zdrobitoare din metal comun, 8 emisiunile din metal comun ( 6
emisiuni de sesterți267 și 2 de dupondius268) față de doar o singura emisiune din metal nobil,
un denar269. Acest aspect arată cât se poate de clar un model civil, neronian, dacă putem săi spune așa.

265

RIC I, pg. 217.
Bennett 2008, pg. 72.
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Woytek 2010, nr. 98i, 102i, 107i, 108i, 111i, 203 qq, 534tt+, 543tt+.
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ibidem, nr. 208qq, 241qq.
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Woytek 2010, nr. 220qq.
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Dar în anii campaniei partice, ultimului interval cronologic când se emit monede cu efigie
terminată în glob ( iarna anului 114 – August 117 pChr )270 , situația se schimbă, emisiunile
din metal nobil devin majoritare ( două emisiuni de aures271 și șapte de denari272 ) față de
cele din metal comun ( două emisiuni de sesteri273 și o emisiune de dupondius274 ). Structura
numeralului emis acum, cu acest tip de efigie, fiind apropiată de modelul ”militar” al
emisiunilor spaniole pentru Galba.
Aceste rapoarte arată că, cel puțin inițial, la baza rațiunii de a emite monede cu acest tip de
efigie pentru împăratul Traian, nu a stat un presupus prestigiu monetar anterior asociat
monedelor pe aversul cărora bustul imperial este terminat în glob. Prestigiu ce ipotetic ar fi
putut fi folosit pentru întărirea încrederii într-o monedă de aur sau argint ”reformată”. Prin
urmare nu Hispania poate fi nominalizată ca destinație a acestor monede.
Faptul că emisiunile monetare ale lui Traian cu acest tip de efigie sunt bătute în perioada
marilor sale campanii militare confirmă semnificația și mesajul propagandistic al bustului
imperial terminat cu glob: ”eliberator și conducător/stăpân al neamului omenesc”. Dar
structura numerarului emis arată pentru acest mesaj ținte sociale diferite în momente diferite.
Numărul mai mare de emisiuni cu bust terminat în glob din metal comun din anii războaielor
dacice sugerează că mesajul era direcționat către un mediu civil. Pentru ca, în anii
campaniei partice, situația să se inversează: emisiunile de aur și argint cu bust terminat în
glob sunt net mai numeroase decât cele din metal comun, ținta mesajului fiind una ( în
primul rând ) de esență militară, dar și provincială. Mai probabil fi vorba de elitele provinciale
la care ajungeau monedele din metal prețios.
Din păcate sărăcia datelor statistice privind descoperirile monetare, avute la dispoziție,
limitează multe concluziile de acest fel. Iconografia mai poate și ea aduce unele completări
în cunoașterea fenomenului.

Efigiile divine ale împăratului Traian (cu bustul mare ce afișează pectoralii și umerii) în cele
trei variante cu aegis (stânga) cu fald – paludamentum ( dreapta ) și terminată în glob
(mijloc).
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ibidem, nr. 525 tt+, 560 tt.
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Remarcabil în primul rând este faptul că aprope toate efigiile terminate în glob, de pe
emisiunile oficiale ( Woytek tipurile i, qq, tt, tt+ ), sunt efigii ”dezgolite” adică ceea ce am
încadrat aici în categoria efigiilor divine, ”împodobite” fie cu un aegis fie cu faldurile restrânse
ale unui paludamentum.
P. Bastien pune efigiile monetare cu aegis, în general, pe seama philoelenismului
împăraților Traian și Hadrian și le consideră ca parte dintr-o propagandă adresată populației
de limbă greacă din imperiu275.
B. Woytek consideră că mulțimea efigiilor cu busturi mari dezgolite având schițat faldurile
unui paludamentum ( tipurile generale d, q și t fiecare cu variantele sale ) sau complet nude (
tipul w ) ca fiind efigii eroice276. Așa cum am văzut mai sus ipostazele în care împăratul
apare nud, cu un minim veșmânt pe umăr, sau chiar complet gol ( bustul de la British
Museum ) sunt specifice reprezentărilor divine, ipostaze asemănătoare fiind folosite atât
pentru reprezentarea zeilor dar și a împăraților divinizați.
În absența unor meticuloase studii privind dispersia tipurilor de efigie traianice în
descoperirile monetare de pe suprafața întregului imperiu este dificil de precizat dacă efigiile
dezgolite, cu veșmânt pe umăr sau complet nude, erau adresate unui grup sau zone din
imperiu, pe criterii culturale așa cum a presupus Bastien, în cazul efigiilor cu aegis. Dar nu
putem să nu observăm o apropiere imagistică între marile busturi monetare dezgolite ale
împăratului Traian și războinicii germanici ce luptau în acest fel.
Pe monedele lui Domițian aceasta este și imaginea luptătorilor germanici ( reprezentați cu
bustul gol sau parțial acoperit de un veșmânt purtat pe umăr277 ) dar și a personificării
Germaniei ( o femeie cu bustul gol278 ). Anterior, pe Gema Augustea, războinicii captivi ( celți
sau germani ) sunt ilustrați și ei, de asemenea, în bustul gol.
Constatarea naște o dilemă: oare emisiunile împăratului Traian cu bustul mare, dezgolit, cu
paludamentum sau complet nud, au fost emise într-un scop propagandistic pentru vestul
imperiului, pentru frontiera germană a acestuia? Împăratul Traian fiind probabil un foarte bun
cunoscător al realităților de pe limesul germanic ( în general ) , a mentalului local, din vremea
când luptase împotriva chatiilor279 sau când fusese guvernator al Germaniei Superioare280.
Surprinzătoare, pentru propaganda monetară romană, în acest context, este absența, de pe
tipurile monetare din vremea împăratului Traian, chiar a germanilor, fie că vorbim de captivi
sau de personificări, deși împăratul purta supranumele de Germanicus, titlu atribuit în urma
victoriei împotriva suebilor281. Aceste absență indicând cu siguranță o interesantă situație
politică la frontiera germanică a imperiului. Chiar această situație putând sta la baza
direcționării unui mesaj propagandistic imperial binevoitor către zona în discuție, mesaj
materializat printr-o imagistică a efigie monetară similară cu cea a războinicilor germani.
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Bastien 1992, pg. 363, ” Dans la reprise du type monétaire de Trajan et d’Hadrien il voit sutout la
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Harta prezenței în tezaure a monedelor de aur cu busturi mari dezgolite ale împăratului
Traian ( cu aegis sau cu paludamentum terminate în glob sau nu), compusă în baza unui
recent studiu al ștanțelor monetare realizat de Martin Beckmann282, conturează un areal
interesant de dispersie a acestor emisiuni.

Cele mai multe monede de aur, cu efigii imperiale ce prezintă bustul mare dezgolit cu aegis
al împăratului Traian, se concentreză, așa cum poate fi văzut pe harta de mai sus, în
tezaurele din zona provinciei Germania Inferior (câte patru monede în tezaurele Trier II283 și
Arquennes284 și una în cel de la Liberchies285 ). O altă zonă se conturează în arealul
geografic al provinciilor Noricum și Pannonia, unde avem ( doar ) câte o singură monedă (
tezaurele Brigetio286, Erla și Villach287). Doar un singur aureus solitar, având pe avers bustul
mare dezgolit cu aegis al împăratului Traian, provenind din orient, mai exact din tezaurul de
la Diyarbakir (Anatolia)288. Interesantă însă este și prezența în toate aceste tezaure a unei
singure emisiune monetară cu bust terminat în glob, provenind din cel de al doilea tezaur de
la Trier289. Două tezaure, din cele analizate de Beckmann, tezaurele Augsburg și Via Po
Cesano ( lângă Roma ), nu conțin nici o emisiune monetară cu aceste tipuri de bust. Situația,
cu toată subiectivitatea ei, vine să confirme supoziția noastră că emisiunile monetare cu
efigie de tip bust mare dezgolit, ce lasă să se vadă pectoralii și umerii împăratului Traian, ar
fi fost destinate de fapt provinciilor de la frontiera germanică a imperiului și pare să infirme
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afirmația lui Bastien că efigiile cu aegis s-ar fi adresat doar populației de limbă greacă din
imperiu.
Dar numărul redus de monede luat în discuție acum, face ca acestă analiză să fie cât se
poate de irelevantă, mai ales dacă raportăm, spre exemplu, numărul total de monede din
tezaurele menționate de Martin Beckmann la numărul de monede al marelui tezaurului
cappadocian290.
Oarecum relevantă, pentru dispersia în cadrul imperiului a emisiunilor traianice de aureus
având pe avers efigii cu bust mare dezgolit, este și absența acestora din colecția
Orghidan291. Prezența sau absența unor tipuri de efigii traianice din această colecție ar trebui
să reflecte în primul rând o realitate locală a descoperirilor monetare din zona României
moderne, cu toate importurile ce au contribuit la formarea colecției292. Acestă informație
trebuie privit însă cu reținere deoarece o colecție privată reflectă de regulă preocupările și
gusturile colecționarului și abia în plan secund situația reală a descoperirilor din arealul de
formare a colecției293.
Dacă toate aspectele, ce țin de ținta geografică a mesajului transmis de efigiile divine, cu
aegis sau paludamentum, terminate sau nu în glob, sunt relativ departe de a fi clarificate, în
ceea ce privește efigia monetară eroică de inspirație alexandrină a împăratului Traian
lucrurile par a fi mult mai clare.
În anii campaniei parthice, când emisiunile cu efigie eroică de inspirație alexandrină ( bust
mare cuirasat, cu paludamentum văzut din față ) încep a fi bătute cu regularitate - fiind
emise mai toate tipurile fiecărei serii cronologice ( cel puțin în cazul denarilor), ar fi trebuit (
cel puțin teoretic) să avem o cantitate rezonabilă de monede cu efigie eroică de inspirație
alexandrină. Dar, cu toate acestea, ele rămân, în descoperirile din partea europeană a
imperiului , rare și foarte rare294. Prin urmare devine foarte probabil ca emisiunile cu efigie
eroică în general, cele din anii campaniei parthice în special, să fi fost emise de monetăria
din Roma dar având o destinație precisă: răsăritul imperiului. Fiind destinate a fi folosite
pentru plata trupelor romane implicate în conflict, ca emisiuni monetare militare295. Situația
este foarte posibilă, existând și alte situații similare, spre exemplu, emisiunile lui Hadrian
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bătute la Roma, cu reprezentarea Britaniei pe revers, ce par a fi fost trimise toate în această
provincie296 sau o emisiune de tetradrahme din vremea lui Filip I Arabul, anul 244 pChr, în stil
sirian, cu legendă în limba greacă, dar emisă de monetăria din Roma pentru provinciile
răsăritene297 ( marca monetăriei fiind în latină MON. VRB. ). X
În absența unor ample studii, care să pună în valoare prezența tipurilor de efigii monetare
traianice în descoperirile de pe întreaga suprafață a imperiului, o metodă ce poate ajuta la
conturarea geografică a țintei propagandistice a efigiei traianice de inspirație eroică
alexandrină poate fi oferită de studiul emisiunilor monetare provinciale sau coloniale.

Ce se remarcă în primul rândul în cazul emisiunilor provinciale este faptul că doar foarte
puține astfel de emisiuni prezintă pe avers bustul eroic alexandrin al împăratului Traian.
Astfel câteva emisiuni monetare bătute de: Alexandria ( fig 1 și 2) , Antiochia, Ephesus ( fig.
3 ), Paphos (fig. 4 ) și Zela Pontus (fig. 5 )298 poartă pe avers acest tip de efigie a împăratului
Traian. Acestei constatări i se adaugă o alta: efigia monetară eroică de pe emisiunile romane
oficiale de aur și argint este similară, chiar identică, cu efigiile de pe emisiunile monetare
de argint ale Caesareei Capadociei, oraș aflat în apropierea Armeniei și a Imperiului Parthic,
adică al zonei de desfășurare a campaniei parthice din 114 -117 dChr).
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Emisiunile capadociene cu efigie eroică sunt cele mai numeroase din emisiunile provinciale
cu acest tip de efigie, având asociate diverse tipuri de revers ( a se vedea mai jos ilustrația):
„concordia exercitum” - două mâini împreunate pe un stindard legionar ce stă pe o
corabie299; măciuca lui Hercules300; Apollon în picioare301, stindarde legionare surmontate de
acvilă302, bustul zeiței Artemis303 sau Victorie spre dreapta cu cunună și ramură de
palmier304.

Emisiuni ale Caesareei Capadociei cu efigie traianică eroică de inspirație alexandrină.

Toate emisiunile de argint bătute la Caesareea, cu acest tip de efigie, catalogate de William
E. Metcalf au fost emise în a doua fază a perioadei 112-117 pChr ( ”second phase, Trajan
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optimus , not yet Parthicus”)305 , adică în chiar anii campaniei partice. Datarea acestora face
ca scopul propagandistic al acestor emisiuni să devină astfel cât se poate de evident.
Emisiunile provinciale conturează o largă zonă geografică, în partea răsăritean-sudică a
imperiului ( Orientul Apropiat și Nordul Africii ), unde acest tip de efigie era familiară
monetăriilor locale și implicit populației din zonă. Prin urmare este de presupus că și
emisiunile oficiale purtând efigia eroică alexandrină a împăratului Traian să fi fost destinate a
fi puse în circulație în acelaș spațiu geografic.

Ateliere provinciale ce au emis monede cu efigia eroică alexandrină a împăratului Traian
Mesajul transmis de efigie având și în acest caz o destinație predilect locală dar și o
eficiență propagandistică maximă. Efigia traianică cuirasată de inspirație alexandrină spunea
clar: eroul invincibil a pornit în campania victorioasă contra dușmanului legendar. Mesajul se
adresa deopotrivă armatei, locuitorilor din zonă dar și dușmanilor.
Absența unor ample studii statistice ( a descoperirilor de monede, de pe toată suprafața
imperiului, emise pentru Traian ), care să confirme sau infirme supozițiile mai sus conturate,
împinge la verificarea acestora și prin alte metode de analiză numismatică.
Astfel, pornind de la unele situații particulare, poate fi apreciat dacă anumite efigii monetare
traianice au fost folosite în funcție de o țintă locală a audienței sau nu. Situațiile particulare
sunt date de tipuri monetare de revers de un interes strict local306. Emisiunile monetare cu
aceste tipuri de revers ne putând avea decât o destinație locală clar conturată și justificată,
pentru locuitorii din restul imperiului aceste tipuri de revers fiind total irelevante. Prin urmare
305
306

Metcalf 1996, în catalog începând cu pg. 26.
A se vedea Marzano 2009 dar mai ales Elkins 2011.
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ne-am oprit la două tipuri monetare ce indiscutabil nu puteau fi interesante decât pentru
locuitorii Italiei. Este vorba de tipurile monetar ce fac trimitere la aprovizionarea cu alimente a
Italiei - având legenda ALIM(enta) ITAL(iae) și cele ce vorbesc de ”restaurarea” Italiei –
emisiunile monetare având legendele REST(itori ?) ITAL(iae?) și ITALIA REST(ituta)307.
Tabelul efigiilor asociate tipului monetar cu legenda ”ALIM ITAL”.
Tipuri de
efigie
(Woytek)
Aureus

a

Denarius
Sestert

395
354
;
444
355
;
445
446
;
447

Dupondius

As

b

c

d

e

f

g

h

…

q

…

v

345;
352;
376
395
354;
382;
444;
355;
445
356;
383;
446;
447

395
444

354

355

355

446

356
;
447

444

444

444

356

446

Tabelul efigiilor asociate tipului monetar cu legenda ” REST ITAL / ITALIA REST”
Tipuri de
efigie Woytek
Aureus
Denarius
Sestert
Dupondius
As

a

b

c

d

e

f

g

h

…

q

…

v

349
368;
369
366
367

368

Din tabelele de mai sus ( având la bază catalogul Woytek ) reiese cât se poate de clar, că
emisiunilor în discuție ( subliniem (!) de interes strict zonal, limitat la spațiul italic ) le-au fost
asociate în principal efigiile de tip Woytek: a308, b309, c310 și f311 și absolut excepțional ( doar
în cazul emisiunilor monetare cu legenda ”ALIM ITAL” ) și efigii de tip h312, q313, și v314.

307

BMC III, pg. lxxviii.
Efigia a are reprezentat doar capul împăratului cu o parte variabilă ca dimensiune de bust fără nici
un alt element (”Kopf oder Büste n.r. ”).
309
Efigia b ( ”mit Paludament an der linken Schulter n.r.” ) este similară efigiei a doar că prezintă și
faldurile unui veșmânt ( paludamentum) abia schițate în stânga gâtului.
308
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Din cele două tabele este de remarcat în primul rând absența totală a efigiilor terminate în
glob, care, iată, primesc un argument în plus pentru destinația lor eminamente provincială.
Surprinzătoare este însă prezența, chiar dacă singulară, în cazul emisiunii Woytek 395h, a
efigii eroice de inspirație alexandrină, ce ( așa cum am văzut mai sus ) părea a fi destinată
să ilustreze aversul monedelor bătute pentru a fi trimise strict în partea orientală a imperiului.
Având în vedere că toate emisiunile, indiferent de destinație, erau bătute în monetăria de la
Roma devine posibil ( chiar foarte probabil ) un accident de asociere între ștanțele de avers
și cele de revers.
Aceste observații sunt confirmate și de absența totală, atât a efigiilor terminate în glob cât și
aproape totală a efigiei eroică de inspirație alexandrină, și de pe emisiunile monetare având
pe revers teme arhitecturale. Tipurile monetare cu teme arhitecturale având, așa cum
observa Nathan T. Elkins, ca loc predilect de difuzare și țintă a mesajului propagandistic tot
Italia315.
Existența efigiei monetare cu aegis, pe trei emisiuni cu ”destinație italică”, nici nu confirmă
dar nici nu infirmă supoziția lui P. Bastien cum că efigiile de acest fel au fost destinate
propagandistic unei populații de limbă ( și am adăuga noi de cultură ) greacă pentru că, cel
puțin în sudul Italiei, elementul filoelen rămâne încă puternic la început de secol II pChr.
La finalul discuției despre direcționarea mesajului propagandistic transmis de efigia monetară
a împăratului Traian putem spune că toate observațiile și concluziile legate de eficiența
propagandei monetare romane în vremea acestui împărat, de adresare a acesteia structurat,
către ținte de audiență socială (senat, armată, plebe ), dar mai ales către ținte zonal-culturale
(Roma, provincii și armata din provincii sau cea implicată în anumite acțiuni militare ), ne
duc cu gândul la organizarea monetăriei romane, la cei 16 officinatores și implicit la rolul lor
și al officinae-lor pe care le conduceau. Privind lucrurile prin această lumină devine foarte
probabil ca activitatea fiecărei officinae să fi avut, ca bază a rațiuni de funcționare,
producerea de monede pentru una sau mai multe piețe locale specifice.

310

Efigia c (”mit Aegis an der linken Schulter n.r.” ) similară efigie b doar că în locul paludamentumului se află un aegis.
311
Efigia f (”in Paludament und Brustpanzer von hinten gesehen”) este ceea ce am denumit noi aici
efigia ”optimus princeps” ( Bust cuirasat, cu paludamentum, văzut din spate ).
312
Efigia h fiind cea numită în această lucrare ”eroică de inspirație alexandrină”
313
Efigia q ( ”mit Paludamentum an der linken Schulter” ) în fapt o efigie ”divină” la care împăratul este
înfățișat în bustul (cu o mare parte a torsului reprezentată) dezgolit.
314
Efigia v ( „in Paludamentum von der Seite gesehen” ) prezintă bustul drapat cu paludamentum al
împăratului văzut din profil.
315
Elkins 2011, pg. 653.
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Capitolul V.

Omul din spatele efigiei monetare

Trăsături personale ale portretului oficial
Cele treizeci și șase de tipuri și variante de efigii monetare ale împăratului Traian
reprezintă apogeul rafinamentului propagandei monetare antice bazate pe imaginea
conducătorului.
Iconografia imperială, efigia monetară imperială ca principal vehicul al propagandei
imperiale, a îmbrăcat în vremea împăratului Traian o multitudine de forme, la o scară
nemaiîntâlnită până atunci. Acest fapt s-a întâmplat și pentru că iconografia monetară
imperială nu a mai vorbit o singură limbă, nu a mai fost direcționată doar către romani.
În saeculum traianii aparatul propagandistic roman a ales să se adreseze cu adevărat,
pentru prima dată și pe scară largă, întregului imperiu, tuturor culturilor majore din imperiu și
nu doar romanilor, fie că vorbim aici de senat, armată sau simpli cetățeni, operând cu o
simbolistică pe înțelesul fiecăruia.
Specializarea și direcționarea către o țintă locală a mesajului transmis de fiecare tip de efigie
nu este, așa cum am văzut atunci când ne-am aplecat asupra principalelelor categorii de
efigii traianice, o inovație a acestui regim. Pornind de la tentativele neroniene de a îmbrăca
efigiile monetare în haina elenistică și continuând cu efigiile din vremea războiului civil sau a
celor folosite de monetăriile locale în vremea flavilor, se ajunge la propaganda traianică ce
folosește acum, pe scară largă, instituționalizează, tot ce anterior a fost doar experiment cu
valențe de cele mai multe ori locale. În vremea împăratului Traian, mai ales după războaiele
dacice, monetăria din Roma lucrează vizibil pentru întregul imperiu. Pentru aproape fiecare
emisiune monetară sunt folosite cel puțin 4-5 categorii de efigii imperiale purtătoare a
mesajului imperial în forme cât se poate de diferite. Diversificarea efigiilor imperiale și
implicit diversificarea mesajului propagandistic, atât al numărului de idei transmise cât și a
limbajului simbolistic folosit, este parte integrantă din marea reformă monetară traianică.
Iconografia monetară a epocii traianice reprezintă una din cele mai interesante etape
premergătoare distilării succesive a imaginilor imperiale. Distilare ce va avea ca rezultat o
imagistică unică, o singură efigie și un singur mesaj al ideologiei imperială, pe înțelesul
întregului imperiu. Dar pentru asta va trebui ca societatea romană în ansamblul ei, din Italia
și Provincii, să ajungă la o cultură comună, liantul acesteia fiind asigurat de creștinism.
Niels Hannestad aprecia că atunci ”când cârmuitorul este înfățișat sub diverse aspecte,
aceasta corespunde sub raport simbolic cel mai bine reprezentărilor moderne ale șefilor de
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stat, imagini care nu sunt numai portrete, ci redau atare personaje în diverse întruchipări ce
justifică dreptul lor de a guverna”316.
Și la baza uriașei opere propagandistice, din vremea împăratului Traian, operă din care fac
parte indisolubil și efigiile monetare imperiale, a stat inițial necesitatea de a legitima puterea,
urmată de aceea de a dovedi, de a-i convinge pe contemporani că acest împărat este cel
mai bun, este optimus princeps.
În spatele rândurilor lui Cassius Dio putem imagina lesne primele sentimentele ale
contemporanilor, în principal al elitelor romane, al clasei senatoriale, la începutul acestui
regim: ”faptul că Traian era spaniol și nu italic, nici măcar de obârșie italică, nu l-a împiedicat
cu nimic pe Nerva să-l adopte. Până la aceea dată nici un străin nu devenise împărat al
romanilor”317. Ultimele cuvinte sunt ecoul peste secole al resentimentelor unei anumite părți
a elitelor romane, în primul rând a unei părți a clasei senatoriale, la începutul regimului unui
nou împărat dar și al unei noi dinastii. Înțeleapta hotărâre a împăratului Nerva, de al adopta
și de al asocia la conducerea imperiului pe Traian, putea fi privită de unii colegii de senat ai
bătrânului împărat ca un act de trădare al clasei senatoriale, în ciuda absenței oricărei
opoziții publice, vizibile, față de noul principe318.
Prin urmare propaganda a fost pusă la treabă, iar una din primele acțiuni a fost aceea de a
emite monede cu un bust idealizat al noului împărat ce purta din trăsăturile personale ale lui
Nerva și Augustus319. Dar pe efigia monetară a împăratului Traian, dincolo de simbolismul
ideologic, dincolo de imagistica propagandistcă, pot fi distinse și trăsăturile personale, fizice
dar și psihologice, ale omului Traian.
Busturile mari, generoase ca detalii anatomice și vestimentare înfățișate, se înscriu foarte
bine în apetența traianică de expunere publică, Traian manifestând un adevărat
exhibiționism mediatic și personal. Mediatic, îl găsim afișat de cca șaizeci de ori pe columnă,
busturile și statuile sale sunt nenumărate, iar numele său apărea pe orice clădire sau
monument, fapt ce l-a făcut mai târziu pe împăratul Constantin să constate că Traian este o
iarbă ce crește pe pereți ( parietaria )320.
Și în viața personală, atunci când se afla la Roma, împăratul Traian manifesta aceiaș dorință
de expunere publică. Își exercita îndatoririle oficiale în văzul tuturor, mânca cu ușile deschise
și permitea tuturor celor de față să ia parte la masa lui321. Cauzele le judeca de asemenea tot
public ”când în Forul lui Augustus, când sub porticul Liviei adesea și în alte locuri, pronunța
sentința așezat pe un tribunal”322.
Exhibiționismul împăratul Traian e doar o parte a megalomaniei acestuia. Megalomani au
fost și mulți alți împărați romani. Dar Traian era un megaloman, un grandoman, ce se lua în
serios și prin urmare unul destul de trist. Istoria nu prea reține anecdote, sau momente
încărcate de oarece veselie, cu împăratul Traian. Și Nero fusese indiscutabil un megaloman,
dar fusese unul vesel. Se dădea în spectacol, la propriu și la figurat. Putem lesne să ne
316

Hannestad 1989, vol. II, pg. 22.
Cassius Dio, Cartea LXVIII, 4.
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Ibidem, pg. 79
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Ibidem, pg.81.
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Cizek 1980, pg. 49.
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Bennett, pg. 89.
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Cassius Dio, Cartea LXVIII, 10.
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imaginăm pe Nero, distrându-se copios, când și-a văzut chipul imortalizat, pe câteva
emisiuni monetare, cu o efigie eroică de inspirație alexandrină. Ar fi fost în firea lui. Dar e
greu să-ți imaginezi o scenă similară cu împăratul Traian.

Traian primind supunerea unor daci – scenă de pe Columna .
Pe Traian, asemeni multor politicieni, contemporani nouă, ahtiați de expunere mediatică și
băi de mulțime: îl găsim, la începutul ”carierei”, jos, în mulțime, înconjurat de soldați și popor
pentru ca mai apoi să-i aflăm prezența doar pe înălțimea tribunelor, deasupra tuturor.
Imagistica oficială traiană ilustrează amănunțit această evoluție. În vremea campaniilor
dacice Traian este reprezentat pe Columnă, în diverse scene, în mijlocul armatei romane,
printre soldați, la acelaș nivel cu ei. Doar în cazul unei scene de închinare/supunere a unor
daci, împăratul Traian, se află pe tribună deasupra învinșilor, dar ( atenție!) în mijlocul
armatei, înconjurat de aceasta. Armata fiind redată la același nivel cu împăratul și chiar
deasupra acestuia, datorită perspectivei artistice.
Afișarea împăratului Traian, pe tribună, tronând, scenă repetată cu diverse ocazii, se
transformă într-o imagine monetară obișnuită a acestuia în vremea campaniei parthice. Dar
împăratul deja nu mai este în mijlocul armatei ci deasupra ei.
Acum relațiile externe, cu alți conducători străini, se desfășoară și sunt ilustrate de arta
monetară, în cele mai multe ocazii, public, într-un fast grandomanic. Exemplar în acest
sens este celebrul episod, de la începutul campaniei parthice, al primirii regelui armenilor
Parthamasiris la Elegeia în Armenia în anul 114 pChr: ”Traian era așezat pe un tribunal la
marginea întăriturii. Parthamasiris, după ce-l salută, își luă diadema de pe cap și o așeză la
piciorele împăratului, stând în picioare în fața lui, așteptând în tăcere, după câte credea,
momentul când ar fi putut s-o reia. Dar soldații, aclamând toți deodată într-un singur glas, și
numindu-l pe Traian imperator întocmai ca după o victorie ( ei numeau cele întâmplate o
”victorie fără lacrimi de durere”, căci fusese fără vărsare de sânge ), deoarece vedeau cum
sta în picioare în fața împăratului un rege arsacid, un fiu al lui Pacorus, un nepot al lui
Osroes, fără diademă, întocmai unui captiv – Parthamasiri, pierzându-și cumpătul, se socoti
insultat și pierdut. Făcu un gest ca și cum ar fi vrut să fugă, dar, văzându-se înconjurat , ceru
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împăratului să-i îngăduie să nu ia cuvântul în fața mulțimii. Și astfel, primit în cortul imperial
nu obținu nimic din cele ce dorea”323.
Episodul apare și pe reversul unui sestert emis în anul 116 pChr324. Alte ”scene” din vremea
campaniei partice se desfășoară într-un decor similar, așa cum o arată alte câteva emisiuni
monetare . Tot pe un sesterț325 îl vedem pe Traian șezând pe o tribună, înconjurat de doi
însoțitori, în vreme ce primește trei regi locali ( reprezentați evident jos, în fața platformei).

Ipostaze ale împăratului Traian din timpul campaniei parthice pe reversul unor sesterți:
primindu-l pe regele armeniei ( stânga ), sau pe alți trei regi ( mijloc ) și adresându-se
soldaților ( dreapta ).
Lucrurile se schimbă, în vremea campaniei partice, așa cum am precizat deja, mai ales în
ceea ce privește raportul imagistic dintre împărat și armata romană. Acum împăratul Traian
se ridică (propagandistic și prin urmare și ideologic) nu numai deasupra dușmanilor învinși
sau supuși ci chiar deasupra armatelor romane. De aceasta, împăratul se adresează ( pe
emisiunile monetare bătute odată cu fiecare aclamare a sa ca imperator326) de pe tribună (
din aceiaș poziție de superioritate) și soldaților romani. Legionarii nu-l mai înconjoară ca pe
Columnă ci se află reprezentați în fața platformei, asemeni celor ce-și arătau supunerea.
Diferența între soldații romani și reprezentanții popoarelor învinse sau supuse este dată doar
de poziția corpului ( legionarii sunt prezentați în picioare în vreme ce învinșii stau în genunchi
). Numai apropiații împăratului ( prefectul pretoriului, generali etc ) mai rămân la acelaș nivel
cu acesta, însoțindu-l pe tribună, dar reprezentați în picioare și în plan secund. Capul lor
apărând astfel pe aceiaș linie cu capul împăratului ( sau sub aceasta ), cu toate că Traian stă
jos iar apropiații lui stau în picioare.
Privindu-l pe Traian, pe reversurile emisiunilor monetare din anii campaniei partice, este
lesne de imaginat cum ar fi arătat, dacă mai apucau să se pună în operă, și monumentele
omagiale dedicate acestei ultime campanii.
Campania partică este apogeul grandomaniei. Se atinge chiar paroxismul. Aclamațiile ca
imperator se succed cu repeziciune. ”Senatul decretă în cinstea lui diferite onoruri, printre
323

Cassius Dio, Cartea LXVIII, 19.
Emisiunea RIC II, nr. 667.
325
Emisiunea RIC II, nr. 666.
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În exergă emisiunile de acest tip ( RIC nr. 655 – 658 ) țin evidența aclamărilor prin legenda:
IMPERATOR urmată de numărul aclamării: VIII-VIIII.
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altele și dreptul de a celebra câte triumfuri ar fi dorit327. (...) primi, printre alte onoruri, și
dreptul de a triumfa asupra unui număr de populații câte ar fi crezut el de cuvință, căci
mulțimea acelora despre care Senatul primea mereu vești în scris era atât de mare, încât
senatorii nu le puteau bine reține nici numele, nici câți erau”328. Aceste consemnările ale lui
Cassius Dio arată cine se afla la conducerea aparatului propagandistic: împăratul însuși era
cel ce sugera și iată, de acum, chiar decidea titlurile și onorurile.
Edward Gibbon a sintetizat cât se poate de bine vanitatea acestui împărat: ”Traian dorea
să-și facă un nume; căci, atâta vreme cât omenirea îi admiră mai degrabă pe cei ce-o
nimicesc decât pe binefăcătorii ei, setea de glorie militară constituie defectul principal al celor
mai nobile caractere. Laudele lui Alexandru, transmise de o serie întreagă de poeți și de
istorici, treziseră în sufletul lui Traian o primejdioasă dorință de a-l întrece”329.
De altfel, cel puțin în anii campaniei partice, Traian nu ascundea această ambiție de al imita
și chiar depăși pe Alexandru cel Mare. Dio Cassius spune despre Traian că: ”se arăta
preocupat de indieni, se interesa intens de modul lor de viață și îl fericea pe Alexandru, deși
nu uita să spună că înaintase cu armatele lui mai mult decât precursorul său”330.
Dorința de a călca pe urmele lui Alexandru cel Mare și mai ales de a fi văzut asemeni
acestuia a dus la emiterea de monede pe a căror avers efigia împăratului apare într-o
ipostază eroică de inspirație alexandrină. Excesul imagistic al acestei efigii probabil alimenta
și mai mult opoziția ideologică manifestată față de politica expansionistă a împăratului
Traian. Acest fapt putând fi, așa cum am văzut, o posibilă explicație pentru numărul mic de
monede cu efigie eroică alexandrină bătute efectiv, în condițiile unui număr totuși
considerabil de emisiuni.
Interesant este că, divinizarea imagistică încă din timpul vieții, un alt exces al împăratului
Traian, manifestată cu precădere în imagistica monetară, nu pare să fi deranjat foarte tare ,
pentru moment, sensibilitățile romanilor contemporani.
Spunem pentru moment deoarece ulterior, undeva în jurul anului 124 pChr, Hadrian va
renunțe la elaboratele sale efigii, asemeni celor traianice, cu busturi mari – adevărate vitrine
pentru expus din ce în ce mai numeroasele simboluri ale puterii imperiale - pentru a se
întoarce la ”cumințenia” efigiilor Iulio-Claudiene, ce îi arătau împăratului doar capul și gâtul,
adică doar portretul fizic și nu bustul ideologic.
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Oglindirea în arta monetară a sexualității flavilor și a primilor antonini331

Exhibiționarea imaginii împăratului Traian, pe efigiile monetare divine ( cele aflate în așa
zisa nuditate eroică), are asigurată latura mistico-ideologică dar nu putem să nu ne întrebăm
(fără falsă pudoare) dacă nu ar avea o legătură și cu sexualitatea omului Traian, implicit cu
orientarea sexuală a acestuia. Dio Cassius ne spune ”că avea o anumită înclinație spre
băieți tineri și spre vin” dar că ”în relațiile sale cu băieții n-a făcut nimănui nici o supărare”332.

Statuia împăratului Traian - Pythagoryon Museum ( Samos, Grecia), vedere din spate
(stânga) și din față (dreapta).

Statuia împăratului Traian din Pythagoryon Museum ( Samos, Grecia)333 și cea de la
Copenhaga (Ny Galsberg Glyptotek Copenhagen inv. 2571 ) se regăsesc în categoria de
reprezentări imperiale așa zis ”nud-eroice”, categorie din care fac parte și statuile altor
împărați, cum ar fi: Octavianus ( Muzeul Louvre ), Hadrian ( Antalya Arheological Museum ),
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Acest subcapitol s-a dorit a fi un răspuns la observațiile făcute de dl. Prof. Univ. Dr. Mariusz
Mielczarek, (Universitatea ”Nicolaus Copernicus” – Torun, Polonia ), la materialul prezentat de autorul
acestei lucrări la Simpozionul de Numismatică de la Brașov din 2014.
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Cassius Dio, Cartea LXVIII, 7.
333
În cazul acestei statui, lucrată în ronde-bosse, artistul a acordat o atenție deosebită și spatelui ( a
se vedea imaginea ) semn că era amplasată într-un spațiu ce permitea admirarea ei de jur împrejur.
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Antoninus Pius ( Roma ), Lucius Verus ( Vatican ) sau Trebonianus Gallus ( Roma ) ca să le
amintim doar pe cele mai cunoscute astfel de opere antice.
Dar ipostaza eroic-nudă, de origine greacă, expresie artistică a virtuții, nu anulează
erotismul, ba din contră. Căci, exercițiile fizice desfășurate de bărbații dezbrăcați ( goi ) în
gymnasium ( fenomen cultural distinct ce-i separa pe greci de ”barbari” ) stăteau la baza
pederastiei grecești334. Iar așa cum arăta și Julian Bennett, în principiile Greciei antice, unde
femeile erau considerate simple unelte ale procreerii și poftelor fizice, își avea originea și
pederastia romană335.

Efigii monetare în așa zisa nuditate eroică ale împăraților Traian (stânga), Hadrian (centru) și
a iubitului acestuia din urmă Antinous (dreapta).
O relația directă între reprezentarea nud eroică a împăraților antonini și orientarea sexulă (
pederastie ) a acestora este sugerată și de numărul mare de statui nude ce îl reprezintă pe
Antinous amantul favorit al împăratului Hadrian. Christopher Hallet inventariază nu mai puțin
de 16 portrete antice nud ale acestuia, cu atribute aparținând unor zeități diverse ( Dionysos,
Apollo, Satyrus etc )336. De altfel și între Traian și Hadrian existaseră cunoscute legături
amoroase337, nu doar dinastice338. Și cu siguranță nu a fost o simplă întâmplare că efigiile
monetare ale lui Antinous sunt asemeni marilor busturi ”divine” în așa zisa nuditate eroică ale
împăratului Traian sau Hadrian.
Eugen Cizek îi recompune împăratului Traian un portret sugestiv în acest sens: ”Erosul lui
Traian era foarte puternic și lupta aprig cu cenzura severă pe care i-o impunea logosul său,
educația severă, prudența, dictată de ambiția devorantă, ca și sincera năzuință de a fi un bun
monarh. Conflictul între acest eros impetuos, înclinat spre trăirea carnală, abundentă,
334

Hallett 2005, pg. 8, ”Accordingly Greek athletics, and the custom of exercising naked, came to be
regarded as one of the most important markers of Hellenic culture - something which divided Greeks
from "barbarians ". It even led the Greeks of the Classical period to believe that pederasty ( love
relationships between adult men and adolescent boys ) - a practice which received an enormous
stimulus from the institution of the gymnasium- was also a distinctly Greek phenomenon”.
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Bennett 2008, pg. 90.
336
Hallett 2005, Appendix B (iii) Nude portraits of the imperial favourite Antinoos ( with the attributes of
various divinities), nr. 180-196, pg. 323-324.
337
ibidem, pg. 89.
338
De altfel între aceștia fiind, așa cum se știe, o strânsă relație dinastică: Traian la adoptat pe
Hadrian, Hadrian pe Antoninus Pius iar acesta din urmă la sugestia lui Hadrian îi adoptă pe Lucius
Verus și Marcus Aurelius, astfel fiind asigurată succesiunea la conducerea imperiului pentru mai multe
generații.
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senzuală a plăcerilor vieții și logosul echilibrat, ferm structurat, a rămas mai ales interior sau
îndeobște s-a sublimat în gesta militară și în actele voit magnifice (...).”339.
De altfel atracția pentru bărbați, pentru nuditatea masculină, a împăratului Traian se
regăsește oglindită și în imagistica tipurilor monetare de revers. Lucrurile, sunt cu atât mai
vizibile, dacă, privim comparativ tipologia reversurilor traianice cu cele anterioare, ale flavilor
în general și ale împăratului Domițian în special.
În tipologia monetară a împăraților din dinastia flavică dominant este elementul feminin.
Preferate, de artiștii gravori ai dinastie, sunt ipostazele nude ale zeițelor sau a diverselor
personificărilor feminine. Nemesis, Venus sau Victoria au acum printre cele mai seducătoare
apariți monetare.

Denari având pe revers zeița Nemesis – emisiune pentru Vespasian ( stânga ) și Venus –
emisiune pentru Titus (dreapta ).
Însă prezența feminină, feminitatea ca element dominant, în tipologia monetară, își atinge
apogeul abia în vremea împăratului Domițian. Arhicunoscuta devoțiune a acestui împărat
pentru Minerva340 a făcut din imaginea acestei zeițe, înarmată cu suliță și scut ( în diverse
variante ) și pășind de regulă spre dreapta, principalul tip monetar al acestei domnii.
Imagistica monetară feminină din vremea lui Domițian completează, reprezentările
războinice ale Minervei, cu imaginile, încărcate de o mare senzualitate, ale Fortunei, Păcii (
Pax ) sau Victoriei. Acestor zeițe le sunt vizibili, pe reversul monedelor, mai mult sau mai
puțin explicit: sânii, coapsele sau picioarele chiar și atunci când sunt acoperite de veșminte.
Personificarea monetară a Germaniei este un nud341, iar veșmântul lung și străveziu al
Victoriei, ce-l încoronează pe Domițian pe reversul unor sesterți, nu face decât să pună și
mai bine în valoare coapsa provocatoare și picioarele lungi ale zeiței.
Tematica preponderent feminină a emisiunilor monetare ale împăratului Domițian reprezintă
ecoul unei vieți private tumultoase, în care, dacă este să dăm crezare scrierilor antice,
obsesisa pentru femei reprezintă o constantă zilnică. Căci, în ciuda unor zvonuri
răutăcioase342, împăratul Domițian era puternic, obsesiv, atras de femei, pe unele din
acestea iubindu-le cu patimă, ca în cazul împărătesei Domitia sau a nepoatei Iulia Titi.
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Cizek 1980, pg. 251.
Suetonius, Domitianus, 15, 3. Cassius Dio, Cartea LXVII, 1.
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Emisiunile monetare RIC II, nr. 325, 326, 442.
342
Suetonius scrie, la începutul istoriei dedicate lui Domițian, că ”nu au lipsit oameni care să afirme
că Domitianus s-a prostituat cu Nerva, succesorul său” ( Suetonius, Domitianus, 1, 1). Dar nu pare a
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Suetonius oferă generoase detalii ale acestor relații dar și a vieții erotice a împăratului.
Scriitorul amintește că iubirea a stat la baza mariajului cu Domitia și nu alte interese de
natură politică, economică sau succesorală așa cum s-a întâmplat în cazul altor împărați:
”după ce a sedus soțiile multora, a luat-o în căsătorie pe Domitia Longina, căsătorită cu
Aelius Lamia (...)343. Apoi, soția sa Domitia, cu care avea un fiu născut în timpul celui de al
doilea consulat al său, a primit în al doilea an al principatului titlul de Augusta; dar, deoarece
se îndrăgostise nebunește de histrionul Paris, a repudiat-o, însă scurtă vreme mai târziu,
cum nu putea suporta despărțirea, a reprimit-o pretextând că face acest gest la insistențele
poporului”344. Infidelitățile Domitiei se pare că erau oricum o constantă din care împărăteasa
își făcea un titlu de glorie345.

Personaje feminine pe emisiunile monetare ale împăratului Domitian.

Erotismul imaginilor monetare se află în consonanță cu firea împăratului, ce potrivit lui
Suetonius avea: ” pofte excesive și considera plăcerile amorului ca un exercițiu zilnic pe
care-l numea ”gimnastica din pat”; circulă zvonul că le epila personal pe concubinele lui și că
acorda vreo crezare acestora, în povestirea mai departe a vieții împăratului Domițian ne regăsindu-se
nici o referire la vreo legătură intimă cunoscută între împărat și un alt bărbat.
343
Ibidem, Domitian, 1, 3.
344
ibidem, Domitian, 3, 1.
345
ibidem, Divinul Titus, 10, 2.
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înota între cele mai vulgare curtezane. Fiica fratelui său (Iulia Titi n.r.) i-a fost oferită în
căsătorie când era încă fecioară, dar, îndrăgostit de Domitia, a refuzat-o cu încăpățânare;
însă scurtă vreme mai târziu, când era măritată cu altul, a sedus-o încă în timpul vieții lui
Titus; mai apoi, când i-au murit tatăl și soțul, a iubit-o pe față cu atâta pasiune, încât i-a
cauzat moartea obligând-o să avorteze când a rămas însărcinată.”346.

Cele două femei ”oficiale” din viața lui Domițian- nepoata și amanta Iulia Titi ( stânga ) și
soția Domitia ( dreapta) - împart și acelaș revers monetar ( centru ).

Tot acest vârtej amoros își află ecoul și pe emisiunile monetare ale membrilor familiei. Un tip
monetar transcede dinastic dar și erotic peste destinele flavilor. Pe acesta, Venus, ce ține
într-o mână sulița iar în cealaltă casca iubitului său Marte , stă cu spatele către privitor.
Veșmântul îi alunecă de pe corp dezvăluindu-i rotunjimile posteriorului iar legenda VENVS
AVG(sta) întărește legătura cu familia imperială347. Acest tip de revers apare pe câteva
emisiuni monetare din anul 79 pChr348 ale împăratului Titus dar și pe emisiuni ale Iuliei Titi
din perioada 79-80/81 pChr. Pe Venus, o regăsim, păstrând aceiași imagine, după anul 81
pChr, când Domițian ajunge oficial împărat, pe emisiunile monetare ale soției sale Domitia,
mai exact pe un cistofor bătut la Roma în anul 82 pCHr349 pentru a circula în răsăritul
imperiului. Chiar dacă întreaga simbolistică istorică și dinastică, a reprezentării zeiței Venus,
pe amintitele emisiuni monetare, este mult mai complexă, impresia finală este dată
privitorului de puternicul erotism feminin al imaginii.
Să mai privim odată imaginea acestui tip monetar. Venus, al cărui soț oficial era Vulcan, se
află la o întâlnire cu iubitul său Marte, zeul războiului. Deși Marte nu este figurat, prezența
lui este sugerată, cât se poate de clar, de casca-i ce se află în mâna zeiței. Veșmântul zeiței,
ce alunecă dezgolindu-i trupul, arată, fără echivoc, că întâlnirea are un caracter erotic. Prin
urmare ne aflăm în fața unui tip monetar ce ilustrează o legătură erotică adulteră. Cum
vedeau însă contemporanii legătura între familia imperială și acest tip monetar? O informație
indirectă o regăsim în satyra ”Fățarnicii” scrisă de Iuvenal la început de secol II pChr.
”Tot astfel făcu tiranul350, trist erou de tragedie,
Murdărit deopotrivă de incest și preacurvie,
346

ibidem, Domitian, 22.
BMC II, pg. xlii .
348
Este vorba de emisiunile RIC nr. 1078 ( sub Vespasian ), și RIC nr. 15, 34 și 54.
349
RIC II, nr. 847.
350
Este vorba de împăratul Domițian.
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Care legi atât de aspre pentru alții a-ntocmit351,
Încât până și pe Marte și pe Venus i-a-ngrozit,
Pe când Iulia, puioasă, curățind de ramuri trunchiul,
Lepăda pe rând toți plozii care semănau cu unchiul”352.
Cu siguranță Iuvenal nu compară întâmplător relația dintre Marte și Venus cu aceea dintre
Domițian și nepoata sa Iulia Titi.
De pe emisiunile monetare ale împăratului Domițian lipsesc însă aproape cu desăvârșire
nudurile masculine. Rare emisiuni monetare pentru Domițian au pe revers, într-o ipostază
seminudă pe Zeus tronând353 ( organele sexuale fiindu-i acoperite de un veșmânt), sau
absolut excepțional pe Marte Răzbunătorul ( Mars Ultor ) nud354.
Dar lucrurile se schimba fundamental odată cu Traian. Chiar dacă Victoria sau Fortuna își
mai arată încă, pe unele emisiuni monetare de la începutul domniei, frumusețea și voluptatea
feminină seminudă, frecvența prezenței nudului masculin pe reversul monedelor crește atât
ca număr de emisiuni cât și ca număr de personaje divine reprezentate. Lui Zeus și Marte li
se adaugă Hercules și Genius. Zeus nu mai este prezentat seminud, șezând ( ca pe
monedele lui Domițian), ci stând în picioare într-o nuditate totală la fel ca și Hercule.
Genius/Bonus Eventus apare și el ca un adolescent feciorelnic, în totalitatea nudității sale355,
iar Marte Răzbunătorul, de asemeni nud, e unul din cele mai frecvente tipuri monetare
folosite în acei ani.
Exhibarea organelor genitale devine o caracteristică a personajelor masculine pe monedele
împăratului Traian, făcând un contrast cu epoca lui Domițian când personajelor masculine le
sunt de regulă acoperite zonele intime cu veșminte minimale ( a se vedea tipul monetar Zeus
tronând ). Personificările monetare țin și ele pasul cu această tendință. Danubius356 sau
Aqua Traiana357 sunt personaje masculine seminude, reprezentate culcat, cărora veșmântul
abia le acoperă organele sexuale.

Nuduri masculine pe emisiunile monetare ale împăratului Traian. De la stânga la dreapta:
Jupiter, Marte Răzbunătorul, Danubius, Aqua Traiana.
351

În 85 pChr Domițian se proclamă cenzor perpetuu și ia măsuri aspre împotriva adulterului prin
repunerea în vigoare a legii Iulia, promulgată de Augustus în 18 pChr.
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Persius, Iuvenal, Marțial 1967, pg. 70.
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RIC II, nr. 159 ( Titus, monetăria din Roma ).
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98

În același timp, personificările feminine ( Arabia358, Dacia359, etc ) sunt arătate, pe
monedele traiane, bine îmbrăcate, nici o formă feminină nerăzbătând prin veșminte. Chiar și
personificării drumului ”Via Traiana”, o femeie reprezentată culcată pe spate, într-o ipostază
similară cu Danubius sau Aqua Traiana, veșmintele îi acoperă în totalitate trupul.

Personificări feminine pe emisiuni monetare ale împăratului Traian: Via Traiana ( stânga ),
Arabia ( centru ) și Dacia ( dreapta ).

Că imagistica monetară din vremea lui Traian prezintă pudibonderii în fața nudului feminin
este un fapt dovedit cu prisosință și de emisiunile restitutive ale acestui împărat.
Pe reversul unei emisiunilor traianice restitutive pentru Iulius Caesar360, Nemesis, ce poartă
un veșmânt lung ce-i acoperă în întregime corpul, pășește către dreapta conducând cu
caduceul un șarpe. Anterior, în vremea claudilor și flavilor, zeița apăruse pe monede într-o
ipostază aproape identică, însă, câteva detalii minore fac diferența. Astfel, pe emisiunile
monetare ale împăraților Claudius și Vespasian, Nemesis ținea cu mâna stângă ( în care
avea caduceul ) și veșmântul ce îi alunecase de pe spate dezvăluind privitorului formele
feminine nude ale unui posterior generos.
Dar, în cazul emisiunii restitutive din vremea împăratului Traian, întreg erotismul feminin al
scenei este însă anulat. Pe revers avem doar o zeiță îmbrăcată într-un chiton lung ce merge
spre dreapta, chiar dacă voluptoasele-i forme se pot întrezării oarecum prin veșminte.

Emisiunile restitutive ale împăratului Traian pentru Iulius Caesar

358

RIC II, nr.142.
RIC II, nr. 98, 99.
360
RIC II, nr. 815, BMC III, nr. 689, Woytek 2010, nr. 852.1
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O transformare similară, dar mult mai vizibilă, suferă și atât de senzualul tip monetar Venus,
ce o arată pe această zeiță, sprijinită de o coloană și ținând casca iubitului său Marte în
mâna dreaptă. Pe emisiunile lui Titus, Iulia Titi și Domițila ( de care am amintit mai sus ) zeița
dragostei și a frumuseții stă cu spatele către privitor, într-o nuditate aproape totală. Doar un
mic veșmânt se află legat în jurul coapselor, deasupra genunchilor ( schițat asemeni unei
moderne fuste mini pe cale de a fi dezbrăcată). Acest veșmânt nu ascunde privitorului însă
nimic din formele voluptos al zeiței. Însă în cazul emisiunii restitutive, cu acelaș tip de
revers, a împăratului Traian pentru Iulius Caesar361, lucrurile se schimbă fundamental. Deși
scena este aceiaș, Venus apare cu un veșmânt lung, legat în talie, ce-i acoperă atât
posteriorul cât și picioarele, de sus până jos, asemeni unei fuste lungi.
Urmând raționamentul impus de aceste constatări, nu putem să nu ne întrebăm, dacă și
absența capului Gorgonei Medusa (ce simbolizează în anumite accepțiuni organele sexuale
femeiești ) de pe cuirasa în care este reprezentat împăratul Traian pe imaginile oficiale (
cele din ”setul marilor opere sculpturale traianice” sau cele monetare ) nu este tocmai
rezultatul acestei negări a sexualității feminine.
Imagistica tematici monetare masculine a monedelor oficiale romane nu pare a avea însă în
vremea lui Traian vreo constrângere morală. Cum majoritatea emisiunilor monetare oficiale
ale acestui împăratului au de regulă legende generale ( și nu explicite pentru fiecare tip de
revers362) identificarea tipurilor monetare cu personajelor masculine nude ( Hercules, Genius
etc ) s-a făcut de cele mai multe ori doar în baza similitudinilor cu iconografia consacrată așa
cum este cunoscută din imagini monetare anterioare sau diverse alte monumente.
Dar, renunțarea în vremea împăratului Traian la legendele monetare explicative pentru
fiecare tip momentar în parte în favoarea unor legende generale ( pentru majoritatea tipurile
monetare ), a dat posibilitatea unor manipulări imagistico-ideologice altfel greu de imaginat.
Fiecare, din cei ce priveau moneda, putea vedea ( pe reversul monedelor ) ce cunoștea sau
ce vroia să vadă. În acelaș timp împăratul nu putea fi blamat direct pentru excese imagistice
sau politice. Tipul monetar Hercule ( de pe reversul monedelor oficiale pentru Traian ) este,
poate, cel mai bun exemplu al acestor jongleriilor imagistico-ideologice. Acest tip monetar
apare pe reversul monedelor oficiale pentru Traian începând cu anul 100 pChr363.

361

RIC II, nr. 806, BMC III, nr. 696.
BMC III, pg. xxviii.
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Cronologic prima emisiune este Woytek nr. 72 din Gruppe 5, datat în perioada cuprinsă între 1
Ianuarie 100 și sfârșitul aceluiaș an.
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Traian reprezentat în ipostază herculiană nudă și reversul unei monede emise pentru acelaș
împărat.
La 1 Septembrie 100 pChr în discursul susținut de Plinius cel Tânăr în fața senatului, printre
altele, Traian era asemuit lui Hercules364. Această identificarea ideologică a împăratului
Traian cu Hercules Gaditanul își are și expresia sa artistică manifestată prin statuia ce-l arată
pe împărat, asemeni eroului mitic, acoperit ( parțial ) de blana leului din Nemeea365 (Museo
Nazionale Romano). Și aici trebuie să ne reîntoarcem la tipul monetar Hercule de pe
monedele traianice. Privind moneda ne dăm seama că nu avem de a face cu o banală
reprezentare monetară a lui Hercule ci, având în vedere soclul de sub personaj, cu o
reprezentare a unei statui de inspirație herculiană. Prin simpla schițare a piedestalului toată
jongleria imagistică este posibilă. Astfel, devine cât se poate de clar că avem de a face cu
reprezentarea monetară a statuii împăratului Traian în ipostaza herculiană. Dar acest fapt nu
este evident decât pentru privitorul avizat, pentru cel ce ascultase discursul lui Plinius sau
pentru cel ce văzuse la Roma statuia nudă a împăratului în ipostază herculiană. Acest alter
ego herculian al împăratului face să-l avem reprezentat monetar, teoretic, pe Traian în
nuditatea sa totală și nu doar parțială la nivelul bustului ”divin” al efigiilor aversului. De altfel
acest tip de propagandă nu are nimic surprinzător dacă ne gândim că anterior, pe monede,

364
365

Braund 1998, pg. 67.
Hannestad , vol II, pg. 51.
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Antoniu și Cleoapatra fuseseră înfățișați în postura de Neptun și soția sa Amfitrite, Sex.
Pompeius ca fiu al lui Neptun, etc366.
În fața celor trei intrări ale Bazilicii Ulpia au fost găsite trei baze de monumente, cu inscripții
ce indică existența a tot atâtea statui ale împăratului Traian. S-a presupus că fiecare din
aceste statui înfățișa o altă ipostază oficială a împăratului Traian: general în cuirasă,
funcționar civil în togă și mare preot ( Pontifex Maximus ) cu capul acoperit367. Niels
Hannestad opinează că mai degrabă una din aceste statui ar fi fost reprezentarea în nuditate
eroică368. Dată fiind importanța efigiilor nude ale împăratului Traian devine mai mult decât
probabilă existența acestei statui în nuditate eroică la una din intrările Bazilicii Ulpia. Dar nu
putem să nu ne întrebăm dacă nu ar fi fost vorba chiar de ipostaza nudă herculiană asemeni
celei de pe reversul monedelor pentru Traian?
Și adolescentinul personaj nud, reprezentare a lui Bonus Eventus, de pe emisiunile
monetare ale împăratului Traian, poate prezenta un interes pentru această discuția.
Bonus Eventus, o zeitate aflată în legătură cu agricultura, a suferit, în primul secol al erei
creștine, o interesantă metamorfozare de natură sexuală: astfel pe primele reprezentări
numismatice, emisiunile de aurei și denari bătute în Spania în timpul războiului civil din 6869 pChr, personificarea lui Bonus Eventus este o femeie ( legenda monetară fiind: BONI
EVENTVS )369.
Dar, având în vedere absența unei legende monetare explicite și a exemplului anterior
amintit al tipului monetar Hercules nud ce este , așa cum am văzut, imaginea alter ego-ului
împăratului Traian, ne întrebăm: oare tânărul nud reprezentat pe tipul monetar ”Bonus
Eventus” ar putea fi și el imaginea monetară a unui personaj cât se poate de real? A unui
eromenos pentru care împăratul Traian ar fi fost un erastes? Ideea poate părea exagerată,
dar dacă privim această afirmație prin prisma evenimentelor ulterioare, când împăratul
Hadrian instituie un cult pentru mai tânăr său iubit, defunctul Antinous, iar reprezentările
artistice nud ale acestuia devin foarte răspândite ( fie că vorbim de sculpturi sau efigii
monetare ), lucrurile nu mai par chiar atât de speculative.
Julian Bennett explică concis acest gen de relație: ”pederastia a devenit o instituție socială
vitală în societatea greacă și completa unul dintre stadiile naturale din dezvoltarea tânărului.
Un bărbat mai în vârstă, erastes, își lua drept însoțitor un tânăr care nu era din aceeași
familie cu el, eromenos, și se purta cu el ca un tată înlocuitor. Îl creștea, veghea la
dezvoltarea lui morală, fizică și mentală și îl pregătea pentru responsabilitățile civile. De
vreme ce grecii considerau dragostea spirituală și exprimarea ei sexuală drept forțe reciproc
unitare, un eromenos trebuia să răsplătească grija și interesul patronului său prin
devotament și satisfacerea dorințelor lui sexuale.”370. Cele cinci emisiuni monetare, de tip
Bonus Eventus, ale împăratului Traian sunt bătute într-o perioadă relativ restrânsă de
timp371,mai exact în intervalul cuprins între primăvara anului 113 pChr și toamna anului 116
366
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pChr. Aceștia sunt chiar anii campaniei partice când, întâmplător sau poate nu, Istoria lui
Cassius Dio reține și un eromenos al împăratului Traian.

Emisiune monetară a împăratului Traian, de tip Bonus Eventus, din anii 114-116 pChr.
Este vorba de Arbandes, fiul regelui Augaros din Edessa, ce îl însoțea pe Traian în
campania partică. Cassius Dio spune despre Arbandes că era ”băiat tânăr și frumos, care
datorită acestor însușiri devenise om de casă al lui Traian”372. La banchetul organizat cu
ocazia întâlnirii celor doi suverani, în anul 114 pChr la Edessa, Arbandes, potrivit aceluiaș
istoric, a oferit și un mini spectacol artistic: ”(...) din acel moment Augaros deveni prieten cu
Traian și îi oferi un banchet. În timpul prânzului își aduse și fiul care dansă ceva în felul
barbarilor.”373. De fapt și despre Traian s-a spus că ar fi fost la rândul lui un ”eromenos” al lui
Nerva374...
O altă celebră emisiune monetară traianică375, datată în anii 112-114 pChr , având legenda
CONSERVATORI PATRIS PATRIAE, îl arată pe Jupiter nud, cu sceptru, ținând în mâna
dreaptă întinsă fulgerul. De pe mână îi atârnă himationul (mantia) ce ocrotește un mai mic
personaj, îmbrăcat în togă, ce ține în mâini o ramură de măslin și un volumen. Personajul
îmbrăcat în togă a fost identificat cu împăratul Traian. Dacă scuturăm această imagine de
toate semnificațiile ideologice constatăm că ea ar putea ilustra foarte bine chiar o relație de
tip erastes – eromenos.
Tipologia și modul de reprezentare al reversurilor monetare nu sunt neapărat o dovadă a
homosexualității împăratului Traian. Fiecare din tipurile monetare discutate, luat individual,
nu are obligatoriu o conotație sexuală sau nu neapărat una de o anumită orientare. Dar
predispoziția, acum, a monetăriei romane pentru ilustrarea nudului masculin, consacrarea în
acești ani a efigiei imperiale nud și estomparea erotismului feminin ( mai ales în comparație
cu emisiunile monetare ale împăraților din dinastia flavilor ) confirmă și sub aspect
numismatic informațiile istorice privind orientarea sexuală a împăratului Traian.
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Mascarea unor reprezentări artistice nud, mai mult sau mai puțin oficiale, ale împăratului
Traian în spatele unor reprezentări mitologice ( tipul monetar Hercule, statuia din Roma a
împăratului în ipostază herculiană etc ) se datorează cu siguranță tocmai percepției
romanilor asupra afișării nudității masculine și punerea acesteia în legătură cu depravarea și
homosexualitatea. Principile austere, tradiționale, romane nu priveau cu ochi buni aceste
manifestări importate din orient. Iuvenal, un scriitor din secolele I-II pChr 376, contemporan cu
Traian377 (!), în cea de a doua Satiră a sa ”Fățarnicii”, incriminează tocmai ”imoralitatea
bărbaților și ipocrizia falșilor moralizatori”378. Câteva versuri fac referire la exhibarea nudității
masculine și la legătura dintre aceasta și homosexualitate:
”(...) Dar când, Creticus, pe tine
Pui o togă străvezie, și-mbrăcat fără rușine
Faci să murmure mulțimea, despuiat cum te găsești,
Pe Procula și Pollita, mai cutezi să le-osândești?
Fabulla e o stricată și-o acuzi de preacurvie;
Pe Carfinia de-asemeni. Sunt de condamnat? Să fie!
Dar nici una dintre ele, ori și cât le-ai condamna,
Nu s-ar arăta în lume cu o togă ca a ta!
- Dar e iulie! Mă-năbuș! Arde soarele de-amiază!
- Ei, atunci dezbracă toga, și-apoi, gol cum ești, pledează.
Aș dori să te văd astfel, proclamând edicte-n For,
Când poporul se întoarce din război, biruitor,
Arătându-și cu mândrie rănile nevindecate.
Cum îți vor privi plugarii șoldurile despuiate?
Tu ce-ai zice să-i vezi astfel, prezidând, pe magistrați?
Martorii, la judecată, vin vreodată dezbrăcați?
Creticus, dreptul acesta crezi că se cuvine ție,
Să vorbești de libertate într-o togă străvezie?
E o molimă de care însuți tu te-ai molipsit;
E o boală ce se-ntinde ca un rău nestăvilit.
Ți se-mbolnăvește porcul, unul singur, dar la urmă
De pecingine și râie suferă întreaga turmă!
Ți se prăpădește via dintr-un strugure stricat;
Astfel o să crească-n tine racila, neâncetat,
Și vei merge înainte pe o cale întinată,
Că la culmea desfrânării nu se-ajunge dintr-o dată!
Vei intra în șleahta celor care-n taină se-ntâlnesc,
Panglici împletesc pe frunte sau cu salbe se gătesc,
Ei, Zeiței cele Bune379, imn de de slavă îi ridică,
Îi jertfesc ulcioare pline și un uger de purcică,
376
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XVII-XVIII.
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Dar, schimbându-i vechei datini toată rânduiala ei,
Nu se strâng decât bărbații, nu e loc pentru femei!”.
Cu siguranță nu întâmplător Iuvenal și-a găsit , cel mai probabil, sfârșitul vieții în exil, din
ordinul împăratul Hadrian380.
Pe de altă parte pentru această diferență majoră între imagistica monetară sexuală a flavilor
și cea a împăraților antonini, de la Traian până la Marcus Aurelius, se pot găsii și anumite
explicații politico-dinastice. Chiar dacă principiul eredității nu era teoretic acceptat pentru
succesiunea imperială, avem pe de o parte flavii, cu o dinastie ereditară, de sânge,
succesiunea la tron fiind asigurată pe linie directă de proprii copii. Femeilor din familia
Flavilor revenindu-le, astfel, rolul major al asigurării moștenitorilor pe cale naturală. De
cealaltă parte, în cazul antoninilor, de la Traian la Marcus Aurelius – cunoscuți în istorie și ca
”împărații adoptați”, elementul feminin din cadrul familiilor imperiale își pierde atât de
importantul rol reproducător, natural, maternal, rămânând a avea, câteodată, doar un rol
politic în lanțul succesiunii la tron ( cazul foartei posibile implicări a împărătesei Plotina în
adoptarea ”postmortem” de către Traian a împăratului Hadrian381). Dezinteresul antoninilor
pentru succesiunea ereditară, pentru maternitate și implicit pentru sexualitatea feminină, ar
putea explica și dispariția feminității din tipologia monetară, asta deși tematica feminină
rămâne. Spre exemplu, Venus, pe reversul unei emisiuni monetare pentru Sabina, soția lui
Hadrian382, își ascunde atât de bine frumusețea feminină sub faldurile unui chiton lung că
doar legenda monedei ( VENERI GENTRICI )383 îi mai trădează identitatea. Această Veneră
fiind mult mai aproape de întruchiparea Afroditei Urania ce patrona spiritualitatea decât de
Afrodita Pandemos ce patrona iubirea fizică.

Emisiune monetară pentru Sabina, soția împăratului Hadrian, având pe avers reprezentarea
zeiței Venus.
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383
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De altfel Afroditei Urania, la Thespiai în Boeția - Grecia continentală, împăratul Hadrian îi
solicită în versuri să ”trimită asupra lui grația și înțelepciunea” dar ( atenție!) nu direct, ci
apelând la intermedierea lui Eros384 căruia încearcă să-i câștige bunăvoința printr-un dar.
Întâmplător sau cel mai probabil nu, tot la Thespiai, Plutarh, contemporan al acestui împărat,
imaginează dialogul Despre dragoste, în care glorifică relațiile sexuale dintre un bărbat matur
și un adolescent chipeș, găsindu-le superioare iubirii dintre bărbați și femei, mariajul fiind
necesar doar pentru aducerera pe lume a copiilor385.
Însă ruperea de imagistica feminină din vremea flavilor și predispoziția în vremea
antoninilor pentru personificări masculine, pentru nudul masculin în arta monetară, indică și
germenii unei transformări de altă natură. Sunt semnele artistice ale unui prim pas către
militarismul ce va cuprinde societatea romană, din ce în ce mai puternic, în deceniile și
secolele ce vor urma.
Domnia dragostei, a rodniciei și a păcii prezisă de Virgiliu la începutul Principatului,
reprezentată monetar, voluptos, de Venus Felix sau Victrix și Amor386, se sfârșește odată cu
Flavii, pentru ca, începând cu Antoninii, Imperiul Roman să intre și numismatic sub domnia
războinicilor: Iupiter, Hercules, Marte.
Odată cu Traian personajele și personificările feminine, de pe reversul monedelor, nu vor
mai fi de regulă decât niște bine îmbrăcate ilustrări ale unor abstracte virtuți imperiale.

Cele trei tipuri generale de efigii monetare de care am vorbit în această lucrare oglindesc
cele trei aspecte fundamentale oficiale ale ideologiei traianice a conducătorul perfect:
caracterul divin, autocrat-paternalist și eroic al împăratului, dar ele vorbesc, într-o mare
măsură, și de omul din spatele efigiei imperiale, de slăbiciunile, ambițiile sale și vanitatea
sa387.
Efigiile monetare ale împăratului Traian, în complexitatea lor, formează ca piesele unui
mozaic, cât se poate de elocvent, portretul unei epoci: saeculum traianii.
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În loc de încheiere

”Uimitor nu este că Imperiul Roman a căzut ci cum de a rezistat atâta timp” spunea Edward
Gibbon.
Slăbiciunile imperiului ( lipsa de unitate, centru de greutate care se deplasa pe măsura
cuceririlor, absența mijloacelor suficiente pentru a comanda la distanță unitățile
combatante388) au fost compensate prin mijloace spirituale, prin puterea de seducție a
imaginii împăratului. Propaganda imperială, în primul rând cea monetară, a asigurat liantul
imperiului. Moneda a fost principalul instrument de ”soft power” ce ducea imaginea
împăratului ( de ”amic” al zeilor, de binefăcător, de ”restitutor”, de constructor, de apărător,
de cuceritor absolut, de părinte al patriei, de garant a orice și în final de zeu ) din cele mai
luxoase palate, de la Roma sau aiurea, până în ultimul bordei aflat la marginea imperiului.
Împăratul roman era, în ochii romanilor, în primul secol al Principatului, un om, cel mai bun
din elita conducătoare ( primus inter pares ) dar totuși doar un om. Deși sorbea, din ce în ce
mai nesătul, din cupa divinului, împăratul încă se afișa în fața contemporanilor cu toate
slăbiciunile și pasiunile omenești: Nero a cântat din liră și s-a dat în spectacol ( la propriu și
la figurat ), Traian și Hadrian nu și-au ascuns pasiunile lumești, Commodus a coborât în
arena gladiatorilor. Sunt doar câteva exemple din cele multe pe care istoria le-a consemnat,
din cele foarte multe pe care istoria le-a uitat. De la Traian vor mai trebui să treacă încă
câteva secole ca împăratul roman să se transforme, ideologic, imagistic și protocolar, din om
în zeu, iar imaginea sa din portret în hieratism iconografic.
Acum, la încheierea acestei cărți, putem ușor a ne imagina că, dacă ne-am întorce dintr-o
călătorie temporală însoțiți de împăratul Marcus Ulpius Nerva Traianus în Bucureștii secolului
XXI, acesta ar găsi statuia sa ( din fața Muzeului Național De Istorie ) pe gustul său.
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Planșa I . Monede bătute cu matrițe de revers realizate de gravorul A.
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Planșa II . Monede bătute cu matrițe de revers realizate de gravorul B.
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Planșa III . Monede bătute cu matrițe de revers realizate de gravorul C.
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Planșa IV . Monede bătute cu matrițe de revers realizate de gravorul D.
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Planșa V . Monede bătute cu matrițe de revers realizate de gravorul E.
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Planșa VI . Graficul emiterii de monede cu efigie eroică ( Woytek tipul h ).
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