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 „.. libian întreprinzător și îndrăzneț, învățat cu o viață aspră și severă, suportând lesne 

oboselile, ager la minte și nezăbavnic la înfăptuirea celor hotărâte...” 

- Herodian despre Septimius Severus  

-  
”Severus a supus bogățiile Răsăritului și a îngenuncheat bărbăția Apusului.”   

”Contemporanii lui Severus, bucurându-se de pacea și gloria acestei domnii îi iertară cruzimile 

începutului. Posteritatea însă, care a cunoscut efectele fatale ale maximelor și exemplul său, îl 

consideră pe drept cuvânt ca principalul autor al declinului Imperiului Roman...” 

                          - Edward Gibon 
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Cuvânt înainte 

 

  

 Istoriografia, cel puțin de la Edward Gibbon încoace, a văzut în dinastia severilor punctul de 

cotitură spre decădere, începutul sfârșitului, disoluția unei orânduiri, a unei lumi. Cu siguranță 

paharul era doar pe jumătate gol, cealaltă jumătate era plină. Era plină de romanitate. Anii 

guvernării dinastiei Severilor au însemnat apogeul amalgamării imperiului, apogeul romanității. 

Roma nu mai era la Roma. Roma era acolo unde era împăratul, acolo unde erau legiunile, 

Roma era pentru prima dată în tot imperiul.   

 Cartea de față nu este o biografie a împăratului Septimiu Severus, primul împărat roman din 

afara Europei. De altfel, după apariția magistralei  lucrări a lui Anthony R. Birley  - Septimius 

Severus The African Emperor ( din păcate nepublicată încă în România, la aproape trei decenii 

de la prima ediție ), ar fi fost aproape imposibil de scris o lucrare biografică originală dedicată 

acestui împărat.  

  În rândurile de mai jos  cititorul va descoperi,sprijinite pe suportul numismaticii, câteva 

contribuții la cunoașterea acestei epoci. Monedele vor fi așadar principalul catalizator al unei 

mai bune înțelegeri a unor fenomene cât se poate de diverse - relații politice externe, producția 

și circulația monetară, mentalități religioase sau  transformări și deveniri ideologice – petrecute 

în imperiul roman, la sfârșit de sec.II pChr și început de secol III.  

 Nu întâmplător majoritatea modestelor contribuții din această carte se leagă de partea orientală 

a imperiului în general, de bazinul Mării Negre și de zone adiacente, în mod special. Deși pentru 

o scurtă vreme centrul de greutate al imperiului s-a aflat în zona Dunării și a Mării Negre, 

evenimentele desfășurate aici au fost de regulă insuficent dezbătute, cel mai probabil, datorită 

stării de aparentă liniște în zonă. Luptele de la Roma, din Orientul Apropiat sau cele din Apusul 

imperiului fiind cele ce au captat mai toată atenția istoricilor. Dar acest colț îndepărtat de lume a 

avut atunci cuvântul său de spus. În ciuda aparentei liniști ce a domnit aici, atât legionarii 

romanii din Dacia și Moesia Inferior cât și vecinii lor din afara imperiului, din regatul bosporan, 

dar și alți riverani ai Mării Negre sau locuitori ai întinsului spațiu, prea generic denumit, 

”barbaricum”, au fost actori direct sau indirect implicați în mai toate încleștările momentului. 

  Recentele evenimente din Orientul Apropiat arată că orânduirile și imperiile sunt trecătoare, 

dar geopolitica își are constanta ei indiscutabilă. Și astfel cunoașterea trecutului devine cheia 

înțelegerii prezentului. În acest context  reevaluarea situației din bazinul Pontului Euxin în ”anul 

celor cinci împărați” și în perioada ce a urmat nu poate fi decât binevenită.  
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 În atenția cititorilor ajunge astfel și contribuția majoră a unui personaj de regulă uitat de istorici: 

P Septimius Geta, fratele împăratului Septimius Severus, guvernator al Moesiei ( și apoi al 

Daciei) în cei mai violenți ani, de la începutul dinastiei Severilor și unul din actorii principali ai 

evenimentelor de atunci. Deși activitatea sa încă poate fi reconstituită din scrierile istorice, 

chipul său este azi aproape cu totul uitat. O interesantă emisiune monetară histriană ar putea fi 

păstrătoarea uneia dintre foarte puținele imagini ale acestui influent politician roman.  

 Nici problema presupuselor ateliere monetare siriene, ce au emis monedă oficială romană în 

vremea lui Septimius Severus,  nu a rămas neatinsă. Pe baza unor dovezi inedite și a celor mai 

noi opinii în domeniu am încercat o tranșare definitivă a aceasteia.   

 Caracterul acestei lucrări ( o mică culegere de contribuții istorico-numismatice) face ca 

abordarea să fie una limitată la câteva aspecte ale unor probleme istorice și nu una cu pretenții 

exhaustive. Pentru familiarizarea cu evenimentele istorice, din perioada în care Septimius 

Severus s-a aflat pe tronul cezarilor ( 193-211 pChr ), recomandăm mai vechea contribuție a 

prof. D. Tudor ”Figuri de împărați romani” ( capitolul dedicat acestui împărat din volumul II ) , iar 

pentru studiul aprofundat rămânând a fi de consultat deja amintita lucrare a lui Anthony R. 

Birley.  

 Cum întregul travaliu pentru realizarea acestei cărți ( redactare, prelucrare foto, corectare, 

realizarea coperților etc ) i-a revenit doar autorului, rog cititorul, să manifeste înțelegere pentru 

toate greșelile sau omisiunile strecurate în această lucrare. 

 

Bogdan Beldianu 

București 2017 
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”Anul celor cinci împărați”, situația politică  din zona Pontului Euxin 

și un misterios personaj P. Septimius Geta 

 

 

  Prin intermediul scrierilor lui Cassius Dio și Herodian evoluția evenimentelor din preajma 

venirii pe tron a împăratului Septimius Severus  este în linii mari bine cunoscută.  La 31 

Decembrie 192 Commodus, ultimul împărat al dinastiei antoninilor, un tiran scelerat,  este 

asasinat de o conspirație a câtorva apropiați ( comandantul gărzii pretoriene Laetus, amanta 

împăratului Marcia, Eclectus etc ). A doua zi este proclamat împărat Publius Helvius Pertinax și  

astfel începea unul din cei mai dramatici ani ai imperiului roman, rămas în istorie ca ”anul celor 

cinci împărați”. După numai 86 de zile, la 28 Martie 193, garda pretoriană îl asasinează pe 

împăratul Pertinax și scoate tronul imperiului la licitație. Câștigătorul, Didius Iulianus ( un bogat 

senator original din Gallia) , va fi împărat la Roma pentru doar nouă săptămâni. În acest timp 

legiunile din teritoriu își aclamă proprii împărați: trupele din Pannonia pe Septimius Severus, 

cele din Siria pe Pescennius Niger iar cele din Britannia pe Clodius Albinus. Septimius Severus, 

susținut deja de toate legiunile de pe frontiera renano-dunăreană, pentru a-și asigura și suportul 

vestului imperiului îl asociază la domnie pe Clodius Albinus numindu-l Caesar și fără nici o  

ezitare se îndreaptă spre Roma. La 1 Iunie 193 Didius Iulianus este omorât de un soldat. 

Septimius Severus, înainte de a intra în Roma, dizolvă garda pretoriană, considerată 

responsabilă de dezastrul politic și preia oficial tronul Cezarilor.  

 

Prima emisiune monetară pentru Septimius Severus. Pe revers Fides ține în mâna dreaptă o 

Victoria, iar  cu mâna stângă un vexilum. Legenda face trimitere la fidelitatea legiunilor ( FIDEI 

LEG TR P COS). 

 Intrarea triumfală a lui Septimius Severus în Roma, alături de armata sa, ce l-a însoțit de la 

frontiera nordică a imperiului, este inițial un spectacol strălucitor, ce în scurtă vreme se va 
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transforma într-un coșmar pentru locuitorii capitalei. Este dacă vreți echivalentul mineriadelor ce 

vor avea loc 1800 de ani mai târziu la București. Cassius Dio. contemporan evenimentelor, 

notează: ”Roma era acum plină până la refuz de o soldățime amestecată, înfiorătoare la vedere, 

care te înspăimântă prin ce puteai auzi din gura lor și cum nu se poate mai prost crescută.”1 

 Dar trupele lui Septimius Severus nu vor zăbovi prea mult în capitală. Fără a pierde timpul ele 

se vor îndrepta spre Byzantium, cartierul general al lui Pescennius Niger. În toamna anului 193, 

Niger este forțat să părăsească acest oraș ca urmare a înfrângerii în bătălia de la Cyzicus. Se 

va retrage la Nicaea în Bithynia,  urmând ca în decembrie 193 să fie înfrânt din nou. 

Abandonează și acest oraș și trecând Munții Taurici se reântoarce la Antiochia în Siria.  

 Aliații încep să-l părăsească pe Niger, iar la 13 Februarie 194 Egiptul se declară de partea lui 

Septimius Severus2, la fel ca și orașele Laodicea și Tyr.  În Mai 194 în bătălia de la Issos – 

Porțile Ciliciene - Pescennius Niger este definitiv învins și la puțină vreme își găsește sfârșitul. 

Pentru a evita pe viitor concentrarea puterii militare din Syria sub o singură comandă, Severus 

împarte provincia în două: Siria Coele în Nord – având capitala la Antiohia sau Laodiceea, și 

fiind apărată de două legiuni sub comanda unui guvernator consular și Fenicia (Phoenice ) în 

sud, cu capitala la Tyr, apărată de o singură legiune, sub comanda unui legat pretorian3.  

 Dar războiul în răsărit este încă departe de a lua sfârșit. Severus se îndreaptă împotriva 

vecinilor osroeni, adiabeni și arabi, ce s-au aflat de partea lui Niger, iar, în primăvara anului 195 

pChr, invadează Mesopotamia.  Bizanțul ultima redută a simpatizanților lui Pescennius Niger, 

aflat sub asediu încă din 193, este și el cucerit în 195 pChr și suportă represalii dure din partea 

împăratului, fiindu-i schimbat statutul juridic și distruse zidurile de incintă.   

 Victoriile asupra vecinilor îi aduc împăratului Septimius Severus titlurile de Adiabenicus ( 

învingător al adiabenilor ) și Arabicus ( învingător în Arabia ).  

  Pentru puțin timp ostilitățile se mută și în apus, mai exact în Gallia unde Septimius Severus 

tranșează relația cu Clodius Albinus ( ce se autodeclarase, în toamna anului 196, Augustus ). 

La 19 Februarie 197 în bătălia de la Lugdunum ( Lyon, Franța ) Septimius Severus, cu o armată 

de 75000 luptători, majoritatea formată din contingente ale legiunilor din Pannonia, Moesia și 

Dacia,  îl înfrânge în ultimul moment ( cu greutate ) și apoi îl ucide pe Clodius Albinus. Astfel 

Septimius Severus capătă controlul absolut asupra întregului imperiu.  

   După o scurtă prezență la Roma, timp în care execută 29 de senatori suporteri ai lui Clodius 

Albinus, la sfârșitul anului 197, Septimius Severus se îndreaptă din nou spre răsărit pentru a 

porni un război împotriva parților. Parții, între timp, recuceriseră Mesopotamia, iar acest pretext 

se potrivea de minune ambiților lui Septimius Severus. Campania partică rezolva de minune 

două probleme ce țineau de propagandă imperială și de nevoia de a umple visteria.  

  Sub aspect propagandistic Septimius Severus, învingător în atâtea lupte până atunci, nu putea 

totuși celebra un triumf, căci toate victoriile sale fuseseră contra romanilor. Finanțele imperiului 

                                                           
1 Cassius Dio, Cartea LXXIV, 2 
2 Campbell 2005, pg. 4. 
3 Ibidem, pg. 5. 
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erau grav afectate de războiul civil și de excesele financiare ale ultimilor împărați. Iar când nu ai 

bani și ești o mare putere războiul este una din soluții. 

 Prin urmare este pornită o nouă campanie în  Orient, la 28 Ianuarie 198 împăratul anunță oficial 

cucerirea Parthiei, urmată de transformarea Mesopotamiei în provincie romană. Această 

cucerire îi aduce un nou titlu, pe cel de Parthicus Maximus.   

 În linii mari acestea sunt faptele istorice ( cu doza lor de convenționalism ) ce au dus la 

ascenisunea la putere a lui septimius Severus și i-au marcat prima parte a domniei. Ele pot fi 

regăsite în orice carte ce tratează epoca lui Septimius Severus și instaurarea noii dinastii.  

 Indiscutabil însă, odată cu anul 193 pChr ”anul celor cinci împărați”, centrul de greutate al 

imperiului s-a regăsit, pentru o vreme, în răsărit. Legiunile de aici s-au aflat în mijlocul 

evenimentelor, iar la doar câteva sute de km de Moesia Inferior și Dacia ( teritoriul actual al 

României), s-a desfășurat acum unul din principalele evenimente ale războiului civil din anii 

193-195 pchr. Este imposibil ca titanica confruntare dintre Septimius Severus și rivalii săi, 

Didius Iulianus, Pescennius Niger și Clodius Albinus, să nu fi creat mutații , să nu fi generat 

mișcări politice și sociale, să nu fi lăsat urme majore. Istoriografia românească a trecut în 

general ușor peste epoca lui Septimius Severus, pe fondulul unei situații locale aparent liniștite, 

lipsită de convulsii militare. Raritatea tezaurelor monetare din vremea lui Septimius Severus a 

redus concluziile numismaților, arheologilor, a istoricilor români în general, la sintagme de 

genul: ”o periodă de liniște, prosperitate etc”4. Mai mult decât atât, interesul istoric arareori a 

depășit granițele teritoriale ale României moderne. Nici istoriografia europeană ( până în urmă 

cu câțiva ani5)  nu și-a bătut prea tare capul cu zona Pontică, considerând ( probabil ) acest 

spațiu ca fiind unul periferic, poate chiar irelevant pentru istoria imperiului roman.  

 Din păcate ”liniștea epocii” a îndepărtat istoriografia de o întrebare legitimă: cum a fost 

asigurată securitatea frontierei nordice a imperiului între 193-197 pChr? Asta în condițiile în care 

armata romană de la frontiera Dunăreană, împreună cu legiunile de pe Rin6,  s-a aflat inițial în 

alertul marș către Roma, ulterior fiind dislocată în orient ( în zonele de conflict cu Pescennius 

Niger ), pentru ca apoi  să fie dusă din nou în occident ( contra lui Clodius Albinus) pentru a 

participa în final și la campania parthică. Dar tocmai această liniște ascunde evenimente și fapte 

politice cel puțin la fel de interesante ca cele asurzitoare prin zăngănitul armelor. 

  Scrierile istoricilor rămân în general sărace în informații legate de jocurile politice locale și de 

cum și-a asigurat Septimius Severus flancul Nordic .  

                                                           
4 Pentru Moesia Inferior a se vedea spre exemplu: Suceveanu&Barnea 1991, pg. 32 (”Le redressement de la 
Dobroadja romaine, comme d'ailleurs de l'Empire en général, commence toujours sous le règne de Marc Aurèle 
pour atteindre l'apogée sous celui de Septime Sévère et de ses fils.”).  
5 În ultimii ani interesul pentru zona nord-vest pontică a crescut, diverse proiecte europene, ar fi de amintit cele  
din Nord- Vestul Europei ( Danemarca - http://www.pontos.dk/ )  , ocupându-se de cercetări arheologice și 
numismatice, desfășurate însă, cu precădere, în cetățile-orașe bosporane de coastă.  
6 Campbell 2005, pg. 3, a se vedea și nota 6 unde se arată pe baza evidențelor numismatice ( emisiunile monetare 
cu revers legionar ) că Septimius Severus  a fost inițial susținut de cel puțin cinsprezece-șaisprezece legiuni din 
provinciile Raetia, Noricum, Dacia, Pannonia, Moesia și Germania .  

http://www.pontos.dk/
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  Însă izvoare directe și indirecte ( epigrafice și numismatice ) permit o recompunere interesantă 

a amplelor acțiuni politice întreprinse în zona Pontului Euxin, acțiuni ce i-au dat posibilitatea lui 

Septimius Severus să câștige puterea în confruntarea sa directă cu ceilalți competitori: Didius 

Iulianus, Pescennius Niger și ulterior D. Clodius Albinus. Pentru aceasta, mai departe, vom 

încerca o recompunere a tabloului istoric, de la hotarul nordic al imperiului, așezând cap la cap 

diverse informații istorice, plecând de la situația generală din anii 80 ai secolului II pChr. 

   Conform scrierilor antice ( Historia Augusta, Dio Cassius, Herodian ) la sfârșitul războaielor 

marcomanice barbarii nu erau încă definitiv înfrânți, iar luptele continuau în prezența împăratului 

Marcus Aurelius, aflat în zonă însoțit de fiul său, viitorul împărat, Commodus. La 17 Martie 180 

împăratul Marcus Aurelius moare, cel mai probabil în orașul Vindobona pe Dunăre (Viena 

actuală ). Commodus, rămas singur împărat la conducerea imperiului, mai zăbovește la 

frontiera dunăreană doar câteva luni, după 

moartea ilustrului său părinte. 

  Cu toate că, așa cum arată sursele antice, 

mersul războiului era net favorabil romanilor, 

tânărul împărat Commodus (atras de viața de la 

Roma) pune capăt acestui sângeros război, nu 

prin înfrângerea totală a barbarilor ( triburile 

germanice, marcomani, sarmați, cvazi, costoboci 

etc ), ce puseseră imperiul în pericol, ci prin plata 

de stipendii. Acesta este momentul în care, din 

imperiu spre barbaricum, se scurge o cantitate 

uriașă de denari romani7.    

  

Septimius Severus. Muzeul de arheologie din 

Thessalonic. 

 

 O serie de fapte premergătoare anului 193 pChr  

sunt foarte importante pentru înțelegerea situației 

și a evenimentelor din zona geografică în discuție în perioada ce a urmat.  

   În 191 pChr Septimius Severus este numit guvernator al Pannoniei Superior, la recomandarea 

lui Laetus ( comandantul pretorienilor ce ulterior se va afla în conspirația ce-l va ucide pe 

Commodus ). Pentru Severus fiind, așa cum remarca Anthony R. Birley,  prima dată când 

                                                           
7 Bursche 2002, 3 (ed. electronică): ” The period of their outflux from the Roman Empire was very short, from 
Marcus Aurelius until the first years under Septimius Severus. This stream of silver coinage is a reflection of 
political contacts between the Roman Empire and Northern Barbarians. Second-century denarii crossed the Roman 
frontier as part of tribute payments made by the emperors to nobiles or reguli — the leaders of superiores barbari, 
that is, of Barbarians living at a greater distance from the borders of the empire. 
Written sources, especially Cassius Dio, repeatedly mention tributes paid by Romans during and after the 
Marcomanic Wars.” 
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îndeplinea o funcție pe Rhine sau Dunăre8. În anul 192 pChr  în Dacia este numit guvernator Q 

Aurelius Polus Terentianus și el fiind cel mai probabil tot de origine africană.  Astfel la frontiera 

dunăreană se conturează o adevărată partidă africană. 

 Tot acum ( sau puțin mai târziu ) este numit guvernator al Moesiei Inferior Publius Septimius 

Geta ( fratele lui Septimius Severus )9, marele personaj din umbră al evenimentelor ce vor 

urma.  

Lipsa totală de experiență a lui Septimius Severus, în ceea ce privește situația locală la frontiera 

Dunăreană, era însă deplin compensată de experiența anterioară a fratelui său Geta. Acesta 

fusese, cândva în jurul anului 175 pChr, legatul legiunii I Italica cantonată în Moesia Inferior10, 

servind, cel mai probabil, sub comanda guvernatorului Pertinax, viitorul împărat de după 

uciderea lui Commodus11.  

  La puțină vreme după ce devenise legatul acestei legiuni moesice, Geta a fost cooptat ca 

”preot” în collegium fetiales12. Această poziție era una  deosebit de influentă. Datoria membrilor 

colegiului ( fetiales) fiind cea de consiliere în afaceri externe și tratate internaționale, ei fiind 

folosiți ca mesageri sau ambasadori13. Prin urmare ne putem da lesne seama că P. Septimius 

Geta era un fin cunoscător al situației din zona Nord și Vest Pontică, având bune legături 

externe, iar acest fapt se va vedea în cursul evenimentelor din anul 193 pChr și în cele ce au 

urmat după aceea.  

  Privite astfel lucrurile devine evident că personajul cheie în înțelegerea evenimentelor din zona 

nord și vest pontică de la sfârșitul secolului II trebuie să fi fost  P. Septimius Geta. Mai departe o 

să vedem că parcursul evenimentelor confirmă pe deplin această supoziție.  

 Pentru introducerea în atmosfera momentului și înțelegerea conjuncturii istorice ne vedem 

nevoiți să reluăm pe scurt episodul anului 193 pChr. La 31 Decembrie 192 Commodus, ultimul 

împărat al dinastiei antoninilor este asasinat de o  conspirație a câtorva apropiați ( comandantul 

gărzii pretoriene Laetus, amanta împăratului etc ). A doua zi este proclamat împărat Publius 

Helvius Pertinax . Totodată începea unul din cei mai dramatici ani ai imperiului roman, rămas în 

istorie ca ”anul celor cinci împărați”. După numai 86 de zile, la 28 Martie 193, garda pretoriană îl 

asasinează pe împăratul Pertinax, iar prefectul pretoriului Aemilius Laetus ( cel ce-l 

                                                           
8 Birley 1989, pg. 83 
9 Ibidem, loc. cit. 
10 Birley 1989, 54.  
11 De altfel Severus Geta  (mult mai activ politic decât fratele său ) era o veche cunoștință a lui Helvius Pertinax, 
devenind probabil un familiar al acestuia, încă din anii 160, pe vremea când era tribun al Legiunii II Augusta în 
Britania ( Birley 1989, pg. 39 ) .   
12 Birley 1989, 54. 
13 Pentru rolul acestui colegiul a se vedea McGeough 2004, pg. 196 sau on-line în Wikipedia: ”A fetial (Latin plural 
fetiales) was a type of priest in Ancient Rome. They formed a collegium devoted to Jupiter as the patron of good 
faith. The duties of the fetials included advising the senate on foreign affairs and international treaties, making 
formal proclamations of peace and of war, and confirming treaties. They also carried out the functions of traveling 
heralds or ambassadors. One of the fetiales, named pater patratus, was appointed as the fetials' spokesman”.  (cf. 
Wikipedia în limba engleză la 05.01.2016, link direct:  https://en.wikipedia.org/wiki/Fetial ). Pentru rolul și 
importanța colegiilor în societatea roamană a se vedea și Cizek 1998, pg. 28-31.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fetial
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recomandase anterior pe Septimius Severus pentru postul de guvernator al Pannoniei Superior 

) organizează scoaterea tronului imperial la licitație. Câștigătorul, Didius Iulianus, va fi împărat la 

Roma doar pentru nouă săptămâni. În acest timp trupele din Pannonia îl aclamă, la Carnuntum 

( Austria de azi ), pe Septimius Severus ca imperator la 9 Aprilie 19314.  

 După aclamație Septimius Severus pornește în marș forțat către Roma, dar, face acest lucru, 

potrivit lui Herodian,  abia după ce: ”trimise solii în provinciile învecinate și către toți conducătorii 

neamurilor de la miazănoapte supuse Romei, și îi atrase cu ușurință de partea lui prin cuvinte 

de mare nădejde”15.  

 Indiferent cât de bun ar fi fost în alegerea cuvintelor, indiferent cât de convingător ar fi fost 

Septimius Severus,  graba cu care acceptă ”neamurile de la miazănoapte” să se afle de partea 

lui este cât se poate de suspectă și demonstrează o premeditare a actului de la 9 Aprilie 193 

pChr.  Cel mai probabil prin intermediul lui P Septimius Geta, guvernator al Moesiei Inferior la 

acel moment, a fost atras regatului Bosporan, clientelar Romei (aflat în Nordul Mării Negre în 

imediata vecinătate a Moesiei), de partea lui Septimius Severus.  

Premeditarea aclamației de la 9 Aprilie 193 este evidentă și prin faptul că, Septimius Severus a 

așteptat mai întâi ca fii săi ( reținuți drept garanție la Roma ) să se afle în siguranță iar abia apoi 

a pus în scenă proclamarea sa ca imperator16. Mai mult există indicii că și preparativele pentru 

marșul asupra Romei începuseră înainte de proclamație17.  

 Proclamarea lui Niger ca împărat la Antiochia a complicat evident lucrurile și la împins pe 

Septimius Severus să-și asigure colaborarea lui Clodius Albinus, ce guverna Galia și Britania. 

Acestuia i s-a propus titlul de Caesar și împărțirea conducerii imperiului. Acceptarea acestei 

propuneri  a adus Vestul imperiului  de partea lui Septimius Severus.  

 Marșul lui Septimius Severus către Roma nu putea însă continua decât cu securizarea flancului 

Pontic. În acest context trebuie înțeleasă acțiunea militară desfășurată de Regatul Bosporan ( 

aflat de partea lui Septimius Severus) în zona Mării Negre, în anul 193 pChr.   

 Acum , în anul 193 pCHr ( potrivit inscripției de la Tanais18 ), regele bosporan Sauromates II ( 

174-211 pChr ) întreprinde, în zona Mării Negre, o dublă acțiune militară victorioasă: terestră 

contra Sciților și triburilor Sirachi în Nord  și navală,  prin care supune întreg tărâmul Tauric ( 

Crimeea )  şi face marea sigură pentru transportul corăbiilor ce merg în Pontus și Bithynia ( 

două provincii romane aflate pe litoralul sudic al Mării Negre în Asia Mică )19. 

 Acțiunea bosporană din 193 pChr, prin care se afirmă puterea acestui regat în bazinul Pontic, 

este cea care i-a permis lui P. Septimius Geta să disloce din armata provinciei de graniță 

                                                           
14 Birley 1989, pg. 97. 
15 Herodian, Cartea a II-a, cap, IX ( pg. 66 la ed. Românească).   
16 Birley 1989, pg. 97. 
17 Birley 1989, pg. 98. 
18 inscripția CIRB (Corpus inscriptionum regni Bosporani), nr. 1237. 
19 Minns 1913, pg. 606. 
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Moesia Inferior o importantă forță militară, pe care o trimite în Tracia în întâmpinarea pe uscat a 

armatelor lui Niger. În acest fel fiind blocată posibila înaintare terestră a lui Niger în Europa. 

 Această amplă strategie i-a permis lui Septimius Severus să lupte, pentru moment, contra  unui 

singur rival intern, Didius Iulianus.  

  Fără a pierde timpul, după îndepărtarea lui Didius Iulianus de la conducerea imperiului  și 

câștigarea puterii politice la Roma, Septimius Severus pornește pe uscat, către est, pentru a 

tranșa și situația din Orient20. 

 Deși efectuate în scurt timp, pregătirile pentru campania contra lui Niger s-au făcut, potrivit lui 

Herodian, ”cu cea mai mare băgare de seamă”. Astfel ”mări efectivul (armatei) cu trupe adunate 

de pretutindeni” și ”alcătui o flotă, își îmbarcă hopliți pe toate triremele de care dispunea în 

Italia, dându-le drumul să plece pe mare”21.  

 Din Pontul Euxin ( acum controlat de bosporani ) și până în Siria ( centrul puterii lui Pescennius 

Niger) nu era decât un pas. Privind situția geopolitică a anului 193 din zona bazinului Mării 

Negre nu putem să nu găsim similarități cu cea actuală, în care Rusia după anexarea Crimeei 

își poate exercita puterea în Mediterana prin participarea activă la luptele din Siria. Prin urmare 

direcțiile de manifestare a puterilor locale rămân în linii mari aceleași și după aproape două 

milenii.  

 Implicarea regatului bosporan, în confruntările interne din imperiu, de partea lui Septimius 

Severus, nu putea fi decât rezultatul operei diplomatice a lui P Septimius Geta. Operă ce viza, 

în primul rând, asigurarea securității Moesiei, în condițiile în care o bună parte a armatei romane 

din provincie era, așa cum am văzut mai sus, deplasată către sud pentru confruntările cu 

armata lui Niger. Este cât se poate de evident că manifestarea puterii bosporane în Pontul 

Euxin nu s-a putut face decât cu acordul romanilor aflați de partea lui Severilor și în numele lor. 

Titulatura lui Sauromates II este foarte sugestivă în acest sens: ”Tiberius Julius Sauromates II 

Philocaesar Philoromaios Eusebes ( Tiberius Julius Sauromates II, iubitor al Romei, iubitor al 

Cezarului, cel mai pios”22.  

  Indicii numismatice sugerează o prezență bosporană și la Histria în primii ani ai lui Septimius 

Severus ( seriile monetare I și II datate în anii 193-209)23. Histria, cetate grecească cu un statut 

aparte în provincia Moesia Inferior (civitas libera et immunis)24, controla și un întins teritoriu în 

nordul provinciei romane aproape de Dunăre25.  

 

                                                           
20 Birley, pg. 108.  
21 Herodian, cap. XIV, pg. 73 (ed. românească ).  
22 A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius_Julius_Sauromates_II .  
23 Beldianu 2014, pg. 93-106. 
24 Matei-Popescu 2013, pg. 204 și 226.  
25 Suceveanu&Barnea 1991, pg. 45-47.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius_Julius_Sauromates_II
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Denar bosporan emis de Sauromates II. Pe revers se poate vedea chipul împăratului Septimius 

Severus. 

Dacă această prezență s-a tradus și printr-un control efectiv al cetății de către regatul bosporan 

înseamnă că am avea de a face cu o implicare bosporană efectivă și în asigurarea securității 

gurilor Dunării și prin urmare chiar a provinciei romane Moesia Inferior.   

 

Emisiune monetară ( RIC 56 ) bătută de Septimius Severus în anul 194 pChr la Roma, ce 

invocă una din preocupările noului regim: securitatea publică (SECVRITAS PVBLICA )  
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Harta bazinului Mării Negre din anul 193 pChr. Cu săgeți pline sunt indicate acțiunile regatului 

Bosporan documentate istoric, iar cu săgeți întrerupte cele presupuse pe baza unor dovezi 

numismatice. Cu X sunt notate principalele lupte dintre Septimius Severus și Pescennius Niger  

 În securizarea de către flota bosporană a rutei navale către Bithynia pot fi văzute evident și 

interese comerciale locale, dar în condițiile evenimentelor din zonă, devine clar că avem de a 

face cu un interes strategic major, de asigurare a suportului maritim din Nordul Mării Negre 

pentru armata lui Septimius Severus, implicată în luptele din  Asia Mică. Aici regăsim din nou 

rodul experienței anterioare a lui P. Septimius Geta și implicit o posibilă dovadă indirectă a 

implicării acestuia. Căci, în vremea războaielor marcomanice, Geta fusese curator al Anconei ( 

169-170 pChr ), chiar în vremea în care drumurile terestre erau blocate iar menținerea rutelor 

maritime peste Adriatica erau vitale pentru proviziile ce traversau de la Ancona la Salonae ( 

Split ) în Dalmația26.       

                                                           
26 Birely , pg. 49.  
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 Informație privind acțiunile bosporane din anul 193 pChr îl face pe Everett Wheeler să ridice 

două întrebări: ”unde era classis Pontica - flota romană din Marea Neagră?” și ”oare Roma a  

abandonat culoarele maritime din Crimeea flotei bosporane?”27.  

 Flota romană din Pont se găsea, la acel moment, implicată, atât în asediul Bizanțului ( ce va 

dura până în anul 195 pChr ) cât și foarte probabil în acțiunile militare din Orientul Apropiat.    

Implicarea și rolul lui P. Septimius Geta în toate aceste acțiuni din Moesia și din bazinul Pontic 

se desprinde și dintr-un episod relatat în Historia Augusta.  Pe drumul către orient Septimius 

Severus se întâlnește la Naissus28 cu fratele său P. Septimius Geta, și potrivit HA ( Severus 8 ) 

”l-a sfătuit să se mulțumească cu provincia ce-i fusese încredințată și să nu spere la altceva”. 

Putem deduce din acest mesaj lacunar că Geta spera la o împărțire a puterii imperiale alături de 

fratele său. Iar acestă speranță nu putea veni decât din rolul major deținut de fratele împăratului 

în desfășurarea evenimentelor, cel puțin a celor din zona vest și nord pontică.   

  La o dată necunoscută, dar nu la mult timp după ”anul celor cinci împărați, P. Septimius Geta 

devine guvernator ( legatus ) al Daciei. Nu știm dacă această mutare a avut loc pentru a reduce 

influența acestuia în zona Pontică sau datorită altor rațiuni politice. În 203 el este deja la Roma, 

deținând calitatea de consul. Foarte interesant este faptul că momentul părăsirii Daciei de către 

P. Septimius Geta, pentru a prelua funcția de consul la Roma, coincide ( în linii mari ) cu 

momentul încetării masive a pătrunderii denarului roman în barbaricum, cel puțin în zona aflată 

la Nord de Dacia și Moesia Inferior, pe valea râului Nipru ( a se vedea capitolul următor al 

acestei lucrări ). Dacă întradevăr așa au stat lucrurile și între încetarea plății stipendiilor către 

barbari și plecarea lui Geta din zona frontierei nordice există o strânsă legătură, devine evident 

că rațiunea de încetare a acestor plăți a avut un scop cel mai probabil meschin. Încetarea 

plăților către barbari având menirea de a ține legiunile de la graniță implicate în conflicte locale, 

astfel fiind îndepărtat riscul apariției în zonă a unor noi uzurpatori.   

 Undeva în jurul anului 203-204 acest frate a lui Septimius Severus moare, iar amintirea lui 

începe a păli. Nu știm condițiile morții lui P. Septimius Geta dar, informațiile că acesta îl ura pe 

comandantul gărzii pretoriene ( cu care a împărțit consulatul din anul 203 pChr ) Gaius Fulvius 

Plautianus – apropiat al lui Septimius Severus și socrul lui Caracalla (fiului împăratului) – ar 

putea indica un posibil asasinat. Dacă cu adevărat așa au stat lucrurile, înseamnă că fraticidul a 

fost o trăsătură definitorie a Severilor încă de la primul împărat al dinastiei.   

 Biografia lui P. Septimius Geta ( fratele împăratului Septimius Severus și unul din marii actori 

politici ai anului 193 și a perioadei imediat următoare ) este, așa cum am văzut, în linii mari 

cunoscută. Nu acelaș lucru se poate spune însă despre chipul lui, ce pare a fi acum cu totul 

uitat.  

                                                           
27 Wheeler 2012, varianta on-line ( a se vedea bibliografia ). ” Unless Sauromates II has exaggerated, where is the 
classis Pontica? Has Rome abandoned the sea lanes to the Crimea to the Bosporan navy?”   
28 Birley, pg. 109. 
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 Friza a arcului de la Leptis Magna fotografiată înainte de al doilea război mondial ( sus ) și 

starea actuală ( jos ). În centrul frizei: Septimius Severus dând mâna cu fiul său mai mare 

Caracalla în fața fiului mai mic Geta. În stânga lor se află P. Septimius Geta (fratele împăratului 

) și prefectul pretoriului Plautianus. 

  Busturile antice ale principalilor actori ai anului 193 pChr , Septimius Severus și ceilalți patru 

împărați din ”anul celor cinci împărați”, se regăsesc în mai toate marile muzee ce au colecții 

arheologice romane. Multe sunt și busturile prefectului gărzii pretoriene Gaius sau Lucius 

Fulvius Plautianus. Lipsesc însă cele ale lui P. Septimius Geta, omul de care au depins multe 

din succesele împăratului Septimius Severus din acel fatidic an. Este foarte probabil ca 
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memoria lui să fi fost ștearsă din inscripții din cauza confuziei de nume, cu fiul cel mic al 

împăratului Septimius Severus,  numit și el tot P. Septimius Geta29. 

 

Friza sacrificului de pe arcul de la Leptis Magna. Personajul aflat în stânga taurului sacrificat a 

fost identificat ca fiind P. Septimius Geta -  fratele împăratului. 

 Doar pe câteva din frizele arcului de triumf al lui Septimius Severus de la Leptis Magna din 

Nordul Africii ( Libia ) poate fi identificată persoana fratelui împăratului Severus. Din nefericire, 

în anii celui de al doilea război mondial, chipul acestuia, de pe una din frize arcului, a fost 

furat30.  

 Fotografii mai vechi ale frizei mutilate, dar și o a doua friză a arcului de la Leptis Magna ( cea în 

care este prezentată scena sacrificului 31) permit vizualizarea figurii acestui frate al împăratului. 

P. Septimius Geta are părul creț, o față prelungă și o barbă tunsă (fără șuvițe ”severiene”). 

Vârstă lui este apropiată de cea a lui Septimius Severus.   

  Acestor singure două imagini ( din care una acum pierdută) ale lui P. Septmius Geta ( fratele 

împăratului) ar putea să li se adauge o a treia  provenind de pe o emisiune monetară a cetății 

Histria (Moesia Inferior).   Pe reversul emisiunii monetară histriană (SS-S2T332), din seria 

cronologică II dedicată împăratului Septimius Severus ( datată larg în anii 198 – 209 pChr ), se 

găsește un personaj călare, în galop, spre dreapta, ce ține în mâna dreaptă o lance cu vârful 

                                                           
29 Geta ( fiul lui Septimius Severus) a suferit una din cele mai violente damnatio memoriae, după 

asasinarea sa ( la 26 December 211 ) de către fratele său mai mare, împăratul Caracalla.  
30 http://www.livius.org/le-lh/lepcis_magna/arch_severus.html    
31 http://www.livius.org/le-lh/lepcis_magna/arch_severus3.html  
32Beldianu 2014, pg. 127. 

http://www.livius.org/le-lh/lepcis_magna/arch_severus.html
http://www.livius.org/le-lh/lepcis_magna/arch_severus3.html
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îndreptat în jos. În exergă, cu litere grecești, este dezvăluită identitatea călărețului: ”ΓЄTΛC K” ( 

Geta Caesar ).  

 

 

Emisiune monetară histriană ( SS-S2T3 ) având pe revers un enigmatic călăreț cu barbă și 

legenda ”Geta Caesar” ( imaginiile de pe rândul de sus și cea din dreapta jos ) și P. Septimius 

Geta – fratele împăratului – în reprezentările de pe frizele arcului de la Leptis Magna ( stânga și 

centru jos ). 

    Starea de conservare a puținelor exemplare cunoscute din această emisiune33 nu permite 

însă vizualizarea detaliilor fine. Cu toate acestea se poate lesne observa că personajul în 

discuție este unul matur, având o față prelungă, terminată cu o barbă scurtă. Pe cap el poartă o 

diademă. 

  Diadema nu este cunoscută de iconografia monetară oficială a lui Septimius Severus ( sau a 

celor doi fi ai săi ). Dar, în celebra pictură expusă la Antikensammlung – Berlin - realizată în 

jurul anului 200 pChr - ce-i patru membrii ai familiei (Septimius Severus, Iulia Domna și cei doi 

fii: Caracalla și Geta) apar purtând pe cap diademe de aur în formă de cununi împodobite cu 

pietre prețioase34. Prin urmare diadema purtată de personajul nostru nu este chiar un element 

insolit, decât în imagistica monetară din anii 193-211pChr.  

                                                           
33 Pentru comparație și ilustrare au fost folosite imaginile a trei monede din această emisiune ( fotografia publicată 
de Pauker în 1939, fotografia monedei din colecția BNR și fotografiile unei a treia monede inedită, aflată într-o  
colecție privată) , a se vedea:  Beldianu 2014, loc. cit.. 
34 Bastien 1992, pg. 146. 
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 La o primă vedere emisiunea în discuție pare a face referire la investirea lui Geta ( fiul cel mic 

al împăratului Septimius Severus ) cu titlul de Caesar. Însă o evaluare mai atentă poate duce la 

constatarea că personajul de pe reversul emisiunii histriene nu poate fi acest fiu  al împăratului.  

 La momentul primirii titlului de Caesar ( anul 198 pCHr ), Geta fiul lui Severus, era un copil de 

doar nouă ani ( se născuse la 7 Martie 189). Că această emisiune histriană este din aceea 

vreme și nu mai târzie ( în portretele târzii Geta fiul lui Severus apare și el cu o barbă scurtă ), o 

demonstrează (prin comparație) o altă emisiune histriană35 bătută pentru Geta Caesar, în 

acelaș timp cu emisiunea ce-l are pe revers pe misteriosul călăreț ( însoțit de legenda ” GETA 

K(aesar)” ). Pe aversul acestei monede se regăsește o efigie tipică pentru Geta la momentul 

numirii sale ca Caesar, adică cea a unui copil.  

  Prin urmare devine evident că personajul matur, cu barbă, de pe reversul emisiunii histriene 

este altcineva.  Să fie de fapt vorba de fratele lui Septimius Severus?  Iar mențiunea ”Geta 

Caesar” să se refere la acea speranță neîmplinită a acestuia, de care vorbește Historia 

Augusta?  Este foarte posibil! 

 De luat în calcul ar mai putea fi și ipoteza unei confuzii între Geta fiul și Geta fratele 

împăratului,  iar ca urmare a acestei confuzii să fi fost folosită ( la emisiunea histriană) o 

imagine inspirată de cea a lui P. Septimius Geta ( fratele împăratului Severus) – ce copia poate 

chiar un monument local dedicat acestuia - pentru a ilustra momentul primirii de către Geta (fiul) 

a titlului de Caesar.   

 Sunt bineînțeles doar ipoteze, care necesită însă fiecare dovezi suplimentare. Apariția în viitor 

a unor exemplare din această emisiune monetară, aflate într-o stare de conservare mult mai 

bună, va permite cu siguranță observații mai amănunțite, ce vor ajuta la stabilirea certă a 

identității  enigmaticului călăreț.    

 

 

                                                           
35 Beldianu 2014, G-S1T1. 
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Câteva considerații legate de circulația monetară în Nord-Estul 

Imperiului Roman în vremea împăratului Septimius Severus36 

  

 

   Alexander Bursche găsește că masiva pătrundere din sec. II pChr a denarului roman în 

barbaricum are loc într-un interval scurt, din vremea lui Marcus Aurelius până în primii ani ai lui 

Septimius Severus, ca tribut plătit de romani în timpul și după războaiele Marcomanice37. În 

opinia aceluiaș cercetător ”afluxul de denari în barbaricum încetează odată cu ajungerea lui 

Septimius Severus la putere, pentru că nu  mai existau rațiuni ca aceste plăți să continue”38. 

Fraza destul de ambiguă cere detalieri și naște întrebări. Când anume în vremea lui Septimius 

Severus  încetează pătrunderea denarului în barbaricum? De ce nu mai exista rațiunea acestor 

plăți sau care era motivul real al încetării lor? 

  Piața licitațiilor on-line sau forumurile internaționale de discuții pe teme de numismatică antică 

( www.forumancientcoins.com ) au fost invadate în anii trecuți de o multitudine de monede ( în 

majoritatea lor denari romani imperiali), găsite în Ucraina, de regulă cu ajutorul detectoarelor de 

metale.  

 Denarii romani proveniți din Ucraina39 ( prezentați pe internet ) sunt în acord cu afirmația lui Al. 

Bursche, momentul emiterii lor nedepășind (decât excepțional) anii domniei lui Septimius 

Severus. Mai mult decât atât, pentru acest împărat numărul denarilor găsiți în Ucraina este  

vizibil mai mic decât cel al denarilor emiși pentru împărații sec. II pChr.  

                                                           
36 Acest material reprezintă varianta revăzută și completată a comunicării susținută la al III-lea Congres 
Internațional de Numismatică din România Postbelică – Brașov 2016, și publicată în Anuarul Asociației 
Colecționarilor din Sălaj ( a se vedea în bibliografia lucrării  Beldianu 2016 ). 
37 Bursche 2002, 3 (ed. electromică): ” The period of their outflux from the Roman Empire was very short, from 
Marcus Aurelius until the first years under Septimius Severus. This stream of silver coinage is a reflection of 
political contacts between the Roman Empire and Northern Barbarians. Second-century denarii crossed the Roman 
frontier as part of tribute payments made by the emperors to nobiles or reguli — the leaders of superiores barbari, 
that is, of Barbarians living at a greater distance from the borders of the empire. 
Written sources, especially Cassius Dio, repeatedly mention tributes paid by Romans during and after the 
Marcomanic Wars.”  
38 Ibidem, loc.cit, ”Once Septimius Severus had come into power, there was no more reason to continue such 
payments.” 
39 Mulțumiri speciale d-lui Andrey Reznik pentru toate informațiile și fotografiile furnizate.  

http://www.forumancientcoins.com/
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 De curând, cercetătorii A. Dymowski și K. Myzgin40, au publicat un foarte interesant material în 

care este dezbătută problematica tezaurelor de denari romani imperiali găsite în barbaricum . 

Studiul celor doi cercetători arată că pentru teritoriul Ucrainei ( zona fluviului Nipru )41 tezaurele 

monetare  se încheie cu emisiuni din timpul împăratului Commodus sau în primii ani ai lui 

Septimius Severus42. Analiza fenomenul pătrunderii denarului roman în barbaricum este 

continuată de cei doi prin studiul tipologic al tezaurelor, sub aspectul structurii lor pe emitenți și 

al datei finale a ultimelor emisiuni prezente în acestea. Metoda are cu siguranță acuratețea dar 

și limitele sale.  

 Plecând de la un lot de denarii pentru Septimius Severus găsiți în Ucraina vom încerca mai jos 

să propunem o altă abordare a fenomenului pătrunderii denarilor romani în acest spațiu. 

 Pentru aceasta, în catalogul modestului nostru studiu, ce se regăsește la finalul materialului, 

ne-am străduit să adunăm cât mai multe din monedele apărute pe internet, ca fiind găsite în 

Ucraina, limitându-ne însă doar la cele din vremea lui Septimius Severus, atunci când a avut loc 

finalul procesului de masivă pătrundere a denarului roman în barbaricum. 

 Prin urmare a rezultat un lot de 21 monede, din perioada 193-211 pChr, ce provin în principal 

din regiunea Cherkasy , câteva exemplare fiind găsite și în zone relativ învecinate ( regiunile 

Hmelnîțkîi – două monede, Ternopil – 2 monede,  Kiev – o monedă și Nikolaev – o monedă)43.  

 Acest modest lot permite aprecieri pe două direcții de cercetare numismatică. Prima este dată 

de structura pe ateliere emitente a monedelor emise în vremea lui Septimius Severus și ajunse 

în Ucraina, structură ce poate reprezenta un ”pattern” indicator al traseului urmat de monede 

pentru a ajunge aici. A doua direcție de cercetare se leagă de data finală a ”masivei pătrunderi 

a denarilor romani în barbaricum ” și posibilele semnificații istorice reale ale acesteia. 

  Lotul monetar se prezintă cât se poate de omogen în privința numerarului: nouăsprezece 

monede sunt denari romani ( 18 de argint și o piesă de bronz ), cărora li se adaugă două 

drahme cappadociene.  

  Împărații, în numele cărora s-au emis monedele acestui lot, sunt trei: Septimius Severus – 18 

denari și o drahmă, Caracalla – o drahmă și Clodius Albinus - un denar.   

  De aici lucrurile încep să devină interesante. Sub aspect cronologic, majoritatea pieselor ( nr. 1 

-18 ) sunt emise în perioada 193 – 201 pChr,  cel târziu 202 pChr ( dacă ținem cont de datarea 

largă, în intervalul 198-202 pChr, a piesei nr. 14 și a drahmei cappadociene pentru Septimius 

Severus), doar ultima monedă ( limes denarul de bronz ) situându-se în afara acestui interval 

cronologic, fiind vorba de o emisiune ce are terminus post quem anul 211 pChr44.  

                                                           
40 A se vedea: Dymowski et Myzgin 2014. 
41 Dymowski et Myzgin 2014, pg. 59, harta 1. 
42 Dymowski et Myzgin 2014, pg. 39 -41. 
43 Monedele au fost găsite în timp cu ajutorul detectorului de metale, fiind de regulă  înstrăinate pe măsura 
apariției lor. Acest fapt face să avem în cazul unor monede doar imaginea lor, fără alte date tehnice.  
44 Fiind vorba de un fals monetar antic el putea fi realizat oricând după baterea emisiunii oficiale copiate. 
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  Structura lotului pe ateliere monetare emitente prezintă valori incitante: 11 denari au fost bătuți 

la atelierul monetar din Roma, procentual în cadrul lotului ei reprezintă  52,38 %; 6  denari au 

fost emiși de atelierele monetare din Siria (28,57%)45, iar dacă acestora li se adaugă și cele 

două drahme bătute la Caesarea ( Cappadocia ) atunci procentul monedelor bătute în Orient se 

ridică la 38,09% din totalul monedelor lotului ucrainean, bătute în perioada 193-211pChr .  

Denarul pentru Clodius Albinus emis la Lugdunum și limes denarul ( ”copie” a unei emisiuni din 

capitală ), reprezintă procentual fiecare câte 4,76 % din totalul monedelor ce compun lotul. 

Dacă din acest lot luăm în discuție doar denarii bătuți pentru Septimius Severus atunci procentul 

emisiunilor orientale este de 33,33%.  

 

 Septimius Severus – Muzeul de 

arheologie Napoli – cca 204 pChr. 

 

  Emisiunile orientale (siriene) pot fi și ele 

cuantificate pe (fantezistele) ateliere locale 

astfel: cei  patru denari ”Emesa style” 

reprezintă 19,04% din total monedelor și 

50% din emisiunile orientale, în vreme ce 

cei doi denari ”Laodicea style”, la fel ca și 

cele două drahme cappadociene, reprezint 

câte 9,52% din totalul lotului sau câte 25% 

din emisiunile orientale.   

 Numărul relativ mic de monede ce 

compun acest lot face ca procentul de 

reprezentabilitate al atelierelor monetare 

emitente, în descoperirile din spațiul 

geografic aflat în discuție, să sufere 

modificări cu fiecare piesă nou apărută. Cu 

toate acestea suntem convinși că procentul 

mare de emisiuni orientale nu este, în 

acest caz, doar rodul hazardului și el se va 

păstra, cu oarece variații, indiferent de numărul monedelor, din vremea împăratului Septimius 

Severus, analizate ca fiind descoperite în Ucraina.   

 Care este semnificația acestor procente de reprezentabilitate a atelierelor monetare în loturile 

de monede din vremea lui Septimius Severus? Cu siguranță ele exprimă un pattern, o structură 

specifică dată de o anumită conjunctură istorică. Acest pattern poate arăta traseul urmat de 

monede pentru a ajunge într-un spațiu anume. În cazul tezaurelor patternul, dat de procentul 

atelierelor prezente, reprezintă structura specifică a numerarului ( sub aspectul atelierelor 
                                                           
45 Mai corect spus emise la atelierul monetar din Siria, atelier aflat cel mai probabil la Antiochia ( a se 

vedea capitolul III al acestei lucrări ).  
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emitente) din locul de acumulare al acestuia. Plecând de la această premiză vom încerca să 

comparăm mai jos structura lotului nostru cu  structura unor loturi de monede, provenind din 

descoperiri monetare din așezări antice sau cu cea a unor tezaure monetare, găsite în teritorii 

mai mult sau mai puțin învecinate cu spațiul ucrainean. Scopul demersului este acela de a 

identifica posibilele trasee urmate de moneda de argint (denarul roman dar și drahmele siriene ) 

pentru a ajunge în această parte a barbaricum-ului în vremea lui Septimius Severus, pornind de 

la procentul de reprezentatibilitate al monetăriilor orientale. 

 Comparația s-a făcut cu loturi monetare din situri arheologice dar și cu tezaure monetare, 

principalul criteriu de selecție nefiind data încetării locuirii pentru situri arheologice sau cea 

finală de îngropare pentru tezaure, ci doar prezența unui număr suficent de denari ( sau alte 

monede de argint) emiși în vremea lui Septimius Severus, care să permită calcule statistice 

privind structura pe ateliere emitente. Spre exemplu Romula Malva, cu doar doi denari publicați 

din vremea lui Septimius Severus ( amândoi fiind emisiuni orientale ), nu a putut fi luată în 

considerare pentru această comparație. 

 Partea cea mai nordică a Imperiului Roman, Dacia Porolissensis, aflată în imediata vecinătate 

a spațiului ucrainean, oferă un procent, al emisiunilor atelierelor monetare orientale, mult mai 

scăzut față de valorile lotului ucrainean. 

  Astfel situația descoperirilor monetare din zona castrului Arcobadara ( satul Ilișua, jud. Bistrița-

Năsăud) -  pe hartă notat cu C, este una ce pare a fi reprezentativă sub acest aspect.  Din cei 

26 denari pentru Septimius Severus46, 18 sunt emisiuni din capitala imperiului ( 69,23%), doar 3 

( 11,53 %) fiind emisiuni orientale, denari de ”Laodicaea”. Acestora li se adugă 5 emisiuni 

neprecizate ( 19,23 %). Interesantă este aici și absența emisiunilor de ”Emesa”, asta dacă nu 

cumva acestea se regăsesc printre cele neprecizate.  

Mergând către Sud procentul emisiunilor răsăritene de denari variază în loturile și tezaurele 

monetare, dar rămâne net sub valorile înregistrate în cazul lotului ucrainean. În descoperirile de 

la Porolissum ( pe hartă notat cu D )47 din cei 268 denari pentru Septimius Severus doar 18 sunt 

emisiuni răsăritene ( 14 denari ”de Emesa” și doar 4  ”de Laodicea ). Procentul emisiunilor 

orientale fiind în acest caz de doar 6,71%.  

 Pentru Dacia Porolissensis prezența într-un procent mic a emisiunilor de denari bătute de 

atelierelor orientale este confirmată și de tezaurele monetare. Tezaurului de la Deleu, Cluj-

Napoca ( pe hartă notat cu E ), compus din 1269 monede ( ce se termină cu emisiuni pentru 

Severus Alexander), prezintă 472 denari emiși pentru Septimius Severus și familia sa. Din 

aceștia 439 sunt  bătuți la Roma, 31 in monetăriile orientale, acestora li se mai adaugă două 

emisiuni hybrid fără atelier precizat48. Procentual emisiunile orientale, în cazul tezaurului de la 

Deleu,  reprezintă doar 6,55 % din emisiunile bătute pentru Septimius Severus și familia sa. 

                                                           
46 Găzdac&all 2011, pg 43-223, în total sunt catalogați 37 denari emiși în vremea lui Septimius Severus ( 26 denari 
pentru Septimius Severus și 11 pentru ceilalți membrii ai familiei );  a se vedea și Tab. 3 pg. 226 .  
47 Găzdac & all 2006, pg. 44-158. 
48 Găzdac&Găzdac, Cociș, Călian 2010, pg. 13. 
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 Dacia Apulensis pare a prezenta procente mai mari ale emisiunilor orientale de denari dar fără 

a ajunge la valorile lotului ucrainean. La Sarmizegetusa ( pe hartă notată cu F ), din cei 24 

denari pentru Septimius Severus49, cinci sunt emisiuni răsăritene ( trei emisiuni ”Emesa” și două 

ce poartă o identificare mai largă ”eastern mints”). Procentul emisiunilor răsăritene fiind aici unul 

destul de ridicat de 20,83%.   Depozitul monetar de la Vețel ( descoperit în apropierea castrului 

de la Micia, jud. Hunedoara -  pe hartă notat cu G), cu un total de 2090 monede, încheiat cu 

emisiuni de la Severus Alexandru, conține 11,48 % monede provenind din Orient. Distribuirea 

monedelor pe ateliere prezentându-se astfel: Laodicea 77, Antiochia 100 , Emessa 62, 

Cappadocia 150.   Tezaurul de la Jieț-Popi ( jud. Hunedoara -  pe hartă notat cu H)51, însumând 

75 monede de la Septimius Severus la Filip II ), conține 12 denari ( 16 %) pentru Septimius 

Severus, toți fiind emisiuni ale monetăria din Roma.  

  O situație deosebit de interesantă se conturează în zona montană a bazinului Oltului și spațiul 

învecinat, unde, un tezaur din județul Sibiu și două tezaure din județul Vâlcea au peste 30% 

emisiuni răsăritene de denari pentru vremea lui Septimius Severus.   

 Astfel în tezaurul de la Boița ( jud. Sibiu - pe hartă notat cu I), ce se încheie cu emisiuni de la 

Severus Alexander, din totalul de 183 denari, 23 (10,74%) sunt emisiuni orientale ( Antiochia 

16, Laodicea ad Mare 4, Emessa 1, Emessa și Laodicea 2 )52.  Dacă ne referim însă strict la 

emisiunile din vremea lui Septimius Severus, prezente în acest tezaur, procentul emisiunilor 

orientale este cu mult mai mare53. Cei 20 denari, emiși în perioada 193-211 pChr, au 

următoarea structură pe ateliere emitente: 60% emisiuni bătute la Roma, 30 % bătute de 

”Laodicea” și 10% bătute de ”Emessa”. Atelierele siriene având prin urmare un procent cumulat 

de 40% dn totalul monedelor bătute în vremea lui Septimius Severus.   

 

 

                                                           
49 Găzdac & all 2004, A se vedea  la sfârșitul lucrării: ”Overall catalogue of coin finds from Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa”.  
50 Dudău 2006, pg. 64. 
51 Lazin 1971, pg. 335-344. 
52 Dudău 2006, pg. 65. 
53 Dudău 2006, pg. 97, Structura emisiunilor din vremea lui Septimius Severus fiind următoarea: Septimius 

Severus - 10 denari (6 Roma, 3 Laodicea, 1 Emessa); Septimius Severus pentru Iulia Domna - 5 denari (3 

Roma, 2 Laodicea şi Emessa); Septimius Severus pentru Caracalla - 1 denar; Septimius Severus pentru Geta - 

4 denari (3 Roma, 1 Laodicea). 
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 Lotul de 779 denari și antonineni54, aflat la muzeul din Vâlcea, al  tezaurului descoperit la 

Stănești, Jud. Vâlcea55 ( pe hartă notat cu J ) conține 76 denari bătuți în perioada 193-211pChr, 

18 dintre aceștia fiind emisiuni orientale ( 23,68%). Dacă ne referim doar la emisiunile pentru 

Septimius Severus atunci situația se modifică. Din cei 41 denari pentru acest împărat, prezenți 

în tezaur, 27  ( 65,85 % ) sunt bătuți la Roma56, 11 (  26,83 %) au fost atribuiți atelierului 

”Emesa”, iar 3 denari ( 7,31 %) atelierului ”Laodicaea”57. Emisiunile siriene totalizează astfel 

34,14% din totalul monedelor pentru Septimius Severus.  

Tezaurul de la Olteni ( jud. Vâlcea -  pe hartă notat cu K)58, cu emisiuni de la Septimius Severus 

la Valerianus, conține 9 denari pentru Septimius Severus ( din totalul de 259 monede ce 

compuneau acest tezaur ). Din acești 9 denari 6 sunt bătuți la Roma, iar restul de 3 sunt 

emisiuni de Alexandria, ”Emesa” și ”Laodicaea” ( Siria ). Prin urmare emisiunile orientale 

însumează în acest caz 33,33 % din totalul monedelor pentru Septimius Severus.  

 Dacă adăugăm datelor de mai sus și faptul că din zona Olteniei provin și foarte puținele 

emisiuni de denari ai atelierului din Alexandria pentru Septimius Severus ( a se vedea 

comunicarea prezentată la simpozionul de la Bușteni 2015 )  putem spune că în zona montană 

și submontană a Oltului se conturează, sub aspect numismatic, o adevărată ”enclavă orientală”.  

Faptul este perfect explicabil dacă avem în vedere prezența aici a unor trupe romane auxiliare 

provenind din Siria ( spre ex. Cohors I Flavia Commagenorum, Numerus Surorum sagittariorum 

etc) și care, cel mai probabil, au adus cu ele, din locul de recrutare, monede din emisiuni locale.   

La Sud de Carpați, în zona Daciei Malvensis, patternul suporta din nou schimbări, dacă ar fi să 

luăm în calcul doar tezaurul de la Barza, ce oferă singurul lot de denari, din vremea lui 

Septimius Severus, semnificativ ca număr. Astfel în marele tezaur ( 1807 monede ) de la Barza 

(com. Dănești, jud. Dolj -  pe hartă notat cu L), încheiat cu monede de la Severus Alexander, 

din cele 403  monede, emise între 193 – 211 (212) pChr  pentru Septimius Severus59 și membrii 

familiei sale ( Iulia Domna60, Caracalla61, și Geta62 ) doar 13  sunt emisiuni siriene ( ”Emesa” – 3 

monede63 sau ”Laodiceea” – 10 monede64 ) ceea ce oferă un procent extrem de scăzut pentru 

atelierele orientale ( doar 3,22 %).  

                                                           
54 Tezaurul era format din 1127 monede romane de argint de la Hadrianus la Valerianus. 
55 Purece 2005, pg. 155-156.  
56 În catalogul lucrării 26 de monede la care se adaugă moneda nr. 52 ( de la pg.41 )  rămasă nedeterminată. În fapt 
fiind vorba de emisiunea RIC 27a ( revers  tip LIBERO PATRI ) bătută la Roma în anul 194 pChr.   
57 În catalogul lucrării fiind doar două monede atribuite acestui atelierului cărora li se adaugă moneda nr. 51 ( de la 
pg. 41 ) în fapt o emisiune de Laodicaea  prezentă și în colecția BP Murphy ( Sev-124).  
58 Mitrea 1971, pg. 115-142.  
59 Popilian, Gherghe 2003, 162 monede pentru Septimius Severus, în catalog monedele nr. 772-933. 
60 Ibidem, 62 monede Septimius Severus pentru Iulia Domna , în catalog de la nr. 934-995. 
61 Ibidem, 101  monede pentru Caracalla pînă în 211 pChr (inclusiv emisiunile anului 211 ) , în catalog de la nr. 996-
1095 și nr. 1168. 
62 Ibidem, 78 monede pentru Geta din anii 198 până în anii 210-212, în catalog de la nr. 1212-1289. 
63 Ibidem, monedele nr. 785, 786 și 805. 
64 Ibidem, monedele nr. 772, 783, 932, 1168, 1214, 1216, 1217, 1261, 1262 și 1263. 
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 La sud de Dunăre procentul denarilor, emisiuni orientale pentru Septimius Severus, prezintă 

valori mai mari în apropierea fluviului și a Mării Negre dar tinde spre zero pe măsură ce ne 

îndepărtăm de cele două ape. 

În tezaurul de la Tropaeum Traiani ( pe hartă notat cu B ), încheiat în anul 204pChr65, din cele 

51 de monede, emise în numele lui Septimius Severus, 6 denari sunt emisiuni orientale 

(siriene), adică un procent de doar 11,76 % ( patru fiind așa zise emisiuni de Emesa și două de 

”Laodiceea”66). Dacă  raportăm însă numărul emisiunilor orientale la totalul emisiunilor pentru 

Septimius Severus și familia sa ( Iulia Domna, Caracalla și Geta )67 procentul este și mai mic, 

doar 8,75 % ( respectiv 7 monede din 80 ). 

 Procentele tezaurului de la Tropaeum Traianii sunt relativ confirmate de cele ale unui alt tezaur 

din vecinătate. Astfel, în tezaurul de la Abrud  ( com. Adamclisi, Jud Constanța -  pe hartă notat 

cu M )68, încheiat cu monede de la Volusian, din cele 561 monede ( 560 denari și o drahmă ) 

emise pentru Septimius Severus69  ( fără a socoti și pe cele contemporane emise pentru ceilalți 

membrii ai familiei ) 37 sunt emisiuni siriene, adică un procent de 6,59%. Pe ansamblu însă 

valorile procentuale ale emisiunilor orientale sunt un pic mai ridicat, cei 68 denari emiși în Siria ( 

37 pentru Septimius Severus și 31 pentru Caracalla și Geta ca asociați ai primului ) 

reprezentând 8,22%  din totalul de 827 monede bătute în intervalul 193-211pChr, prezente în 

acest tezaur. Și acest tezaur ( la fel ca și cel de la Adamclisi )  conține o emisiune monetară 

siriană ce nu face parte din emisiunile monetare oficiale romane, fiind vorba de o drahmă a 

Caesareei Cappadociei bătută pentru Septimius Severus70 ( nr. 563 în catalog ).  

 Cele două tezaure de mai sus prezintă, pentru denarii orientali ( sirieni), un procent ( pentru 

jumătatea nordică a Moesiei Inferior)  apropiat de 8,5 %. Adică sub 10%, la fel ca și tezaurele 

din Dacia, cu excepția celor din ”enclava orientală” situată în bazinul Oltului.   

 Mergând spre sud-vest situația se modifică din nou, dacă ținem cont de câteva tezaure,din 

literatura  avută la dispoziție pentru acest studiu, pe care le considerăm reprezentative.   

 Din Pannonia Inferior provine tezaurul de la Čortanovci ( malul Dunării în Nordul Serbiei -  pe 

hartă notat cu N), compus din 2457 monede ( 2455 denari și două drahme )71. Ultimele monede 

ale acestui tezaur sunt emise în anii lui Septimius Severus.  Din anii 193-211 pChr sunt prezenți 

în acest tezaur 511 denari72,  67 dintre aceștia (13,11 %) fiind emisiuni siriene ( 48 ”Emesa” și 

19 ”Laodicea” )73. Luând în calcul doar emisiunile pentru Septimius Severus procentul 

emisiunilor siriene este de 13,19%.  

                                                           
65 Barnea 2011, pg. 10.  
66 Ibidem, pg. 16-17 și în catalog la pg. 52-53, monedele nr. 1508-1513.   
67 În catalogul tezaurului mai figurează pentru membrii familiei doar o emisiune răsăriteană pentru Iulia Domna ( 
moneda nr. 1528 ).  
68 Vertan&Petac 2000-2001, pg.  597-624 
69 Ibidem, pg. 600-603, monedele nr. 162-722. 
70 Moneda nr. 563 în catalogul lucrării anterior citate. 
71 Borić–Brešković & Vojvoda 2011, pg. 9.  
72 Ibidem, pg. 16, emisiuni pentru Septimius Severus, Iulia Domna, Caracalla și Geta, în catalog nr. 1949-2459.  
73 Ibidem, pg. 25. 
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 Tezaurul de la Mehovine ( aflat în vecinătatea anticului Sirmium – N-V Serbiei - pe hartă notat 

cu O) se compune din 489 monede (emisiuni de argint romane ), ultimele piese fiind  din 

vremea lui Maximinus I74 . Denarii emiși între anii 193-211 pChr sunt în număr de 21175, 13 

dintre aceștia (6,16 %) fiind emisiuni siriene. Dacă se au în vedere strict emisiunile bătute 

pentru Septimius Severus ( 90 denari )76 din tezaurul de la Mehovine procentul emisiunilor 

siriene este ceva mai ridicat: 13,33%.  

 Coborând cu analiza decoperirilor monetare spre Sudul Balcanilor, constatăm că procentul 

denarilor emiși în orient prezenți în tezaure coboară și el. 

 Din cele 935 monede ( 933 denari și 2 antoninieni ) ce compun tezaurul Supska II ( Centrul 

Serbiei - pe hartă notat cu P )77 418 sunt denari bătuți între 193-211 pCHr78. Dintre aceștia doar 

13 sunt emisiuni orientale ( ”Emesa” - , ”Laodicea” - și Alexandria - 1), adică un procent de doar 

3,11% din totalul denarilor bătuți în vremea lui Septimius Severus. Dacă luăm în calcul doar 

emisiunile bătute în numele lui Septimius Severus procentul de emisiuni siriene se situează la 

valoarea de 4,65%.  

 În cazul tezaurul de la Podrimce ( sudul Serbiei - pe hartă notat cu R ), compus din 137 denari 

și antoninieni de la Antoninus Pius la Filip I79, lucrurile stau și mai prost sub aspectul prezenței 

emisiunilor orientale, toți cei 10 denari pentru Septimius Severus fiind bătuți în capitala 

imperiului80.  

Situația este însă mult mai relevantă în cazul tezaurul de la Issa ( insula Vis, Croația - pe hartă 

notat cu S), compus din 78 monede, ultimele fiind emisiuni din vremea lui Gordianus III. Aici toți 

cei 57 denari, emiși pentru Septimius Severus și familia sa, sunt bătuți în capitala imperiului81.    

  Devine evident că structura lotului monetar ucrainean nu reflectă situație generală  a 

numerarului aflat în imediata vecinătate a Imperiul Roman  , la început de secol III, ci este 

rezultatul unui fenomen distinct, cu certe semnificații locale.   

 Procente mari ale denarilor emiși de monetăriile răsăritene în vremea lui Septimius Serverus, 

ca în cazul lotului ucrainian sau a ”enclavei orientale” din bazinul Oltului, sunt întâlnite însă la 

tezaurele din Orientul Apropiat. Și aici ne referim la cele  găsite pe teritoriul Siriei (tezaurele III și 

IV de la Dura-Europos) sau cel al Georgiei actuale ( tezaurele Eki și Sepieti).    

 În tezaurului III Dura-Europos,  încheiat cu monede de la Diadumenianus82 (218 pChr ), situația 

pe ateliere emitente, a denarilor pentru Septimius Severus, este următoarea: Roma 2 

                                                           
74 Borić–Brešković & Vojvoda 2012, pg.  24. 
75 Ibidem, emisiuni pentru Clodius Albinus, Septimius Severus, Iulia Domna, Caracalla, Plautilla și Geta, în catalog 
nr. 69 – 279. 
76 Ibidem, în catalog monedele nr. 73-162.  
77 Tezaur încheiat încheie cu monede de la Maximinus I ( 236 pChr ). 
78 Borić–Brešković & Vojvoda 2013, pg. 14, 21-25, în catalog monedele nr. 294-711, emisiuni pentru Clodius 
Albinus, Septimius Severus, Iulia Domna, Caracalla, Geta și Plautilla. 
79 Stamenkoviđ 2005, pg. 143-191.  
80 Ibidem, monedele nr. 5-14, pg. 155-156.  
81 Čargo 2006, monedele nr. 4 – 60, a se vedea pentru referințe tabelul de la pg. 175.  



30 
 

exemplare, Alexandria 3, ”Laodicea” 3 și ”Emesa” 1883 . Procentual cei mai mulți denari sunt cei 

bătuți la ”Emesa” 69,23%, iar atelierele Alexandria și ”Laodicaea” sunt prezente fiecare 

procentual cu 11,53%. Roma ( cel mai slab reprezentat atelier) oferă doar 7,69% din totalul 

denarilor pentru Septimius Severus.    

 Lucrurile stau însă diferit în cazul tezarului IV de la Dura-Europos, încheiat în acelaș an cu 

tezaurul III ( 218 pChr) dar cu emisiuni pentru Macrinus84. De această dată pe primul loc, în 

rândul denarilor pentru Septimius Severus, se află cei bătuți de atelierul din Roma ( 33 

monede85 reprezentând 50%), urmează cei de tip ”Emesa” ( 20 monede reprezentând 30,30%) 

și ”Laodicea” ( 10 monede reprezentând 15,15% ). Cea mai slabă reprezentare o are atelierul 

din Alexandria cu doar două monede86 , ce reprezintă procentual 3,03 % din totalul denarilor 

pentru Septimius Severus.   

 Procente similare, foarte mari,  ale emisiunilor  orientale ( majoritar siriene ) de denari pentru 

Septimius Severus se întâlnesc și atunci când urcăm pe hartă către estul bazinului Mării Negre.  

Două tezaure din Colchis/Lazica, descrise de cercetătorul georgian Tedo Dundua, sunt cât se 

poate de elocvente în acest sens.  

 În tezaurul de la Eki ( 907 monede eșalonate din sec. I aChr până la Severus Alexander ) se 

regăsesc 101 denari pentru Septimius Severus, având următoarea structură pe ateliere 

emitente: 12 emisiuni bătute la Roma (11,88 %), 84 emisiuni siriene ( 83,16 %) și 5 emisiuni de 

Alexandria ( 4,95 %)87.  

 Deși datele avute la dispoziție pentru cel de al doilea tezaur georgian în discuție ( cel de la 

Sepieti88) nu permit o mai clară delimitare pe ateliere emitente a emisiunilor de denari pentru 

Septimius Severus , ele oferă totuși o imagine generală cât se poate de clară a structurii acestui 

tezaur și a pattern-ului local. Astfel din cele cca 377 monede ( ultimele fiind emisiuni tot pentru 

Severus Alexander ), 365 sunt denari romani, având următoarea structură în funcție de atelierul 

emitent: ”Emesa” 43,28 % (158 denari ),  Roma 32,32 % ( 118 denari) și alte ateliere orientale 

16,98% ( 62 denari ).   

 Tedo Dundua mai spune și că majoritatea denarilor din tezaurul de la Sepieti ( 227 monede ) 

sunt emisiuni pentru Septimius Severus, cele mai multe dintre acestea fiind bătute de 

ipoteticului atelier din Emesa, în anul 194 pChr89. Cum acestui atelier nu i-au fost atribuite 

emisiuni de denari romani decât în vremea lui Septimius Severus este de presupus că toți cei 

158 de denari, așa zis ”de Emesa”, sunt emisiuni din vremea acestui împărat. În această 

situație procentul acestui atelier sirian, în cadrul emisiunilor din vremea lui Septimius Severus 

                                                                                                                                                                                           
82 Bellinger 1932, pg. 1.  
83 Bellinger 1935, pg. 6-7.  
84 Idem 1932, pg. 49-84.  
85 Ibidem, în catalog monedele nr. 74-106. 
86 Ibidem, Este vorba de moneda nr. 65 în catalog și de moneda nr. 108 trecută la sfârșitul catalogului în categoria 
”Uncertain Date”.  
87 Dundua 2013, pg. 62.  
88 Dundua 2013, pg. 62-63.  
89 Ibidem, pg. 62.  
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prezente în acest tezaur, se ridică la 69,60 %. Prin urmare devine clar că procentul total al 

denarilor, emisiuni orientale, din vremea lui Septimius Severus, prezenți în tezaurul Sepieti, este 

net mai mare, fiind probabil similar cu cel din tezaurul de la Eki sau Dura-Europos III.  

 

INDICATIV 
HARTĂ LOCALIZARE TEZAUR  

% din denarii bătuți în 
193-211 

% din 
emisiunile 

pentru 
Septimius 
Severus 

A UCRAINA NU 31,57 38,09  

B TROPAEUM TRAIANI DA 8,75 11,76 

C ARCOPADARA NU   11,53 

D POROLISSUM NU   6,71 

E DELEU - CLUJ DA 6,55   

F SARMIZEGETUZA NU   20,83 

G VETEL - HUNEDOARA DA 11,48   

H JIET-POPI - HUNEDOARA DA 0 0 

I BOITA - SIBIU  DA 40   

J STANESTI VALCEA DA   34,14 

K OLTENI VALCEA  DA   33,33 

L  BARZA DOLJ DA 3,22   

M ABRUD CONSTANTA DA 8,22 6,59 

N CORTANOVCI SERBIA  DA 13,11 13,19 

O MEHOVINE SERBIA DA 6,16 13,33 

P SUPSKA II - SERBIA DA 3,11 4,65 

R PODFRIMCE - SERBIA DA 0 0 

S ISSA -CROATIA DA 0 0 

T III DURA EUROPOS DA   92,31 

U IV DURA EUROPOS DA   50 

V EKI -  GEORGIA DA   88,12 

W SEPIETI - GEORGIA DA   > 69,60 
 

Tabelul de corespondență al punctelor de pe hartă cu locul descoperirilor și procentul 

emisiunilor de argint orientale pentru fiecare. 

 Tabloul prezenței și prin urmare al circulației denarilor emisiuni orientale ( siriene ) în Imperiul 

Roman poate fi completat și utilizând informațiile oferite de recentele și savuroasele articole în 

dialog ale lui R.P. Duncan-Jones90 și  C. Howgego91, chiar dacă modul acestora de abordare a 

                                                           
90 Duncan-Jones 2001,  pg. 75-89 și Duncan-Jones 2002, pg. 342-345. 
91 Howgego 2002, pg. 339-342. 
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problematici emisiunilor de denari orientale este ușor diferit92. Cei doi cercetători iau în discuție 

prezența în tezaurele britanice a denarilor orientali din vremea lui Septimius Severus urmărind 

însă, în principal, fluctuația lor în funcție de greutate și de data finală a tezaurelor și mai puțin 

variația lor procentuală în funcție de locul de descoperire al acestora.    

 R.P. Duncan-Jones împarte emisiunile de denari orientali ( atelierele Alexandria, ”Laodiceea” și 

”Emesa” în două categorii ( faze ) în funcție de perioada în care au fost bătute: ”Old Style” 

produce între 193-196/7 și ”New Style” din 196/7 până în 202 ( când respectivele monetării au 

încetat a mai produce denari)93. În tezaurele Britanice, conform situației descrise de amintitul 

autor, prezența emisiunilor ”Old Style” se situează între 0 și 17,5 %, iar cele ”New Style” variază 

între 0 și puțin peste 9% din totalul monedelor bătute între 193 – 211pChr94. Cum punctele de 

maxim sunt atinse în tezaure diferite, cele două procente ( 17,5 % și 9 % ) nu pot fi cumulate și 

prin urmare procentul mediu al emisiunilor orientale rămâne unul destul de scăzut la nivelul 

Britanniei. 

  Ca să înțelegem mai bine situația din Ucraina am integrat valorile lotului nostru în tabelul lui 

Duncan-Jones95 , tabel ce cuprinde situația denarilor din vremea lui Septimius Severus din afara 

Britaniei împărțiți pe criteriul emisiunilor  ”Old Style”, ”New  Style” și Roma între 193-198 pChr.  

   

 
Franța și 

Belgia 
Germania  

Balcani 
& 
Dunăre 

Turcia 
Dura 
III 

Kecel 2 
(extern) 

Ucraina 
(extern) 

1. Roma sole reign 
(193-198 ) 13,9 27,4 25,5 1,9 22,3 68,5 47,37 
2. Old Style 1,9 4,5 NA 0,0 23,9 9,6 26,31 
3. New Style 4,8 2,7 NA 4,2 9,2 11,0 5,26 
Număr tezaure 6 9 10 3 1 1 NA 

Data  240-55 225-61 
231-
254 243-64 218 214 202 

 

Așa cum se poate vedea lotul ucrainean înregistrează cele mai mari valori pentru emisiunile 

orientale ”Old Style” , iar faptul, cu siguranță, nu este întâmplător.  

 Dar ce reprezintă toate aceste procente de care am discutat mai sus? Ele sunt (așa cum am 

spus la începutul analize) pattern-uri locale, ce indică calea urmată de denarii romani din 

vremea lui Septimius Severus pentru a ajunge întrun loc anume. Evident cu cât procentul 

                                                           
92 Duncan-Jones și Howgego discută prezența în tezaure a denarilor orientali din vremea lui Septimius Severus 
urmărind în principal fluctuația lor în funcție de data finală a tezaurelor și mai puțin în funcție de variația lor 
procentuală în funcție de locul de descoperire al acestora.  
93 Duncan-Jones 2001, pg. 79-80.  
94 Ibidem, pg. 82, Fig. 4.  
95 Ibidem, pg. 87, Table 3.  



33 
 

atelierelor orientale este mai mare cu atât mai mult acei bani se află într-o legătură 

conjuncturală mai strânsă cu spațiul oriental. 

  În cazul lotului ucrainean prezența semnificativă a emisiunilor răsăritene ( siriene ) arată o 

legătură cât se poate de clară cu evenimentele din Orient de la sfârșitul sec II pChr. 

  Faptul că pătrunderea denarilor în zonă încetează brusc, ar putea fi dovada că aceste monede 

au constituit plata unor servicii militare sau stipendii și nu rezultatul unui comerț ordinar. 

 

 Dar pentru că avem (teoretic) de a face cu un lot compus din descoperiri izolate și nu cu 

descoperiri provenind din tezaure, naște discuții suplimentare privind modul în care monedele 

au ajuns în acest spațiu. Cum pattern-ul  Dacic și Vest Pontic înregistrează, așa cum am văzut, 

valori mult mai scăzute pentru emisiunile răsăritene de denari, iar cel Est Pontic ( Colchis/Lazica 

) valori mult mai mari, s-ar putea desprinde ușor ipoteza alimentării cu denari romani a spațiului 

ucrainean atât prin vestul Mării Negre cât și prin Estul ei.  

 O altă posibilitate ar fi fost ca acești denari să fi ajuns aici din Orient, prin intermedierea 

Regatului Bosporan, direct peste Marea Neagră. Căci așa cum se știe din   inscripția de la 

Tanais96, în 193 pChr, regele bosporan Sauromates II, întreprinde o dublă acțiune militară 

victorioasă, atât terestră contra Sciților și triburilor Sirachi cât și navală. În urma acestei 

intervenții militare supune tărâmul Tauric şi face marea sigură pentru transportul corăbiilor ce 

merg în Pontus și Bithynia97. Această informație îl face pe Everett Wheeler să ridice două 

                                                           
96 inscripția CIRB (Corpus inscriptionum regni Bosporani) nr. 1237. 
97 Minns 1913, pg. 606. 
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întrebări: ”unde era classis Pontica - flota romană din Marea Neagră?” și ”oare Roma a  

abandonat culoarele maritime din Crimeea flotei bosporane?”98.  

 În securizarea de către flota bosporană a rutei navale către Bithynia pot fi văzute, evident, 

interese comerciale local pontice, dar în condițiile evenimentelor din zonă, devine clar interesul 

strategic major de asigurare a suportului maritim din nordul Mării Negre pentru armata lui 

Septimius Severus implicată în luptele din  Asia Mică, contra rivalului său Pescennius Niger. 

  Prin urmare ipoteza rutei trans Pontice este și ea cât se poate de credibilă.  

 Totodată prezența semnificativă a emisiunilor orientale în patternul ucrainean sugerează 

implicarea directă a unor luptători Nord Pontici în evenimentele din Orient.  Dacă chiar așa au 

stat lucrurile înseamnă că nimic nu este nou sub soare. Implicarea populațiilor de la Nord de 

Marea Neagră în evenimentele militare și politice din Orientul Apropiat capătă astfel o 

îndelungată tradiție.  

 De ce încetează însă brusc pătrunderea denarului roman în zona Ucrainei în anul 201/202? 

  Momentul nu este cu siguranță întâmplător. Acum își încetează activitatea monetăria oficială 

romană din Siria ( 202-203 pChr)99 și tot acum Geta, fratele împăratului Septimius Severus, 

părăsește Dacia și frontiera Nordică pentru a se întoarce la Roma.  Cele două evenimente au 

indiscutabil o legătură directă și indirectă cu încetarea fenomenului de masivă pătrundere a 

denarului ( cel puțin ) în barbaricum, la populațiile din zona actualului teritoriu al Ucrainei.   

 Pare cât se poate de pertinent că, odată cu încheierea campaniilor militare din Orient, o bună 

parte din luptătorii nord pontici,  ce au participat de partea lui Septimius Severus, s-au întors în 

locurile de origine, aducând cu ei plata pentru serviciile prestate. Firesc pentru această plată s-

au folosit foarte mulți denari bătuti în Orient.  

 Este și cazul tezaurelor din ”enclava orientală” din bazinul Oltului. Tezaurul de la Stănești 

prezintă foarte interesante analogii cu pattern-ul ucrainean. În acest tezaur nici o monedă 

pentru Septimius Severus nu depășește, ca moment al emiterii, anul 202 pChr100. Iar acest lucru 

arată acumularea tezaurului în două trepte. Prima treaptă având teminus ante quem chiar anul 

202 pChr! 

 Mai mult decât atât, procentul emisiunilor orientale pentru Septimius Severus în tezaurul de la 

Stănești este unul similar (34,14%) cu cel al pattern-ului ucrainean (33,33%). Sunt, credem, 

două dovezi suficiente pentru a bănuii o origine și semnificație comună, care nu poate fi alta 

decât o plată pentru participarea la evenimentele din Orient. În cazul tezaurului de la Stănești 

are însă loc și o a doua treaptă de acumulare, ce începe cel mai probabil undeva în vremea 

împăratului Caracalla. Nu acelaș lucru se întâmplă însă și în cazul lotului ucrainean. Plățile 

                                                           
98 Wheeler 2012, varianta on-line ( a se vedea bibliografia ). ” Unless Sauromates II has exaggerated, where is the 
classis Pontica? Has Rome abandoned the sea lanes to the Crimea to the Bosporan navy?”   
99 RIC IVa, pg. 64. 
100 Purece 2015, a se vedea catalogul tezaurului, pg. 108-110. 



35 
 

către acest spațiu încetează total, indiferent de natura lor ( plată pentru servicii sau stipendii de 

cumpărare a liniștii), undeva în jurul anului 202 pChr. De ce?  

 Faptul că Geta, fratele împăratului Septimius Severus, părăsește acum Dacia și frontiera 

Nordică pentru a se întoarce la Roma, ne duce cu gândul la o rațiune politică machiavelică 

pentru stoparea acestor plăți, specifică gândirii duplicitare a unor orientali ca Septimius Severus 

și fratele său Geta. Căci odată cu încetarea plăților către populațiile de dincolo de granița 

nordică a imperiului încetează și liniștea cumpărată de la aceștia, încă de pe vremea 

împăratului Commodus. Prin urmare armata de la granița Nordică a imperiului, implicit și 

conducerea ei, vor căpăta suficent de lucru, pentru a nu fi tentate să repete acțiunea lui 

Septimius Severus din anul 193 pChr (atunci când acesta, aclamat fiind de armata din Nordul 

Imperiului, a părăsit cu legiunile din subordine paza frontierei pentru a prelua puterea la Roma). 

 

 

 

 

Lotul ucrainean - catalogul monedelor 

 

Denari: 

Septimius Severus 

1. Denar, AR ; - g; - mm. 

Av: IMP CAE L SEP SEV PERT AVG 

Rv: LEG VIII [AVG] 

RIC nr. 11, Roma 193. Găsit în regiunea Nikolaev - Ucraina  

Pl. I. 1. 

2. Denar, AR ; - g; - mm. 

Av: [IMP CAE L] SEP SE-V PERT AVG 

Rv: [LIBERAL AV]G COS,  

RIC nr. 18. Roma 193-194. 

Pl. I. 2. 

3. Denar, AR ; - g; - mm. 

Av: IMP CAE L SEP [SE]V PERT AVG 

Rv: LIBERAL• AVG COS 

RIC nr. 18. Roma 193-194. 

Pl. I. 3.  

4. Denar, AR ; - g; - mm. 

Av: IMP CAE L SEP [SE]V PERT AVG 
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Rv: S[AE]C [FR]VGI-F COS 

RIC ? Roma 193-194 pChr. 

PL. I. 4. 

 

5. Denar, AR ↑ 2, 31g, 15,9mm 

Av: IMP CAE L SEP SE-V PERT AVG COS II  

Rv: BONI E-(VENTVS) 

RIC IV 369; BMCRE 343; RSC 68. Emesa 193-194 pChr.  

Pl. I. 5.  

 

6. Denar, AR ↑ ? g, ? mm 

Av: IMP CAE L SEP SE-V PERT AVG COS II  

Rv: Legenda BO-NI E-(VENTVS) 

RIC IV 369; BMCRE 343; RSC 68. Emesa 193-194 pChr.  

Pl. I. 6.  

 

7. Denar, AR ↑ ? g, ? mm. 

     Av: L SEPT SEV PE-RT AVG IMP III 

     Rv: [PA]CI AVGVSTI. 

Roma 194 pChr.  

RIC 37. RSC 359 

Pl. I. 7.  

 

 

8. Denar, AR ↓ ,3.84 g, ? mm. 

     Av: L SEPT SEV PE-RT AVG IMP III 

     Rv: [PA]CI AVGVSTI. 

     Roma 194 pChr.  

     RIC 37 ; BMCRE 70; RSC 359      

           Khmelnytskaya oblast (Khmelnytskyi oblast) - Regiunea Hmelnîțkîi 

     Pl. I. 8.  

     

 

 

9.  Denar AR ↑, 3,07 g , 17,3 mm. 

AV: Capul laureat al împăratului spre dreapta. 

Legenda: IMP C AEL SEƄ SEV PER(T AVG)?  COS II   

RV: Împăratul în togă spre stânga, face sacrificii cu mâna dreaptă deasura unui altar cu flacără.  

Legenda: PIETA –T(I)? AVG , 

RIC IVa- ; BMC -.  inedit 

”Emesa style” 

Datare: 194-195 pChr. 

10. Denar, AR ↑ ,3,6 g, ? mm. 
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AV:  IMP CAE L SEP SEV PERT AVG COS II 

RV: FELICIT TIMPOR ( în loc de FELICIT TEMPOR !)  

Emesa , 194-195 pChr 

RIC IV 373; BMCRE 347; RSC 142b.  

Pl. I. 9. 

 

11.  Denar, AR ↑ , 2,0 g, ? mm. 

AV: L SEPT SEV PE-RTE AVG IMP II 

RV : BONA SPES  

Laodicea, 195 pChr. 

RIC IV 444b; BMCRE 425; RSC 57a. 

Pl. I. 10. 

 

12. Denar, AR ↑ , ? g, ? mm. 

AV: [L SEPT SEV PE]RT AVG IMP VIII,  

RV: FORTVNAE REDVCI 

Roma 196 pChr  

RIC 78a, RSC 188, BMC 161. 

Pl. I. 11. 

 

13. Denar, AR ↑ , ? g, ? mm. 

AV:  L SEPT SEV PERT[ AVG] IMP X,  

RV:  [MA]RTI PACIFERO,  

Roma 197-198 pChr 

RIC 113, RSC 315, BMC 250. 

Pl. I. 12.  

 

14. Denar, AR ↑ , ? g, ? mm. 

AV: L SEPT SEV PART AVG IMP X 

RV: ANNONAE AVGG 

Roma, 197-198 pChr  

Cherkasy Oblast  

RIC IVi, 107, page 103 - Cohen 37. 

Pl. I. 13. 

 

15. Denar, AR ↑ , 2,40 g, ? mm. 

AV: L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX 

RV: CONCOR-DIA-E M-ILITVM 
Laodicea , 198-202 pChr.  

RSC 78a. RIC 502.  

Pl. I. 14.  
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16. Denar, AR ↓ , ? g, ? mm. 

AV: SEVERVS AVG PART MAX, 

RV: RESTITVTOR VRBIS,  

Roma,  200-201 pChr. 

RIC 167 (a?), RSC 599, BMC 202 

Pl.1. 15. a  

 

17. Denar, AR ↑ , 2,3 g, ? mm. 

AV: SEVERVS AVG PART MAX,  

RV: RESTITVTOR VRBIS,  

Roma,  200-201 pChr. 

Găsită la 30 km de Kiev. 

RIC 167 (a?), RSC 599, BMC 202; 

Pl.1. 15.b.  

 

18. Denar OR ↑ 2,64  g, 22 mm.  

AV:  SEVERVS PIVS AVG  BRIT  

RV: [PM TR P] XIX [COS III PP], 

Fals după emisiunea: RIC 244, RSC 564, BMC 112 . 

Roma,  211 pChr. 

Pl. 1. 16 

 

Clodius Albinus 

 

19. Denar, AR ? 3,0 g; ? mm 

 AV: IMP CAES D CLO SEP ALB AVG . 

RV: (PROVI)DE-NT AVG COS (II). RIC 35,  

Lugdunum, 195 ori 196-197.   

RIC 35. 

Pl. 1. 17 . aflat în regiunea Khmelnitskiy .  
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Drahme Cappadocia101: 

Septimius Severus 

 

20. Drahma AR ↓ 2,3g; 18mm; Caesarea Cappadocia, 

AV: AY K Λ CEΠTI CЄOYHROC . 

RV:  MHTP[O] KAIC(AP?) 

în exergă, anul 11 = 202 pChr (?) .   

Syd 424. 

Pl. 2. 1 . Găsită (cel mai probabil) în regiunea Ternopil. 

 

   

Caracalla 

 

21. Drahma AR ↑ 2,6g; 18mm ; Caesarea Cappadocia, 

AV: ω 

RV: MHTPO O (...)102 

ЄTЄ în exergă, anul 5 = 197 pChr.   

Syd 467. 

Pl. 2. 2. Găsită (cel mai probabil) în regiunea Ternopil. 

 

 

                                                           
101 Răspunsul vânzătorului în privința celor două drahme cappadociene este cât se poate de interesant: ”Yes, this 

coin was found in Ukraine with metal detector earlier this year ( 2016 n.n. ). Unfortunately, I cannot indicate 

specific location of the find. About 70% of all roman period finds in Ukraine are from Western Ukraine, 

predominantly from Ternopil region and arounds. Most probably sarmats or other  

barbarians just stocked the silver of all kinds they could get. Cappadocia and other drachms are  

usually found along with denarii. ”. 
102 Literele M și H se află în ligatură.  
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PL 1. Descoperiri inedite din Ucraina 

 de denari din vremea lui Septimius Severus,  
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Pl 2. Descoperiri inedite de drahme Cappadociene din Ucraina: 1. Septimius Severus (sus), 

 2. Caracalla (jos ) .  
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Reevaluarea activității monetară romane oficiale în Siria plecând de la 

o emisiune inedită de denari  

  

 

 Una dintre cele mai incitante problematici ale numismaticii romane se leagă indiscutabil de 

emisiunile de denari bătute în orientul imperiului pentru Septimius Severus. În pofida 

progreselor semnificative obținute în ultimele decenii în cunoașterea și catalogarea acestor 

emisiuni monetare, multe aspecte rămân mai departe nelămurite. Nu a fost încă unanim 

acceptat numărul monetăriilor implicate, discuțiile concentrându-se în ultimi zeci de ani în jurul 

disputei: ”unu sau două ateliere monetare?”. Dacă provincia Siria constituie o localizare 

geografică generală indiscutabilă, nu acelaș lucru se poate spune despre orașul sau orașele ce 

au găzduit atelierul sau atelierele monetare oficiale romane din orient. Emesa, Laodiceea, dar și 

Antiochia sau Caesarea sunt nume de orașe frecvent invocate atunci când această problemă 

este discutată. Cronologia emisiunilor de denari, bătuți în Orient, este și ea încă un subiect de 

dezbatere.  

 Un denar ( a se vedea imaginea de mai jos ), emisiune orientală pentru Septimius Severus, 

descoperit întâmplător în regiunea centrală a Ucrainei ( Cherkasy Oblast, în apropierea râului 

Nipru - Dnieper)103, aduce nebănuite informații privind activitatea monetară oficială romană din 

Siria de la sfârșitul sec. II pChr.  

 

Emisiune siriană pentru Septimius Severus. 

 

                                                           
103 Moneda se afla în urmă cu câțiva ani într-o colecție privată din Ucraina. 
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Descrierea monedei: 

1. Denar AR ↑, greutatea: 3,07 g , diametru maxim: 17,3 mm. 

Avers: Capul laureat al împăratului spre dreapta. 

Legenda: IMP C AEL SEƄ SEV PERT A(VG)  COS II   

Revers: Împăratul în togă spre stânga, face sacrificii, dintr-o pateră (?), deasura unui altar cu 

flacără.  

Legenda: PIETA –T(I)? AVG , 

RIC IVa- ; BMC -. - 

Datare: 194-195 pChr.  

 

  De la început, trebuie spus că un denar identic nu a putut fi regăsit în lucrările consacrate, 

dedicate catalogării emisiunilor monetare oficiale romane din vremea împăratului Septimius 

Severus  ( RIC IVa, BMC, Hill ) și nici în bazele de date on-line ( OCRE104, acsearch105, 

B.P.Murphy Collection106 etc ). 

   Similară, dar nu identică, este o emisiune atribuită unui monetării romane orientale ( RIC nr. 

413,  RSC nr. 376 sau BMC nr. 387 ). Deși legenda monetară a aversului este aceiaș, la cele 

două emisiuni , portretul imperial este însă cu totul diferit. Tipul de revers este similar, dar având 

o altă distribuție a legendei în câmpul monedei (  PIETA –T(I)? AVG în cazul monedei noastre, 

față de PIETAT  AVG la monedele emisiunii RIC 413). Diferită este și compoziția artistică a 

reversului.  Astfel pe reversul monedei noastre, împăratul, în togă și având pe cap o cunună 

(probabil în genul celei ce apare pe tondo-ul aflat la Staatliche Museum, Berlin), face sacrificii 

deasupra unui altar. Pe monedele emisiunii RIC 413, Septimius Severus apare, deasemenea, 

în togă, dar cu capul acoperit de un voal lung până la brâu ( adică în ținuta de pontifex maximus 

), făcând sacrificii, de această dată, deasupra unui tripod () și nu a unui altar. Diferențele pot fi 

lesne sesizate în imaginea de mai jos. 

 

 

Emisiune orientală inedită pentru Septimius Severus ( dreapta ) și o monedă aflată în col. BP 

Murphy - emisiunea RIC 413 ( stânga ). 

                                                           
104 http://numismatics.org/ocre/  
105 https://www.acsearch.info/  
106 http://bpmurphy.ancients.info/severan/severanhome.htm  

http://numismatics.org/ocre/
https://www.acsearch.info/
http://bpmurphy.ancients.info/severan/severanhome.htm
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 Aceste prime constatări ne permit să spunem, fără teama de a greși, că ne aflăm în fața unei 

monede ce face parte dintr-o emisiune monetară necunoscută până acum.   

 Descoperirea unei emisiuni monetare inedite constituie mereu un bun prilej de reevaluare a 

activității atelierului monetar emitent, în conjunctura istorică de moment sau în cea generală. 

Prin urmare, mai departe, vom analiza aversul și reversul monedei noastre, în contextul 

activității monetare romane, desfășurată în orient, în anii 193-195 pChr.  

 Aversul monedei în discuție are, așa cum am arătat mai sus, legenda întregită de forma ”IMP C 

AEL SEP SEV PERT AVG  COS II”. Legendă107 ce încadrează aceast denar în așa numitul 

grup de emisiuni COS II108, bătute în perioada 194-195 pChr109, și atribuite unui ipotetic atelier 

monetar, localizat la Emesa în Siria. Dacă tipul efigie imperială este unul comun emisiunilor 

orientale (cap laureat spre dreapta), portretul împăratului este însă altul decât cel aflat pe 

majoritatea emisiunilor monetare din grupul ”COS II” ( inclusiv cel al emisiunea RIC 413). 

Diferită fiind atât fizionomia împăratului Septimius Severus cât și trunchierea bustului. În cazul 

portretului de  pe moneda noastră, barba se prezintă ca un cioc alungit, având direcția înainte; 

fruntea este înaltă și dreapta iar trunchierea bustului amintește de o bază trapezoidală.  Prin 

comparație, portretul imperial de pe majoritatea emisiunilor ”emesiene” din grupul COS II , se 

prezintă ca având: barba, despărțită în mai multe șuvițe,  îndreptată în jos, fruntea teșită și 

încruntată. Pe frunte coboară câteva din buclele părului. Trunchierea bustului, în cazul 

emisiunilor atribuite atelierului emesian, arată de regulă ca o pană, cu partea ascuțită îndreptată 

în jos.  

 Trunchierea bustului în formă trapezoidală și barba îndreptată către înainte ( ca la portretul lui 

Septimius Severus de pe moneda noastră ) sunt însă trăsături, cât se poate de specifice, ale 

portretului imperial de pe aversul primei serii de emisiuni ( grupul IMP II ), atribuite celuilalt 

presupus atelier oriental, ipotetic localizat la Laodiceea. Emisiuni generic definite și cunoscute, 

din punct de vedere artistic, ca:  ”Laodicea old style”. Comparația între aversul monedei noastre 

și cel al unei monede din colecția Barry P. Murphy (SEV-119), emisiune ”Laodicea old style” 

(RIC IV 444b; BMC 425 ), datată în anul 195 pChr), arată un portret aproape identic, ce nu 

putea fi decât opera aceluiaș gravor.   

                                                           
107 RIC IVa, pg.  57. 
108 RIC IVa, pg. 81;  Bickford-Smith 1995, pg.  
109 Bickford-Smith 1995, pg. 58-60. 
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Stânga: aversul unei emisiuni ”Laodiceea old style” ( Col B. P. Murphy -  SEV-119 ); dreapta:  

aversul monedei din colecția ucraineană. 

 Dacă am cripta într-o formă grafică simplă, direcțiile urmate de reprezentarea trunchierii 

bustului și a bărbii la efigiile monetare ale emisiunilor de ”Emesa” și la cele ”Laodicea old style” ( 

inclusiv cel ce apare pe emisiunea inedită în discuție ), lucrurile ar arăta ca în desenul de mai 

jos).  

 

 

Trunchierea bustului și barba portretului imperial pe emisiunile ”de Emesa” ( stânga ) și  pe cele  

”Laodiceea - old style” (dreapta ). 

 

 Portretul lui Septimius Severus, de pe moneda noastră,  în ansamblul său, se dovedește a fi 

unul cât se poate de interesant și original; căci privindu-l pot fi recunoscute câteva trăsături 

comune cu portretul lui Pescennius Niger, de pe emisiunile sale monetare bătute la Antiochia: 

fruntea înaltă și dreaptă ( neacoperită de nici o șuviță sau buclă de păr ), o ușoară ”borcănare” a 

nasului, buza inferioară reprezentată ca un punct aproape rotund, barba dezordonată și 

trunchierea bustului în forma unei baze trapezoidale.  
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 Situația în sine este cât se poate de interesantă, căci, așa cum arăta și  Eric R. Varner, 

portretului monetar  al lui Pescennius Niger este distinctiv ( ”fruntea brăzdată, nas ușor 

borcănat, buze proeminente; coafura relativ scurtă, de obicei pieptănată drept dinspre occipital, 

mustața lungă, la fel ca și barba, ce formează bucle ondulate lungi.”110 ) și nu poate fi confundat 

cu portretele oficiale ale celorlalți trei rivali ( Didius Iulianus, Clodius Albinus și Septimius 

Severus )111 inspirate propagandistic din cel al împăratului Pertinax ( ”păr creț, bărbi pline și 

mustăți; frunte încruntată și nas proeminent”)112. Și atunci de unde provine această 

asemănarea între unele portrete monetare ale celor doi rivali? Un autor comun al portretelor 

oficiale, realizate în orient pentru cei doi rivali sau, cel mai probabil, este vorba de acelaș gravor 

monetar, ce a lucrat într-o manieră artistică personală atât portretul lui Pescennius Niger cât și 

pe cel al lui Septimius Severus de pe moneda noastră.  

 

Efigia lui Septimius Severus de pe moneda noastră ( stânga ) și efigie monetară a lui 

Pescennius Niger ( dreapta ). 

 Emisiunea inedită, aflată în discuție, nu este însă și singura din grupul COS II ce are pe avers 

acest portret a lui Septimius Severus. Situația se datorează folosirii aceleiași ștanțe de avers 

pentru baterea și a altor emisiuni monetare din grupul COS II ( emisiuni având alte tipuri de 

revers ). 

  Au fost identificate ca fiind bătute cu aceiaș ștanță de avers: o emisiune cu legenda reversului 

de tip ”CERER FRUG” (variantă a emisiunii RIC IV 371; BMCRE 345 note; RSC 69a ) – 

moneda nr. 49 din tezaurul IV de la Dura-Europos113 și  o emisiune cu legenda reversului de tip 

”IOVI PRAE ORBIS” ( variantă a emisiunii RIC IV, nr. 396 ) – atestată de cel puțin trei 

                                                           
110 Varner  2004, pg.  160 , ” with a furrowed forehead, prominent, slightly bulbous nose, and protruding lips. His 
coiffure is relatively short, usually straight looks combed forward from the occiput. His moustach is long as is his 
beard which consist of lengthy rolled curls.” 
111 Varner  2004, pg.  160. 
112 Varner 2004, pg. 158, ” curly coiffures, full  beards and moustaches,  furrowed forcheads, and prominent 
noses.” 
113 Bellinger 1932, pg. 61, moneda 49; Plate XII. 
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exemplare monetare: primul aflat în colecția British Museum114, al doilea în colecția Barry P. 

Murphy115, și o monedă recent vândută la o licitație publică116.  

  

  

 

Combinații ale ștanțelor de avers și revers la emisiuni monetare din grupul COS I și COS II. 

 Dar combinațiile de ștanțe nu se opresc aici. Ștanța de revers, utilizată la baterea monedei nr. 

49 din tezaurul IV de la Dura Europos (tip ”CERER FRVG”), a fost folosită și la baterea unui alt 

denar (col. B.P. Murphy, SEV-236), ce are, de această dată, pe avers, un portret tipic 

”emesian”.  

 Și reversul emisiunii de tip ”IOVI PRAE ORBIS”117 (mai sus amintită) este identic, fiind bătut cu 

aceiaș ștanță monetară cu cel al unei monede dintr-o altă emisiune ”de Emesa” (RIC IVa, nr. (6) 

                                                           
114 BMCRE nr. 370, pl.16.10. 
115 Este vorba de moneda SEV-272, cu descrierea:  ”SEPTIMIUS SEVERUS. 193-211 AD. AR Denarius (2.42 gm). 
Emesa mint. Struck 194-195 AD. IMP CAE L SEP SEV PERT AVG COS II, laureate head right / IOVI P-R-A-E ORBIS, 
Jupiter seated left, holding eagle in right hand, sceptre in left; eagle at feet. RIC IV 396; BMCRE 370; RSC 242”. 
116 O altă monedă din emisiunea RIC 396,  având  aversul realizat cu aceiaș ștanță folosită și în cazul monedei 
noastre, a fost vândută la licitația Auktionshaus H. D. Rauch GmbH, din data de 09 Aprilie 2014. Link direct: 
http://www.acsearch.info/search.html?id=1908971 .  
117 Descriere completă a reversului fiind : Jupiter tronând spre stânga, având la picioare o acvilă, ține 

Victoria în mâna dreaptă și sceptru în mâna stângă, legenda IOVI P-R-A-E ORBIS. 

http://www.acsearch.info/search.html?id=1908971
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)118. Aceasta din urmă fiind însă o emisiune mai timpurie, din anul 193 pChr, așa cum o arată 

legendă aversului, în care se menționează primul consulat ( COS I)119. 

 Combinația de ștanțe expusă oferă în primul rând dovada indiscutabilă a baterii monedei 

noastre în acelaș atelier monetar cu celelalte emisiuni atribuite presupusului atelier din Emesa. 

Mai mult decât atât se constată baterea la distanță foarte mică de timp ( sau chiar în paralel) a 

monedelor având în legenda aversului menționat primul consulat ( COS I ) și cele ce 

menționează cel de al doilea consulat (COS II ). Acest fapt având o relevanță aparte, așa cum 

vom vedea mai departe.  

  Încheiem descrierea aversului monedei noastre cu minime observație ce țin de grafia legendei. 

Aceasta are un aspect general dezordonat, cu litere groase, specific ( am putea spune ) 

emisiunilor romane bătute în orient ( ”A” scris mereu fără hasta orizontală în forma literei 

grecești lambda ”Λ”;  haste anormal prelungite etc ). Maniera de redare a legendei ar putea 

trăda atât o nefamiliarizare a gravorului cu grafia latină cât, poate chiar, o grabă în execuție. Cu 

toate acestea alcătuirea legendei este cât se poate de corectă, fără a avea nici una din erorile 

de abreviere sau gramaticale atât de frecvente pe emisiunile de denari bătute în orient120.  

 Aproape la fel de interesant se dovedește a fi și reversul monedei ce face obiectul discuției 

noastre. El este diferit ( așa cum am arătat mai sus), din punct de vedere al despărțirii legendei 

în câmpul monetar dar și al compoziției artistice,  de cel al emisiunii ”emesiene” de acelaș tip ( 

RIC nr. 413). Însă este aproape identic cu cel al unei emisiunii pentru Pescennius Niger (RIC, 

nr. 68), având  aceiaș împărțire a legendei, altar pentru sacrificii și nu tripod și o modalitate 

similară de reprezentare a veșmintelor împăratului.  

 

Emisiunea cu legenda ”PIETA –T(I)? AVG ” pentru Septimius Severus ( stânga ) și cea pentru 

Pescennius Niger ( dreapta ). 

  

                                                           
118 Este vorba de o monedă vândută la licitație pe www.forumancientcoins.com și postată și pe acsearch.com ( link 
direct:  http://www.acsearch.info/search.html?id=20316 ).    
119 Conform RIC IVa este vorba de o emisiune monetară, nr. (6), pg. 139, din grupul II de emisiuni (având legenda 
aversului  IMP CAE L SEP SEV PERT AVG COS I ) atribuit Emesei. 
120 Pentru un inventar recent al erorilor din legendele denarilor orientali bătuți pentru Pescennius Niger și 
Septimius Severus în orient a se vedea Bartosz Awianowicz, Peculiarities and Errors in the Legends Attributed to 
Antioch Denarii of Pescennius Niger and of Septimius Severus, Notae Numismaticae, Tom VIII, Krakow 2013. 

http://www.forumancientcoins.com/
http://www.acsearch.info/search.html?id=20316
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Constatarea confirmă mai vechile observații, sintetizate de Roger A. Bickford-Smith, care 

spunea că: denarii timpurii, bătuți pentru Septimius Severus, folosesc tipuri de revers 

”desenate” direct după cele din repertoriul lui Pescennius Niger121. Lista acestor tipuri monetare, 

întocmită de amintitul cercetător  ( ”AETERNITAS AVG, BONI EVENTVS, BONAE SPEI, 

FELICITAS TEMPOR, FORTVNAE REDVCI, INVICTO IMP TROPAE, MONETAE AVG and 

(almost unbelievably) VICTOR IVST AVG”)122, se completează acum cu această emisiunea 

inedită de tip ”PIETATI AVG”, căruia i-am adăuga cu această ocazie și tipul monetar ”IOVI 

PREA ORBIS”123 ( Iupiter Praeses Orbis – Jupiter Conducătorul Lumii124). Vorbim, iată, de tipuri 

monetare bătute pentru Septimius Severus ( teoretic ) atât în anul 193 pChr ( grupul COS I ) cât 

și în 194-195 pChr ( grupul COS II ).  

 Observațiile stilistice și tipologice, făcute mai sus, asupra aversului și reversului monedei 

noastre, contrazic însă o altă afirmație a lui Bickford-Smith, ce consideră neconvingătoare 

identitatea stilului și încercările de a găsi încrucișări de ștanțe monetare între denarii bătuți la 

Antiohia pentru Pescennius Niger și cei din grupul COS II pentru Septimius Severus125. Este 

evident că avem de a face nu numai cu un repertoriu tipologic comun, dar putem vorbi, așa cum 

am arătat mai sus, chiar de un artist gravor ce a lucrat atât pentru Pescennius Niger cât și 

pentru Septimius Severus.  

  Analiza prilejuită de evaluarea numismatică a acestui denar, emisiune inedită pentru Septimius 

Severus, arată, cât se poate de clar, continuitatea stilistică și  compozițională între monetăria lui 

Pescennius Niger și ”monetăriile siriene” ale lui Septimius Severus.  

 Pentru emisiunile din grupul COS ( așa zisele ”emisiuni de Emesa” cu legenda IMP CAE L 

SEP SEV PERT AVG și COS, COS I sau COS II  )  lucrează, așa cum tocmai am arătat, într-o 

primă fază cel puțin doi gravori. Unul din aceștia, cu o activitate redusă la început, a executat 

anterior matrițe monetare și pentru Pescennius Niger. Definirea unui atelier monetar, doar în 

baza criteriului stilistic, se demonstrează încă odată înșelătoare căci, iată, la acest atelier 

monetar al lui Septimius Severus lucrează, în acelaș timp, doi gravori monetari, cu stiluri 

artistice și compoziționale cât se poate de diferite,  matrițele lor  amestecându-se de la o 

emisiune la alta126.  Demonstrarea prezenței, încă din anul 193 pCHr ( cel târziu în prima parte a 

anului 194 pChr ), a unui gravor, ce a lucrat ștanțe monetare pentru Pescennius Niger, în cadrul 

monetăriei siriene a lui Septimius Severus, arată că opiniile anterior exprimate de T.V. Buttrey și 

K. Butcher ( cum că monetăria antiohiană a lui Pescennius Niger era în fapt una mobilă, repede 

                                                           
121 Bickford-Smith 1995, pg.58 
122 Ibidem.  
123 Acest tip monetar a fost bătut în orient, într-o formă identică, atât pentru Pescennius Niger ( emisiunile RIC 43b, 
BMC 303 ) cât și pentru Septimius Severus ( emisiunea RIC (6) și 396).    
124  Stevenson 1889, pg. 486.  
125 Ibidem pg. 59 și 62.  
126 Faptul nu trebuie să fie surprinzător dacă avem în vedere că la monetăria din Roma în vremea împăratului 
Traian sunt amintiți de inscripția CIL VI 44  nu mai puțin de 17 gravori monetari ”signatores”. Ștanțele de revers 
pentru emisiune ”Fortuna Redux” din anul 115 pChr au fost realizate de nu mai puțin de șase gravori cu stiluri 
artistice cât se poate de diferite ( lucrare în curs de publicare ).    
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capturată de Septimius Severus127) pot fi cât se poate de plauzibile, doar dacă datarea de până 

acum a emisiunilor orientale din grupul COS  este reală.  

 În a doua fază, așa zisele emisiuni de Laodiceea ”old style” - având legenda: L SEPT SEV 

PERT AVG IMP I și II ), activitatea gravorului monetar (ce a executat matrițele folosite la 

baterea denarului din discuția noastră ) devine predominantă în cadrul monetăriei, el executând 

grosul ștanțelor monetare, cel puțin a celor de avers, așa cum arată în primul rând 

efigia/portretul imperial128. Aceste observații confirmă supozițiile anterior exprimate de Bickford 

Smith, ce spune că emisiunile din grupul IMP II ( așa zis ”Laodicea Old Style”) ”cresc” direct din 

cele din grupul COS II ( atribuite fără nici o evidență istorică sau științifică Emesei ), legătura 

fiind similară cu cea dintre grupul IMP II și IMP VIII ( ”it does appear to me to be tenable to 

suggest that IMP II grew directly out of the closing stages of the COS II series (...). Flan and 

stylistic similarities suggest that die links between COS II and IMP II, and betwen IMP II and 

IMP VIII, are conceivable...”)129.   

 Practic rezumând toate observațiile de mai sus se poate trage concluzia că: nu poate fi vorba 

de mai multe monetării siriene, ce au bătut monede oficiale romane ( denari ) pentru Septimius 

Severus, ci de o singură monetărie care și-a început de fapt activitatea pentru Pescennius Niger 

în 193 pChr și a continuat-o pentru Septimius Severus în perioada următoare, până în anul 202 

pChr.  

 Cele două ipotetice ateliere monetare oficiale romane din Siria au apărut artificial din 

încercarea de a explica succesiunea emisiunilor de denari din Orient, plecând de la titlurile 

menționate pentru Septimius Severus în legendele monetare și ținând cont de succesiunea lor 

cronologică, așa cum apare aceasta pe emisiunile monetare bătute în capitala imperiului, 

Roma.  

 

 

                                                           
127 T. V. Buttrey. President’s Address, NC 1992, pg. xxi  apud Bickford-Smith 1995, pg. 59, a  se vedea nota de subsol 
nr 21.   
128 Faptul este vizibil în cazul efigiilor de pe mai multe monede din colecția B. P Murphy (  SEV-119, SEV-124, SEV-
127, etc ). 
129 Bickford-Smith 1995, pg. 62.  
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Stânga: denar ”Emesa” din grupul COS II ( colecție privată )  identic tematic și stilistic cu un 

denar ”Laodicea” din grupul IMP II ( colecția BP Murphy). 

  Astfel emisiunile monetare ( denari și aurei ) având legenda aversului de forma ”IMP CAE L 

SEP SEV PERT AVG COS I și COS II” au fost atribuite atelierului monetar de la Emesa130. Din 

cauza unei emisiuni de denari, din grupul COS II131, ce are menționată în legenda reversului a 

V-a aclamare ca imperator a împăratului Septimius Severus ( TR P III IMP V COS II ), celelalte 

emisiuni orientale ( având legenda aversului de tip ”L SEPT SEV PERT AVG IMP II-XI”) au fost 

despărțite de grupul COS ( cu care erau, așa cum am văzut mai sus, direct înrudite stilist și 

tematic ) , fiind atribuite unui alt ipotetic atelier monetar, de data aceasta localizat ( la fel de 

ipotetic ) la Laodiceea132.  

                                                           
130 BMC V, pg. cxvii-cxviii. Argumentul principal pentru alegerea Emesei fiind faptul că  acesta era orașul de baștină 
al împărătesei Iulia Domna, soția împăratului Septimius Severus ( loc. cit.).  
131 RIC IVa, nr. 435; BMC V, nr. 410. 
132 BMC V, pg. cxxi-cxxii. Acest oraș fiind de această dată ales în urma unor informații  istorice asupra cărora vom 
reveni mai târziu.  
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Tabelul I. Cronologia comparativă pe ateliere monetare a emisiunilor de denari pentru Septimius 

Severus în funcție de legenda monetară. 
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 Cele două grupuri de emisiuni siriene ( COS și IMP ) au însă mari lacune în succesiunea 

emisiunilor monetare, inexplicabile atunci când acestea sunt atribuite unor ateliere monetare 

diferite.  

 Astfel nu se poate explica convingător de ce emisiunile atribuite Emesei ”sar” direct la a V -a 

aclamare ca imperator a lui Septimius Severus ( fără să le menționeze pe cele anterioare ), în 

vreme ce emisiunile atribuite Laodiceei încep prin a menționa a II –a aclamare ca imperator și 

continuă cu a VIII-a aclamație, fără a mai menționa în legende aclamațiile III-VII ( a se vedea 

mai sus tabelul I ).    

De fapt toată această problemă pornește de la compararea succesiunii titlurilor asumate de 

împăratul Septimius Severus de pe emisiunile orientale ( siriene ) cu cele bătute la Roma.  

 Și aceasta este o gravă eroare, pentru că emisiunile bătute la Roma se adresează 

propagandistic, în primul rând, nobilimii senatoriale și populației din capitală și abia apoi armatei 

din Vestul imperiului. Asta în vreme ce, emisiunile din Siria se adresează armatei din Orient și 

mediului social de aici.   

 La Roma sunt menționate de legendele monetare toate aclamațiile ca imperator , primite de 

Septimius Severus în conflictul său cu Pescennius Niger. Acest lucru se întâmplă deoarece 

Pescennius Niger nu mai este un general roman aclamat imperator de armata din Orient, după 

vidul de putere de la moartea lui Pertinax, ci un uzurpator, un inamic al statului, fiind declarat de 

Senat ( la cerea lui Severus ) ”dușman public”133, după ce ocupase Grecia, Tracia și Macedonia 

”cu prețul uciderii mai multor bărbați iluștrii”134. 

În Orient situația era însă alta. Aici Septimius Severus lupta contra unui fost prieten, altădată 

apreciat135, cu o armată romană contra unei alte armate romane. În acelaș timp se purtau 

negocieri între cei doi rivali: Pescennius Niger  propunea împărțirea puterii imperiale, în vreme 

ce Septimius Severus nu accepta decât abandonarea puterii de către Niger și plecarea sa în 

exil136. Până la bătălia de la Issos și căderea Antiochiei ( 21 Mai 194 pChr137 ) stăpânirea 

Orientului nu fusese tranșată. Prin urmare pe emisiunile monetare din Orient nu își puteau găsi 

locul aclamațiile ca imperator primite de Septimius Severus în urma victoriilor contra lui Niger. 

 La sfârșitul acestui conflict situația socială din Siria romană era dezastruoasă. De la  Herodian 

știm  că ” aflând că soldații fugari ( din armata lui Niger n.n. ) trecuseră Tigrul, refugiindu-se de 

groaza lui printre neamurile barbare, Severus îi atrase din nou, dând o amnistie generală. Cu 

toate acestea nu izbuti să îi readucă pe toți . Numărul celor refugiați pe teritoriul străin era foarte 

mare. Acesta a fost, de altfel, principala cauză pentru care barbarii de pe aceste meleaguri au 

                                                           
133 Birley 1989, pg. 108. 
134 Istoria Augustă, Pescennius Niger, 5. 
135 Ibidem, 3-4. 
136 Ibidem, 5.  
137 Birley 1989, pg. 113. 
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putut opune mai târziu atât de îndârjită rezistență în luptele deschise pe care le-au avut cu 

romanii”138.  

 După înfrângerea definitivă a lui Niger se fac eforturi propagandistice susținute pentru 

reconcilierea taberelor. Se apelează chiar și la retorica împăratului Traian, bătându-se în Siria 

emisiuni monetare de tipul ”Optimo Principi” ( RIC nr. 415, din grupul COS  II ). Atenție! Acest 

tip monetar nu apare însă și pe emisiunile bătute la Roma. 

 Acestea sunt motivele ”prudenței propagandistice monetare” ce a făcut ca prima aclamație ca 

imperator a lui Septimius Severus, menționată pe un denar ”sirian” ( din grupul COS ), să fie 

cea de a V -a, primită nu ca urmare a unei victorii contra lui Pescennius Niger, ci ca urmare a 

victoriei contra unor dușmani externi ( arabii și adiabenii ). Menționarea celei de a V-a aclamări 

făcându-se pe reversul unei emisiuni din grupul COS II și nu pe aversul acesteia.  Următoarele 

aclamații încep a fi asumate propagandistic de împărat în Orient, fiind menționate de acum 

încolo pe aversul monedei.  

 A VI-a aclamare ca imperator a lui Septimius Severus, dintr-un motiv necunoscut, nu este 

amintită de legendele monetare, nici măcar de cele ale emisiunilor bătute în capitală139.  

 Apariția bruscă, în titulatura imperială de pe legenda aversului emisiunilor oficiale romane din 

Siria, a celei de a VII-a aclamări ar fi fost nefirească în succesiunea monetară și, mai mult decât 

atât, ar fi reamintit indirect celor din Siria romană, cărora li se adresau aceste monede, de 

conflictul intern proaspăt încheiat. Prin urmare aclamarea ca imperator la o următoare victorie 

contra arabilor  și adiabenilor a fost trecută ”firesc” în legenda de pe aversul monedelor cu 

numărul II, ca a doua aclamare ca imperator în Orient, într-un conflict extern ( prima fusese IMP 

V de pe reversul emisiunii RIC IVa, nr. 435; BMC V, nr. 410). Dacă așa stau lucrurile înseamnă 

că IMP II de pe aversul emisiunilor siriene este de fapt echivalentul lui IMP VII de pe emisiunile 

bătute la Roma. În acest fel continuitatea seriilor monetare este asigurată. Puțin mai târziu, 

foarte probabil datorită confuziilor stârnite de ajungerea în Orient a emisiunilor monetare bătute 

în capitală, s-a trecut și în Siria la menționarea succesiunii oficiale a aclamațiilor imperiale, pe 

aversul monedelor fiind înscrisă cea de a  VIII-a aclamație ca imperator.  

 Că așa stau lucrurile, că emisiunile bătute în Orient urmează o altă cronologie a aclamațiilor 

imperiale, că IMP II din Orient este IMP VII de la Roma, o demonstrează cu prisosință și o 

emisiune de denari, destul de recent publicată140, bătută la Alexandria. Această emisiune are 

legenda reversului de tip TR P IIII IMP II COS II , ce asociază a IV-a asumare a puterii 

tribunciare cu a II-a aclamare ca imperator. La Roma a IV-a  asumare a puterii tribunciare ( 

tribuncia potestas ) este asociată în legenda emisiunilor monetare atât cu a VII-a , cât și cu a 

VIII-a aclamare ca imperator.   

                                                           
138 Herodian, Cartea a III-a, cap. IV. 
139 În RIC ( nr. 63A ) și BMC (nr. 121* ) este amintit un singur denar ce poartă în legenda aversului particula ”IMP 
VI”, provenind din tezaurul Reka Devnia. Orice încercare de a regăsi în bazele de date on-line  un alt denar din 
această emisune a fost sortită eșecului. Prin urmare moneda lectura legendei denarului din tezaurul Reka Devnia a 
fost greșită, practic nefiind bătută nici o emisiuni ce să conțină în legendă menționarea celei de a VI aclamații ca 
imperator a lui Septimius Severus.  
140 Bickford-Smith 1995, pg.  56. 
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 Faptul că IMP II a fost adoptat în legenda aversului emisiunilor bătute în Orient ( Siria și Egipt ) 

în urma unei victorii externe o demonstrează subtil și transformarea unui tip monetar specific 

atelierului din Siria. Astfel, tipul monetar ,ce apare pe reversul unor emisiuni din grupul COS I și 

II, ”Iupiter conducătorul lumii” ( ”Iovi Praeses Orbis” )141, ce trimite la o problemă de deținere și 

legitimitate a puterii politice,  se transformă (dar păstrând aceiaș imagistică monetară), pe 

emisiunile din grupul IMP II 142,  în tipul monetar ”Iupiter Victorios ”143 mesajul propagandistic 

fiind de această dată unul ce ține de victoria împăratului.  

 

Stânga emisiune de tip ”Iupiter Conducătorul Lumii”, dreapta emisiune de tip ”Iupiter Victorios” 

 

 Prin urmare ”anacronicul” IMP II , din legenda emisiunilor orientale, trebuie privit ca un 

important element dintr-o vastă operă propagandistică de reconciliere a lui Septimius Severus 

cu armata romană și lumea din orient ce se aflase de partea lui Pescennius Niger. 

 Unde era însă localizat atelierul monetar oficial roman din Siria? 

 Nu cu foarte mult timp în urmă, într-un material critic la o lucrare ce abordează problematica 

emisiunilor de denari bătute în Orient din punct de vedere metalografic144, William E. Metcalf 

                                                           
141 Emisiunile monetare cu legenda ”IOVI PRAE ORBIS”. 
142 RIC IV 454; BMCRE 431; RSC 247a. 
143 Emisiunile monetare având legenda de tip ”IOVI VICTOR”, Stevenson 1889, pg. 484. 
144Studiile metalografice ale lui Haim Gitler și Matthew Ponting (a se vedea Gitler & Ponting 2003) împart producția 

de denari pentru Septimius Severus din orient, în baza concentrației de antimoniu din compoziția monedelor, la 

două ateliere monetare - denarii emiși de presupusul atelier din Emessa  ar avea, potrivit celor doi cercetători 

(pg.52), o concentrație sensibil mai mare de antimoniu ( 0,27% ), față de emisiunile  ”de Laodiceea” ( 0,03% 

antimoniu ). Procentul de plumb din compoziția monedelor (0,66 %  la denarii ”de Laodiceea” , 1,40% la cei ”de 

Emesa”) ar arăta, conform aceluiaș studiu, metode diferite, de la un atelier la altul, de rafinare a materialului 

folosit pentru baterea monedelor ( pg.23 ). Aceste analize metalografice ar fi fost foarte folositoare, pentru 

tranșarea problemei în discuție, dacă ele ar fi fost realizate pe eșantioane reprezentative de monede, atribuite 

celor două ateliere ipotetice siriene. Dar, așa cum poate fi văzut din catalogul lucrării, toate monedele analizate, 

datate între 193 - 197 pChr, sunt fie emisiuni bătute la Roma , fie emisiuni  ”de Emesa” din grupul COS II (pg. 63-66 

). Lipsesc total, din rândul monedelor analizate,  emisiunile orientale, așa numite ”Laodicea Old Style”, din grupul 

IMP II.   Cu toate acestea sugestiv și important, pentru discuția noastră, este cazul monedei nr. 8, ce are o legendă 

tipică a presupusului atelier din Emesa ( IMP CAEL SEP SEV PERT AVG COS II ). Moneda este însă reatribuită ( în 
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arăta cât se poate de plastic că ”este timpul să admitem că nu sunt mai multe evidențe pentru 

(situarea unui atelier monetar oficial la ) Emesa sau Laodicea decât pentru Omul din Lună”145. 

William E. Metcalf continuă spunând că cele mai bune evidențe numismatice indică în primul 

rând Antiochia ca oraș ce adăpostea atelierul monetar oficial roman din vremea lui Septimius 

Severus, a doua opțiune fiind Caesarea în Cappadocia146.  

 Evident monetăria lui Pescennius Niger din Orient (Siria) se afla la Antichia147. Dar ... 

 Dio Cassius vorbește de pedepsirea orașelor ce s-au aflat de partea lui Niger148, iar Istoria 

Augustă nuanțează, spunând că: Septimius Severus ”a fost mai supărat pe antiochieni, pentru 

că râseseră de el pe când era guvernator în orient și se arătaseră de partea lui Niger chiar după 

ce acesta fusese învins; de aceea le-a retras multe din privilegii”149. Istoria Augustă nu specifică 

însă și care privilegii au fost suspendate. Herodian vorbind de pedeapsa primită de Bizanț, 

pentru că i-a rezistat lui Septimius Severus, spune că a ”împărtășit soarta Antiohiei, care a fost 

preluată de cetatea Laodiceei”150.   

 Chiar dacă privilegiul municipal de a bate monedă în nume propriu s-ar fi aflat printre cele 

retrase inițial, pedeapsa nu a durat foarte mult căci Antiochia continuă să bată monedă proprie 

și în vremea lui Septimius Severus. Pe de altă parte privilegiul acestui oraș de a bate monedă 

proprie nu are nici o legătură cu activitatea monetară romană oficială desfășurată sub 

autoritatea împăratului și nu a orașului. Cel mai probabil Herodian se referă la statutul juridic al 

orașului, la conducerea municipală, și nu la o mutare a adminstrației romane de aici, ce ar fi 

implicat și mutarea producției monetare. 

Prin urmare nu există nici un motiv plauzibil pentru care Septimius Severus și-ar fi desfășurat 

activitatea monetară din Siria, în alt loc decât în capitala provinciei, Antiochia, acolo unde 

controlul acestei activități putea fi foarte strict asigurat de cea mai înaltă autoritate romană din 

provincie.   

  Ținând cont de toate cele expuse mai sus se poate stabili ușor succesiunea cronologică a 

emisiunilor monetare oficiale romane bătute în Siria, la atelierul din Antiochia, pentru perioada 

193-197 pChr. Evident aceasta poate suferii nuanțări doar în ceea ce privește limitele 

cronologice, nu și în ceea ce privește succesiunea seriilor monetare.  Cronologia comparativă a 

                                                                                                                                                                                           
baza acestei analize metalografice ) ipoteticului atelier din Laodiceea. Acest ultim exemplu poate fi reținut ca un 

argument suplimentar pentru identitatea în fapt a celor două presupuse ateliere siriene, arătând că avem de a face 

în realitate cu un singur atelier monetar. Atelier ce a folosit, așa cum demonstrează analiza metalografică a 

monedei nr. 8,  materie primă ( argint ) din surse diferite și poate chiar metode diferite de rafinare a acestuia. 

Schimbarea tehnologică ( structura chimică a materialului și procedeu de rafinare diferit) apărând în chiar timpul 

emiterii unei seriei monetare, cât se poate de omogenă din toate punctele de vedere (grupul COS II ).   

145 Metcalf 2006, pg.206. 
146 Metcalf 2004, pg. 206; idem 2012, pg. 502;  
147 BMC V, pg. cvii-cviii. 
148 Cassius Dio, LXXIV, 8.  
149 Istoria Augustă, Severus, pg. 162. 
150 Herodian, cartea a III-a, cap. VI; pg. 81 – trad. românească.  
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seriilor monetare pentru Septimius Severus bătute la Roma și la Antiochia, în funcție de legenda 

aversului poate fi urmărită, mai jos, în Tabelul II. La Antiochia ea începe firesc cu seriile de 

emisiuni monetare bătute pentru Pescennius Niger și continuă cu cele bătute pentru Septimius 

Severus, după ce controlul asupra orașului a fost preluat de acesta. Pentru Septimius Severus 

succesiunea seriilor, pe grupuri monetare conform legendelor de avers, este următoarea: COS 

și COS I – după Mai 194 pChr, COS II – 194-195 pChr,  COS II ( cu IMP V pe revers ) – 195 

pChr, IMP II – 195-196 pChr, IMP VIII – 196-197 pChr și așa mai departe.      
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Tabelul II. Cronologia comparativă, în funcție de legenda aversului, a seriilor monetare pentru 

Septimius Severus bătute la Roma și la Antiochia. 
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O serie necunoscută de denari emiși pentru Septimius Severus de 

atelierul monetar din Alexandria 

 

 

 O colecție particulară adăpostește o interesantă  monedă pentru care se păstrează informația 

că ar fi fost achiziționată, cu zeci de ani în urmă, de la un locuitor din fostul Județ Romanați, mai 

exact din satul Reșca ( actualmente comuna Dobrosloveni, Județul Olt ). Satul modern  Reșca 

se află construit pe ruinele orașul roman Romula, capitala Daciei Malvensis.  

 

 

Monedă bătută la Alexandria pentru Septimius Severus. 

 

Descrierea monedei: 

 

 Denar AR , greutatea: 3,08 g , diametru maxim: 17 mm. 

Avers: Capul împăratului Septimius Severus, laureat spre dreapta.  

Legenda: (IMP CAE L S)EP SE(!) PERT A[VG]   

Revers: Bonus Eventus în chiton lung spre stânga, ține un platou cu fructe în mâna dreaptă și 

un snop de spice în mâna stângă.   

 Legenda:   BONI E[V]ENT[V]S 

RIC IVa- ; BMC -. - 
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 Așa cum arată legendele monetare, dar mai ales portretul imperial cu ”ochi de broască” (”frog-

eyed” bust )151 avem de a face cu un denar emis la Alexandria. BMC indică, ca moment al 

emiterii emisiunii alexandriene ”Boni Eventus” 152, anul 193 pChr. Lucrări mai recente rețin însă 

anul 194 pChr, ca an al baterii acestei emisiuni153, ținând cont de faptul că Septimius Severus 

preia controlului asupra Egiptului abia la 13 Februarie 194 pChr154. 

 Ce diferențiază moneda noastră, de celelalte monede de acest tip anterior catalogate, este 

varianta deosebită de prescurtare, folosită în cazul numelui Severus ( SE ), din legenda 

aversului, forma tipică consacrată fiind ”SEV”. Legende monetare oficiale romane cu această 

particularitate de abreviere, SE pentru Severus, nu sunt menționate de mai vechile lucrări de 

specialitate ( BMC, RIC ) și nici de mai noile contribuții ale lui Roger A. Bickford -Smith155.  

 

Monedă din colecția B.P. Murphy  

  

  Însă moneda în discuție nu este un unicat sub acest aspect. Un denar din colecția ”Barry P. 

Murphy”156 prezintă și el, în legenda aversului , această formă de prescurtare a numelui 

împăratului. Starea mai bună a acestuia permite citirea în întregime a legendei:  IMP CAE L 

SEP SE PERT AVG.  Foarte interesant este că denarul din colecția B.P. Murphy are un tip de 

revers diferit față de cel al monedei de la Romula, fiind vorba de o emisiune de tip ”moneta 

augusta”.  Datarea este însă identică cu a monedei noastre, adică tot în anul 194 pChr157.  

 Existența celor două monede, cu aceiaș legendă a aversului dar cu tipuri diferite de revers, 

arată că avem de a face, în realitate, cu o miniserie de emisiuni de denari cu legenda IMP CAE 

                                                           
151 Metcalf 2012, pg. 502.  
152 BMC nr. 321.  
153 Bickford-Smith 1995, pg. 54-55. 
154 Birley 1989, pg. 110.  
155 idem. 
156 Este vorba de moneda SEV-346 , link direct:  http://bpmurphy.ancients.info/severan/ssalex3.htm .  
157 Bickford-Smith 1995, pg. 56. 

http://bpmurphy.ancients.info/severan/ssalex3.htm
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L SEP SE PERT AVG, bătute de atelierul monetar din Alexandria. Evident seria fiind rezultatul 

încrucișării unei ștanțe de avers cu mai multe ștanțe de revers, de tipuri monetare diferite.  Că 

așa stau lucrurile o arată atât dispunerea legendei în câmpul monetar ce pare a fi identică ( IMP 

CAE L S-EP SE PERT A-VG ), cât și testul de suprapunerea a secțiunilor rezultate în urma 

fascierii imagini aversului celor două monede , ce a demonstrat, fără nici un dubiu, că monedele 

au fost realizate cu aceiaș ștanță de avers.  

 

Suprapunerea imaginilor fasciate ale celor două monede alexandriene   

 Un al treilea denar, având și el abrevierea pentru numele împăratului ( SE - verus),  dar asupra 

căruia pot exista suspiciuni datorită absenței unei imagini ilustratoare,  provine din tezaurul IV 

de la Dura-Europos158. Reversul acestui denar este tot de tipul ”moneta”, având înregistrată 

legenda reversului doar în forma: MONETA ( a se vedea facsimilul de mai jos ). În cazul acestei 

monede se poate lesne presupune că absența, ultimelor patru litere din legenda aversului și a 

ultimelor trei litere din legenda reversului, se datorează cel mai probabil fie uzurii sau deteriorării 

monedei în acel loc, fie imprimării descentrate a imaginii față de flanul monetar, legendele fiind 

de fapt cele prezente și pe celelalte două monede în discuție: IMP CAE L SEP SE PER[T A-

VG] pentru avers și MONETA [AVG] pentru revers.  

                                                           
158 Bellinger 1932, pg. 71, este vorba de moneda nr. 108 în lista monedelor pentru Septimius Severus, catalogată la 
sfârșit ca ”Uncertain date”. Din păcate este publicată fără fotografie. 



62 
 

 

  

 Așadar forma de prescurtare în legendă ”SE” pentru Severus devine o particularitate a 

atelierului monetar din Alexandria fiind necunoscută, ca formulă standard sau chiar ca eroare de 

scriere, pe emisiunile celorlalte ateliere monetare oficiale răsăritene159 sau apusene160.  

 Din păcate pe baza materialului avut la dispoziție nu s-a putut stabili nici o relație de natură 

cronologică între emisiunile monetare ale acestei mini serii , cu prescurtarea ”SE” în legenda 

aversului și celelalte emisiuni similare bătute la Alexandria dar având binecunoscuta legendă cu 

prescurtarea ”SEV” . 

 Prezența la Romula a acestui denar, a unei monede emise la Alexandria, constituie o 

interesantă surpriză ce aduce  necesitatea unei analize mai amănunțită a descoperirilor de 

acest fel din Dacia romană. De la început trebuie spus că denarii emiși pentru Septimius 

Severus de atelierul monetar din Alexandria sunt o adevărată raritate numismatică în cadrul 

descoperirilor monetare de pe teritoriul României161. Ca descoperiri izolate ei lipsesc și doar din 

tezaure provin două astfel de piese monetare: un denar ( RIC IVa, nr. 608 ) în tezaurul de la 

Barza (com Dănești, jud. Gorj )162 și un altul (RIC IVa, nr. 250163 ) în tezaurul de la Olteni ( com 

Bujoreni, jud. Vâlcea )164. Locul de proveniență, pentru toți cei trei denari bătuți la Alexandria și 

descoperiți în România,  se restrânge astfel la arealul Olteniei, adică al provinciei romane Dacia 

                                                           
159 Pentru Emesa a se vedea Awianowicz 2013, pg. 127. 
160 Pentru legendele emisiunilor bătute la Roma a se vedea Hill 1964, pg. 10. 
161 Pentru descoperirile provenind din tezaure monetare a se vedea Depeyrot&Moisil 2008 – 73 și Depeyrot&Moisil 
2008 – 78, iar pentru descoperirile din situri arheologice a se vedea întreaga bibliografie aflată la sfârșitul prezentei 
lucrări care îl are ca prim semnatar pe Cristian Găzdac dar și lucrarea Dudău 2006 . 
162 Mitrea 1971, pg. 115-142 și Depeyrot&Moisil 2008–73, pg. 318, nr. 932.  
163 Este probabil vorba de o greșeală de tipar fiind cel mai probabil vorba de emisiunea RIC 350.  
164 Depeyrot&Moisil 2008 – 78, pg. 183, nr. 8. 
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Inferior. Ar putea fi vorba de hazardul circulației monetare, dar concentrarea acestora într-un 

areal limitat, destul de bine definit, arată că cei trei denari alexandrini descoperiți în România 

reprezintă urmele, rămășițele, unui eveniment concret, singular, diferit de specificul istorico-

numismatic al provinciilor Dacia și Moesia Inferior. Și aici se deschid evident mai multe 

posibilități de explicare a fenomenului circulatoriu prin care s-a ajuns la această situație. Mai 

departe însă ne vom opri doar asupra a două supoziții. 

 Prima supoziție se îndreaptă spre ideea că unul sau mai mulți militari, din cele două unități 

auxiliare ”africane”  atestate la început de sec. III pChr în zonă, ar fi adus cu ei aceste monede. 

Cele două unități auxiliare sunt: Cohors II Flavia Numidarum ( provenind din provincia romană 

Numidia – actualmente NE Algerului  )  documentată în castrul de la Feldioara ( jud. Brașov )165 

și Numerus Maurorum ( din provincia romană Mauretania – Algeria actuală ) atestată în castrul 

Pelendava ( jud Dolj ) și în cel de la Răcari ( com Brădești, jud. Dolj )166.  Așa cum se poate 

vedea pe harta de mai jos nu putem vorbi de o suprapunere exactă a descoperirilor de denari 

alexandrini peste locurile în care sunt atestate trupe africane, dar este vizibilă o grupare a 

acestor descoperiri și trupe într-un areal situat în bazinul Oltului.    

 

                                                           
165 Vlădescu 1983, pg. 37 .  
166 Ibidem, pg. 41.  
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 În acest punct gândul ne poartă bineânțeles către Sextus Iulius Iulianus, al cărui epitaf 

descoperit la Caesarea în Mauretania, menționează că a condus,  în acest oraș din Nordul 

Africii, 1000 de recruți traci din unitatea Numerus Syrorum sagittariorum Malvensium, cel mai 

probabil chiar în vremea lui Septimius Severus167.  Numerus Syrorum sagittariorum Malvensium 

fiind principala unitate militară de la Romula-Malva, cantonată aici în perioada sec II – începutul 

sec. III pChr168. De aici o altă supoziție s-ar putea lega de posibilitatea ca unul ( sau mai mulți ) 

din cei o mie de recruți traci, plecați în Mauretania, cel mai probabil de la Romula, să se fi  

întors după o vreme din Africa pe plaiurile natale, aducând solda, plătită în întregime sau doar 

parțial în monedă locală, adică în denari bătuți de atelierul monetar din Alexandria.     

  Interesant este de asemenea și faptul că cei doi denari cunoscuți169, emiși pentru Septimius 

Severus, provenind de la Romula ( denarul alexandrin în discuție și un altul anterior publicat 

emis la Emesa170 ) sunt toți emisiuni orientale ale acestui împărat. Deși cele două monede nu 

pot constitui o statistică monetară decentă ( pentru o capitală de provincie romană ), prezența 

lor aici putând fi pur și simplu doar rodul hazardului, nu putem să nu observăm o legătură 

indiscutabilă între trupele militare romane staționate aici și evenimentele petrecute în Orient la 

începutul domniei lui Septimius Severus. 

 Loialitatea legiunilor participante alături de Septimius Severus la campania răsăriteană contra 

lui Pescennius Niger a fost celebrată, așa cum se știe, prin tipuri monetare de revers emise încă 

din anii 193-194 pChr171. Acest fapt face să cunoaștem acum, cu exactitate, ce trupe l-au urmat 

pe Septmius Severus în Orient. Toate legiunile, atestate într-un fel sau altul, într-un moment sau 

altul la Romula172, sunt consemnate și de aceste emisiuni monetare ca participante  alături de 

Septimius Severus la acțiunea contra lui Pescennius Niger, rivalului său la tron, și probabil și la 

cea contra imperiului part: Legio I Italica ( RIC IVa, nr 3 ), Legio VII Claudia pia fidelis (RIC IVa, 

nr. 10), Legio XI Claudia pia fidelis (RIC IVa, nr. 12), Legio XXII Primigenia pia fidelis (RIC IVa, 

nr. 16). Prin urmare prezența emisiunilor orientale ( siriene și africane ) la Romula  nu ar trebui 

să surprindă. Rămâne de văzut, dacă publicarea în viitor a altor descoperiri monetare de aici, va 

confirma sau nu ponderea acestor emisiuni pe piața monetară din capitala Daciei Malvensis.  

 

                                                           
167 Speidel 1977, pg. 167-173. 
168 Vlădescu 1983, pg. 41-42. 
169 Din nefericire de la Romula Malva, capitala Daciei Malvensis, au fost publicate până acum, cu toate rigorile 
științifice, extrem de puține monede.  
170 Smaranda 1991, pg. 274, moneda nr. 1. Reluăm aici descrierea acestei monede: ”Septimius Severus,  Romula, 
AR ↑ 3,42 g; 18 mm. BMC, V, p.96, nr. 380, monetărie răsăriteană, anul 194 . Avers: IMP CAE L SEP SE-V PERT 
AVG, Revers: MONE-T AVG.  
SEPTIMIUS SEVERUS. 193-211 AD. AR Denarius (3.28 gm). Emesa mint. Struck 194-195 AD. IMP CAE L SEP SE-V 
PERT AVG COS II, laureate head right / M-ONET AVG, Moneta standing left, holding scales in right hand, 
cornucopiae in left. RIC IV 411a; BMCRE 380ff; RSC 330. 
171 RIC Iva, pg. 65 și 92-93. În total sunt celebrate  cinsprezece legiuni ( toate legiunile de la Rin și Dunăre cu 
excepția Legiunii X Gemina din Pannonia ).  
172 Pentru legiunile și trupele auxiliare neregulate staționate sau atestate la Romula într-un moment sau altul a se 
vedea Tătulea 1994, pg. 76-78. 
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Observații asupra unor efigii imperiale tomitane din vremea Severilor 

 

 

  Încă din antichitate efigia monetară a împăraților romani a stârnit atât fascinația locuitorilor  

imperiului cât și a celor ce trăiau dincolo de granițele sale, fiind percepută variat de la un spațiu 

cultural la altul. Redescoperirea în vremea Renașterii  a portretului monetar imperial roman a 

făcut din acesta un model de urmat în arta miniaturală, dar și un obiectul al pasiunii 

colecționarilor.  

 Dintr-un început, trebuie spus că efigia monetară a împăratului roman reprezenta cu mult mai 

mult decât portretul său artistic, fiind , așa cum bine arăta N. Hannestad , ”nu atât imaginea 

reală a împăratului cât felul în care acesta dorește să fie văzut de contemporani”173. Prin urmare 

efigia imperială romană este un izvor de primă mână ce poate permite ample considerații 

istorice, ideologice, propagandistice sau artistice. Cu toate acestea studiul aprofundat al efigiei 

imperiale romane este un fenomen, în general recent. În România lucrările d-lui Ion Donoiu 

(”Monede daco-getice și efigii romane”, București 1980 și  ”Efigii feminine pe monedele 

romane”, București 1983 ) au fost un frumos și provocator exemplu de urmat și au precedat cu 

un deceniu vasta și aprofundata lucrare a d-lui Pierre Bastien”Le buste monétaire des 

empereurs romains”. Cu toate aceste contribuții subiectul este încă departe de a fi epuizat, iar 

informațiile istorice aduse de studiul efigiilor imperiale se demonstrează a fi de multe ori 

nebănuite.   

 Unul din aspectele istorico-numismatice, insuficient cercetate, este și modalitatea prin care o 

efigie imperială ajungea să ilustreze aversul unei monede provinciale. Iar aici întrebările sunt 

numeroase. Cum era transmisă monetăriilor provinciale imaginea oficială a împăratului ce urma 

să apară pe monede sau de unde preluau ateliere provinciale această imagine? Ce tipuri de 

efigii imperiale erau folosite pe emisiunile monetare provinciale și de ce? Sunt doar câteva din 

multe întrebări ce cu greu își află răspunsul.  

 Însă două efigii imperiale de pe monedele metropolei vest-pontice Tomis par a oferii câteva 

informații foarte interesante în această direcție.  

 Prima efigie asupra căreia ne oprim în aceste rânduri este cea a împăratului Septimius Severus  

( a se vedea mai jos planșa I, moneda nr. 1)174 de pe o monedă vândută de curând la o licitație 

internațională ( emisiunea monetară tomitană notată de Varbanov cu numărul 4851175). Ce 

atrage atenția asupra acestei monede este portretul împăratului Septimius Severus având 

câteva elemente artistice definitorii pentru maniera stilistică de reprezentare a unora din 

portretele acestui împărat: barba, împărțită în patru șuvițe, paralele, aproape egale, cade 

                                                           
173 Hannestad 1989, vol. I , pg. 92.  
174 Monedă vândută de Naville Numismatics Ltd, Auction 22, lotul 166, 1 Mai 2016, link direct către monedă: 
https://www.acsearch.info/search.html?id=3053552 ( AE 6,13g ). 
175 Varbanov 2005, pg. 393. Este vorba de o monedă cu valoarea de 2 assaria, purtând pe revers tipul monetar 
”Tyche purtătoare de cârmă și cornul abundenței”.  

https://www.acsearch.info/search.html?id=3053552
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perpendicular pe direcția trunchierii bustului, arcada oculară este bine pusă în evidență, cu un 

aspect grav la fel ca și pomeții obrazului puternic reliefați. 

  Putem lesne constata că avem de a face cu un portret monetar cât se poate de interesant, dar 

pe care  nu îl întâlnim și pe emisiunile atelierului monetar de la Roma ( a se vedea, pentru 

exemplificarea stilului artistic al portretelor severiene folosite de emisiunile din capitală,  planșa 

I, monedele nr. 3 și 4 ). Această efigie tomitană este însă cât se poate de specifică emisiunilor 

monetare oficiale romane bătute de atelierul monetar oriental ( sirian ), ipotetic stabilit  la 

Emesa176. Prezenței unui portret oriental (sirian)177 ”Old Style”178, din anii 194-195 pChr, pe o 

emisiune de 2 assaria a atelierului provincial de la Tomis, îi pot fi găsite multe explicații. 

 

Planșa I – Diferite portrete/efigii ale lui Septimius Severus  pe emisiuni monetare din perioada 

193-198 pChr:  1 – emisiune monetară tomitană cu efigie ”siriană”; 2 – denar cu efigie ”siriană” 

emis în Orient - anii 194-195 pChr;  3 - 4 - emisiuni de denari ale atelierului monetar de la 

Roma.    

 

 Pe baza acestei dovezi numismatice, la o privire superficială, s-ar putea trage concluzia că 

portretul monetar oficial se elabora în prezența împăratului ( aflat probabil în acel moment în 

                                                           
176 A se face  comparație cu moneda nr. 2 - planșa I ( denar emisiunea RIC 386, var. 2 sau BMC V, nr. 417 var. - 
atribuit atelierului din Emesa ). 
177 Analogia stilistică este evidentă în privința efigie tomitane și a efigiilor orientale ”Old Style” așa cum se poate 
vedea și prin comparația cu un denar emisiunea RIC 386, var. 2 sau BMC V, nr. 417 var. - atribuit atelierului din 
Emesa ( a se vedea  moneda nr. 2, planșa I ). 
178 Duncan-Jones 2001, pg.79-80. 
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Orient ) și că de acolo acest portret (efigie) era distribuit monetăriilor provinciale pentru a fi 

reprodus pe monedele emise de acestea. 

 Dar lucrurile trebuie privite în ansamblu și nu unitar. Această efigie orientală ”Old Style ” a 

împăratului Septimius Severus, este la Tomis o raritate, o prezență cel mai probabil singulară ( 

folosită la o singură emisiune monetară sau la cel mult câteva din aceiaș serie cronologică ) și 

nu o efigie comună pe emisiunile monetare tomitane. 

 Prin urmare această efigie trebuie privită mai degrabă ca o curiozitate decât ca o exemplificare 

a unei reguli.  

 A doua efigie imperială, de pe monedele metropolei Tomis, ce o vom discuta aici este cea a 

împăratului Caracalla ( fiul lui Septimius Severus ), înfățișat cu coroană de raze ( radiis corona ) 

– planșa II, monedele 1 și 2.  

La Tomis, pentru prima dată, efigia imperală de tip ”cap cu cunună de raze”  este folosită acum , 

în vremea lui Caracalla August, la monedele cu valoarea nominală de 4 assaria. Este vorba de 

emisiunile monetare, din seriile notate de Regling cu literele grecești ξ, o și t, având  descrierea 

efigiei ”Kopf mit Krone” ( ”cap cu coroană”)179.   

 

Planșa II – Caracalla August efigii monetare radiate: 1-2 - emisiuni monetare de 4 assaria 

bătute la Tomis; 3 – aversul unui antoninian emis la Roma; 4 – aversul unui dupondius emis la 

Roma. 

                                                           
179 AMNG II, pg. 734.  
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Convențional, monetăria oficială romană, a folosit coroana de raze pe efigia imperială, încă din 

vremea împăratului Nero, începând cu anii 63- 64 pChr180, ca principal element de recunoaștere 

a unui nominal monetar: dupondius-ul181 . 

 Care era rostul efigiei cu coroană de raze pe emisiunile metropolei vest pontice Tomis? Greu 

de spus. Cum emisiunile tomitane cu acest tip de efigie au valoarea de 4 assaria ( și nu doi ) 

devine evident că nu indicarea nominalului ( deja arătat pe reversul monedelor tomitane prin 

prezența literei Δ ) a fost rațiunea ce a stat la baza folosirii acestei efigii. Este însă greu de 

crezut că un gravor al monetăriei tomitane din vremea augustului Caracalla ( 198 - 217 pChr ), 

nu cunoștea convenționala legătură dintre prezența pe efigia imperială  a coroanei radiate și 

nominalul monetar, convenție imagistică veche de aproape un secol jumate la acel moment. 

Mai mult decât atât nici un alt atelier monetar din vecinătate ( Istros, Kallatis, Odessos, 

Markianopolis etc)182 nu folosește pe aversul monedelor sale acest tip de efigie.   

 Evident, prezența efigiei radiate pe monedele tomitane nu poate fi decât rezultatul unei 

”încurcături”, a unei confuzii. Confuzie ce s-a născut, în cadrul acestui atelier monetar 

provincial, ( cel mai probabil) la apariția antoninianului, în anul 215 pChr. Atunci când folosirea 

efigiei radiate și pe un alt nominal decât dupondius-ul a fost cel mai probabil  interpretată la 

Tomis, într-o primă instanță, ca o generalizare a imaginii împăratului cu coroană de raze pe 

toate monedele, indiferent de valoarea nominală.  

 Dar ce legătură există între prezența unui portret imperial oriental al lui Septimius Severus pe o 

emisiune monetară de la Tomis și confuzia iconografică sau ”greșeala” de asociere imagistică 

între valoarea nominală a unei monede și un tip de efigie imperială ce reprezintă o altă valoare 

nominală, făcută de un gravor câțiva ani mai târziu în cadrul aceluiaș atelier monetar? 

 Răspunsul este cât se poate de simplu. Cele două situații, prezentate aici, arată cât se poate 

de clar că atelierul tomitan183 nu primea efigii imperiale, portrete oficiale, de la o autoritate 

centrală imperială. Tomisul imitând, pur și simplu, pentru conformitate imagistică ( cu un 

important rol politic), efigiile imperiale ( și chiar tipurile monetare ) de pe emisiunile atelierelor 

monetare oficiale romane aflate deja în circulație. Prin urmare și alegerea tipului de efigie 

imperială ce urma a fi reprodus pe monedele tomitane aparținea, de asemenea, tot atelierului 

monetar în discuție, această alegere nefiind indicată sau dictată de oficialii imperiali.  

 

 

 

 

                                                           
180 Bastien 1992, pg. 105-106. 
181Dupondius – avea o valoare de doi ași sau jumătate de sesterț, sau o optime dintr-un denar 
182 A se vedea AMNG II, Mouchmov 1912 sau Varbanov 2005. 
183 Cel mai probabil lucrurile stăteau la fel și în cazul celorlalte ateliere provinciale vest-pontice.  
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Despre contrafacerea denarului roman în epoca Severilor 
 
 
 
 Falsurilor monetare antice și complexa lor problematică au stârnit interes încă din zorii 
numismaticii românești184. Cu toate acestea nici o lucrare autohtonă de amploare nu a dezbătut 
problema în ansamblul ei, contribuțiile științifice rămânând, cu puține excepții, la nivelul simplei 
semnalări a unor astfel de descoperiri. În decursul timpului, falsurile monetare de epocă romană 
au fost tratate marginal chiar și de către colecționari, atitudine datorată valorii ”de piață” scăzute 
a acestor piese numismatice ( de cele mai multe ori fiind vorba de monede de bronz, câteodată 
acoperite cu metal nobil; majoritatea lor aflându-se într-o stare de conservare precară, din 
cauza structurii  bimetalice ce favorizează coroziunea). 

 Warren Esty, matematician la Montana State University- Bozeman185 și pasionat cercetător al 
numismaticii, constata în urmă cu doar câțiva ani ( pe o pagina de internet dedicata falsurilor 
monetare romane și bibliografiei aferente186 ) două aspecte ale problematicii falsurilor și 
contrafacerilor monetare romane:”dacă sunteți interesați de imitațiile monedelor severilor, care 
acum inundă din Balcani187, îmi pare foarte rău să spun că nu am cunoștiință de nici o lucrare 
științifică dedicată lor”188). 

 Prima observație a lui Warren Esty, cea legată de numărul mare de imitații monetare din timpul 
dinastiei severilor provenind din Balcani, este confirmată științific de un mai vechi studiu realizat 
de Cristian Găzdac si  Agnes Alfoldy-Găzdac189 sau de mai noul studiu al lui Răzvan Bogdan 
Gaspar190. În primul studiu menționat se relevă ( printr-o riguroasă analiză a descoperirilor 
monetare din România), pentru anii dinastiei severilor (193-238 pChr ), o statistică cel puțin 
interesantă:  21,1 %  din totalul emisiunilor de argint romane ( denari si antoninieni )  din 
perioada  193-218 pChr  și 13 % din emisiunile similare ale perioadei 218-238191, descoperite în 
Dacia, sunt monede contrafăcute. Cele două perioade amintite reprezintă apogeul prezenței 
contrafacerilor monetare192 nu doar în Dacia ci și în alte două provincii dunărene, luate în 
discuție de acest studiu, Pannonia Inferior și Superior. Cu adevărat uimitor, este însă faptul că 
procentul contrafacerilor monetare din Dacia,  în vremea severilor, are valori duble față de cel 
din Pannonia Superior ( 10,9 % pentru intervalul 193-218 pChr și 8,2%  pentru 218-238 pChr ) 
și chiar triple față de cel din  Pannonia Inferior ( 8,1 % pentru perioada 193-218 și 4,2 % pentru 
218-238 pChr).  

                                                           
184Ana Suzana Dimitriu, Falsuri monetare in antichitate, BSNR, anul 38-41, 1944 – 1947, nr. 92-95, pag. 49-58. 
185http://montana.academia.edu/WarrenEsty ;   
186http://esty.ancients.info/imit/imitationrefs.html 
187 Postarea este datată în 27 Noiembrie 2011. La acel moment,  pe piața de antichități internațională, încă 
ajungeau foarte multe monede provenind din Balcani.   
188 ibidem, Warren Esty   ”If you are most interested in the Severan imitations now flooding out of the Balkans, I 
am very sorry to say I know of no scholarly work on them.” 
189 Găzdac&Găzdac 2001, pag. 137-154. Articolul  ia in discutie sursele antice privind falsificarea monedei in 
Imperiul roman si analizeaza cu precădere aspectul  cantitativ al  monedei contrafăcute de argint ( miez de bronz 
argintat ) prezentă în Dacia în epoca romană.   
190A se vedea în lista bibliografică Gaspar 2015. 
191Idem, in lucrare epoca severilor este impartita in doua intervale 193-218 si 218-238. 
192 Ibidem, pentru evoluția în timp a procentului de monedă contrafăcută în descoperirirle din Dacia și cele două 
Pannonii a se vedea tabelul  de la pg. 151.  

http://montana.academia.edu/WarrenEsty
http://esty.ancients.info/imit/imitationrefs.html
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 Cel de al doilea studiu ( aparținând lui Răzvan Bogdan Gaspar ) confirmă în linii mari 
observațiile  primului: între 28 și 45% din totalul monedelor ( denari/antoninieni) din Dacia 193  ( 
în funcție de situl arheologic luat în discuție), de la Augustus ( 27 aChr-14 pChr) la Philip I 
Arabul ( 244-249 pChr ), sunt contrafăcute194. Comparativ, în cele două Pannoni, pentru aceiaș 
perioada, procentul contrafacerilor monetare variază, de la o așezare la alta, între 13 și 22%195.  

 Care este natura contrafacerii monetare în epoca romană imperială? Ce a generat acest 
fenomen de masivă contrafacere monetară din vremea severilor? De ce pe piața monetară a 
Daciei romane circulau monede contrafăcute întru procent sensibil mai mare decât în alte 
provincii romane ( spre ex. Pannonia)?   

  Sunt cele trei întrebări de la care vom porni o scurtă investigație privind fenomenul 
contrafacerii monetare din epoca romană imperială.  

De la început trebuie spus că pentru contrafacerile monetare, de epoca romană imperială, 
utilizarea terminologiei de specialitate lasă mult de dorit. Termeni, ce definesc procedee tehnice 
de contrafacere (monede fourrée, peliculate, suberate, argintate196, denari legionari sau ”limes 
denarius”197 -), se amestecă ( în studiile de specialitate ) cu alți termeni ( falsuri antice, imitații, 
monede barbarizate sau denari barbari ) ce țin de natura contrafacerii, generând cel puțin 
confuzii, dacă nu chiar blocaje majore în însăși înțelegerea fenomenului.  

 Prin urmare vom începe demersul nostru în primul rând prin ”limpezirea apelor” în ceea ce 
privește termenii folosiți. 

 Prin ”contrafacere”, conform dex-ului, se înțelege ”acțiunea de a contraface și rezultatul ei; 
reproducere frauduloasă, falsificare”. În ”Noul dicționar explicativ al limbii române” ( 2002 ) 
pentru acțiunea de ”a contraface” găsim o definiție mai apropiată de aspectul roman al 
fenomenului: ”a denatura în mod intenționat, prezentând ca fiind autentic; a falsifica”. Această 
definiție este mai apropiată pentru că fenomenul contrafacerii monetare în lumea romană a 
cunoscut un dublu aspect: contrafacerea monedelor de către persoane particulare ( falsul 
monetar ) și contrafacerea oficială, adică punerea în circulație, cu bună știință, de către 
autoritatea imperială emitentă, a unor monede denaturate la o valoare declarată cu cea a unei  
monede ”autentice” adică având caracteristici tehnice anterior stabilite și acceptate.   

 Denaturarea monedelor oficiale s-a făcut, în primele trei secole ale erei creștine, prin mai multe 
metode: scăderea titlului metalului nobil ( argint, aur ), scăderea greutății, emiterea unui nominal 
( cazul antoninianului ) cu o valoare declarată mai mare decât cea reală ( dată de cantitatea de 
metal prețios)  sau pur și simplu prin folosirea unei metode uzitate și de falsificatorii privați, 
respectiv baterea de denari având miezul de bronz acoperit cu argint ( realizați în așa zisa 
tehnică ”fourrée”).  

                                                           
193 Pentru studiu au fost luate în calcul descoperirirle din Dacia Porolissensis și Apulensis fără Dacia Malvensis, 
Gaspar 2015, pg. 31.  
194 Ibidem, pg. 70. 
195 Ibidem, pg. 71.  
196 Pentru folosirea in numismatica a unui termen sau altul in cazul monedelor  realizate in straturi de metal 
diferite  ( de regula un miez de bronz placat cu argint ) vezi:  Ion Donoiu, Consideratii privind doua monede antice 
suberate, BSNR, nr. 124-128, 1976-1980, pag. 71-74.  
197 termen definind denarii turnați din metal comun – bronz - cu un aspect specific. A se vedea mai jos  
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  Prin urmare termenul general de  ”contrafacere monetară” acoperă totalitatea monedelor 
contrafăcute, fie că vorbim de falsuri antice sau contrafaceri oficiale ( realizate în monetăriile 
imperiale ).  

 Termenul de fals monetar ( în epoca romană ) capătă astfel o acoperire mai redusă în cadrul 
fenomenului contrafacerii monetare, rămânând a se referii doar la monedele realizate de 
falsificatori privați, de regulă din metal comun ( bronz, orichalcum, plumb, etc  ), de cele mai 
multe ori argintat sau aurit, prin orice metodă tehnică: adică prin batere cu matrițe falsificate sau 
prin turnarea în mulaje realizate după monedele oficiale.  

 O categorie aparte în această discuție o constituie  imitațiile monetare adică monedele 
realizate de populații din afara imperiului, având ca model emisiuni monetare romane sau în 
maniera acestora ( monede cunoscute în literatura de specialitate și ca monede ”barbare” sau 
”barbarizate”). În majoritatea lor aceste imitații sunt realizate din metal nobil și au ”circulat” de 
regulă în afara imperiului, nu neapărat într-un mediu monetar. Teoretic imitațiile monetare pot 
fi considerate ca fiind contrafaceri monetare doar atunci când ele au fost folosite, într-un 
context monetar, în interiorul imperiului.  

 Efectele negative ale contrafacerii monetare asupra economiei statului erau cunoscute de 
multă vreme în societatea romană. Dovada acestui fapt este strictul control al producției 
monetare, dar și vechimea și duritatea legilor (asupra cărora vom reveni mai jos ) ce combăteau 
această practică. Prin urmare devine foarte important să aflăm cauzele generale, ce au generat 
în cadrul imperiului roman,  acest punct de maxim al contrafacerii monetară din vremea dinastiei 
severilor și cauzele particulare, locale, ce au făcut ca, tot acum, la nivelul provincie romane 
Dacia, să se înregistreze o prezență masivă, aproape incredibilă,  a contrafacerilor monetare ( 
aproape un sfert din totalul monedei de argint ). Explicația cum că mediul militar în general, 
prezența  numeroasă a trupelor auxiliare în Dacia în special, ar fi favorizat contrafacerea 
monetară198 este cât se poate de limitată și (cel puțin) insuficientă. Pentru înțelegerea acestui 
fenomen este necesară în primul rând privirea în ansamblu a tabloului istoric general din a doua 
jumătate a secolului II pChr.  

 Cel mai facil lucru ar fi punerea fenomenului contrafacerii monetare, de la sfârșit de secol II -
început de secol III,  pe seama politicii economice a împăraților din dinastia severilor și evident 
”anatemizarea” lor ca vinovați de prăbușirea economiei romane cu toate consecințele nefaste 
pe termen lung. Dar asta ar însemna să se vadă doar efectul nu și cauzele.  

  Lumea romană a început să se schimbe fundamental ( printr-un  amplu proces de transformări  
sociale, politice, culturale, militare) în urma durelor războaie (rămase în istorie cu denumirea 
generică de ”războaiele marcomanice”), purtate între 166 și 180 pChr, de împăratul filozof 
Marcus Aurelius (161 – 180 pChr ), în provinciile și la granița de Nord a imperiului, contra mai 
multor triburi germanice și sarmatice.  

  Sub aspect monetar ( așa cum arăta și Al. Bursche ), acum în vremea lui Marcus Aurelius, a 
început un fenomen, nemaiîntâlnit până atunci, de masivă pătrundere a denarului roman, în 
barbaricum,  la nord de granițele imperiului roman. Acest fenomen, generat de războaiele 
marcomanice, a continuat până spre jumătatea domniei lui Septimius Severus. Cauzele și 
implicațiile acestei pătrunderii majore a denarului roman în barbaricum, adică a plecării din 
imperiu a unei însemnate mase monetare, sunt extrem de importante pentru înțelegerea 
amplului fenomen de contrafacere monetară din lumea romană, ce își găsește de fapt începutul 
în a doua jumătate a secolului II pChr . 

                                                           
198Găzdac&Găzdac 2001, pg. 143-144. 
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  La moartea lui Marcus Aurelius, în anul 180 la Vindobona ( Viena ), populațiile germanice încă 
nu erau definitiv învinse de romani. Conform scrierilor lui Cassius Dio, fiul împăratului defunct,  
tânărul împărat Commodus ( 177 – 192 pChr ), aflat și el la granița nordică a imperiului, preferă 
să cumpere o pace costisitoare pentru romani ( decât să continue ostilitățile până la înfrângerea 
definitivă a inamicilor ) și să se întoarcă la Roma.  

 Finanțele imperului, greu încercate de efectele războiului și de plata stipendiilor către barbari, 
sunt efectiv ruinate de delăsarea și dezinteresul tiranului Commodus. Acesta încredințează 
conducerea imperiului  unor favoriți, ce au creat un adevarat haos în administrație. Venalitatea a 
atinse cote înalte ( totul se cumpăra cu bani: reducerea sau iertarea de pedepse, moartea unor 
dușmani,  guvernarea proviniciilor etc ). Tezaurul a fost golit iar tot ce se încasa era cheltuit pe 
luxul imperial, cu serbări și daruri oferite poporului și armatei. Commodus fiind ( așa cum arăta 
și prof. D. Tudor): ”singurul împărat roman cu o domnie mai lungă, de la care nu a rămas nici o 
construcție de seamă la Roma sau în provinicii, deoarece finanțele erau irosite”199.  

 Uriașele plăți către barbari și risipa imperială reclamau bani, mulți bani. Iar una din soluții, 
pentru acoperirea deficitului, a fost contrafacerea monetară oficială, adică deprecierea calității 
monedei200. Prin urmare s-a trecut la reducerea, în două etape succesive ( 180-185 și 186 pChr 
), a greutății monedei  de argint ( denarul ), ce în final ajunge, de la aproximativ 3,30 grame ( 
greutatea stabilită încă din anul 64 pChr la ultima reformă monetară a lui Nero ), la circa  3 
grame si chiar sub această valoare201. În paralel cu reducerea greutății denarului are loc și o 
scadere a titlului ( purității ) argintului cu aproape 5 procente,respectiv de la 79,05 % ( cât avea 
la sfarsitul domniei lui Marcus Aurelius )  la 74,25 %  la sfârsitul domniei lui Commodus202.  

  După asasinarea la 31 Decembrie a împăratului Commodus, pe tronul imperiului ajunge ( 
pentru doar 87 zile  ) Publius Helvius Pertinax, ce încearcă să readucă denarul roman la 
standardele  neroniene, atât prin creșterea greutății ( 3,16 g ) cât și a purității ( 87,0% argint ). 
Succesorul său, Didius Iulianus,  ce a câștigat tronul imperial în urma unei rușinoase licitații,  se 
vede nevoit să reducă greutatea denarului la valoarea din vremea lui Commodus, dar păstrând 
o puritatea ridicată, respectiv de 81,5%203. 

   Întărirea disciplinei militare și redresare economică, prin austeritate și însănătoșirea monedei,  
s-au dovedit, în decursul timpului, a fi idei fatale, mai ales în vremuri tulburi specifice oricărei 
schimbări violente de domnie. Lucrurile au stat la fel și în 193 pChr, când, soldații nemulțumiți 
de astfel de măsuri l-au asasinat pe împăratul Pertinax. 

 Septimius Severus („libian întreprinzător și îndrăzneț, învățat cu o viață aspră și severă, 
suportând lesne oboselile, ager la minte și nezăbavnic la înfăptuirea celor hotărâte”204) a înțeles 
nedreapta lecție primită de Pertinax și prin urmare a apăsat cu hotărâre pe atât de ispititoarea 
pedala a măsurilor populiste.  

                                                           
199D. Tudor 1975, vol II,  pg. 138-141. 
200 Ideea nu era nouă, la ea apelaserău înainte, din diverse motive, și alți împărați ( Nero, Traian ). Fluctuații ale 
purității și greutății denarului înregistrându-se, în funcție de mersul războaielor cu parții sau cu marcomanii și aliații 
lor, încă din vremea lui Marcus Aurelius și Lucius Verus . A se vedea Harl 1996, pg. 95. 
201Harl 1996, pg. 127, tabelul 6.1 .  
202 Ibidem, loc. cit..   
203Ibidem, loc. cit..   
204Herodianus, II, 9. 
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 Legionarii au primit drepturi și libertăți de neimaginat înainte în disciplinata armată romană: 
dreptul de a se căsătorii în timpul serviciului militar, dreptul de a purta inel de aur, de a se 
asocia în colegii militare cu caracter corporativ, religios și de ajutor mutual205. 

 Mai mult decât atât, solda legionarilor a crescut spectaculos, de la 375 denari/an în vremea lui 
Commodus, la 500 denari/an în vremea lui Septimius Severus206.   

 Totodată a continuat, până prin anii 202-204207, plata stipendiilor către barbarii de la Nord de 
imperiu și foarte probabil chiar plata unor mercenari, din afara imperiului, în vremea războiului 
civil și a campaniei partice208.  

 Evident aceste cheltuieli uriașe nu se puteau acoperi decât prin cele trei metode ”clasice”, 
vechi de când lumea dar mereu actuale, de acoperit deficitul bugetar: războiul, jaful ( intern sau 
extern ) și ”jucatul la reglajele mașinii de fabricat bani”. Septimius Severus apelează și el la  
toate acestea declanșând războiul de cucerire/jaf din 198 pChr (cunoscut drept campania 
partică, ce s-a soldat în principal cu jefuirea tezaurului acestui imperiu vecin209) și alterând 
calitatea denarului ( moneda în care se efectua plata trupelor și a stipendiilor ) prin reducerea 
procentului de metal prețios și chiar scăderea greutății monedei, adică, mai pe scurt spus, prin 
contrafacere monetară oficială.  

 Denarul  suferă, în vremea lui Septimius Severus, trei etape succesive de alterare a calității sub 
aspectul purității argintului și cel al greutății medii.  

 În chiar primii ani de domnie a acestui împărat ( 193-194 dChr) procentul de argint din denari 
scade ( nu foarte semnificativ ) de la 81,5% la 78,5 % ( 2,46 g din 3,14 g greutea  medie a unui 
denar). A doua etapă, situată în anii 194-196 dChr,  este marcată de o nouă scădere a purității 
argintului, ajungându-se  la 64,5%, dar și de o reducere efectivă a greutății medie a denarului la 
3,07 gr. Iar ultima alterare semnificativă a calității denarului, din vremea lui Septimius Severus, 
se va înregistra în anii 196-211 pChr. Acum puritatea argintului scade la doar 56,5% ( 1,81 
grame din greutatea monedei )210 și potrivit unor alte măsurători chiar mai mult decât atât. Dar, 
tot acum, greutatea totală a denarului crește la 3,22 gr. Măsura creșterii greutății a avut probabil 
scopul de a masca scăderea purității argintului. Aceste modificări de greutate fac să întâlnim 
frecvent denari cu flanul mic bătuți în prima parte a domniei lui Septimius Severus și denari cu 
flanul mare în a doua parte.  Este cea mai semnificativă modificare a denarului  de până atunci, 
niciodata emisiunile oficiale din argint plin necunoscând o așa depreciere calitativă .  

                                                           
205D. Tudor 1975, vol. II, pg. 182. 
206De căutataicitrimiteri! http://wiki.mises.org/wiki/Money_and_banking_in_Ancient_Rome#cite_ref-
Gaettens_Roman_2-5.  
207 A se vedea capitolul precedent. 
208 Fapt sugerat indirect de prezența într-un procent însemnat a denarilor emiși în Orient în descoperirile monetare 
din spațiul Nord și Est Pontic. A se vedea cap. IV al acestei lucrări ( ”Considerații în legătură cu circulația monetară 
în Nord-Estul Imperiului Roman în vremea lui Septimius Severus”). 
209 Cassius Dio este cât se poate de explicit în acest sens, spunând că în timpul campaniei partice din anul 197-198 
pCHr : ”mai captură și Ctesiphon-ul ( capitala Imperiului Part n.n.), oraș pe care îl dădu ca pradă pe mâna soldaților 
(...). Cu toate acestea, nici nu-l urmări pe Vologeses ( este vorba de Vologases V împăratul Parthiei ), nici nu păstră 
Ctesiphon-ul, lăsând să se înțeleagă că expediția nu avusese alt scop decât jefuirea acestui oraș (...)”  ( Cartea LXXV, 
9 ). Herodian confirmă și el aceste fapte: ”Regele ( parților ) fugi ( din Ctesiphon ) însoțit de câțiva călăreți, așa că 
năvălitorii ( romani ) îi goliră tezaurul de bani, răpiră tot ce avea mai de preț, ca obiecte și giuvaere, după care 
porniră din nou înapoi. ” ( Herodian, cartea a III-a , cap. IX ).    
210 Conform unor alte măsurători ( efectuate prin metoda non-distructivă  NAA – Neutron Activation Analysis ) 
procentul  argintului ar fi în realitate cu mult mai mic.. A se vedea: Butcher&Ponting 1997, pg. 25. 

http://wiki.mises.org/wiki/Money_and_banking_in_Ancient_Rome#cite_ref-Gaettens_Roman_2-5
http://wiki.mises.org/wiki/Money_and_banking_in_Ancient_Rome#cite_ref-Gaettens_Roman_2-5
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 Alterarea calitativă a denarului de către Septimius Severus poate fi lesne privită ca o 
contrafacere monetară oficială. Două argumente justificative pot fi reținute pentru această 
afirmație. Primul ar fi că modificarea standardelor de puritate și greutate nu este asumată și 
acceptată oficial. Și acest lucru se vede cel mai bine prin comparație cu situația din Vestul 
Imperiului Roman unde Clodius Albinus Augustus emite, între anii 196 – 197 pCHr, denarii la 
standardele Flaviene târzii, cu un procent de peste 78% argint211. Al doilea argument este 
ascunderea voită a calității denarului prin ”îmbogățirea” purității argintului de la suprafața 
monedei. Denarul din ultima parte a domniei lui Septimius Severus având la suprafață un 
procent de 53-56% argint, iar în interiorul monedei puritatea acestui metal fiind de doar 45%212. 

 Deprecierea calitativă a denarului din vremea lui Septimius Severus nu este urmată și de o 
depreciere similară a monedei de aur. Datorită acestui fapt are loc, pentru prima dată în vremea 
Principatului, o modificare a raportului dintre denominații, valoarea unui aureus modificându-se 
de la 25 la 30 denari, adică o creștere de circa 20%213.  Evident că și inflația s-a situat cel mai 
probabil la acelaș nivel, depășind cu mult media inflației anuale de 1%, avută de denar încă din 
vremea lui Traian214. 

  Moștenirea politică a lui Septimius Severus este una cât se poate de ”socialistă”. Pe patul de 
moarte acesta le recomandă fiilor săi: ”Trăiți în unire, îmbogățiți pe soldați și dispretuiți pe 
ceilalți”215.  

  Prin urmare fiul său Caracalla, pe numele oficial Marcus Aurelius Severus Antoninus 
Augustus216,  singur împărat intre 212- 217 pChr, crește solda legionarilor la 1000 denari/an și 
aproape dublează  praemia ( beneficiul primit de legionari odată cu lăsarea la vatră ) crescând-o 
de la 3000 denari la 5000 denari.  

 Evident populismul necesită resurse, iar dacă ele nu sunt găsite se apelează, ca de fiecare 
dată, la soluțiile ”clasice”. Prin urmare Carcalla reduce și el, în 212 pChr,  puritatea argintului din 
denari la 51,5% ( 1,66 gr din greutatea monedei) dar fără a altera greutatea totală a monedei, 
ce rămâne la o valoare medie de 3,23 grame. Acestă nouă alterare a titlului argintului s-a 
dovedit a fi insuficientă așa că fenomenul contrafacerii monetare oficială va cunoaște noi forme.    

 Caracalla introduce în 215 dChr o nouă monedă de argint cu valoarea de doi denari. Numele 
antic al acestei monede nu se cunoaște dar ea este numită de specialiștii moderni antoninian- 
după numele împăratului. Moneda avea la început o greutate de 5,1 gr și o puritate a argintului 
de 52%217. Pe aversul antoninienilor portretul imperial este reprezentat invariabil cu coroană de 
raze, obicei păstrat și de împărații ce i-au urmat lui Caracalla și care au emis acest nominal. 
Desi valoarea impusă era cea de doi denari pentru un antoninian, în practică antoninianul avea 
doar 1 și ½ din greutatea și argintul unui denar218.   

                                                           
211 Butcher&Ponting 1997, pg. 26-27. 
212 Ibidem, pg. 22-24.  
213 Leoni 2013, pg. 22. 
214 Ibidem. 
215Dio Cassius ( LXXVI, 15 ).  
216Caracalla era doar o poreclatransformata in renumeca si in cazul lui Caligula. Caracalla era o manta militara: 
groasa si lunga, de origine gálica saugermanica. Obiceiul de a purta o astfel de manta  i-a adus si 
poreclaimparatului. 
217Harl 1996, pg. 128. Pentru evoluția calitativ-ponderală a antoninianului a se vedea  tabelul 6.2 de  la pg. 130. 
218 Ibidem, Loc.cit. 
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 Pentru o scurta perioadă,după asasinarea lui Caracalla, la conducerea imperiului ajunge 
Macrinus ( Marcus Opellius Macrinus ), împărat intre anii 217-218. Acesta  nu făcea parte din 
familia Severilor, iar în scurta lui domnie se constată o ușoară creștere a purității argintului 
denarilor la 58% (1,82 gr ).  

 După înlăturarea lui Macrinus, pe tronul cezarilor ajunge nepotul lui Septimius Severus, un 
copil, rămas în istorie cu numele de Elagabalus ( Marcus Aurelius Antoninus Augustus pe 
numele său oficial). În perioada când la conducerea imperiul se află ( teoretic ) acest împărat ( 
218-222 pCHr) denarul cunoaște o nouă alterare, prin scăderea greutății medii la 3,05 gr și a 
purității argintului la 46,39% ( cca 1,41 gr din greutatea unei monede). 

 În vremea ultimului reprezentant al dinastiei severilor, Severus Alexander ( împărat între 222 – 

235 pChr ), se înregistrează o interesantă evoluție a denarului. Greutatea și puritatea acestui 

nominal variază în trei perioade distincte. Între 222-228 pChr puritatea denarului scade și mai 

mult față de perioada domniei lui Elagabalus, ajungând la 43% (adică doar 1,30 gr argint din 

greutatea medie totala a denarului de 3,00 gr). Următoarele două etape aduc  însă o ușoară 

creștere a purității argintului. Între 229-230 puritatea argintului ajunge la valoarea de 45,0%, 

adică cca 1,46 gr din greutatea medie a monedei  ce crește acum la 3,24 gr. Pentru ultima 

perioada a domniei lui Severus Alexander (230-235 pCHr ) puritatea argintului cunoaște o nouă 

creștere ajungând la 50,5%, adică 1,50 gr din totalul greutății monedei, ce înregistrează însă 

acum o  scadere a valorii medii la doar 2,94 gr.  

 Noua monedă apărută în vremea lui Caracalla ( antoninianul ) cunoaște și ea o evoluție 

calitativă similară cu a denarului, cu mențiunea că acest nominal nu a fost emis și în vremea lui 

Severus Alexander. 

 Odată cu sfârșitul nedrept al împăratului Severus Alexander se încheie și dinastia severilor. 

Urmează anii anarhiei militare și colapsul monedei romane. Dar asta este o altă perioadă din 

istoria imperiului roman ce nu mai face însă obiectul acestui studiu. 

Urmează o întrebare legitimă. Cum a fost posibilă această masivă contrafacere oficială,  

această depreciere constantă, vreme de 40 de ani,  a calității denarului roman fără o prăbușire 

a economiei romane printr-o inflație galopantă datorată pierderii încrederii în monedă?  

Răspunsul trebuie căutat în legislația romană și în statutul monedei. 

Prevederile din Lex Cornelia testamentaria nummaria219, elaborată în jurul anului 81 aChr, se 
aflau la baza protejării monedei romane în vremea principatului. Cea mai detaliata prevedere 
păstrată din această lege precizează următoarele: „Lege Cornelia... qui nummos aureos 
argenteos adultaverit, lavaverit, conflaverit, raserit, corruperit, vitiaverit, vultuque principum 
signata monetam, praeter adulterinam, reprobaverit: honestiores quidem in insulam deportantur, 
humiliores autem aut in metallum dantur aut in crucem tolluntur; servi autem postve manumissi 
capite puniuntur”220  ( ”cei care fabrica sau altereaza monedele de aur sau argint, le rad sau le 
spală cu acizi sau ar umbla cu monede de plumb și staniu sau ar introduce în barele de metal 
prețios un metal ordinar vor fi pedepsiți în funcție de starea socială: exilul pentru honestiores , 
munca în mină sau crucificarea pentru humiliores și condamnarea la moarte pentru sclavi”).  

                                                           
219Este o parte a reformelorconstituționaleadoptate de Lucius Cornelius Sulla.  
220Paul, Sententiae, 5. 25. 1 . 
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Prevederea citată se regăsește în ”Paul Sententiae” - o compilație de legi transcrise la începutul 
secolului III pChr- atribuită juristului Julius Paul Prudentissimus221.  

  Conform acestei legii, lucrurile ar fi fost simple și cât se poate de clare, atât în ceea ce îi privea 
pe falsificatori cât și în ceea ce-i privea pe cei ce încercau să pună în circulație monede 
contrafăcute. Asta dacă moneda romană ar fi fost un mijloc de plată și atât.  

 Însă moneda imperială purta un element ce îi conferea un statut cu totul aparte: portretului 
împăratului.  

 Baza ideologică a Principatului și imagistica puterii împăratului au fost stabilite în timpul lui 
Octavian Augustus, fundamentându-se în vremea lui Tiberius. Onoruri și funcții altădată 
vremelnice pentru un roman, alături de exagerări elogioase de inspirație elenistică și orientală,  
au fost turnate la fundația ideologiei imperiale. 

 O vorbă arhicunoscută spune că: o imagine face cât o mie de cuvinte. Conștient de această 
formidabilă putere a imaginii, Octavian Augustus permanentizează efigia conducătorului, a 
împăratului, pe aversul monedelor romane, acolo unde, în vremea Republicii, se aflau doar 
chipurile zeilor. În Scrisoarea a VIII-a ( către Marius Cota ) regăsim reacția poetică a lui Publius 
Ovidius Naso la vederea efigiilor celor trei membrii ai familiei imperiale ( Octavian Augustus, 
soția sa Livia și fiul (vitreg), urmaș la conducerea imperiului, Tiberius ). Mai jos reproducem din 
Scrisoarea a VIII-a doar acele versuri legate strict de subiectul în discuție. 

”Primit-am efigia măriților cezari, 
Ce mi-ai trimis-o, Cotta, aicea la barbari, 

Dar ți-ai făcut și darul deplin, în bunu-ți gând, 
Pe Livia cu dânșii o dată trimițând! 

Metal inform odată, argintul iată ce-i: 
E-acum menit să-i poarte în efigii pe zei! 
Sunt fericit că-n locul imenselor comori 
Mi i-ai trimis pe zeii acești strălucitori! 

Sunt fericit că-n față mi s-au ivit tustrei: 
O, parcă-i văd aievea și că grăiesc cu ei! 
Ce dar măreț, o, ceruri: acasă parcă sunt 
Nu în adâncul lumii, la margini de pământ! 
O, parcă încetasem nădejde să mai trag, 

Să mai privesc cezarul cu chipul lui cel drag, 
Să mai salut iar zeul! N-aș fi avut, deci dar, 
Nici chiar întors acasă, un și mai mare dar! 
Ce-mi mai lipsea? Palatul să-l mai și văd,  

                                                           sau ce? 
Fără cezar, palatul nimica doar nu e! 

Privind cezarul, Roma printr-însul o-nțelegi! 
Căci el e doar icoană a patriei întregi! 

.................................... 
O, fericiți aceia, imens norocul li-i, 

Văzând aievea zeii (împărații n.n.) nu doar în efigii! 
Dar eu salut, de soartă mereu bătut fiind, 

                                                           
221 Julius Paul Prudentissimus a fost unul dintre cei mai influenti si distinsi juristi romani.  A servit ca jurist in 
vremea imparatilor Septimius Severus si Caracala, exilat in vremea lui Elagabalus ajunge prefect al pretoriului in 
vremea lui Severus Alexander. Paul Sententiae este o compilatie de legi transcrise in sec III si atribuita lui.  
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Doar chipurile voastre săpate în argint! 
Așa-i cunosc pe zeii ce-n cerul clar petrec: 
De nu mă plec lui Joe, la chipul lui mă plec! 

...........................................”  
 

 Ce a fost elogiu exagerat, al unui exilat ce implora mila imperială, a devenit însă curând 
fundamentul ideologic al statutului monedei romane imperiale.    

Caracterul sacrosanct al monedei romane222 începe a se contura în vremea lui Tiberius. 
Monedele ce purtau efigia Divinului Augustus capătă acum un statut special datorat prezenței 
chipului acestui ”zeu”. Astfel, potrivit lui Suetonius, în vremea lui Tiberius erau crime capitale să 
bați un sclav sau să-ți schimbi veșmintele lângă o statuie a lui Augustus, să intri într-o latrină 
sau lupanar ( bordel ) cu o monedă sau cu un inel ce purta efigia lui Augustus223. Ulterior, când 
”divinizarea” împăraților începe a se produce din chiar timpul vieții acestora, sacralitatea 
monedei se generalizează, indiferent de efigia cărui împărat se afla pe avers. Moneda era 
totodată ”certificată” de prezența efigiei imperiale.   Dar și vicevérsa era valabilă: prezența 
chipului împăratului pe o monedă era o legitimare imagistică a autorității lui. Așa se explică 
graba cu care uzurpatorii fac eforturi de a bate monedă, imediat după proclamarea sau 
autoproclamarea lor ca împărați, înainte chiar de a prelua conducerea efectivă a imperiului. 
Totodată punerea unui alt chip decât cel al împăratului pe o monedă era văzută ca o uzurpare a 
autorității împăratului.  

 Cunoscut ( și în acelaș timp sugestiv pentru ideologia monetară imperială la începutul 
principatului) este și episodul 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 în greacă 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 simbolistică creştină ce-l încarcă, relevă şi faptul că împăratul 
roman era considerat proprietarul de jure al monedei romane ( ce purta efigia și numele lui).  

 Imaginea împăratului de pe monede ( efigia sa monetară ) se confunda atât de mult cu 
împăratul însuși încât condamnarea memoriei unui împărat, damnatio memoriae, se putea face 
și prin ”uciderea” efigiei acestuia. Câteva exemple sunt sugestive în acest sen. Cassius Dio 
amintește de condamnarea  post mortem a amintirii împăratului Caligula de către Senatul 
roman: ”Cum senatorii urau de moarte amintirea lui Caius ( Caligula n.n.), dădură un decret ca 
toate monedele de aramă purtând efigia acestuia să fie retrase și topite.”  Dar, cum câteodată, 
istoria are umorul ei, acțiunea senatorilor a avut un rezultat nebănuit ( așa cum  povestește mai 
departe textul antic): ”Hotărârea a fost adusă la îndeplinire, dar arama nu și-a găsit o 
întrebuințare mai bună, căci Messalina ( soția împăratului Claudius aflat în acel moment la 
conducerea imperiului – n.n. ) porunci să se facă din acest metal statui ale dansatorului 

                                                           
222Găzdac&Găzdac 2001,pg. 139. 
223Suetonius, Tiberius, 58. 
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Mnester. Dansatorul fusese odinioară favoritul lui Caius ( Caligula ), iar Messalina îi dovedea 
astfel recunoștința ce i-o purta pentru legătura ce o avea cu ea.”224. 

 Acelaș istoric roman menționează însă și o situație contrară ( după războiul civil din anul celor 
patru împărați - 69 pChr ), când monedele fostului tiran și cele ale uzurpatorilor sunt menținute 
în circulație, ca un semn de clemență și reconciliere, astfel Vespasian ”păstră ( în circulație n.n. 
) efigiile monetare ale lui Nero, Galba și Otho fără resentimente (...)225.  Însă despre monedele 
cu efigia lui Vitellius, cu care Vespasian se luptase pentru conducerea imperiului, textul antic nu 
mai spune nimic ... 

  Dar probabil că cel mai cunoscut episod de damnatio memoriae , ce a implicat și ( să-i spunem 
) aspectul monetar, este cel suferit de împăratul Geta ( fiul lui Septimius Severus ) după ce  a 
fost omorât de fratele său, Antoninus (Caracalla ). Numele acestuia a fost șters de pe inscripții, 
la fel ca și chipul său de pe monumentele publice226. Potrivit lui Cassius Dio și monedele cu 
chipul lui Geta au fost retrase din circulație, fiind topite la ordinul împăratului Caracalla227. 
Supraviețuirea unei cantități importante de monede romane oficiale cu chipul împăratului Geta, 
arată că gestul a fost mai mult unul simbolic, limitat în scop228. 

 De la acest statut special al monedei imperiale romane și până la moneda ”fiduciară” romană ( 
în fapt o monedă contrafăcută căruia i se impune o valoare forțată ) nu a mai fost decât un pas. 
Căci, dacă moneda îi aparține cezarului, prin dreptul său divin, el poate să-i impună ( de ce nu? 
) și un circuit forțat.  

 Tot din ”Paul Sententiae”  aflăm că refuzul  de a accepta moneda de aur sau argint cu portret 
imperial este considerat ofensă.  O prevedere similară se regăsește și într-o operă din secolul I 
pChr - Arrian ”Comentarii de Epicteti Disputationibus” - în care se spune că bancherii și 
comercianții nu au voie legal sa refuze la plată moneda imperială ( ”Caesaris moneta”)229.  

 Credem că nu întâmplător Julius Paul Prudentissimus menționează faptul că refuzul acceptării 
monedei de aur sau argint romane la plată este considerat ofensă imperială, tocmai în vremea 
dinastiei severilor. Momentul corespunde cu masiva depreciere a calității denarului atât sub 
aspectul purității cât și al greutății sale.  Prin urmare aceasta a devenit modalitatea juridică de 
impunere pe piață a monedei ”contrafăcută oficial” la aceiaș valoare cu moneda anterioară, 
superioară calitativ. 

  Măsurile ”legale” se puteau însă dovedii a fi insuficiente pentru impunerea pe piață a unei 
monede proaste. Ca urmare a intrat în joc și un alt mijloc de impunere a voinței imperiale acolo 
unde puterea legii, dintr-un motiv sau altul, era mai greu de impus: propaganda. Iar cel mai bun 
vehicul al propagandei imperiale erau chiar monedele230. 

  Procesul de alterare a calității denarului începuse, așa cum am văzut, încă din vremea 
războaielor marcomanice ( când greutatea și puritatea denarului fluctuează),  dar odată cu 
Commodus scăderea purității argintului este un fenomen constant și ireversibil. Cum 

                                                           
224Cassius Dio, Cartea LX,  22.  
225Cassius Dio, Cartea LXV, 6.  
226Varner 2004, pg. 169-184. 
227Cassius Dio, Cartea LXXVII, 12, 6. De verificat trimiterea! 
228Varner 2004, pg. 171. 
229Găzdac&Găzdac 2001,pg. 139. 
230 Pentru propaganda romană imperială prin intermediul monedelor a  se vedea:  Beldianu 2015, cap. II 
(Observații asupra ideologiei și propagandei monetare romane în epoca traiană).   
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Commodus a privit nepăsător la problemele statului, propaganda oficială a rămas și ea aproape 
impasibilă la modificările calitative ale monedei de argint231.  

 Însă lucruile se schimbă fundamental odată cu Septimius Severus. Acesta folosește pentru 
conducerea imperiului  un consilium principis,consiliu format în primul rând din juriști, ce au 
elaborat ideologia severiană ilustrată de propagandă. Activitatea propagandei imperiale este 
acum maximă. O demonstrează mulțimea de edificii publice  construite prin voința împăratului , 
numărul impresionant de statui și busturi imperiale ridicate peste tot în împeriu, nenumăratele 
inscripții cel menționează pe acest împărat și membrii familiei sale, dar mai ales numărul 
impresionant de emisiuni monetare și mai ales tematica tipurilor monetare de o varietate fără 
precedent.   

 Un anume tip monetar, din toate acestea, se află în strânsă legătură cu propaganda oficială de 
întărire a încrederii în moneda romană, în general, în denarul roman în special. Este vorba de 
cel ilustrat printr-o personificare feminină purtătoarea a cornul abundenței și a balanței având 
înscrisă legenda  ”MONETA  AVG(VSTA)”232.  

 Acest tip monetar are o carieră îndelungată în repertoriul monetar roman imperial. Primele 
emisiuni de acest tip233, ) sunt emise pentru Domitian234 și semnifică dreptul suprem al 
împăratului asupra monetăriei imperiale, demonstrând imagistic, prin balanța ținută de Moneta, 
că este garantată puritatea, greutatea dar și buna execuție a monedelor235. Mai simplu spus, 
este modalitatea imagistică prin care împăratul garantează cu autoritatea sa monedele puse în 
circulație. 

 Primele emisiuni cu legenda ”MONETA  AVG”, sunt bătute pentru Septimius Severus ( nu 
întâmplător ) la atelierele monetare din răsărit: în 194 pChr la Alexandria în Egipt236 și la 
monetăria din Siria237 ; iar în anii următori doar în Siria238 . Spunem nu întâmplător pentru că, cel 
mai probabil, trebuia întărită și propagandistic încrederea în denarii bătuți aici, ce aveau un stil 
artistic aparte, cu frecvente erori ale legendelor monetare.       

 Monetăria din Roma bate, emisiuni de denari cu legenda ”MONETA  AVGG”239, mai târziu, 
prima dată în anii 198-200 pChr240 și mai apoi în 200/201pChr241. Adică abia după ce avuseseră 
loc deja cele trei reduceri succesive ale purității argintului și greutății denarului ( 193-194 pChr, 
194-196 pChr și 196-211 pChr ). 

                                                           
231 Foarte puține și rare emisiuni monetare susțin propagandistic moneda imperială. Pot fi amintite doar: un sesterț 
din anul 186-187 pChr, emisiunea RIC 500, de tipul MON(ETA) AVG(VSTA) și cele câteva stranii emisiuni (denari RIC 
205 și Aes RIC 569 ) de tip ”APOL(O) MONET(A) a căror mesaj rămâne încă neclar. 
232 În RIC IVa explicația, pentru emisiunile lui Septimius Severus purtând acest tip monetar, sunt lacunare ”A type of 
”Moneta Aug.” may refer to some variation in imperial policy at the mint.”, pg.  68. 
233 purtând legenda ”MONETA AVG”, cu întregirea ”MONETA  AVG(VSTA)” sau  ”MONETA  AVG(VSTI)”. 
234 E vorba de câteva emisiuni de bronz ( aes), catalogate ca  RIC nr. 383, 384 . MONETA AVGVSTA ( monetaria 
imperialal ) 
235 Seth Wiliam Stevenson, Frederic William Madden, A dictionary of  Roman Coins, London, 1889,  
236 RIC IV a, nr. 350A. 
237 RIC IVa, nr. 359. 
238 În 194-195 pChr emisiunea RIC IVa nr. 411, iar în 196 pChr emisiunile RIC IVa nr. 459 și 460. 
239 Prescurtarea AVGG din legendă ( litera G dublată ) face referire la cei doi împărați ce purtau acest titlu la 
momentul respectiv: Septimius Severus și  fiul său Caracalla. Prin urmare legenda  MONETA AVGG se referă la 
toate monedele emise în numele celor doi.   
240 RIC IVa, nr. 135b. 
241 RIC IVa nr. 162. 
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 După moartea lui Septimius Severus, propaganda imperială de întărire a încrederii în moneda 
romană în general ( în denar în mod special ), continuă,în vremea lui Caracalla, la fel ca și 
deprecierea denarului. În timpul acestui împărat sunt bătute la Roma nu mai putin de trei 
emisiuni de argint de tipul ”MONETA  AVG”, în anii 210-213 pChr242 și în 213 pChr243.  

 Din vremea lui Elagabalus  lipsesc emisiunile monetare propagandistice de acest tip, pentru că 
guvernare acestuia, cu toate excesele mistice si venalitatea ce o caracterizează, a dus la 
îndepartarea profesioniștilor din jurul împăratului, în primul rând a juriștilor de marcă (Julius Paul 
Prudentissimus este exilat), iar dezinteresul se instaurează atât pentru conducerea imperiului 
cât și implicit pentru susținerea  politicii imperiale  printr-o comunicarea  propagandistică 
monetară.      

 Dupa înlăturarea lui Elagabalus, Iulia Mamaea, mama noului împărat înca minor, Severus 
Alexander, alcătuiește un „consiliu de regență” compus din 16 senatori , locul de frunte fiind 
ocupat din nou de jurisconsulți: Ulpianus, Paulus și Modestinus. Tipul ”MONETA  AVG” reapare, 
printre emisiunile monetare bătute de monetăria din Roma244 la fel ca și dorința de redresare a 
calității principalei monede, adică a denarului și implicit de creștere a încrederii în monedă.  Din 
păcate lucrurile erau fără de întoarcere. În următorii 40 de ani se va ajunge ca toată moneda de 
argint romană să nu mai fie, în practică, decât o monedă de bronz placată cu argint în tehnica 
fourrée. 

 A fost efortul severilor ( juridic și propagandistic) eficient?  Da și nu. Noua monedă cu titlu și 
greutate scăzută a fost acceptată pe piață, dar populația ( din zonele cu o puternică cultură 
monetară ) făcea diferența între denarii de calitate și cei emiși în timpul acestei dinastii 
(”contrafăcuți oficial”). Că așa stăteau lucrurile o demonstrează și scrierile din Talmud ( redactat 
în Palestina,  aproximativ în anii 250/270 pChr) unde se vorbește de două tipuri de denari 
acceptați ca zestre: cei bătuți la standardele impuse de reforma monetară a lui Traian și cei 
târzii ( cu greutate redusă și titlul argintului scăzut ) specifici epocii severilor245.  

 Efectele imediate ale acestor măsuri monetare sunt greu de identificat acum. A avut loc o 
inflație imediată? Greu de spus. Informațiile din Talmud sugerează că anumite plăți au fost 
calculate diferențiat: în denari ”vechi” ( cu valoare mai mare ) și denari ”noi” ( depreciați). 

 J.J. Ajdler, analizând evoluția raportului dintre diferite nominaluri, preia din lucrarea ”Korban ha-
Edah” ( aparținând talmudistului David ben Naphtali Fränkel246 ), o interesantă dispută a 
rabinilor Hanina și Mana, petrecută la începutul sec. III pChr ( perioada Septimius Severus – 
Caracalla ) și consemnată în Talmud247. Redăm și noi mai jos această dispută pentru că ea 
ilustrează foarte bine dezorientarea produsă de ”reformele” monetare ale Severilor.  

”Rabinul Hanina și Rabinul Mana aveau opinii divergente. Rabinul Hanina spunea că prețul 
cuprului rămâne stabil în vreme ce prețul argintului scade248; Rabinul Mana spune că prețul 
argintului rămâne stabil dar prețul cuprului crește. În acord cu Rabinul Mana opt femei pot fi 

                                                           
242 RIC IVa nr. 224 
243 RIC nr. 236 și 308. 
244 emisiune de sesterți - RIC 587. 
245 Bennett 2008, pg. 173. 
246 David ben Naphtali Fränkel ( c. 1704 - 1762 ) a fost  rabin șef la Berlin, scriitor al mai multor lucrări despre 
Talmud.  
247 Ajdler 2009, pg. 13.  
248 Este vorba de valoarea monedelor din bronz în raport cu denarul roman. 
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întotdeauna măritate cu un isaar249. În acord cu Rabinul Hanina, depinde; câteodată șase dar 
altădată opt femei pot fi măritate cu un isaar250.”. 

 Cu siguranță au fost și câteva categorii de beneficiari indirecți ai politicii monetare severiene. 
Pe unii îi putem bănuii după zelul cu care au onorat noua dinastie, pe alții îi intuim după apogeul 
atins acum de desfășurarea unei anumite activități.  

 Spre exemplu zarafii ( argentarii ) și negustorii de vite ( negotiantes ) ridică, la Roma în Forum 
Boarium, pentru cinstirea familiei  lui Septimius Severus, un frumos monument ( lucrat din 
blocuri de marmură )251, cunoscut sub numele de Arcus Argentariorum,.Cel mai probabil 
speculațiile financiare, făcute în noul mediu monetar impus de Severi, au adus ”peste noapte” 
zarafilor și negustorilor venituri uriașe.  

 Alți ”beneficiari” ai politicii monetare severiene - de contrafacere monetară oficială și de 
impunere în circulație a oricărei monede cu chipul împăratului indiferent de calitatea ei - au fost 
falsificatorii monetari. Așa cum am arătat mai sus, acum se înregistrează apogeul activității de 
falsificare monetară în lumea romană. Și nu întâmplător, pentru că falsurile monetare sunt  
favorizate de politica monetară a severilor, iar falsificatorii profită din plin.  

 Din Dacia matrițele de realizare a fasurilor monetare lipsesc. Dar în Vestul Europei matrițele 

monetare antice pentru turnat denari falși abundă. Repertoriul, inventariat de G. Aubin, conține 

nu mai puțin de 88 puncte, de pe teritoriul actual al Angliei, Franței, Belgiei, Elveției, Austriei și 

Germaniei, unde au fost găsite mii de matrițe  pentru turnat denari falși din sec III pChr252. 

Surprinzător însă în descoperirile monetare din provinciiile vestice lipsesc tocmai denarii turnați! 

Într-o scrisoare din 1991 Richard Reece sesizează acest paradox: ”We have struck copies of 

denarii of Severus and his family, and we have moulds of denarii from Severus to Maximinus, 

but virtually no coins from those moulds. Where are they? What were they made of? Why do we 

not find them?(...) We need a survey of cast denarii.”253. Răspunsul la întrebările lui Richard 

Reece devine cât se poate de simplu: denarii turnați produși în Vest sunt descoperiți în Est, în 

special pe teritoriul Daciei Romane și într-o mai mică măsură pe cel al Pannoniei. Este cât se 

poate de logic că producția masivă de denari falși turnați nu putea fi pusă în circulație în locul de 

fabricare ( căci atunci fabricile de denari falși ar fi fost repede descoperite), ei fiind exportați ( la 

fel ca terra sigillata sau alte produse de lux din provinciile Vestice ale imperiului ) acolo unde 

puteau fi ușor și cu riscuri mai mici puși în circulație. De ce însă denarii falși din provinciile 

vestice au fost exportați masiv tocmai în Dacia Romană? 

 Evident cauzele nu pot fi decât multiple și complexe.  Cristian și Agnes Alfoldy-Găzdac găsesc 
că prezența masivă a denarilor falsificați ”pare să fie rezultatul numărului mare de trupe 

                                                           
249 Termenul de ”issar” se referă la assarul provincial care ajunge să fie confundat ( ca valoare ) în a doua jumătate 
a sec III pChr cu aes-ul roman. A se vedea Ajdler 2009, pg. 12.  
250 Cel mai probabil e vorba de o formulare de tip argou ce exprimă cotația de schimb între issar și prutah. Prutah 
fiind cea mai mică monedă de bronz. 
251 În fapt este vorba de o poartă monumentală a unei clădiri despre care acum nu știm nimic ( a se vedea în 
această lucrare: cap VII, pg. ). 
252 Aubin 2003, p. 140. 
253 Aubin 2003, pg. 132. 
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auxiliare staționate în Dacia”254.  Fenomenul contrafacerii monetare fiind în decursul timpului 
mult prea repede și simplist pus, de către cercetători, în legătură cu mediul militar255. 

  

 Harta descoperirilor de matrițe monetare pentru turnat denari falși din sec III pChr ( după 
Guihard 2015, preluată de la Chameroy, Guihard 2016 ). 

  G. Aubin identifică, pe baza descoperirilor arheologice de matrițe, trei medii de desfășurare a 
activității ilegale de turnat denari falși în sec IIIpChr: ateliere meșteșugărești ( de olărie la 
Bordeaux, de metalurgie la Pachten și Châteaubleau), taberele militare și așezările civile256. În 
așezările civile loculrile de desfășurare a acestei activități sunt cât se poate de diverse și 
surprinzătoare: băi publice, teatre, amfiteatre, depozite de alimente etc257.  

                                                           
254 Găzdac&Găzdac 2001, pg. 145.  
255 Gaspar 2015, pg. 72.  
256 Aubin 2003, pg. 139. 
257 Ibidem, loc. cit. 
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  De altfel, constată G. Aubin continuând analiza fenomenului, capitalele de provincii și marile 
orașe au furnizat cele mai multe descoperiri de matrițe pentru turnat denari falși, dovedindu-se 
astfel că fenomenul falsificării are un profund caracter urban258. 

Evidențele expuse mai sus arată indiscutabil că mediul militar de graniță este cel circulator și nu 
cel producător pentru denarii falși. 

 Dar preponderența trupelor auxiliare nu poate justifica suficient de ce o întreagă piață 
provinicială, respectiv cea a Daciei, a acceptat în asemenea măsură moneda falsă și 
contrafăcută ( un sfert din totalul denarilor descoperiți !).  

 Explicația pentru această permisivitatea a pieței Daciei Romane trebuie căutată în primul rând 
în structura socială a provinciei. Așa cum arăta istoricul Julian Bennett, Dacia, în ciuda faptului 
că era o provincia bogată în resurse,  avea un nivel de dezvoltare rurală inferioară comparativ 
cu cel din alte provincii danubiene ( vile rustice modeste, dotate sărăcăcios și unde se practica 
cu precădere cultura viței de vie ), cu o populație rurală ce trăia la nivelul  subzistenței259. Iar o 
piață săracă financiar acceptă aproape orice fel de plată, pornind de la troc și până la valute 
”forte” sau ”exotice”.  

  În acelaș timp absența unor elite locale ( în zonele rurale ), educate ( absență ce a făcut ca 
limba latină  să fie atât de rapid însușită de populația din Dacia260), a permis cel mai probabil 
acceptarea facilă a monedei contrafăcute. Că între nivelul de educație al unui anumit segment 
al societății și acceptarea facilă a falsurilor monetare există o strânsă legătură, o demonstrează 
experiențe cât se poate de actuale. La denominarea monedei naționale a României în anul 
2005, în zonele rurale și în piețele agro-alimentare ( unde își vând produsele atât negustorii 
mărunți cât și țăranii ) au fost folosite falsuri de cea mai proastă calitate, respectiv bancnote 
decupate de pe afișele oficiale ce anunțau tocmai denominarea leului și prezentau fotocopiate 
noile bancnote. Chiar și acum, în anul 2016, contrafacerile monetare, ce circulă pe piața 
monetară românească la nivel rural, sunt de regulă de o calitatea extrem de proastă ( ex. 
bancnote scoase la imprimantă având uneori fereastra de siguranță realizată din bandă adezivă 
transparentă).    

 Pe de altă parte, această permisivitate a pieței din Dacia, în ceea ce privește falsurile și 
contrafacerile monetare, ar putea fi pusă și pe seama vecinătății cu lumea orientală, greco-
romană, caracterizată de prezența în circulația monetară curentă atât a monedelor oficiale 
romane cât și a foarte multor monede coloniale, provinciale, de nominaluri și calități cât se 
poate de diferite, emise în mai toate marile orașe.   

 Mai departe vom încerca prezentarea succintă, cu exemplificări de monede inedite, a celor trei 
tipuri de contrafaceri monetare de denari din epoca romană imperială: contrafacerile oficiale, 
falsurile antice și imitațiile barbare.  

 

 

 

 

                                                           
258 Ibidem, pg. 141.  
259 Bennett 2008, pg. 221.  
260 Ibidem, pg. 222. 
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Contrafaceri oficiale, falsuri antice și imitații barbare ale denarilor imperiali  

 

   Contrafacerile monetare antice au fost clasificate în diverse moduri după criterii mai mult sau 
mai puțin subiective. Vom da două exemple care ni se par edificatoare și care în linii mari sunt 
urmate de mai toți cei care s-au ocupat de subiect.  Warren Esty împarte aceste monede în 
funcție de scopul lor în: contrafaceri ( falsuri) – piese realizate cu scopul de a aduce un profit 
falsificatorului ( de regulă monede având miez din metal comun placat cu argint ) și piese 
neoficiale făcute pentru a fi întrebuințate la schimburi comerciale în locuri unde moneda oficială 
nu era suficientă261. Paul T. Keyser, un alt cercetător ce s-a ocupat de această problemă, a 
abordat problema tehnic și a împărțit contrafacerile monetare ale monedei antice de argint ( 
greacă și romană ),  în funcție de materialele folosite și ținând cont de procedeele tehnologice 
de contrafacere, așa cum apar ele menționate de diverse surse antice ( lex Cornelia de falsis, 
Plinius cel Bătrân, Vitruvius, papirusul Leyden X , etc ).  Practic Keyser încearcă o mediere 
științifică între alchimia antică și chimia modernă, găsind șase posibile ”rețete” antice de 
contrafacere a monedei de argint, a căror prezentare o preluăm și noi mai jos262: 

1. Realizarea monedelor din bronz alb, adică un aliaj de Arsen ( As ) și Cupru ( Cu ) sau de 
Staniu ( Sn ) și Cupru. 

2. Decaparea  aliajului de Arigint și Cupru (Ag-Cu). 
3. Folosirea unor aliaje pe bază de Staniu ( Sn ) cu: Plumb ( Pb ), Plumb și Zinc (Pb+Zn), 

Argint ( Ag ), Mercur? (Hg); sau doar Staniu pur. 
4. Acoperirea unui miez de metal comun ( bronz ) cu o ”crustă” dintr-un aliaj de Staniu-

Plumb ( SN-PB ) sau Staniu – Mercur ( Sn-Hg). 
5. Procedee tehnice de realizare a monedelor fourré: folie de argint lipită pe pastila (flanul ) 

monetar; folie de argint topită/sudată pe flan și pilitură de argint topită pe flan. 
6. Folosirea Cerargiritei ( AgCl), o halogenură de argint, decapată la cald.  

Alți autori amestecă însă într-un melanj, cu o logică de multe ori greu de precizat, criteriile mai 
sus expus încercând de cele mai multe ori să lege o tehnică anume de un motiv. În fapt lucrurile 
sunt destul de simple, contrafacerile monetare încadrându-se în trei mari categorii: contrafaceri 
oficiale  ( adică monede contrafăcute, în general denari, realizate în monetăriile oficiale 
imperiale), falsuri monetare ( realizate de falsificatori antici prin diverse metode tehnice ) și 
imitații barbare ale unor monede romane ( monede făcute în afara imperiului roman și nu 
neapărat cu scopul introducerii lor în circulația monetară romană ).   Mai departe vom discuta 
fiecare categorie în parte, exemplificând cu monede inedite, aflate în colecții private.  

 

 

 

                                                           
261 Waren Esty, Ancient Imitations of Roman Coins, articol, cu ultimul update în data de 29 Iunie 2016,  pe sit-ul:  
http://esty.ancients.info/  , link direct: http://esty.ancients.info/imit/index.html . 
262 Keyser 1996, Tabel 1, pg. 212. 

http://esty.ancients.info/
http://esty.ancients.info/imit/index.html
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Contrafacerea oficială a denarului în tehnica fourrée în secolele I-III pChr 
 

  Am amintit mai sus cum împărații dinastiei severilor au contrafăcut denarul roman prin 
scăderea constantă a titlului argintului și a greutății acestei monede. Mai departe vom lua în 
discuție denari contrafăcuți oficial în tehnica fourrée ( miez din metal comun placat cu argint), 
tehnică de contrafacere monetară specifică, anterior epocii severilor, doar falsificatorilor antici 
nu și emitenților legali și oficiali.  

 Pentru început trebuie spus că până în secolul III pChr autoritatea imperială nu a recurs la 
producerea de denari în tehnica fourrée.  Nu există nici un izvor istoric care să consemneze o 
contrfacere monetară oficială prin această tehnică, iar studiul denarilor fourrée de până la 
Caracalla arată că ei sunt produse neoficiale, realizate de cele mai multe ori cu matrițe 
artizanale. Cel mai probabil autoritatea oficială imperială nu a recurs la această metodă pentru 
că, denarii astfel executați erau ușor de dat în vileag ( așa cum vom vedea mai jos ) iar efectul 
pierderii încrederii în monedă ar fi fost imediat și cu consecințe sociale nebănuite.     

 Reducerea greutății și a titlului argintului din care era fabricată moneda au fost metodele 
oficiale preferate de contrafacere, asta până când s-a ajuns la pragul tehnic minim necesar, al 
concentrației de argint, pentru baterea unui denar. Căci sub  40% aliajele de argint nu mai 
prezintă culoarea albă specifică263, ci cea a bronzului aliat.  Prin urmare denarii sub 40% argint 
nu ar mai fi avut aspectul unei monede de argint.  Atunci emitentul oficial a fost nevoit să treacă 
la baterea unor denari/ antoninieni în tehnica fourrée. Acest lucru s-a întâmplat abia în vremea 
împăratului Caracalla, iar faptul nu a trecut neobservat de contemporani. Caracalla a fost 
acuzat, în ”Istoria Romană” a lui Dio Cassius, că plătea stipendii în monedă bună (”galbeni de 
aur rafinat”)  în vreme ce: ”pentru romani nu punea în circulație decât monede dintr-un aliaj slab, 
fie că era vorba de argint sau aur. Într-adevăr, poruncise să se scoată monede de plumb 
argintat și de aramă aurită”264. Și acest fapt a fost, așa cum spuneam mai sus, repede 
descoperit de contemporani. Știm acest lucru tot prin intermediul lui Dio Cassius care spune, 
mai jos în text, că ”alte isprăvi, cum ar fi , de pildă, cele privitoare la baterea monedei ( 
contrafăcute prin tehnica fourrée - n.n), ieșeau la iveală din însăși măsurile de precauție ce le 
lua pentru a le ține ascunse” 265. Căci monedele doar acoperite, într-o formă sau alta, cu argint 
își trădează repede calitatea, așa cum arată și o cunoscută vorbă ( cu mai multe înțelesuri ), 
care pleacă de la facila descoperire a monedelor astfel contrafăcute: ”și-a dat arama pe față”.    

 În pofida celor mai sus arătate au existat denari fourré bătuți cu matrițe oficiale și înainte de 
Caracalla. Totuși până la Caracalla izvoarele literare antice nu vorbesc de o contrafacere 
”oficială” de acest fel ( adică executată din inițiativa și la ordinul autorității imperiale ). Acest 
lucru dar și faptul că nu  se poate vorbi, în primele două secole creștine, de întregi emisiuni 
monetare oficiale realizate în această tehnică, ci doar de apariția câte unui denar solitar,  ne 
duce cu gândul că, cel puțin până la începutul sec III pChr, aceste contrafaceri ”oficiale” sunt de 
fapt  rezultatul unor activități ilegale, desfășurate chiar de lucrători ai monetăriei imperiale. Cel 
mai probabil aceștia bătând cu matrițe oficiale flanuri monetare proprii, ilegal introduse în 
monetărie.  

                                                           
263 Arghir 2012, pg. 508. 
264 Dio Cassius, cartea LXXVII, 14. Vol III, pg. 452 a traducerii în lb. Română din 1985.  
265 Ibidem, 15. 
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VI 1. Denar fourrée Septimius Severus la baterea căruia s-a folosit o matriță oficială de avers și 
o matriță artizanală ( falsă ) pentru revers. 

 Trebuie să fi fost extrem de atractivă  pentru lucrătorii monetăriei ( ce erau în marea lor 

majoritate sclavi sau liberți266)  tentația dobândirii unui venit semnificativ prin producerea unor 

astfel de monede. O dovadă palpabilă a activității ilicite a lucrătorilor monetăriei o constituie  un 

denar fourré pentru Septimius Severus ( VI, 1 ). Pentru baterea acestui denar a fost folosită o 

matriță de avers oficiala, însă pentru revers s-a apelat la o matriță artizanală, cu o imagine 

monetară rudimentară, executată după cea a unei emisiuni pentru Iulia Domna. În acest caz, cel 

mai probabil, un lucrător al monetăriei a reușit să subtilizeze doar o matriță de avers, pentru 

revers fiind nevoit să producă și să folosească o matriță artizanală. Calitatea artistic inferioară a 

matriței reversului arată că cel ce a furat matrița de avers și a folosit-o ilegal, nu era un gravor 

monetar.  

 În catalogul acestei lucrări dedicat contrafacerilor oficiale  se regăsesc doar patru denari, 

contrafăcuți în tehnica fourrée. Este vorba de doi denari pentru Caracalla August ( nr. I.1 și I. 3), 

unul pentru Geta Caesar ( nr. I. 2 ) și unul pentru Severus Alexander (nr. I. 4 ).  

 Deși numărul foarte mic de denari analizați aici nu permite formularea unor concluzii 

acceptabile și nici măcar a unor ipoteze mai mult sau mai puțin generale, totuși nu putem să nu 

remarcăm că trei din cei patru denari fourrée, ce s-au dovedit a fi bătuți cu matrițe oficiale, sunt 

emisiuni databile înainte de moartea lui Septimius Severus ( 211 pChr ). 

  Acest aspect ar putea arăta că fenomenul contrafacerii oficiale a denarului în tehnica fourrée a 

început înainte de anul 211 pChr și că de fapt Septimius Severus este cel ce recurge la aceste 

metode și nu Caracalla ( așa cum poate cu prea multă părtinire a consemnat Dio Cassius). 

Oricum aceasta este o simplă supoziție, ce nu poate căpăta valoare științifică doar din luarea în 

discuție a numai trei denari aflați în colecții particulare. 

 

                                                           
266 Statutul și numele lucrătorilor monetăriei din vremea împăratului Traian sunt cunoscute din trei inscripții ( CIL 
VI 42-44), a se vedea: Beldianu 2015, pg. 10-12.   
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I. Catalog denari contrafăcuți cu ștanțe oficiale 

 

 

1. Denar fourrée hibrid267 ↑ 2,41 g; 19,3 mm. Avers specific emisiunilor ( bătute la 

Roma între 201-206 pChr) pentru Caracalla August, și  revers specific emisiunilor 

bătute pentru: Geta Caesar ( între anii 200-202 pChr)268 sau Septimius Severus ( 

între anii 202-210)269. Loc de proveniență: passim - Romula Malva, Dacia Inferior ( 

actualmente România, sat Reșca, județul Olt )  

 

 
 

 

2. Denar fourrée ↑ 2,48 g; 18 mm. Emisiune pentru Geta Caesar, RIC 9, Roma anul 

203 pCHr. 

 

                                                           
267 Pentru întreaga discuție referitoare la aceast monedă a se vedea: Beldianu 2013-2014 II, pg. 137-138. 
268 RIC IVa, nr. 9, BMC V nr. 220.  
269 RIC IVa, nr. 262. 
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3. Denar fourrée↓ 2,64 g; 19,5 mm. Emisiune pentru Caracalla  August, RIC 158, BMC 

509, Roma 210 pChr270. 

 

 
 

 

4. Denar fourrée ↑ 2,02 g; 18 mm. Emisiune pentru Severus Alexander, RIC nr. 267 sau 

268, Antiochia, 222 sau 223 pChr. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
270  Portretul împăratului având barbă ce-i acoperă întreg obrazul și însoțit de legenda aversului de tip ”ANTONINVS 
PIVS AVG” este specific unei microserii de emisiuni intermediare, ce menționează pe revers a XIII deținere a puterii 
tribunciare ( PONTIF TR P XIII COS III ). Prin urmare datarea acestei microserii se face în anul 210 pChr.  
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Falsificarea denarului în epoca romană imperial 

 

 Falsurile monetare romane din epoca imperială pot fi împărțite ( în funcție de modalitatea 

tehnică de realizare) în două mari categorii: falsuri realizate prin turnare și falsuri realizate prin 

batere. Mai departe ne vom limita la a ne ocupa doar de falsificarea unei singure denominații 

monetare, respectiv de falsificarea denarilor. Asta pentru că ( așa cum am arătat mai sus ) 

fenomenul falsificării denarilor ( principala monedă utilizată la plată militarilor ) a cunoscut în 

secolul III pChr o amploare fără seamăn, în vreme ce, procentual, moneda de metal comun ( 

broz, orichalcum ) falsificată acum este insignifiantă. 

Falsurile turnate. 

 Cea mai răspândită formă de falsificare a denarilor în epoca romană este cea prin turnare. Asta 

deoarece, teoretic, procedeul era unul cât se poate de simplu: în mulajele executate după 

denarii oficiali de argint se turna ( de regulă ) un metal comun. Moneda astfel obținută era 

argintată, prin una din metodele descrise de Paul T. Keyser ( a se vedea mai sus în text ).  

Ateliere clandestine celebre, adevărate fabrici de produs denari falși turnați, au fost descoperite 

arheologic cu precădere în Vestul Europei, în numeroase locuri din Franța ( lângă Lyons – au 

fost identificate peste 34 matrițe de turnare 271, la Arras – Pas de Calais 60 de matrițe272, la 

Melun (Île-de-France) 34 matrițe273, la Verbe-Incarné ( Lyons) 103 matrițe, la Châteaubleau (Île-

de-France) 100 matrițe, la Saint-Mard 699 matrițe274, etc), Germania ( la Pachten 2455 

matrițe275), Anglia ( la Lingwell-Gate, lângă Wakefield – York, Londra 724 matrițe, etc)276 sau 

Elveția unde, la Augusta Raurica -actualmente Augst, au fost găsite, numai între anii 1999-

2000, 6000 de fragmente ceramice provenind de la 3000 de matrițe de turnare a denarilor 

falși277.  

 Descoperirile arheologice permit în prezent reconstituirea procedeelor tehnice de realizare a 

falsurilor turnate. Astfel prima dată erau realizate mulaje după denarii oficiali aflați în circulație. 

La Augusta Raurica ( Elveția ) au fost descoperite discuri de plumb, ce purtau amprenta în 

negativ a mai multor emisiuni de denari. Cum în acestea nu puteau fi turnate monede de bronz 

s-a tras concluzia că ele erau folosite pentru a se realiza machete monetare ”în pozitiv” dintr-un 

material cu punct de topire scăzut ( staniu sau poate mai probabil ceară ). Cu ajutorul acestor 

”machete” monetare în pozitiv se realizau, din pastă moale de argilă, formele de turnare propriu-

zisă a falsurilor.  Discuri de plumb constituiau astfel o adevărată arhivă de mulaje, ce permitea 

falsificatorilor să execute nenumărate forme de turnare fără a păstra însă și denarii ”originali”.  

                                                           
271 D’Avant 1839, pg. 148.  
272Aubuin 2003, pg. 128. 
273 Aubuin 2003, pg. 129 
274 Ibidem, loc cit. 
275 Ibidem, pg.128. 
276 D’Avant 1839, pg. 161-165. 
277Aubuin 2003, pg. 128. 
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 Mulajul de argilă era ars, pentru a se obține o formă de teracotă suficient de rezistentă la 

turnarea bronzului. Formele de turnare expuse în muzee sau aflate în colecții particulare și 

prezentate pe internet, au de regulă o culoare brun – roșcată, ce confirmă această ardere 

prealabilă pentru creșterea rezistența tiparului.   

 Formele de teracotă purtând amprentele monetare, în acest fel obținute, aveau două piese, 

una pentru avers și o alta pentru revers, fiind bivalve. Pentru eficientizarea producției se 

recurgea la diverse metode, ce permiteau turnarea cu o singură șarjă a mai multor denari. Cea 

mai simplă dintre ele era matrița plană multiplă. Adică o matriță bivalvă ce conținea impresia 

mai multor denari dispuși de a lungul unui canal de turnare. Aliajul topit, turnat prin canalul 

central, umplea ( la o șarjă ) forma mai multor denari. După răcire rezultau mai multe monede 

prinse de un ax central, ca frunzele de o cracă. Astfel de ”crăci” cu denari din vremea lui 

Septimius Severus ( ce copiază emisiuni din ani 197-203 pChr ), aflate în Israel Museum în 

Jerusalem,arată că prin această metodă se puteau turna ( cu o singură matriță ) câte zece 

denari în acelaș timp278. Modalitatea de turnare în forme, pe o singură direcție, este larg 

răspândită în imperiul roman, tipare de acest gen fiind descoperite atât în Orient ( Levant, 

Egipt279 ) cât și în Occident ( Italia; Gallia, Dacia etc ).  Colecția numismatică, expusă la Palazzo 

Massimo alle Terme, conține mai multe astfel de matrițe, pentru turnat monede sau măsuri 

ponderale, din epoca romană. Cu una dintre acestea se puteau turna, spre exemplu, la o 

singură șarjă, nu mai puțin de 13 monede.  

 

Matrițe turnare monede și ponduri executate în marmură – Museo Nazionale Romano - Palazzo 

Massimo alle Terme  Roma 

 O descoperire făcută la Lingwell-Gate, lângă Wakefield (York – M. Britanie )280 arată o altă 

modalitate de turnare, mult  mai elaborată ( a se vedea VI ). Aceasta consta în gruparea pe 

                                                           
278 Gitler & Ponting 2003, pg. 29-30, fig. 13 și 28. 
279 Ibidem, pg. 30, fig. 30-31. 
280 D’Avant 1839, pg. 161-165. 
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verticală, prin suprapunere,a mai multor matrițe plane (fiecare matriță plană conținând amprenta 

a trei denari), într-un adevărat ”copac” de turnare. 

 

Matrițe din teracotă pentru turnat falsuri monetare - Museo Nazionale Romano - Palazzo 

Massimo alle Terme  Roma 

 

  Metoda facilă de copiere a unui denar original, prin tehnica mulajului, a făcut ca falsificatorii să 

nu arate nici o preferință în ceea ce privește  tipuri monetare falsificate. Practic orice denar, 

indiferent de complexitatea compoziției artistice a tipului de revers, era copiat și falsificat.  Vom 

vedea mai târziu că acest lucru se schimbă atunci când vorbim de falsurile monetare realizate 

prin batere. Însă denarilor falși, produși prin turnare, le lipseau detalii fine, având un aspect 

”tocit”, ca atunci când moneda s-a aflat mult timp în circulație.  

 Din ce erau turnați denarii falși? 

 În foarte rare cazuri se turnau denari din argint sau din aliaje metalice albe ( de regulă pe bază 

de staniu ). Falsul denar pentru Vespasian, prezent în catalogul de mai jos ( VI ),  turnat din 

argint, dar aflat mult sub greutatea denarilor oficiali ( 1,51 g față de media de cca 3,40g281 ), 

arată că profitul falsificatorilor provenea, în acest caz, din diferența de greutate. 

 Pe lângă diversele aliaje pe bază de staniu, în tratatul Mappae Clavicula,  este menționat și un 

aliaj numit caldarium ce conținea o parte plumb și patru părți cupru sau bronz, foarte alb ca 

aspect, numai bun pentru turnat imitații ale monedelor de argint282. Cu toate acestea numărul 

denarilor turnați, din diverse aliaje metalice albe, este foarte mic. Cea mai frecventă rămâne 

turnarea în bronz, acesta fiind un materialul ieftin și ușor de procurat. 

 Următoarea etapă venea după răcirea și solidificarea metalului turnat în formele monetare și 

consta în îndepărtarea bavurilor și a pedunculului de turnare. 

                                                           
281 Butcher&Ponting 2014, pg. 326.  
282 Gitler,Ponting 2003, pg. 45. 
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 Dacă  denarul fals era din bronz ( mai rar din orichalcum ), după debitare, urma ”argintarea” lui 

cu un material alb, argint sau alt aliaj, printr-unul din procedeele ”alchimiste” descrise de Paul T. 

Keyser.  

 În practică se observă că denarii turnați din metal comun ( bronz/orichalcum) pot fi lesne 

împărțiți în două categorii,în funcție de gradul de acoperire cu argint (sau alt metal alb): denari 

argintați superficial și denari argintați substanțial.  

  Denarii argintați superficial au fost acoperiți după turnare cu o folie de argint extrem de subțire 

sau poate doar cu o pulbere albă, ce nu a aderat, decât probabil pentru foarte scurt timp,  la 

miezul de bronz. Acești denari, numiții de regulă limes denarius sau limes falsa, se prezintă 

acum, în totalitatea lor, ca niște monede de bronz, ce nu mai păstează absolut nimic din 

argintarea superficială. 

 La denarii turnați, argintați substanțial, s-a utilizat o metodă tehnică complexă de argintare. 

Aceasta presupunea adăugarea unui amalgam de argint și mercur,apoi supunerea monedei la 

cicluri de tratamente termice, urmate de oxidarea selectivă și de îndepărtarea oxizilor de cupru 

prin decaparea cu acid283.  Produsul rezultat era un denar turnat argintat, având un strat 

consistent de argint, foarte bine aderent la miezul de bronz și capabil să reziste la o circulație 

îndelungată, în această formă. Acești falși denari pot fi și acum foarte ușor confundați cu denarii 

oficiali, uzați de o circulație îndelungată.  

 Denarii turnați, substanțial argintați, pot fi însă recunoscuți la o privire atentă, folosindu-se o 

lupă ce poate permite observarea detaliilor fine. Aceste falsuri antice prezintă următoarele 

detalii caracteristice: literele, ce compun legendele, au de regulă un aspect ”plin”, cu margini 

difuze, detaliile fine ale compoziției lipsesc, relieful imaginilor reproduse pe avers și revers 

având un aspect plat.  

 Numărul foarte mare de denari turnați,descoperiți în siturile arheologice, i-a indus în eroare pe 

cercetători, făcându-i să le acorde un caracter oficial sau semioficial. Prin urmare denari turnați 

au fost denumiți în literatura de specialitate cu diverși termeni care să exprime acestă aberație 

științifică: limes denarius ( denari de graniță ), denari sau monede de necesitate, denari 

semioficiali, etc. În fapt denarii turnați sunt în totalitatea lor falsuri monetare, realizate prin cea 

mai simplă și eficientă metodă. Acest aspect  

 Descoperirile arheologice de la Augusta Raurica sau la Lingwell-Gate arată că, în epoca 

romană imperială avem de aface cu adevărate fabrici de monede turnate. În aceste fabrici se 

executau în paralel falsuri după emisiuni monetare oficiale, foarte diverse și bătute într-o lungă 

perioadă de timp. Spre exemplu la Augusta Raurica au fost găsite forme de turnare pentru 

denari de la Nero până la Severus Alexander.  

 Obținerea falsurilor monetare prin  turnare nu necesita mijloace tehnice specializate. Practic 

oriunde exista un cuptor capabil să topească metale neferoase se puteau turna monede false. 

Majoritatea descoperirilor de matrițe pentru turnat denari falși provin, așa cum s-a mai spus284, 

                                                           
283 Găzdac, Cosma 2014, pg. 126-127.  
284 Aubin 2003, pg. 141.  
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din mediul 

urban: ateliere 

meșteșugărești, 

teatre, 

amfiteatre, băi 

publice, depozite 

de alimente. 

Ateliere de 

fierărie și 

topitorii, care să 

răspundă 

necesităților 

armatei ( 

confecționat și 

reparat  

echipament 

militar și 

armament ) se 

găseau cu 

siguranță în 

fiecare castru 

sau în 

apropierea lui. 

Mediul militar 

fiind și el unul 

din mediile de 

producție.  

 

 Reconstituirea 

unui ansamblu 

de turnare a 

falsurilor 

monetare pe 

baza 

descoperirilor de 

la Lingwell-Gate, 

lângă Wakefield 

(York – M. 

Britanie ) . 
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 Mai jos vom prezenta în ordinea cronologică, a emisiunii falsificate, mai mulți denari turnați, 

inediți, aflați în colecții particulare.   

 

II. CATALOG DENARI FALȘI TURNAȚI 

 

A. Denari turnați, fără urme de ”argintare” 

(așa numiții ”Limes falsa”) 

 

 

1. Denar  AE ↓ 1,93g; 18,2 mm; fals antic executat după emisiunea pentru Vespasian RIC II, 

nr. 91, Roma, anul 75 pChr.  

 

 
 

 

2. Denar AE ↓ 2,47 g; 18,6 mm ; fals antic executat după emisiunea pentru Faustia I RIC III 

nr. 348, Roma, după anul 141 pChr. Proveniență zona Cherkasy Oblast. 
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3. Denar AE ↓ hibrid 2,12 g; 17,9 mm. Aversul copiază un denar neprecizat pentru Lucius 

Verus, în vreme ce reversul copiază, cel mai probabil, emisiunea pentru Marcus Aurelius 

Caesar, de tip ”Virtus” ( având parazonium și suliță), RIC III nr. 222, Roma 170 pChr. 

Proveniență zona Cherkasy Oblast Ucraina. 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Denar AE ↑ 2,18 g, 17,9 mm. Fals antic după emisiunea pentru Septimius Severus RIC IVa, 

nr. 266, BMC, nr. 335 ( Roma 204 pChr ).  
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5. Denar OR ↓ 2,01 g, 18 mm. Fals antic după emisiunea pentru Septimius Severus RIC IVa, 

nr. 199 ? ( Roma 205 pChr ).  

 

 
 

 

 

 

6. Denar AE ↑ 2,83 g, 18,6 mm. Fals antic după emisiunea RIC IVa,nr. 176 ( Roma 211 

pChr ) pentru Septimius Severus.  
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7. Denar OR ↑ 2,64  g, 22 mm. Fals antic după emisiunea RIC IVa, nr. 244, BMC, nr. 112 ( 

Roma 211 pChr ) pentru Septimius Severus. Proveniență zona Cherkasy Oblast, Ucraina.  

 

 

 
 

 

 

 

 

8. Denar AE ↓ 2,36 g, 17 mm. Fals antic după emisiunea pentru Iulia Domna RIC IVa, nr. 

572, BMC, nr. 62 ( Roma cca  204 pChr ).  
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9. Denar AE 3,09 g, 18,7 mm. Fals antic după emisiunea RIC IVa, nr. 112 ( Roma 209 pChr ) 

pentru Caracalla.  
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B. Denari turnați bine ”argintati”  

 

 

1.   Denar AE (argintat) 2,8 g; 18 mm. Fals antic după emisiunea pentru Traian RIC II, nr. 365 

var, Woytek h ( Roma 114-117 pChr ) . 

 

 

 
 

 

Realizarea cât se poate de bună, stratul de argint de la suprafața monedei se păstrează 

foarte bine. Mici ”ciobituri” de pe avers și revers dezvăluie însă, la microscop, miezul de 

metal comun (bronz). Un element atrage în mod deosebit atenția: metalul alb ( argint? ), 

de la suprafața monedei, este lipsit de strălucire, având un aspect gălbui mat. La fel par 

a fi arătat și denarii falși, cu efigia împăratului Traian, din tezaurul de la Măcin (jud. 

Tulcea ): ”argintul nu are sclipirea obișnuită, fiind de calitate inferioară” ), dar, în cazul 

acestora, execuția trăda pe deplin faptul că erau falsuri antice bătute și nu turnate și 

argintate ( ca în acest caz), căci cel ce a publicat tezarul a observat încă de la început 

că ”legendele nu se aseamănă cu cele obișnuite” 285. 

 

 

 

                                                           
285 Gattorno 1940, pg. 232 . 
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2.   Denar AE ( argintat ) ↓ 2,41 g, 18 mm. Fals antic după emisiunea pentru Elagabalus: RIC 

IVb, nr. 42  , BMC 249 ( Roma 221 pChr ). 

 

 
 

 

 

 

3.   Denar AE ( argintat )↑ 3,12 g, 17,9 mm. Fals antic după emisiunea pentru Severus 

Alexander: RIC IVb, nr. 73 ( Roma 228 pChr ).  
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4.   Denar AE ( argintat )↑ 2,41 g, 19 mm. Fals antic după emisiunea pentru Severus 

Alexander: RIC IVb, nr. 83, BMC 503 ( Roma 228 pChr ).  

 

 
 

 

 

C. Denari turnați din argint 

 

 

5.   Denar AR  1,41g, 18 mm. Fals antic după emisiunea pentru Vespasian: RIC II nr. 681, 

BMC 133 ( Roma  74 pChr ).  
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D. Denari turnați din metal alb  

 

6. Metal alb opac ↑ 1,55 g, 19 mm. Fals antic după emisiunea pentru Iulia Maesa RIC IVa, nr. 

268, BMC, nr. 76 ( Roma  218-222 pChr ). 
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Falsurile realizate prin batere. 

 

Cele mai spectaculoase falsuri monetare antice sunt cu siguranță cele realizate prin batere. 

Dacă falsurile realizate prin turnare putea fi făcute practic de oricine, oriunde, nu acelaș lucru se 

poate spune despre falsurile realizate prin batere. Baterea unui fals monetar presupunea 

cunoștințe tehnice, instrumente specifice și talent artistic. Cum acestea nu se întâlnesc la un loc  

pe toate drumurile, este de presupus că, cei ce au realizat falsurile print batere erau oameni din 

domeniu ( liberți sau sclavi lucrători ai monetăriei ) sau având o meserie înrudită. În ultima 

situație  fiind ( cel mai probabil ) gravori sau bijutieri. Atelierele de bijuterii, ca și cele de gravat 

pietre semiprețioase, se aflau de regulă în orașe, acolo unde se găseau și majoritatea clienților. 

  De ce falsuri realizate prin batere și nu prin turnare? Falsurile realizate prin batere erau denari 

de tip fourré ( miez de bronz placat cu argint ), având un strat de argint consistent, foarte 

rezistent în timp. Practic falsul denar fourré arăta identic cu unul oficial, aspectul general fiind 

acela al unei monede de argint veritabile. Diferența o făcea calitatea reprezentării artistice și 

greutatea ușor mai scăzută a denarilor fourré față de cei oficiali, realizați din argint plin. 

Greutatea mai mică a denarilor fourré apărând datorită masei atomice diferite a argintului față 

de cea a bronzului286.   

 Prin urmare falșii denari bătuți erau mai ușor de plasat în mediul urban, unde controlul era mai 

strict. 

 În ceea ce privește calitatea artistică a denarilor falși bătuți, se constată o atenție deosebită 

acordată realizării efigiei imperiale de pe avers, portretul imperial fiind ușor recognoscibil. 

Reversul însă era tratat de regulă superficial, execuția compoziției artistice fiind de cele mai 

multe ori schematică. Pentru revers erau preferate teme monetare cât mai simple, ce conțineau 

de regulă un singur personaj ( zeități în diverse ipostaze sau reprezentarea împăratului aflat 

într-o ”scenă solo” ). Erau evitate temele complexe de genul: alegorii cu multe personaje,  

reprezentări arhitectonice ( temple, clădiri publice, etc ) sau scene ”imperiale” cu multe 

personaje  ( împărat călare strivind dușmani căzuți, adlocutio, etc ).  

Atenția sporită acordată realizării aversului, a efigiei imperiale în special, se datora legislației ce 

impunea acceptarea la plată a monedei cu chipul împăratului. Prin urmare un portret imperial 

bine executat garanta succesul contrafacerii.  

 Falsificarea prin batere a denarilor presupunea mai multe etape tehnologice: realizarea 

pastilelor monetare fourré, gravarea matrițelor și baterea efectivă a monedelor.  

                                                           
286O monedă realizată din bronz și acoperită cu argint are o  greutatea sensibil mai mică decât o monedă de argint 
de aceiaș dimensiune.  Cuprul (Cu), principalul component al bronzului, are numărul atomic 29 si  masa atomica 
relativa (MAR) 63,546. Argintul (Ag) la aceiaş masă este mai greu, având numărul atomic 47 iar MAR-ul: 107,8683. 
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 Realizarea prefabricatelor ce urmau a fi bătute, a pastilelor ( flanuri ) monetare fourré, era un 

proces tehnologic ce implica cunoștințe metalurgice net superioare celor necesare pentru 

turnarea monedelor287.  

 În linii mari flanurile monetare fourré se obțineau în antichitatea romană prin două metode: 

placarea la cald cu argint a miezului de bronz și placarea prin presare.  Placarea ”la cald” se 

făcea prin imersia semifabricatului din cupru ( pastila monetară de bronz ) în argint topit. 

Placarea prin presare presupunea acoperirea flanului monetar de bronz lustruit cu o folie subțire 

de argint laminat, încălzirea ansamblului astfel obținut și baterea lui imediată cu ajutorul 

matrițelor monetare288.  

Gravarea matrițelor era executată de bijutieri sau gravori de pietre semiprețioase, unii dintre 

aceștia manifestând un dezvoltat simț artistic. 

 

Denar fals Iulia Mamaea ( stânga ) și camee ( dreapta ) provenind de la Romula Malva – Dacia 

Inferior. 

 Un atelier de gravat pietre semiprețioase se găsea la Romula-Malva289. O arată atât numărul 

foarte mare de geme descoperit aici, cât mai ale faptul că unele din ele erau rebuturi. Gravori de 

geme și camee foloseau ca modele, de cele mai  multe ori, imagistica monetară, pentru 

reprezentarea zeilor, personificărilor sau portretelor imperiale. Că gravori de material gliptic de 

la Romula-Malva erau implicați și în falsificarea monetară pare să o demonstreze și un denar 

fals, ce provine de aici ( VI  ). Pe aversul acestuia se regăsește un portret monetar al Iuliei 

Mamaea, ce are foarte multe asemănări compoziționale și stilistice ( pieptănătură identică, 

                                                           
287 Arnau 1970, pg. 124. 
288 Petean, Arghir 2004, pg. 438. 
289 D. Tudor 1968, pg. 114. 
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frunte în linie dreaptă cu nasul, ochi mari, buze proeminente, gât lung,  falduri ce fac unghiuri 

drepte, etc ) cu cel reprezentat pe o camee, descoperită tot la Romula290. 

  Dacă portretul imperial era de regulă unul destul de reușit în cazul falsurile monetare bătute, 

nu acelaș lucru se poate spune despre legenda monetară. Se pare că aceasta le dădea cele 

mai mari bătăi de cap falsificatorilor. 

 

Înscrierea legendei monetare într-un cerc aproape perfect la matrițele oficiale ( stânga ) și lipsa 

acestui canon la falsurile monetare ( dreapta ). 

 La monedele oficiale legenda  se înscrie întotdeauna într-un cerc aproape perfect, spațiul 

ocupat de aceasta fiind delimitat cu ajutorul unui compas la momentul gravării matriței. La 

falsurile antice bătute, legenda monetară se prezintă ca un oval, cu aspect neregulat, literele și 

cuvintele având o înșiruire dezordonată. Câteodată și lungimea legendei le pune probleme 

falsificatorilor și atunci aceștia o scurtează convenabil. Frecventele greșeli de scriere ar putea 

arăta analfbetismul falsificatorilor sau chiar al mediului social unde falsul era pusă în circulație. 

 Date interesante, pentru studiul producerii falsurilor monetare prin batere, le aduc și doi denari 

inediți (VI și ), cu reversul de tip ”Fundator Pacis”, avându-i pe avers ( așa cum arată legendele 

monetare) pe Septimius Severus și Caracalla. 

 La baterea acestor falși denari au fost folosite matrițe diferite de avers combinate însă cu 

aceiaș matriță de revers. Încrucișarea matrițelor nu este o noutate nici în cazul monedelor 

oficiale și nici a celor false, dar cele două aversuri sunt realizate artistic și compozițional cât se 

poate de diferit. Diferențe notabile se înregistrează la realizarea efigiei monetare, portretul lui 

Septimius Severus este cât se poate de original, chiar dacă acesta conține elementele 

obligatorii de identificare ( păr creț, mustață, barbă ”furculiță”, etc ), în vreme ce portretul lui 

Caracalla este o copie ( ce s-a dorit cât mai fidelă) a efigiei monetare a lui Septimius Severus 

(sic!). Scrierea legendei monetare, s-a făcut în cazul reversului comun și a aversului pentru 

                                                           
290 Ibidem, pg. 115. 
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Caracalla, prin incizarea directă a literelor iar în cazul aversului pentru Septimius Severus prin 

puncte unite între ele, tehnică ce face ca terminațiile literelor să aibă aspect globular.    

 

Denari falși bătuți cu ștanțe diferite de avers și cu o ștanță comună de revers. 

 

 

 Observațiile de mai sus dovedesc, cât se poate de limpede, implicarea și colaborarea a două 

persoane diferite la această operă de falsificare, cei doi falsificatori activând în cadrul aceluiaș 

atelier monetar clandestin. Iar acest aspect duce cu gândul la o activitate productivă 

semnificativă  și nu la o falsificare ocazională cu scopul acoperiri unei nevoi financiare imediate 

sau mărunte. 
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Aversul unui denar oficial pentru Caracalla August ( stânga ), denar fals cu efigia lui Septimius 

Severus și legendă cu numele împăratului Caracalla ( mijloc ) și aversul unui denar pentru 

Septimius Severus ( dreapta ). 

 Denarul pentru Caracalla prezintă, la rândul lui, un interes aparte. În pofida stării de conservare 

proaste se poate lesne observa pe avers că realizarea portretului imperial s-a făcut în fapt prin 

copierea portretului monetar al împăratului Septimius Severus. O demonstrează pe deplin multe 

elemente comune: păr creț, grupare identică a buclelor, arcadă proeminentă etc. La un moment 

dat ( dintr-un motiv necunoscut ) falsificatorul a schimbat identitatea personajului reprezentat, 

gravând legenda monetară a denarilor bătuți în numele lui Caracalla August ( ANTONINVS 

PIVS AVG). De ce a luat această decizie? Este greu de spus acum dacă faptul în sine a avut o 

relevanță istorică sau a fost doar rezultatul unei confuzii sau greșeli neintenționate a 

falsificatorului .  

 Falsurile monetare antice, realizate prin batere, sunt fascinante  pentru că matrițele folosite la 

realizarea acestora au fost gravate manual. Prin urmare aceste falsuri nu mai sunt opere ale 

artei oficiale imperiale, ci  mici ”traduceri” artistice ale acesteia în limbajul artei populare romane 

sau altfel spus al artei provinciale romane.  
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III. Catalog denari falși realizați prin batere 

 

1. Denar AE ↓ (argintat) 2,18 g; 17,5 mm.  

AV: Legendă SEVERVS PIVS AVG 

RV: Legendă FVNDATOR PACIS 

Fals antic după emisiunea pentru Septimius Severus  RIC IVa, nr. 265, BMC 330 ( Roma 

200/201 pChr ) . 

 

 
 

2. Denar AE ( argintat ) ↑2,32 g; 18,2 mm. 

AV: Legendă ANTONINVS PIVS AVG 

RV: Legendă FVNDATOR PACIS 

 Fals hibrid. Aversul (așa cum indică legenda) copiază un denar neprecizat pentru Caracalla din 

perioada 201 – 210 pChr, în vreme ce reversul copiază emisiunea pentru Septimius Severus  

RIC IVa, nr. 265, BMC 330 ( Roma 200/201 pChr ) . Aceiaș matriță de revers ca la moneda 

precedentă 
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3. Denar AE ( argintat ) 2,82 g; 20,4 mm. 

AV: Legenda: L SEP SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX,  Septimius Severus, cap laureat spre 

dreapta. RIC IVa 122-144, 126a, 198-202 pChr. 

RV: Legenda CERERI FRVG(IF), Ceres ”Frugifera” stând pe tron spre stânga, ține spice(?) și 

suliță (sic) – copiază reversul emisiunii pentru Iulia Domna , RIC IVa, nr. 546, BMC nr. 10, 

bătută la Roma în 198-202 pChr. 

Fals hibrid ce folosește o matriță de avers oficială combinată cu o matriță de revers falsă. 

 

 
 

 

4. Denar AE ( argintat )↓ 2,53 g; 17,5 mm. 

AV: Legenda: SEVERVS PIVS AVG,  Septimius Severus, cap laureat spre dreapta. 

RV: Legenda PO (...) TR P IX COS II , Marte nud, mergând spre dreapta,  poartă pe umăr un 

trofeu. – copiază reversul emisiunii pentru Caracalla RIC IVa, nr. 88, bătută la Roma în 207 

pChr. Fals hibrid. 

 

 



110 
 

 

 

5. Denar AE ( argintat ) ↓ 2,85 g; 19,8 mm. 

AV: Legenda: ANTONINVS AVGV (...) , Caracalla copil, bust drapat și laureat spre dreapta. 

RV: Legenda (...) TRP III , Personaj ( Sol ) în picioare ce ține în mâna stângă o suliță. Fals antic 

după emisiunea pentru Caracalla, RIC IV a, nr. 30, bătută la Roma în anul 200 pChr. 

 

 
 

 

 

6. Denar AE ( argintat ) 2,54 g; 19,5 mm. 

AV: Legenda: ANTONINVS PIVS AVG BRIT,  Bustul laureat a lui Caracalla, cu păr creț  (sic) 

spre dreapta. 

RV: Legenda: PONTIF TR P XII COS III , . Personaj pe tron, cu pateră în mâna dreaptă și corn 

al abundenței în mâna stângă. 

 Fals antic ce imită cel mai probabil emisiunea pentru Caracalla, RIC IVa, nr.116b, bătută la 

Roma în anul 210 pChr. 
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7. Denar AE ( argintat )  2,78 g; 19 mm. 

AV: Legenda: IVLIA SOAEMIAS AVG,  Bustul drapat al Iuliei Soaemias spre dreapta. 

RV: Legenda: HILARITAS AVG  . Hilaritas stând spre stânga, ține o pateră? În mâna draptă și 

o ramură de palmier în stânga. De o parte și de alta doi copii se țin de poalele veșmântului 

zeiței. În câmp stânga sus se află o stea cu șase raze.  Fals antic hibrid aversul copiază 

emisiuni pentru Iulia Soaemias,  bătute la Roma între 220-222 pChr, iar reversul copiază ( cel 

mai probabil ) pe cel al emisiunii, bătute pentru Elagabalus la Antiochia în 218/219, RIC nr. 190.  

 

 
 

 

8. Denar AE↑ ( argintat )  2,48 g; 19 mm. 

AV: Legenda: IMP SEV (ALE)XAND AVG,  Severus Alexander, cap spre dreapta. 

RV: Legenda: (VIRTVS) AVG  . Virtus pe tron, purtând cască , ține în mâna dreaptă spice iar în 

stângă un sceptru sau suliță. 

 Fals antic după emisiunea pentru Severus Alexander , RIC IVb, nr. 221, bătută în 228-231 

pChr. 
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9. Denar AE ( argintat ) ↑ 2,17 g;  18,5 mm. 

AV: Legenda: (...)AMAEA AVG, Bustul drapat al Iuliei Mamaea ( cu diademă? ) spre dreapta. 

RV: Legenda: PVDLCITIA (sic)  . Personaj pe tron, cu un obiect semilunar din care flutură o 

taenia (?) în mâna dreaptă și sceptru (?) în mâna stângă. 

 Fals antic după emisiunea pentru , RIC IVb, nr. 347291, BMC VI nr.1003, Roma. Proveniență 

Romula Malva. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
291 O emisiune ce din păcate nu există decât în RIC, prin urmare moneda noastră ar trebui considerată un fals 
”hibrid” Iulia Mamaea/Iulia Maesa. 
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Imitațiile ”barbare” de argint ale denarilor romani imperiali 

 

 În barbaricum, teritoriul aflat dincolo de granița nordică a Imperiului Roman, într-un imens 

spațiu situat între bazinul Dunării și cel al Niprului (Dnepr), au fost produse în primele trei secole 

creștine numeroase imitații ale denarilor imperiali292. Realizarea lor din argint de bună calitate, la 

o greutate similară cu piesele oficiale ( în medie cca 3 g ), exclude scopul fraudulos. Prin 

urmare aceste monede nu pot fi considerate falsuri monetare. Cu toate acestea ne vom ocupa 

aici de aceste imitații ale denarilor imperiali deoarece, în literatura numismatică, persistă încă o 

confuzie între falsurile monetare realizate prin batere și imitațiile barbare. Confuzie datorată 

stilului artistic provincial, naiv, chiar câteodată ”primitiv”, în care sunt realizate și unele și altele.  

 Andrei Sergeev împarte imitațiile barbare de denari imperiali (găsite dincolo de granița nordică 

a Imperiului Roman), în funcție de gradul de asemănare cu modelul imitat293,  în două categorii: 

imitații apropiate (”close reproduction” ) și imitații ”la distanță” sau ”distanțate”( ”remote 

reproduction” ) - pe care noi le-am numii imitații aproximative. 

 Imitațiile apropiate (”close reproduction” ) sunt caracterizate de ”un destul de bun portret 

imperial”, completat cu o legendă latină lizibilă. Ca și în cazul falsurilor realizate prin batere 

aversul este mult mai atent și minuțios realizat în comparație cu reversul.  

 Imitațiile aproximative ( sau ”distanțate” de modelul denarului imperial pe care-l reproduc) sunt 

împărțite de acelaș autor în două subgrupe. Imitațiile din prima subgrupă au portretul imperial 

încă recognoscibil, însoțit de o pseudo-legendă, compusă din ”litere” ce au mai mult aspectul 

unor simboluri decât al unor semne grafice latine. Reversul acestora, în unele situații,  nu mai 

are nimic de a face cu tipologia monetară romană, gravorul având o ”certă independență 

estetică”294.  

 La monedele din a doua subgrupă portretul ”imperial” nu mai permite identificarea împăratului 

iar pseudo-legenda este compusă din puține simboluri ( de regulă bare, paranteze rotunde sau 

drepte, volute )295.   

  Acelaș autor afirmă, pe baza materialului analizat, că cele două tipuri de imitații barbare ( 

”close and remote reproduction” ) sunt găsite în Ungaria și Ucraina. Descoperirile de astfel de 

piese în tezaurele din România de la Est de Carpați ( Moldova ) arată însă o aria mult mai largă 

de răspândire a acestora, dar limitată, în general, tot la zona extra Imperii territorium, adică la 

barbaricum. Aflarea în tezaurul de la Muncelul de Sus ( județul Iași ) a mai multor imitații de 

denari, bătuți cu aceiaș matriță monetară296, sugerează o realizare locală, la o distanță nu foarte 

îndepărtată de locul de descoperire. 

                                                           
292Sergeev 2012, pg. 214. 
293 Ibidem, loc.cit.  
294 Ibidem, loc. Cit.  
295 Ibidem, pg. 214-215. 
296 Mulțumim și pe această cale dl. Lucian Munteanu, de le Institutul de Arheologie - Iași, pentru informațiile 
furnizate.  
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 De ce au fost bătute aceste imitații ale denarilor imperiali? Apariția lor a fost pusă ( ca și în 

cazul altor monede barbare ) pe seama întreruperii în alimentarea cu numerar a spațiului situat 

în afara imperiului297. Dar denarii barbari nu au o pondere însemnată în tezaurele sau 

descoperirile izolate dintr-un areal anume. Prin urmare se conturează două supoziții posibile și 

poate mai credibile: denarii imitativi completează o necesitate imediată într-un spațiu în care 

moneda are un alt rol cultural decât cel de mijloc de plată curentă ( fiind tratate ca  obiecte de 

certificare a unui prestigiu social, al puterii, al potenței materiale, etc298 ) sau transformă argintul 

brut într-o valoare de piață circulatorie, unanim acceptată și recunoscută, căreia nu-i lipește și o 

componentă fiduciară.  

 Faptul că toți acești denari au  greutate situată în jurul valorii de 3 grame ( cu foarte mici abateri 

) constituie un important indiciu. Constanța ponderală neputând fi decât rezultatul a doi factori 

principali: o autoritate centrală emitentă sau a unei reguli generale de piață, cunoscută și 

asumată de toate persoanele implicate ( producătorii monedelor, comercianți, autorități etc ).  

 De o autoritate centrală cu siguranță nu poate fi vorba. Denarii imitativi apar pe spații foarte 

mari, sunt de ”tipuri” cât se poate de diverse, ce se străduiesc să reproducă ( fără discernământ 

) denarii romani imperiali. Imitațiilor barbare  le lipsește și un tipar imagistic, cu o semnificație 

politică sau culturală aparte, ce ar fi apărut dacă erau produși de o autoritate politică, mai mult 

sau mai puțin centrală.  

 Ideea de ”regula generală de piață cunoscută și asumată” ne duce cu gândul la legea ateniană 

a lui Nikophon, din anul 375/4 aChr299. Așa cum arăta Van Alfen, aceasta enumera cinci tipuri 

de monede care pot fi găsite circulând în agora ( toate având un ”design” athenian - kharaktêr ): 

monede ateniene, imitații bune ale monedelor ateniene ( realizate din argint și având o greutate 

similară), monede având miezul de bronz placat cu argint, monede având miezul de plumb 

placat cu argint și monede frauduloase în alte feluri ( poate greutate neconformă sau titlul 

argintului scăzut  – din păcate legea aici nu intră în detalii, probabil tocmai pentru a acoperii un 

spectru cât mai larg al contrafacerii monetare). Conform acestei legi sunt acceptate în circulație 

doar monedele din primele două categorii enumerate, condițiile acceptării fiind: realizarea lor din 

argint bun și într-un stil ( kharaktêr ) athenian300.  

 Legea lui Nikophon este cheia în care trebuie înțelesă baza fenomenului imitației monetare, la 

populațiile aflate în vecinătatea polis-urilor grecești și cel mai probabil ( ulterior ) și la populațiile 

”barbare” aflate dincolo de granița imperiului roman. 

  Mai erau prevederile acestei legi în vigoare în sec. II-III pCHr?  Cel mai probabil da, cel puțin 

sub un aspect cutumiar.  Stilul ( kharaktêr-ul ) athenian fiind înlocuit acum de elementul 

certificator monetar în epoca romană imperială: efigia împăratului. Prin urmare devine evident 

că scopul principal, al denarilor imitativi produși în barbaricum-ul Nord și Vest pontic, nu poate fi 

                                                           
297 Sergheev 2012, pg. 215. 
298 Asemeni ”cocoșeilor” de aur deținuți de familiile de țigani înstăriți la început de secol XXI. 
299 Van Alfen 2005, pg. 322. 
300 Ibidem, pg. 324. 
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decât acela de valorificare a unui argint brut, prin punerea lui în circulație sub formă de monede. 

Analizele metalografice vor aduce în viitor mai multe lămuriri și în privința originii acestui argint. 

 

IV. Catalog imitații barbare 

 

 

1. Denar AR ↓ 3,0 g; 18,9 mm 301. 

Avers: Legenda: IMP TRAIA(NO)? AVG G[E]R DAC (...)? . Capul laureat al împăratului Traian 

spre dreapta. 

Revers: Legenda:  PM TR A (sic) P COS III . Personaj feminin, îmbrăcat într-un veșmânt lung, 

așezat pe un tron ( cu spătar nu foarte înalt ) spre dreapta,. Acesta ține în mâna dreaptă un 

obiect aproximativ paralelipipedic, iar în mâna stângă, dusă către spate, pare să aibă un obiect 

lung, neidentificat (sceptru, torță, arc etc ), vizibil cu precădere deasupra umărului stâng. Peste 

spătarul tronului atârnă un veșmânt. Reversul imită pe cel al emisiunii pentru Hadrian RIC nr. 

82.   

 Denar imitativ hybrid ”close reproduction” provenind din regiunea Cherkasy ( avers Traian / 

revers Hadrian ). 

 

 

 

2. Denar AR ? g; ?mm. Denar imitativ ”close reproduction” găsit în regiunea Cherkasy, 

Ucraina. 

AV: Legenda: A┴ONINVS AVPELIVS PORI,  Capul împăratului Marcus Aurelius ( cu barbă 

lungă și dreaptă) laureat spre dreapta. 

RV: Legenda: COTTITVS PI(...) MANC(E?) . Personaj în picioare cu veșmânt lung, ține în 

mâna dreaptă un sceptru sau suliță iar în mâna stângă un obiect neidentificat. Cel mai probabil 

                                                           
301 Pentru întreaga discuție legată de  această monedă a se vedea: Beldianu 2013-2014 I, pg 134-136. 
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reversul copiază (în oglindă) pe cel al emisiunii pentru Marcus Aurelius, RIC nr. 316 ( Roma 

174/175 pChr), de tip: ”Roma spre stânga ținând o Victorie și suliță”.  

 

 

 

3. Denar AR ? g, ? mm. Denar imitativ ”close reproduction” găsit în regiunea Cherkasy, 

Ucraina. 

AV: Legenda: NVMVREVᴎTᴎΩИONIVV, Bustul împăratului Commodus (?), laureat spre 

dreapta. 

RV: Legenda (retrogradă – citită de la dreapta spre stânga): PM II PMI COS II PP  

 

 

4. AR↓ 2,65g; 17 mm.  

AV. Legendă indescifrabilă. Efigia de tip ”cap laureat spre dreapta” a împăratului Septimius 

Severus . 
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RV. Legenda: VESTA .  Vesta stând spre stânga pe un tron cu spătar (?), ține o Victorie 

înaripată în mâna dreaptă. Tipul monetar de revers necunoscut pentru Septimius Severus, dar 

cât se poate de comun pentru Iulia Domna.   

 Denar imitativ ”close reproduction” hibrid aversul copiază o emisiune pentru Septimius 

Severus, iar reversul o emisiune pentru Iulia Domna. Loc de proveniență necunoscut. 
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Să-i prindem pe falsificatori! 

 

  Ca să încheiem acest material despre falsuri monetare într-o notă cu accente vesele și 

optimiste, vom încerca să dăm de urma falsificatorilor din epoca romană printr-o scurtă 

investigație detectivistică.   

Identitatea falsificatorilor pare acum pierdută în negura istoriei. Dar... unele falsuri monetare de 

epocă romană oferă nebănuite indicii criminalistice. 

 Un denar fals turnat, argintat substanțial, găsit într-un mormânt avar de sec. VI-VII pChr, 

păstrează în negativ amprenta falsificatorului, imprimată în timpul procesului de argintare302. În 

acest caz investigațiile criminalistice desfășurate nu au putut stabili decât că amprenta, găsită 

pe monedă, aparține degetului arătător al unui bărbat303. 

 Mult mai interesant se dovedește denarul fourré pentru Septimius Severus304 la a cărei batere 

s-a folosit o matriță de avers oficială combinată cu o matriță de revers falsă. Acest fapt arată, în 

primul rând, că falsificatorul era un lucrător al monetăriei oficiale. Acesta a subtilizat, de la locul 

de muncă, o matriță monetară, pe care ulterior a folosit-o ilegal.  

 Reversul acestui fals monetar oferă ( indirect ) și mai multe informații despre hoțul falsificator. 

Din punct de vedere artistic reversul este sub nivelul monedelor oficiale și nu respectă 

iconografia specifică tipului monetar falsificat ( Ceres Frugifera ). Spre exemplu Zeița ține o 

suliță în mână și nu o torță ca în imagistica sa de pe monedele oficiale. Mai mult decât atât 

legenda nu se înscrie într-un cerc ca la emisiunile oficiale romane. Aceste câteva mărunte 

aspecte se transformă în dovezi ce arată că cel ce a realizat matrița de revers nu era un gravor 

monetar și nici nu cunoștea tehnica de realizare a unei matrițe monetare oficiale ( tehnică ce 

presupunea încadrarea legendei în câmpul monetar, după delimitarea spațiului ocupat de 

aceasta, prin trasarea  unor cercuri cu ajutorul compasului). Cum activitatea monetară romană 

se desfășura într-un spațiu securizat , cercul suspecților se restrânge destul de mult.  Pe baza 

evidențelor expuse ( necunoașterea de către hoțul falsificator a iconografie monetare și a tehnici 

de realizare a matrițelor oficiale, la care se adaugă și lipsa de talent artistic ) putem afirma că 

”infractorul” de la monetărie era un lucrător neinstruit aflat, în ”organigrama” atelierului monetar,  

unde la baza ierarhiei. Prin urmare nu putea fi vorba decât de: un supostores ( cel ce poziționa 

pastilele monetare pe matrița inferioară ), un maliatores ( ”ciocănarul” ce bătea efectiv 

monedele ) sau poate chiar putea fi vorba de unul din liberții ce se ocupau de logistică, având în 

grijă și magazia unde erau păstrate matrițele. Nici cei ce asigurau paza monetăriei ( cel mai 

probabil legionari din garda imperială ) nu sunt scutiți de bănuială în acest caz.  

   Faptul că, cel ce a furat matrița de avers, nu știa cum se realizează corect o astfel de matriță, 

arată că activitatea gravorilor monetari se desfășura separat de cea a celorlalți sclavi și liberți 

implicați în producția monetară, tehnicile oficiale de gravare fiind ținute secret.  

                                                           
302 Găzdac, Cosma 2014, pg.125-131.  
303 Ibidem, pg. 125. 
304 a se vedea mai sus în catalogul III, moneda 3. 
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 În vremea împăratului Traian, mai exact în anul 115 pChr, numărul acestor lucrători inferiori ai 
monetăriei oficiale de la Roma era de 89 bărbați, liberți și sclavi305. Este de presupus că 
numărul acestora era apropiat și în vremea lui Septimius Severus. Prin urmare putem trece la o 
restrângere a cercului suspecților. Dacă eliminăm din listă pe: șeful monetăriei (ce purta titlul de 
optio et exactor auri argenti et aeris)306, adjunctul său, cei 16 conducători ai oficinelor monetare 
(officinatores ) cât și pe cei 17 gravori monetari ( signators )307, răstrângem cercul suspecților, 
din cadrul monetăriei, undeva la un număr apropiat de cifra de 54 persoane. 

 Un denar fals pentru Iulia Mamaea ,provenind de la Romula-Malva, prezintă o efigie imperială 

foarte interesantă. Acesta are numeroase asemănări cu o gemă descoperită tot la Romula. 

Comune sunt ( așa cum arătam mai sus): pieptănătură, fruntea aflată în linie dreaptă cu nasul, 

ochi mari, buzele proeminente, gâtul lung,  falduri veșmântului, ce fac unghiuri aproape drept în 

zonele unde schimbă direcția. Cum aici funcționa unul sau mai multe ateliere de prelucrat și 

gravat pietre semiprețioase este de presupus că gema în discuție este un produs local. Oare 

gravorul de geme de la Romula era și falsificator monetar? Toate indiciile conduc către această 

bănuială. Avea experiența necesară în gravare miniaturală iar asemănarea compozițională și 

stilistică, între gema și denarul fals găsite la Romula, este mult prea mare pentru a fi o simplă 

coincidență. Câți gravori de pietre semiprețioase puteau fi la Romula Malva în vremea lui 

Severus Alexander? Cu siguranță nu foarte mulți, probabil nu mai mult de zece bărbați. 

Viitoarele cercetări arheologice poate vor scoate la iveală atelierul sau atelierele de gravat 

geme de la Romula și cine știe ce surprize vor apărea atunci în ceea ce privește această 

anchetă. 

 Desfășurarea unor astfel de investigații, ca și descoperirea de ateliere monetare clandestine  

”officina falsaria”  ( la Lyons, Bibé, Augusta Raurica, Iliușa etc) sau chiar de amprente digitale,  

arată că suntem tot mai aproape de momentul în care vom reuși să identificăm chiar și numele 

unora din cei implicați în activitatea de contrafacere monetară ilegală în epoca romană. Din 

păcate faptele petrecute în primele secole ale erei creștine s-au prescris între timp...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
305Beldianu 2015, pg. 10. 
306 Ibidem, pg. 11. 
307 Ibidem, pg. 12. 
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Un quinarius pentru Septimius Severus 

 

 

 Mai jos vă prezentăm o monedă deosebită308, un quinarius (↓ 1,53 g, 16,9 mm) pentru 

Septimius Severus, realizată în tehnica fourrée. 

Avers: Cap împăratului laureat spre dreapta. Barba este redată în două șuvițe, cea de sus fiind 

mai groasă.  

Legenda: SEVERVS PIV[S AVG] 

Revers. Victoria, reprezentată în zbor spre stânga, ține cu ambele mâini o cunună deasupra 

unui scut aflat pe o bază. 

Legenda: ilizibilă. Moneda a fost protejată cu un strat de lac transparent309. 

RIC IVa- ; BMC -. – King 2007 - ; 

 

 

 
 

Fig. 1. Quinarius inedit emis pentru Septimius Severus aflat înr-o colecție privată. 

 

Greutatea de 1,53 g a monedei în discuție se înscrie foarte bine în media quinarilor de 

argint emiși la Roma (1,52 g) în timpul lui Septimius Severus310.  

 Moneda este din bronz, placat cu argint, fiind realizată în tehnica fourrée. Literele cu 

aspect plin de pe avers par a sugera o posibilă realizare prin turnare311, dar această posibilitate  

este însă contrazisă de detaliile fine de pe revers. Stratul de argint, destul de gros, se păstrează 

bine, pe ambele fețe ale monedei. Pe avers, în partea centrală a monedei, sunt vizibile urmele 

                                                           
308Nu se cunoaște locul de descoperire sau proveniența, moneda fiind achiziționată cu zeci de ani în urmă de tatăl 

sau bunicul actualului proprietar. 
309 Este o tehnică veche de protejare a monedei care îngreunează fotografierea monedei și produce distorsiuni la 
privirea detaliilor fine.   
310 BMCRE V, pg. xxi.  
311 Este posibil ca acest aspect să fi fost căpătat în urma lăcuirii.  
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unei acțiuni mecanice făcute cu scopul verificării metalului. În acel loc stratul de argint a fost 

îndepărtat. Cum actiunea mecanică de verificare a materialului monedei a afectat chiar portretul 

împăratului, reprezentat pe avers, este de presupus că această verificare nu s-a desfășurat în 

epoca romană (atunci când efigia monetară imperială era sacrosanctă312), ci cel mai probabil în 

epoca modernă.  

Realizarea foarte bună a monedei, atât sub aspectul general artistic cât și sub cel 

epigrafic (scrierea corectă a legendei), arată că este posibil să ne aflăm în fața unei emisiuni 

monetare oficiale. Doar realizarea ei în tehnica fourrée ar putea fi un indiciu că ne aflăm în  fața 

unui fals de epocă minuțios realizat.  

Dacă moneda se dovedește totuși a fi o emisiune oficială, cel puțin două aspecte 

trebuiesc clarificate în legătură cu aceasta: unde anume ( de către care atelier monetar) a fost 

emisă și când? 

În legătură cu posibilul loc de emitere, trebuie spus încă de la început, că, până la acest 

moment, au fost catalogate emisiuni de quinari pentru Septimius Severus bătute doar de 

monetăria din Roma. Dar acest fapt nu exclude cu totul posibilitatea ca și atelierele orientale ( și 

aici ne referim în special la cele siriene ) să fi emis monede din acest nominal.   

Stabilirea momentului emiterii devine dificilă datorită ilizibilității legendei reversului, 

legenda aversului fiind singura care  se păstrează parțial.  

Dacă ține cont doar de legenda aversului ( nu și de alte elemente: nominal, compoziție 

tematică, etc ), atunci, momentul emiterii acestui quinarius, se încadrează într-un interval larg, 

cuprins între anii 201 - 210 p. Chr313.  

Conform recentei lucrări scrisă de Cathy E. King ( Roman Quinarii from the Republic to 

Diocletian and the Tetrarchy” ),  quinari de argint, cu legenda aversului SEVERVS PIVS AVG, 

au fost emiși, de monetăria din Roma, doar în anii 202, 203, 205, 207 și 208 d.Chr314.  

 Însă moneda noastră prezintă cel puțin o noutate absolută față de celelalte emisiuni de 

quinarius de argint (catalogate pentru Septimius Severus în amintita lucrare): un alt tip de de 

revers. Victoria ( pe reversul monedei noastre ) zboară spre stânga, ținând cu ambele mâini o 

cunună desfășurată, deasupra unui scut aflat pe o bază. În cazul tuturor celorlalte emisiuni de 

quinarius, cunoscute și catalogate până acum, Victoria ”merge” spre stânga, ținând o coroană 

în mâna dreaptă și o ramură de palmier peste umărul stâng315.   

Tipul monetar ”Victoria în zbor spre stânga ( ținând cu ambele mâini o cunună desfășuată 

deasupra unui scut aflat pe un altar )” apare în două situații clare: pe emisiunile monetare bătute 

la Roma în anii 199-200 pChr316 ( toate având particula PART MAX în legenda aversului) și în 

cazul a două emisiuni ”new style” atribuite presupusului atelier din Laodiceea , ambele datate în 

anul 198 pChr317 (de asemenea având și ele particula PART MAX în legenda aversului). Mai 

trebuie spus că acest tip monetar este consemnat ca fiind utlizat și pentru două misterioase 

                                                           
312 O discutare a legilor romane referitoare la monedă și a statutului efigiei imperiale la Găzdac, Găzdac 2001, p. 
139.  
313 RIC, IVa, p. 62.  
314A se vedea: Hill 1964, p. 12 și King 2007, pg. 140-142. 
315 King 2007, pg. 342-345, ”Victory wlkg. l., hldg. wreath in r. hand, palm over l. shldr”. 
316 Emisiunile RIC IVa, 144b, 150, 152.  
317 Bickford-Smith 1995, în fapt fiind vorba de emisiuni ”new style” atribuite presupusului atelier din Laodiceea pg. 
64. 
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”emisiuni asiatice” ( RIC, IVa, 532, 532A, 533 )318, ce nu au legătură cu cele două situații mai 

sus expuse, și a căror existență reală nu a putut fi din păcate stabilită.  

Acestea fiind evidențele se poate spune că tipul monetar ”Victoria în zbor, purtătoare de 

cunună” se află într-o strânsă legătură cu momentul primiri de către Septimius Severus a titlului 

de parthicus maximus  . 

Prin urmare,  tipul de revers indică pentru moneda noastră un interval cronologic de 

utilizare mai timpuriu, respectiv anii 198-200 pChr, față de cel indicat de legenda aversului ( 

SEVERVS PIVS AVG): anii 201-210 pChr.  

Aparent pare a fi vorba de un anacronism între aversul și reversul acestui quinarius. 

Spunem aparent pentru că o monedă recent vândută la o casă de licitații, un aureus necunoscut 

de mai vechile cataloage consacrate ( RIC, BMC, etc ) confirmă persistența în numismatica 

romană a temei monetare a ”Victoriei zburând” și după anul 200 pChr. Reversul acestui aureus 

( datat în anul 206 pChr )319 îl înfățișează pe împăratul Septimius Severus, așezat pe un scaun 

curul spre stânga, ținând globul în mâna dreaptă și un volumen în mâna stângă, în vreme ce 

Victoria în zbor îl încoronează cu o cununa de lauri. Legenda reversului  este PACATOR 

ORBIS și COS III P P în exergă; iar cea a aversului este SEVERVS PIVS AVG (identică cu a 

quinarius-ului nostru!).  

 

 

Victorii în zbor purtând trofee – detaliu de pe Arcul lui Septimius Severus de la Roma 

 

Persistența tipului iconografic ”Victoria în zbor ” în arta romană propagandistică oficială și 

după anul 200 pChr  este confirmată și de prezența acestui motiv pe Arcul lui Septimius 

Severus de la Roma, construit în anul 203 pChr.  

  În baza celor mai sus expuse însă nu se pot trage concluzii definitive. Stabilirea cu certitudine 

a naturii acestui quinarius ( emisiune oficală sau contrafacere antică ) și datarea lui ( în perioada 

                                                           
318 Spunem misterioase pentru că legenda  aversului acestor monede, de tipul  IMP•C•L•SEP•SEVERVS•P•AVG, nu 
este o legendă a unor emisiuni oficiale de denari, mai mult decât atât denari cu acest tip de legendă (având 
conform RIC IVa reversul de tip: „VICTORIA AVGVSTI, Victory flying l., holding wreath in both hands over shield set 
on low base”.) nu se regăsesc în marile baze de date on-line ( OCRE, acsearch, wildwinds.com ) sau în tezaurul Reka 
Devnia.  
319 Aureusul provenind din colecția Marc Melcher a fost vândut la licitația Triton VI, din 13 Ianurie 2003, lot: 939. 
Sursa informațiilor www.wildwinds.com , link-uri directe către monedă: 
http://wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/RIC_0282ADD.txt și 
http://wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/RIC_0282ADD.jpg .      

http://www.wildwinds.com/
http://wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/RIC_0282ADD.txt
http://wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/RIC_0282ADD.jpg


123 
 

198-200 sau  201-210 pChr), nu se va putea face cu certitudine decât odată cu apariția și a altor 

exemplare din această emisiune, aflate într-o stare mai bună de conservare sau care să 

păstreze ( integral sau parțial) legenda reversului.  
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De la zodii la prima religia universală romană 

 

La început au fost horoscopul și zodiile... 

 

Trimalchio ( în Satyricon-ul lui Petronius ) vorbind  despre zodii: 

 ”Cerul ăsta, unde locuiesc cei doisprezece zei320 se înfățișează în tot atâtea figuri și se face mai 

întâi berbec. Oricine se naște sub acest semn are multe oi sau capre, multă lână: pe lângă toate 

astea mai are un cap tare, o frunte nerușinată și un corn ascuțit. Sub acest semn se nasc cei 

mai mulți dintre savanți și dintre pisălogi. (...) Apoi tot cerul se face tăuraș. Atunci se nasc 

nestăpâniții și văcarii și cei care se îmbuibă. Sub semnul gemenilor se nasc carele trase de doi 

cai, boii, testiculele și cei care spoiesc amândoi pereții deodată. Eu, unul m-am născut în zodia 

racului: într-adevăr stau bine înfipt și pe mai multe picioare. Stăpânesc multe bunătăți, și pe 

mare și pe pământ: căci racul se potrivește și cu una și cu alta. (...) În zodia leului se nasc 

mâncăcioșii și cei cărora le place să dea ordine; în cea a fecioarei se nasc femeile, sclavii fugari 

și cei puși în lanțuri; în cea a balanței, măcelarii, droghiștii și cei care știu să se descurce; în cea 

a scorpionului, otrăvitorii și cuțitarii; în cea a săgetătorului, sașiii și cei care se uită cu un ochi la 

făină și cu celălalt la slănină; în cea a capricornului, oamenii necăjiți, cărora le cresc coarne din 

pricina necazurilor; în cea a vărsătorului, cârciumarii și capetele seci; în cea a peștilor , bucătarii 

și retorii. Așa se învârtește, ca o comoară, globul pământesc (...).”321  

 

 Deliciul și savoarea istoriei Imperiului Roman sunt asigurate de biografiile împăraților, ce rețin, 

în cele mai multe cazuri cu generozitate, detaliile slăbiciunilor umane sau excesele de toate 

felurile ( artistice, bahice, culinare, grandomane, sadice, sexuale etc ) la care aceștia s-au 

dedat.   

 Pentru Septimius Severus aceste picanterii biografice lipsesc, istoria reținând doar o înclinație 

spre misticism, o acordare a unei importanțe aparte previziunilor de toate felurile și chiar o 

guvernare a vieții pornind de la date astrologice. În final toate acestea converg spre o mistică 

religioasă, ce duce la o guvernare cu certe tendințe teocratice.   

  A fost Septimius Severus un mistic, un exaltat religios? Dacă ne referim doar la interesul 

pentru previziuni oraculare sau astrologice cu siguranță putem spune că nu. Astfel de 

preocupări constituiau un modus vivendi  al omului antic, a romanului din sec III pChr. Mai mult 

decât atât, toate biografiile antice ale împăraților romani , așa cum sunt înregistrate de  scrierile 

consacrate ale lui Suetonius, Dio Cassius, Herodian sau ale altora,  încep și se termină la fel, 

prin înșirarea semnelor prevestitoare, faste sau nefaste, de o natură cât se poate de diversă 

                                                           
320 Iupiter, Neptun, Vulcan, Marte, Mercur, Pluton, Iunona, Venus, Diana, Minerva, Vesta și Ceres.  
321 Petronius, Satyricon , traducere Eugen Cizek , București 1967, pg. 93-94. 
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(gesturi, previziuni oraculare, vise premonitorii,  întâmplări fantastice sau doar deosebite, 

evenimente astronomice etc ), ce anunță ascederea la putere și momentul morții împăratului.   

  Însă Septimius Severus a depășit, în decursul vieții, preocupările uzuale mistice și religioase, 

atât ale contemporanilor cât și cele firești, oficiale, ale împăraților romani în calitatea lor de 

conducători ai colegilului preoților, pontifex maximus , mergând de la misticismul popular al 

epocii la prima tentativă de creare a unei religii ”naționale”, universale, pentru întreg Imperiului 

Roman. 

 Tot acest parcurs al preocupărilor religioase ale acestui împărat poate fi mulțumitor urmărit pe 

baza scrierilor antice dedicate vieții împăratului. Tabloul suportă  însă refacerea unor detalii 

minuțioase cu ajutorul imagisticii propagandei oficiale romane, mai ales prin cea monetară, 

oficială sau provincială.   Să urmărim mai departe acest fantastic drum. 

 Primele informații se referă la fapte petrecute cândva în tinerețea viitorului împărat undeva în 

Africa. Poate în perioada anilor 166-169 pChr pe când Septimius Severus se afla fie în orașul 

natal Leptis Magna fie la Cartagina322 sau poate în 173 pChr pe când servea ca unul din cei doi 

legati pro praetore pe lângă ruda sa Gaius Septimius Severus proconsul al provinciei Africa323.  

În ”Istoria Augustă” ( HA ) este redat următorul episod ( probabil extras din memoriile 

împăratului acum pierdute): ”într-un oraș din Africa, vrând să-și afle viitorul, s-a dus la un 

astrolog324 care, potrivindu-și horoscopul și văzând în el lucruri mari i-a spus ”Pune aici datele 

tale de naștere , nu ale altuia”. Severus a jurat că ale sale sunt datele de naștere și astrologul i-

a prezis tot, ceea ce după aceea s-a și întâmplat”325. ”Istoria Augustă” nu consemnează însă și 

detaliile astrologice de amănunt ale previziunii ci doar acuratețea finală.   

  Interesante ”ecouri astrologice”( dacă le putem numi așa) pot fi însă identificate în propaganda 

monetară severiană.  

  Monetăria romană oficială din Siria ( aflată cel mai probabil la Antiochia ) a bătut mai multe 

emisiuni monetare ( încă de la prima serie de emisiuni de denari, databilă în 193-194 pChr (– de 

verificat aici ! ) 326 cu un  interesant tip de revers, ce face referire cât se poate de directă la 

astrologie și cel mai probabil chiar la mai sus amintita previziune astrologică. 

  Pe acest tip monetar de revers este înfățișată o semilună în a cărei deschidere sunt figurate 

șapte stele, totul înconjurat de legenda SAECVLI FELICITAS327, direct traductibilă prin ”epoca 

                                                           
322 Birley , pg. 45. 
323 Ibidem, pg. 51.  
324 ”mathematicus” în textul original.  
325 HA, Severus, 2. 
326 Din prima serie de emisiuni orientale, ce are menționat primul consulat în legenda aversului COS I, este 
cunoscut acest tip monetar printr-un un denar – nemenționat în lucrările consacrate ( RIC, BMC ) – ce provine din 
colecția Marc Melche, a se vedea referințe pe sit-ul www.wildwinds.com , link direct: 
http:/www.wildwinds.com/coins/ric/septimius_severus/RIC_0416cf.txt. Emisiunile de denari de acest tip din a 
doua serie ( ce menționează cel de al doilea consulat în legenda aversului COS II ) sunt mult mai bine cunoscute 
fiind menționate de toate lucrările consacrate ( RIC nr. 416-417 sau BMC nr 390 ) . ( cele din a doua serie – ce 

menționeză al doilea consulat în legenda aversului COS II – cunoscute ca RIC 416-417 sau BMC 390) 
327 În diverse variante de abreviere.  

http://www.wildwinds.com/
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bunei Fortune” având sensul/scopul de anunțare a începutului unei epoci de prosperitate. Tip 

monetar ( pe care îl putem considera – vom vedea mai jos de ce – cât se poate de ”severian” 

sau poate mai corect ar fi să-i spunem ”septimian” ) care descinde direct dintr-o lungă tradiție 

propagandistică romană de reprezentare astrologică a începutului unei (noi) epoci de 

prosperitate asigurată de ascensiunea la putere a unui împărat. 

 Octavian Augustus și-a figurat primul, pe reversul multora din emisiunile sale monetare, semnul 

zodiacal al Capricornului, purtând un corn al abundenței ( simbolul prosperitații ) și ținând între 

copite un glob ( simbol al dominației asupra lumii). Capricornul, datorită faptului că soarele se 

află în această zodie la solstițiul de iarnă, indica ( anunța ), în această calitatea a sa de prim 

semn zodiacal al anului, renașterea naturii și implicit o nouă epocă de prosperitate.   

 Despre capricornul de pe monedele lui Augustus s-a spus că ar reprezenta semnul zodiacal 

sub care s-a născut. Numai că, potrivit lui Suetonius, Octavian se născuse la 23 Septembrie 63 

aChr, adică în semnul zodiacal al Balanței. Evident Capricornul de pe monedele lui Octavian nu 

se referă la semnul zodiacal sub care s-a născut ci la un alt moment important din viața sa. Mai 

exact la data de 16 Ianuarie 27 aChr, atunci  când Octavian primește din partea Senatului titlul 

de Augustus. Momentul fiind începutul propagandistic al unei noi epoci de pace și prosperitate 

marcată de Octavian Augustus prin acest semn zodiacal sub care și-a primit supranumele.  

 Tema Capricornului este reluată, de propaganda monetară, la începutul unei noi dinastii, cea a 

Flavilor. Vespasian emite în ultimul său an de viață ( 79 pChr ) emisiuni monetare de denari, 

având pe revers un Capricorn deasupra unui glob (RIC 1058-1060). Cum acesta era născut la 

17 Noiembrie 9 pChr devine evident că semnul zodiacal al Capricornului se referă (și în cazul 

său) la alt ceva. Explicația este oferită la puțină vreme după moartea sa de emisiunile monetare 

bătute de Titus în numele defunctului său tată. Astfel o emisiune de denari din anul 80-81 pChr ( 

RIC 357[titus] ),  avândul pe avers pe Divus Vespasian, are reprezentat pe revers doi Capricorni 

deasupra unui glob, spate în spate ( asemeni celor figurați pe o emisiunea de sesterți a lui 

Tiberius ( RIC 57c [tib] ) – fiul vitreg a lui Octavian ce i-a urmat la conducerea imperiului ) și 

având între ei un scut inscripționat cu literele SC. 

Trimiterea este acum clară la momentul în care Vespasian, după ce l-a înfrânt pe Vitellius la 20 

Decembrie 69, în urma unui război civil ( asemeni lui Octavian Augustus ), este declarat 

împărat, în următoarele zile, de către Senat. Prin urmare o nouă epocă (dinastică !) de 

prosperitate ( asemeni celei a lui Augustus ) începe în zodia Capricornului. Prin literele SC , 

gravate pe scut, se face cunoscută legitimizarea/oficializarea acestei epoci în anul 69 pChr: ”cu 

acordul Senatului” ( Senatus Consultum ). Titus continuă să bată în nume propriu denari ( RIC 

5, 19, 37 etc )  având pe revers semnul monetar al Capricornului ( în varianta simplă ”Capricorn 

pe glob”, fără alte însemne ). Despre aceste emisiuni s-a spus că ar reprezenta semnul zodiacal 

al împăratului Titus328. Fapt confirmat de  Suetonius care spune despre Titus că: ”s-a născut a 

treia zi înainte de kalendele lui Ianuarie în anul asasinării lui Caligula”329, adică pe 28 

Decembrie, zi din zodia Capricornului. 

                                                           
328 RIC II, 114, BMC II, pg. Xxxix. 
329 Suetonius, VIII, Divinul Titus, 1. 
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 VII 1. De la ”capricorn” la ”septizodium”  - evoluția temei propagandistice a ”noii” ere de pace și 

prosperitate : 1 – Octavian Augustus, 2 – Titus pentru Divus Vespasian, 3 - Pescennius Niger, 4 

- Septimius Severus.   

 Dar emisiunile cu Capricorn pentru Vespasian și Titus trebuies privite, în primul rând, ca un 

ansamblu propagandistic de legitimare a puterii dinastice ( în special pentru Titus ) în condițiile 

în care, oficial ( dar doar teoretic ), succesiunea la conducerea Imperiul Roman nu era 

dinastică.  Că așa stau lucrurile o demonstrează alt pasaj din Suetonius, unde se spune de 

această dată, despre Vespasian, că: ”avusese întotdeauna o asemenea încredere în 

horoscopul său și al alor săi, încât, în ciuda numeroaselor conjurații împotriva sa , a îndrăznit să 
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declare în senat că sau îi vor succeda fiii săi sau nu îi va succeda nimeni”330. Curat program 

dinastic! 

 Tema monetară propagandistică a Capricornului ( sau mai bine spus a celor doi Capricorni 

surmontând globul)  este reciclată de Pescennius Niger pe emisunile sale monetare bătute la 

Antiochia. În 193 pChr acesta bate, printre altele, două emisiuni de denari strâns înrudite și 

aflate în directă legătură cu astrologia. 

  Prima emisiune ( RIC 44a, b ) are pe revers, asemeni celor bătute anterior pentru Tiberius și 

Divus Vespasian, doi capricorni surmontând globul, având între ei un scut, pe care, de această 

dată, sunt figurate șapte stele și legenda: IVSTI AVG ( Justitia Augusti ). Nu știm dacă 

Pescennius Niger se născuse în zodia Capricornului (izvoarele antice nu consemnează acest 

detaliu) sau poate, mult mai probabil,  emisiunea monetară făcea referire propagandistică, la 

noua epocă de prosperitate, începută, tot în zodia Capricornului, la 1 Ianuarie 193 pChr, odată 

cu asasinarea tiranicului împărat Commodus331.  

 A doua emisiune ( RIC 73a-c și RIC 74 ) reia însă, din întreaga compoziție, doar tema celor 

șapte stele, figurate de această dată în interiorul unei semilune și însoțite de legenda: SAECVLI 

FELICITAS. 

 Propaganda monetară orientală a lui Septimius Severus a preluat, din cele două  tipuri de 

revers descrise mai sus, doar pe al doilea, cel cu semiluna ce înconjoară cele șapte stele.     

  De ce propaganda severiană a preluat doar tipul monetar având semiluna cu cele șapte stele 

nu și pe cel cu capricorni? Explicația , bazată pe argumente astrologice și politice, este cât se 

poate de simplă. Septimius Severus era născut la 11 Aprilie ( deci în zodia Berbecului ), iar 

uciderea lui Commodus la 31 Decembrie 192 nu reprezenta propagandistic pentru Severus  

începutul noii ere de pace și bunăstare. Căci Severus va avea o poziție mai mult decât 

favorabilă față de amintirea lui  Commodus. Dio Cassius, senator în acele vremuri, prezintă 

această poziție spunând că ” ceea ce ce ne-a îngrozit cel mai mult , a fost declarația prin care 

(Septimius Severus - după victoria asupra lui Clodus Albinus, n.n. )  se considera fiu al lui 

Marcus Aurelius și frate al lui Commodus” (...) ”pe Commodus, după ce-l condamnase cu 

vehemență, acum îl trecea în rândul zeilor”332. Această poziție duală a lui Septimius Severus și 

a propagandei sale monetare am mai întâlnit-o și în cazul aclamațiilor imperiale care ( a se 

vedea capitolul II al acestei lucrări ) urmează o altă ordine la Roma și în Orient.  

  Tipul monetar SAECVLI FELICITAS, având reprezentată semiluna cu cele șapte stele, se 

potrivea însă ca o mănușă cu propaganda lui Severus și cu pasiunea pentru astrologie a 

                                                           
330 Suetonius, VIII, Divinul Vespasianus, 25. 
331 Foarte interesantă este emisiunea pentru Pescennius Niger, cu legenda HILARITAS AVG SC ( RIC 30A ), având  pe 
revers doi capricorni , dar care țin de această dată, un glob cu patru stele. Asemeni emisiunilor similare pentru 
Tiberius sau Divus Vespasianus, la această emisiune, apare și consultarea senatului ( SC în legenda reversului ) deși 
Pescennius Niger nu a fost recunoscut împărat de acest for, mai mult decât atât, fiind declarat de Senat, la ordinul 
lui Septimius Severus, dușman public. Această emisiune este doar una propagandistică de legitimare ( în fața 
armatei și a Orientului )a puterii  sau reflectă o realitate istorică, concretizată printr-o partidă senatorială pro 
Niger? E o întrebare asupra căruia economia acestei lucrări nu ne permite detalierea unui răspuns  
332 Dio Cassius, cartea LXXV , 7.  
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acestuia. Căci acest tip monetar vorbește cât se poate de explicit, în primul rând, despre 

astrologie.  

 Singura constelație formată din șapte stele este Ursa Minor (Ursa Mică ), aflată în emisfera 

nordică și cunoscută popular acum sub numele de ”carul mic”. Ursa Minor fiind una din cele 48 

constelații menționate de Claudius Ptolemaeus în sec II pChr . Cea mai îndepărtată și 

strălucitoare stea a acestei constelații este Steaua Polară  ( ce indică Nordul ), stea cu un rol 

atât de important în orientare. Datorită acestui lucru romanii au numit direcția Nord după 

această constelație, cu numele de Septentrio, de la septem ( șapte ) și triones ( boi ). În 

traducere directă ”șapte boi”, ca referire la cele șapte stele.  

 Prin urmare putem spune, fără a intra prea mult în speculații, că cea mai bună ”traducere” a 

mesajului emisiunii monetare în discuție ar fi: ”epoca bunei Fortune începe/vine din Nord”. Ceea 

ce în context istoric este cât se poate de veridic, căci Septimius Severus plecase, în acțiunea ce 

avea să-l ducă pe tronul cezarilor, din castrul de la Carnuntum, aflat la granița de Nord a 

Imperiului. Dar lucrurile nu se opresc la această emisiune de denari din Orient, ideea fiind 

preluată și dusă mai departe, extinzându-se la un alt nivel propagandistic în capitala imperiului. 

 Această preocupare a propagandei severiene pentru cele șapte planete și pentru ideea 

complementară de Nord poate fi urmărită într-un pasaj  ( din Istoria Augustă ) în care se 

vorbește de o construcție ridicată la Roma de Septimius Severus ( acum dispărută), 

emblematică pentru regimul acestuia: ”când se construia Septizodium nu se gândea la nimic 

altceva, decât ca cei ce vin din Africa să vadă această operă a sa”. Cu numele de Septizodium, 

derivând probabil din latinescul septisolium ( șapte sori/stele ), fiind numită clădirea cu fațada 

compusă din șapte părți, construită de Septimius Severus în 203 pChr în locul unde via Apia se 

bifurca spre colina Palatină333.  Obsesia severiană, amintită de pasajul din Istoria Augustă , nu 

poate avea înțeles decât într-o cheie astrologică, legată cel mai probabil de confirmarea 

împlinirii horoscopului primit de Septimius Severus, cu ani în urmă în acel oraș ( nenumit ) din 

Africa . Despre rostul clădirii Septizodium și despre predicțiile astrologice primite de Septimius 

Severus pare să vorbească și Dio Cassius, într-un pasaj destul de ambiguu, care spune că 

acest împărat își cunoștea momentul morții: ”după citirea astrelor sub care se născuse ( pusese 

să fie pictat Zodiacul său pe plafoanele sălilor din palatul unde împărțea justiția, așa că, 

exceptând momentul referitor la ora când ieșise la lumina zilei, cum se zice, toată lumea putea 

să-l vază; acest moment nu era însă reprezentat la fel de o parte și de alta a zodiacului); o știa 

fiindcă o auzise și din gura ghicitorilor”334. 

  Acel horoscop atât de amintit ( ce probabil conținea referiri explicite la cifra șapte și la direcția 

Nord ) este transformat astfel de propaganda imperială într-o adevărată profeție mesianică, ce 

stă la baza anunțării unei noi epoci de prosperiate, ce începe odată cu Severus și continuă 

dinastic. Este inutil să mai detaliem că și numele împăratului se află într-o strânsă legătură cu 

cifra șapte ( numele Septimius putând fi tradus ca ”Șeptarul” sau ”Al șaptelea” ).  

                                                           
333 Pentru construcția cunoscută sub numele de Septizodium și problematica aferentă a se vedea și Leoni 2013, pg. 
23-25.  
334 Dio Cassius, LXXVI, 11. 
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 Probabil că previzunile astrologice nu ar fi depășit limitele obișnuite ale unui curriculum vitae 

imperial ( ce consemnează riguros, așa cum arătam mai sus, toate semnele și previziunile ce 

anunță ascensiunea la putere și sfârșitul oricărui împărat roman ) dacă Septimius Severus nu ar 

fi avut o permanentă preocupare religioase, ce o depășea pe cea firescă a omului obișnuit de la 

sfârșit de secol II pChr și dacă el nu ar fi ajuns într-un mediu propice. 

 

 

 ... iar din pasiunea pentru astrologie se ajunge la teologie... 

Parcursul lui Septimius Severus de la  astrologie la teologie poate fi urmărit mulțumitor grație 

câtorva informații din biografiile imperiale, ce pot fi completate cu alte izvoare istorice directe și 

indirecte. 

   Primul pas poate fi identificat în anul 180 pChr335, când viitorul împărat Severus, după numirea 

sa la comandanta legiunii a IV-a scitice336 (cantonată în Syria )  ”s-a dus la Athena pentru studii, 

pentru inițierea în misterele religioase și pentru vizitarea monumentelor vechi”337.  Citatul, destul 

de lacunar, arată formarea intelectuală de sorginte greacă a lui Septimius Severus dar și o 

latură a caracterului acestuia: un militar plin de întrebări și căutări mistice. Vom vedea că acest 

spirit nu l-a părăsit până la sfârșitul vieții.   

  Cu siguranță un moment foarte important pentru destinul religios al acestui împărat a fost 

căsătoria cu cea de a doua soție ( undeva la începutul anului 187 pChr338 ): ”pierzându-și soția a 

voit să se căsătorească din nou și, în acest scop , cercetă în zodii destinul fetelor de măritat, 

căci el însuși era foarte priceput în astrologie. Auzind că este în Syria o fată, în a cărei zodie se 

spusese că se va căsători cu un rege , pe aceea a luat-o în căsătorie”339. Iulia Domna, cea de a 

doua soție a lui Severus, născută la Emesa, în Syria, era fiica lui Iulianus Bassianus, mare preot 

al zeului Elagabal340. Acest eveniment din viața lui Septimius Severus a avut o importanță 

majoră atât pentru parcursul religios al acestuia cât și pentru soarta imperiului. Intrarea într-o 

familie de preoți a zeului ”Elagabal” a constitut cu siguranță un catalizator al preocupărilor 

religioase incipiente ale viitorului împărat și poate chiar un moment de trecere de la astrologie la 

teologie. 

 A. Birley face o descriere concisă a divinități ”Elagabal”. Numele acesteia este forma latină a 

sirianului ”Ilāh hag-Gabal”, unde ”Ilāh” se traduce prin "zeu" iar ”gabal” prin "munte". Prin 

urmare avem de a face cu un ”zeu de pe munte”. Ideea de ”Munte Sfânt” ca sălaș al zeilor ( 

spre ex. Olimpul ), de ”Centrul al Lumii” ( Axis Mundi ) este comună multor culturi antice341. În 

cazul lui ”Ilāh hag-Gabal”, ideea de munte sfânt era redusă la  venerarea unei pietre conice 

                                                           
335Birley , pg. 58. 
336Ibidem, loc. cit și pg. 68-69.  
337 HA, Severus, 3. 
338Birley , pg. 76 
339 HA, Severus, 3.  
340 Ibidem, nota 14 și Tudor .... 
341 Eliade 2005, pg. 30-35. 
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negre (cel mai probabil un meteorit ). O analogie contemporană pentru venerata ”piatră” a lui 

”Elagabal” fiind de găsit în cazul ”Pietrei Negre” din templul Kaaba, aflat în mijlocul Marii 

Moschei din Mecca, Arabia Saudită, asta dacă nu cumva e vorba de una și aceiaș piatră. 

Oricum piatra neagră a lui Elagabal apare pe multe din emisiunile monetare ale orașului Emesa 

încă din vremea lui Antoninus Pius342, dar și pe emisiuni oficiale romane,de aureus (RIC IV, nr. 

61) sau de denari ( RIC IV, nr. 144 și 195 ), din vremea împăratului Elagabal, când piatra a fost 

transportată la Roma și plimbată în procesiuni. 

  

VII 2 . Denar emis pentru împăratul Elagabal ( nepotul lui Septimius Severus ) înfățișând pe 

revers piatra zeului Ilāh hag-Gabal plimbată într-un car triumfal pe străzile Romei ( legenda 

reversului: SANCT DEO SOLI ELAGABAL ) . 

  Pentru greci, numele zeului Elagabal, avea o fonetică apropiată de cea a zeului  solar 

”Heliogabalus”, fapt ce a permis facila asimilare cu acesta. Dedicațiile găsite peste tot în lumea 

romană fiind făcute către ” Zeul Solar Elagabalus”343.     

 Căsătoria cu Iulia Domna este un gest ce arată, pe de o parte, încrederea lui Septimius 

Severus că poate influența destinul, iar pe de altă parte ambițiile acestuia. Intrarea în familia 

unui preot al zeului solar ”Elagabal” cu siguranță a influențat mai târziu multe din ideile teologice 

și ideologice ale viitorului împărat, dar în primul rând religia ( din acest moment ) devine pentru 

Septimius Severus o afacere de familie.  

 Cam tot în aceiaș vreme are loc și o vizită a lui Severus, consemnată de Dio Cassius ( LXXVIII, 

8, 6 ) la Apamea în Syria (oraș la Nord de Emesa), unde interogând oracolul zeului Belos ( Ba’al 

) – un alt cult semitic solar -  primește ca răspuns câteva versuri din Iliada: ”Asemenea lui Zeus, 

cel ce iubește fulgerul, în privința ochilor și a capului, lui Ares, în privința cingătorii și lui 

Poseidon, în privința pieptului”. Probabil că într-o primă fază  Septimius Severus a receptat 

                                                           
342 BMC-GC XX, pg. lxiv-lxv. 
343Birley , pg. 71.  
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aceast răspuns oracular,  ce conținea descrierea regelui Agamemnon, ca un semn al unui viitor 

monarhic ( imperial )344.  Dar vom vedea la timpul potrivit că este foarte probabil ca acest 

răspuns oracular să fi căpătat în timp alte semnificații pentru Severus. Indicarea celor trei zei și 

a unor părți din corp ar putea sugera mai degrabă o profeție cu caracter zodiacal. Știut fiind 

faptul că fiecărui zeu îi corespundea o planetă iar fiecărui semn zodiacal îi este asociată atât o 

planetă dominantă cât și o partea a corpului. 

    Câțiva ani mai târziu, în 193 pChr, Septimius Severus  devine unul din principalii actori ai 

evenimentelor ”anului celor cinci împărați”. Prin confruntări succesive își înfrânge toți rivalii, 

rămânând la conducerea imperiului până la moartea sa în anul 211 pChr.  

Însă înfrângerea militară a rivalilor nu a fost suficientă și Septimius Severus  a trebuit să inițieze 

o campanie, mult mai subtilă, propagandistică, de legitimare atât a puterii personale dar și de 

creare a unei baze ideologice pentru dinastia ce o deschidea. Și de aici lucrurile devin cu mult 

mai interesante. 

  Marea problemă a împăraților romani, legitimarea puterii, devenea cu atât mai acută la 

instalarea unei noi dinastii. Previziunile, semnele, premonițiile și astrologia nu sunt suficiente 

propagandistic pentru legitimarea puterii. Ele au doar menirea de a arăta o voință superioară ca 

o persoană să ajungă în aceea poziție. Mai departe Septimius Severus ( ca întemeietor de 

dinastie) trebuia să demonstreze odată în plus, propagandistic, o relație specială cu divinitățile 

romane. Ideologia divină, relația specială cu divinitățile, era o rețetă consacrată. Similar 

procedaseră  Augustus sau Vespasian și chiar Traian.  

 Cu ceva timp în urmă Eugen Cizek arăta că relația împărat - divinitate avea o manifestare cât 

se poate de  duală345. 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 zei346. 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”347.     

  Propaganda lui Septimius Severus a vrut să arate că acesta a fost destinat, asemeni lui 

Augustus sau Vespasian, să instaurează, după un cumplit război civil, o nouă epocă de pace și 

prosperitate, o restaurare a lumii. Refacerea lumii, a echilibrului, a păcii, fusese începută de 

Augustus348 și Vespasian, simbolic, printr-o pax deorum, asigurată de restaurarea templului lui 

Jupiter349.  Un citat din Istoria Augustă ( HA ), arată ( cât se poate de propagandistic evident ) că 

această menire i se arătase și lui Septimius Severus cu ceva vreme înainte de anul celor cinci 

împărați ( mai exact în anul 179 pChr – la vârsta de 32 de ani): ”Trimis în Spania, a visat că i s-a 

                                                           
344 Birley, pg.73. 
345Cizek 1998, pg. 236. 
346Cizek 1998 ibidem, pg. 237. 
347Cizek 1998 loc. cit, pg. 237. 
348 Eliade 1986, pg. 353-354. 
349Escámez de Vera 2014, pg. 205-206. 
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poruncit să restaureze templul lui Augustus din Tarraco”350.  De această dată nu mai era vorba 

de restaurarea templului lui Iupiter ( ca în cazul lui Octavian și Vespasian ) ci a primului împărat 

Augustus, acum divin351. E oare aceasta o dovadă a apusului zeilor tradiționali sau Severus 

invocă numele lui Augustus ca a unui zeu ”din branșă” cu care trebuie să ai o strânsă relați? 

Dacă ne gândim la faptul că Severus se declarase fiul lui Marcus Aurelius și fratele lui 

Commodus devine clară dorința acestuia de legitimare a puterii mai degrabă printr-o relație de 

sorginte regal elenistică ereditară decât juridică romană.  Adevărul probabil se găsește undeva 

pe la mijloc, pentru că, așa cum vom vedea mai departe, propaganda severiană se 

îndepărtează ( în acelaș timp ) și de triada capitolină ( Jupiter, Iunona și Minerva )352. Acestă 

atitudine propagandistică putea să apară în condițiile ”îmbătrânirii” zeilor tradiționali, a trecerii lor 

într-un plan secund, pe fondul avântului luat de religiile și cultele orientale. Dar aceasta nu a fost 

singura cauză a fenomenului. 

 Nu avem date că Septimius Severus chiar ar fi restaurat efectiv  templul lui Augustus din 

Tarraco dar ideea contează, fiind întărită și de Cassius Dio, cu cuvinte ce dovedesc un zel 

pompieristic al împărtului: ”a restaurat un mare număr de edificii vechi, pe care își înscrise 

numele, ca și când le-ar fi restaurat fundamental, pe cheltuială proprie”353.   

  Evident nici aceste fapte nu erau suficiente. Trebuia ca persoana împăratului să fie pusă în 
relație directă cu zeii. Iar această relație avea o ”schemă” simplă, de acum clasică. Împăratul la 
Roma era ”fiul zeului” ( Divi filius ) în vreme ce în provincii beneficia de statut și onoruri divine354. 
Evident totul nu era decât o operetă în care nimeni nu credea cu adevărat. Așa cum bine arăta  
Paul Veyne ( pe baze materiale ): ”arheologii au regăsit mii și mii de ex-voto-uri grecești și 
latinești către divinitățile păgânismului ( pentru o vindecare, pentru o călătorie fericită etc. ), dar 
niciun singur ex-voto către divinitatea unui împărat”355. 

 Îndepărtarea de  triada capitolină este confirmată de emisiunile monetare pentru Septimius 

Severus, emisiuni ce arată, că la Roma, relația specială cu zeii  nu a fost stabilită prima dată cu 

Iupiter, asemeni celorlalți întemeietori de dinastii.  

 

 ...și așa se nasc Zeii Patriei ... 

 Încă din anul 194 pChr,  pe emisiunile monetare romane oficiale din capitală356, sunt figurate 

reversuri de tip Hercules  și Liber Pater/Bachus357  sau doar Liber Pater/Bachus358. Cei doi fiind 

                                                           
350HA, Septimius Severus, 3. 
351Escámez de Vera 2014, pg. 191-198. 
352 Triada capitolină apare totuși pe reversul unui denar, până acum unicat ( RIC - , BMC- , Hill - ), emis pentru 
Septimius Severus în anul 206 pChr. Moneda a fost vândută la o licitație publică a casei de licitații internaționale 
”Numismatica Ars Classica NAC AG”, link direct către monedă:  https://www.acsearch.info/search.html?id=417529   
353Dio Cassius, LXXVI, 16. 
354 Eliade 1986, pg. 354. 
355 Veyne 2010, pg. 151. 
356 Este vorba de emisiunile monetare purtând a doua aclamație ca imperator  în legenda aversului  ”IMP II” 
357 RIC IVa, nr. 25 , având legenda ”DIS AVSPICIB TR P II COS II P P” 
358 RIC IVa, nr. 27, având legenda ”LIBERO  PATRI”. 

https://www.acsearch.info/search.html?id=417529
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zeii patroni ai locului de obârșie a împăratului, orașul Leptis Magna din Nordul Africii359. 

Interesant este că primele emisiuni monetare avândul pe revers pe Iupiter – de tipul Iupiter 

ținând Victoria360 și Iupiter dându-i lui Severus un glob ca simbol al conducerii lumii361 - apar mai 

târziu, abia odată cu a treia aclamare ca imperator362. 

 Această îndreptare a devoțiunii împăratului Severus prima dată către niște zei secundari, 

provinciali și abia apoi, propagandistic, către Iupiter, zeul suprem roman, este confirmată 

indirect și de Dio Cassius. De la acesta aflăm că împăratul Septimius Severus ”construi în 

cinstea lui Bacchus și a lui Hercules un templu de o mărime exagerată”363. Interesant este că la 

Roma nu a fost identificat nici un templu construit în această perioadă, acest lucru ducând la 

presupunerea că templul monumental amintit de Dio Cassius ar fi fost ridicat de fapt  tot la 

Leptis Magna364.  

 Privind lucrurile simplist se poate spune că, încă de la începutul guvernării, Septimius Severus 

și-a bazat ideologia și propaganda pe doi zei ”provinciali” (  Shadrapa-Liber Pater sau Bacchus 

și Melqart-Hercules) sub auspicile cărora ( așa cum arată legenda monetară: ”DIS AVSPICIB 

TR P II COS II P P”) și-a câștigat puterea.   

 Cum va evolua relația cu acești doi zei provinciali  se va vedea în anul 204 pChr când la Roma 

se desfășoară jocurile seculare365.  Cu această ocazie sunt bătute emisiuni monetare, pe care 

sunt prezenți din nou Liber Pater -Shadrapa și Hercules – Melqart, cu legenda ”COS III LVDOS 

SAECVL FEC”, ce arată desfășurarea jocurilor sub auspiciile acestor zei. Fapt confirmat 

indirect și de Herodian ( Cartea a III a, Capitolul VIII ): ” sub domnia lui am avut prilejul să 

asistăm și la unele spectacole  cu un caracter foarte variat, spectacole care au avut loc în toate 

teatrele deodată; și în plus, la sacrificii și ceremonii nocturne care își propuneau să imite 

misterele. Contemporanii le dăduserău numele de jocuri ”seculare” (...)”. Evident ceremoniile 

nocturne cu mistere sunt de pus în legătură cu cultul lui Shadrapa-Liber Pater / Baccus. De 

altfel acești doi zei tutelari ai regimului lui Septimius Severus sunt prezenți și pe Arcul 

Argentarilor de la Roma.  

 Tot acum ( anul 204 pChr ) este momentul în care sunt bătute alte emisiuni monetare, ce îi 

înfățișează pe cei doi zei, mai sus amintiți, în aceiaș ipostază366 dar, conform legendei, într-o 

nouă calitate ( nemaiîntâlnită până atunci pe monedele romane ) aceea de zei ai patriei ( DI 

                                                           
359RIC IVa, pg. 66.  
360 RIC Iva, denar nr. 34 
361 RIC 35, un aureus de această dată. 
362 Seria de emisiuni monetare având IMP III  în legenda aversului, RIC IVa, pg. 66. Ibidem, loc.cit. 
363Dio Cassius,LXXVI, 16, loc. cit.  
364 Birley, pg.151 (cap. Return to Africa ). 
365 Ibidem, loc. cit. / Birley, pg.151 (cap. Return to Africa ).  
366 Conform RIC IV a, pg.  195, Sestertius nr. 762: ”Bacchus standing r., holding cup and thrsus, facing Hercules, 
standing l., holding club and lion-skin” (”Bacchus, stând spre dreapta, ținând cupa și thyrsos-ul, împreună cu 
Hercules, ce stă spre stânga, ținând ghioaga și blana leului din Nemeea” ). Bacchus, în cazul tuturor emisiunilor de 
denari sau aurei pentru Septimius Severus de tip Bacchus și Hercules, toarnă din vasul ( kantharos ) aflat în mâna  
dreaptă vin unei pantere. În cazul descrierii sesterțului RIC IV, nr. 762 acest detaliu nu este menționat.   
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PATRII )367. Aceste emisiuni monetare, cu Liber Pater și Hercules, având calitatea de zei ai 

patriei,  arată foarte bine rațiunea aflată în spatele alegerii de către Septimius Severus a acestor 

zei ”provinciali”  ( secundari ) ca zei tutelari ai regimului. Anul celor cinci împărați a fost cu 

siguranță cumplit. Imperiul a fost în pericol să se dezarticuleze. Soldați romani au ucis soldați 

romani. Armate romane au fost decimate, împrăștiate. Orașe au fost distruse. La final trebuia 

făcut ceva! Era necesară o operă de refacere a coeziunii sociale. Cel mai probabil așa a apărut 

ideea de zei ai patriei, de zei ”naționali” ca liant teologic al statului.  

 Originea Nord africană, înclinațiile  ( căutările și formarea personală ), mediul religios din jurul 

lui Septimius Severus ( familia soției ), cunoașterea și apropierea de spiritul armatei și al 

provinciilor l-au făcut cel mai probabil, pe acest împărat, să aleagă ”socialist” doi zei populari, în 

rândul armatei și  poporului, ca zei ai patriei și nu pe vechii zei ”oficiali” ai statului roman  (triada 

capitolină – Iupiter, Iunona și Minerva  ).  

  Hercules fusese alter ego-ul lui Commodus iar Septimius Severus se declarase ( așa cum am 

mai arătat), după înfrângerea lui Clodius Albinus – 197 pChr,  spre groaza unei bune părți a 

senatorilor ” fiu al lui Marcus Aurelius și frate al lui Commodus”368. Popularitatea lui Hercules 

avea însă și o mare bază socială, fiind un zeu invocat și adorat atât de cei ce prestau munci 

grele369 cât mai ales al militarilor. De asemenea Liber Pater/ Bacchus/ Dionysos, cu ale sale 

mistere, era un zeu foarte popular printre toate categoriile sociale romane, fiind așa cum arăta 

Rabun Taylor ”un fenomen cultural de masă”370.  A fost Septimius Severus un ”socialist”? Cu 

siguranță da, căci puterea și-o datora în primul și în primul rând armatei provinciale. Ultimele 

sale cuvinte sunt elocvente în acest sens: ”trăiți în bună înțelegere, îmbogățiți-vă soldații și 

disprețuiți pe toți ceilalți”371. ”Toți ceilalți” fiind cel mai probabil nobilimea senatorială din capitala 

imperiului. Prin urmare zeii săi tutelari nu puteau fi decât niște zei populari. Opera ”socialistă” a 

dinastiei severiene se va vedea în întreaga ei plenitudine la un an după moartea lui Septimius 

Severus, când fiul său Cracalla va adopta, în anul 212 pChr,  Constitutio Antoniniana, act prin 

care toți locuitorii liberi ai imperiului capătă cetățenie romană. 

... iar de la zeii patriei la o religie pentru tot imperiul nu a mai fost decât un pas 

                                                           
367 Până de curând  fiind cunoscută doar emisiunea de sestertius (RIC IV 762 ) cu această legendă, recent însă () a  
fost vândut și un denar de acelaș tip. Denarul provine din colecția Robert Kutcher și a fost vândut la licitația CNG, 
Mail Bid Sale 73, 943. 
368Dio Cassius, cartea LXXV , 7 – ”dar ceea ce ce ne-a îngrozit cel mai mult , a fost declarația prin care se considera 
fiu al lui Marcus Aurelius și frate al lui Commdus” (...) ”pe Commodus, după ce-l condamnase cu vehemență, acum 
îl trecea în rândul zeilor”. 
369Spre exemplu atât ”ciocănarii” monetăriei oficiale din Roma ( maliatores ) la fel  ca și muncitorii de la cariera 
romană de piatră de la Cernavodă își manifestau devoțiunea către Hercules, invocându-l în inscripții sau prin 
sculptarea imaginii sale pe pereții carierei.  
370Taylor 2014, pg.90, ” A god whose imagery dominated the private sphere of Roman life like no other, Dionysus 
represented not just a cult but an entire culture. (..)was a cultural phenomenon of massive proportions (...).  
Transformativ experience – the ecstasy of intoxication, direct communion with the god, initiation into a secret 
society, assurance of life after death – was the prinicpal purpose of the Dionysiac cult and the cause of its massive 
popularity.” 
371 Dio Cassius, cartea LXXVI, 15. 
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 În vreme ce la Roma Septimius Severus își demonstra relația specială cu cei doi zei, mai mult 

sau mai puțin provinciali, în Orient lucrurile căpătau gradual o nouă direcție.   

 În anii 199-200/201 pChr Septimius Severus, întorcându-se din campania partică, zăbovește în 

Egipt372. Informațiile istorice păstrate sunt destul de generoase în ceea ce privește acestă vizită 

. Istoria Augustă reține traseul urmat, dar oferă și detalii legate de implicarea împăratului în 

probleme religioase. Se spune, în amintita lucrare, că plecând la Alexandria ” pe drum, a 

consolidat cele mai multe drepturi ale palestinienilor și a interzis sub pedeapsă gravă trecerea la 

iudaism sau la creștinism. ( ...) A fost plăcută pentru el această călătorie , căci l-au interesat, 

precum mărturisea adesea după aceea, religia zeului Serapis, cunoașterea monumentelor 

vechi, a animalelor și a locurilor pe care nu le mai văzuse până atunci”. A vizitat cu mare 

curiozitate Memfisul, Memnon, piramidele și labirintul” ( HA, , 17 ).   Dio Cassius oferă și mai 

multe detalii asupra scopului real al călătoriei completând informațiile anterioare: ”a arătat un viu 

interes pentru toate, până și pentru lucrurile cele mai tainice, căci nu a rămas nimic , fie din 

misterele umane , fie din cele divine, pe care să nu–l fi cercetat cu de-amănuntul. După cât se 

povestește , din acest motiv a adunat din toate sanctuarele toate cărțile cu scrieri secrete, pe 

care le-a găsit, și pe care le-a închis apoi în mormântul lui Alexandru , cu scopul ca nimeni de 

aici încolo să nu fie autorizat să viziteze mormântul nici să citească cuprinsul acestor scrieri”373. 

  Vizita în Egipt este momentul în care Septimius Severus începe a construii o religie pentru 

întregul imperiu, reciclând o veche zeitate ptolemeică, Serapis.  

  De ce Serapis? Pentru că acest zeu avea profilul perfect al unei divinități universale. Era un 

”produs” religios capabil să suplinească nevoi spirituale și credințe foarte diverse, fiind creat în 

Egipt, în cursul sec III aChr, de o ”comisie oficială”, condusă de faraonul Ptolemaios I Soter ( 

fost  general macedonean al lui Alexandru cel Mare și primul rege elenistic al Egiptului ) și din 

care mai făceau parte filozoful Demetrios din Phalermo și Timotheus, conducătorul ritualurilor 

de inițiere în Misterele de la Eleusis. Încă de la început această divinitate, creată cât se poate 

de artificial și oficial,  are un caracter sincretic, întrunind trăsăturile lui Osiris și Apis. Ulterior 

sincretismul extinzându-se, prin primirea de către Serapis a multor alte atribute și însușiri: de la 

Zeus primește aspectul unei zeități solare, de la Hades legătura cu lumea subpământeană, de 

la Dyonisos atribute legate de fertilitatea agrară, de la Asclepios puterea vindecătoare și așa 

mai departe, ajungând să fie înfățișat chiar și cu măciuca lui Herackles/Hercules. Dacă o 

anumită asemănare fizică a lui Septimius Severus cu Serapis a contat este greu de spus acum.  

VII 4. Serapis – statuetă găsită la Romula în Dacia Inferior374 (Muzeul Olteniei – Craiova). 

                                                           
372 Birley, pg.135-139.  
373Dio LXXV, 13, 
374 Statuetă (cu înălțimea actuală de 30 cm ), de bună factură, reprezentându-l pe Serapis tronând ( cel mai 
probabil ) cu sceptrul în mâna stângă, descoperită la Romula Malva în Dacia Inferior . Petolescu 1972, pg. 80-81.  
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  După momentul periplului 

”teologic” african, portretul 

oficial al împăratul Septimius 

Severus capătă 

inconfundabile trăsături 

serapiene. Trăsături ce au, 

potrivit lui Steven L. Tuck, 

următoarele caracteristici: ” 

șuvițe (bucle) ondulate de 

păr, în general în număr de 

patru, grupate în breton pe 

fruntea împăratului. Acest tip 

de portret are de asemenea 

barba despărțită. Atât părul 

cât și barba fiind sculptate 

sau sfredelite în 

profunzime”375. Efigia 

monetară a împăratului cu 

trăsături serapiene poate fi 

recunoscută pe monedele 

oficiale încă din jurul anului 

200 pChr, undeva spre anul 

202 barba acestuia ajungând 

să fie vizibil despărțită în 

patru șuvițe ondulate, 

aproximativ egale, asemeni 

lui Serapis.  

  Acum are loc aceea 

echivalare ( aequatio ), de 

care vorbeam mai sus, a 

acestui împărat cu o divinitate. Peste tot, de la Roma în provincii, imaginea lui Septimius 

Severus este ”serapizată” mai mult sau mai puțin explicit. Dacă pe Arcus Argentariorum ( Arcul 

Argintarilor )376, inaugurat la Roma în 204 pChr, vedem doar un Septimius Severus cu trăsături 

serapiene ( asemeni celor enunțate de Steven L. Truck ), pe gema descoperită în Britannia, la 

Castlesteads în Northumberland (Nord-Estul Angliei), portretul lui Septimius Severus este 

                                                           
375 Tuck 2015, pg. 76, ”Long corkscrew locks of hair, generally four in number, that fall in bangs across the 
emperor's forehead. This portrait type also used the parted beard. All of the hair and beard is deeply carved and 
drilled”.  
376 Hannestad 1989, vol. II, pg. 225-232. 
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explicit reprezentat asemeni lui Serapis, având pe cap, de această dată, modius-ul ( sau 

kalatos-ul ) 377, atribut  specific al zeului Serapis.    

    Într-o lucrare precedentă, analizând cronologia și tipologia monedelor emise la Histria în 

epoca romană, arătam că momentul în care Teos Megas ( enigmaticul Mare Zeu histrian – în 

realitate o foarte interesantă divinitate sincretistă, asemeni lui Serapis, ce avea un cult larg 

răspândit în arealul vest pontic378 ), primește kalatos-ul lui Serapis pe cap, este unul bine 

delimitat în timp, fiind vorba de intervalul 209-210 pChr379. Prezența unei situații identice, atât 

sub aspect imagistic cât și cronologic  la Odessos380, ne-a făcut să tragem atunci concluzia că 

”serapizarea” a fost un fenomen ordonat, impus, de autoritatea romană pe un spațiu mai larg, 

spațiu ce cuprindea cel puțin zona vest pontică381. În fapt este vorba de impunerea autoritară în 

provincii a ”noii” religii imperiale, care datorită echivalenței Serapis – Severus o putem numii 

”serapian-severiană”. Acest act de impunere pe întreg cuprinsul imperiului a unei religii 

universale este puțin cunoscut acum. Urmele lui pot fi însă regăsite în avântul luat de cultul lui 

Serapis la început de sec III pChr. Iar la nivelul imagisticii numismatice provinciale  poate fi 

recunoscut  prin ”serapizare” multor divintăți, ce 

primesc acum  pe cap kalatosul (modius-ul), 

element ”vestimentar” specific acestui zeu. 

  Dacă în anumite provincii voința imperială ( chiar 

și sub aspect religios ) era mai ușor de impus, la 

Roma lucrurile stăteau altfel. Aici ”noua” religie 

universală serapian-severiană, se putea lovi fatal 

de tradiționalismul roman. Prin urmare Septimius 

Severus a fost obligat să recurgă la jonglerii 

imagistice, adică la propagandă. Propaganda 

romană imperială manipula ( firesc ca orice 

propagandă ) în primul rând prin deturnare 

imagistică. Adică, una scriem și alta arătăm ca să 

fie toată lumea mulțumită, dar mesajul final să fie 

cât se poate de evident și recognoscibil pentru publicul țintă. Serapis apare la Roma pe o 

singură emisiune de denari  pentru Septimius Severus382 și pe mai multe emisiuni monetare 

(ași, dupondii, sesterți, denari, aurei )  pentru Caracalla și Geta383, toate datate în anul 206 

pChr384.  

                                                           
377 Fishwick 1993, pg. 340.  
378M A Vianu de adăuggat aici.  
379 Beldianu 2014, ”Kalathosul devine permanent în „ţinuta” Marelui Zeu odată cu Septimius Severus ( începând cu 
seria III de emisiuni monetare în numele acestuia) fiind ominprezent pe emisiunile dedicate succesorilor săi: 
Caracalla, Elagabalus, Severus Alexander, Gordian III, Gorian III şi Tranquillina şi mai puţin Geta, pâna la încetarea 
activităţii atelierului monetar”. 
380 Ibidem, pg. 25.  
381 Ibidem, pg. 75-77. 
382 RIC IVa, nr. 271. 
383 RIC Iva, nr. 156, BMC nr. 507. 
384 Hill 1964, pg. 33, nr.  840 – 845. 
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  Pe toate aceste emisiuni, Serapis este înfățișat într-un ancadrament, ținând ( cel mai probabil ) 

o pateră în mâna dreaptă  și sceptrul  în mâna stângă. Foarte interesantă (sub mai multe 

aspecte) este legenda monetară  ”IOVI SOSPITATORI”.  În primul rând pentru faptul că prin ea 

se încearcă ascunderea identității lui Serapis, spunându-se că de fapt nu avem de a face cu 

Serapis ( așa cum explicit  arată imaginea monetară ) ci cu Iupiter ”Salvatorul”.  ”Curat murdar, 

coane Fănică!” a zis cu genialitatea-i caracteristică I.L. Caragiale prin intermediul unui pitoresc 

personaj, i-ar această rostire definește cum nu se poate mai bine și plastic ideea de 

propagandă indiferent de epocă.  

 În acelaș timp, epitetul personificator atribuit lui Iupiter ( sospitator - ”salvatorul” ) este unul total 

necunoscut pentru acesta pe monedele romane emise până atunci. Dar, prin traducerea în 

greacă a acestui epitet - sospitator devine astfel σωτήρ (sōtēr) – el capătă alte semnificații, mult 

mai adânci. Căci Soter era atât epitetul personificator al multor zeități din lumea greacă ( 

Poseidon Soter, Zeus Soter, Dionysus Soter, Apolo Soter, Athena Soteria sau  Hecate Soteria ) 

cât și ”porecla” lui Ptolemeus I ”Soter” cel ce l-a creat pe zeul Serapis, prin ”încrucișarea” lui 

Apis și Osiris, ca zeu comun, unificator, pentru greci și egipteni.  

 Mai mult decât atât ”soter” era încă din secolul II un epitet atribuit de creștini lui Iisus în celebrul 

acronim al peștelui (”ichthys”) - ”Iησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ” 

(Iēsous Christos, Theou Yios, Sōtēr). Menționarea în Istoria Augustă a faptului că Severus, în 

timpul viziteti în Egipt, ”a interzis sub pedeapsă gravă trecerea la iudaism sau la creștinism”, 

arată că acest împărat luase contact cu creștinismul și foarte probabil ( potrivit curiozității sale 

mistice ) îl studiase într-o oarecare măsură. Deșii legenda ”IOVI SOSPITATORI” încearcă să 

spună că nu este vorba de Serapis, epithetul personificator ”salvatorul” (sospitatori) induce tot 

către lumea elenistică, către Egipt. Tot într-acolo îl poartă pe privitor și elementul arhitectural 

prezent pe acest tip monetar. 

În RIC IVa ancadramentul a fost descris ca fiind fațada unui templu cu două coloane ( ”distyle 

temple”). De pe o emisiune monetară pentru Domitian385 cunoaștem aspectul general al 

templului dedicat lui Serapis ( serapeum ) de la Roma, templu localizat în Regio IX, lângă 

Circus Maximus.  

                                                           
385 RIC , nr. . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Poseidon
https://en.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://en.wikipedia.org/wiki/Dionysus
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo
https://en.wikipedia.org/wiki/Athena
https://en.wikipedia.org/wiki/Hecate
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VII 4. Serapeum-ul de la Roma pe un denar emis pentru Domițian. 

 Evident, elementul arhitectonic, de pe emisiunele monetare pentru severi, aflate în discuție, nu 

are nimic de a face cu serapeum-ul din Roma așa cum este el ilustrat pe denarul emis pentru 

Domițian. Simplitatea arhitectonică și forma paralelipipedică trimit cu gândul către arhitectura 

Egiptului antic.  

 

VII 5. Capela lui Serapis de la Luxor ( Egipt ). 

 

 Poarta ”capelei” dedicate lui Serapis aflate la intrarea în templul de la Luxor prezintă o izbitoare 

asemănare. Comparația arată faptul că ancadramentul de pe emisiunile severiene în discuție nu 
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este reprezentarea monetară a unui templu ci a unei porți de inspirație egipteană. Iar cea mai 

bună analogie, din monumentele epocii Severus păstrate la Roma, îl prezintă ceea ce este 

cunoscut drept Arcus Argentariorum. Denumirea acestui monument ( ce provine din epoca 

Renașterii ) este una greșită căci el nu este un arc ( arcus ) ci o poartă a unei clădiri ( despre 

care nu știm nimic) aflată la intrarea în Forum Boarium386.  

 Dacă așa stăteau lucrurile și ancadramentul reprezintă reproducerea monetară simplistă a 

porții monumentale, cunoscută drept Arcus Argentariorum, înseamnă că acest edificiu, ridicat ( 

conform inscripției dedicatorii ) pe cheltuiala negustorilor de vite și a zarafilor, ascundea, de 

fapt, abil, o propagandă oficială, mascată într-o inițiativă privată. Iar undeva, în fața ( sau în 

spatele ) monumentalei porți, se afla o statuie a lui Serapis387.  

 

VII 3 . Arcus Argentariorum Roma ( model arhitectural388 ) și Iupiter Sospitatori ( Salvatorul ) pe 

reversul unui denar bătut la Roma pentru Septimius Severus . 

Scopul reprezentării porții ”egiptene” pe emisiunile monetare pentru Septimius Sevrus, ce-l 

înfățișează pe Serapis, pare a fi însă în acelaș timp și acela de a ascunde, de a masca într-un 

fel, principalul element vestimentar ce permite identificarea imagistică a acestui zeu:  kalatos-ul 

de pe cap. Deși kalatos-ul rămâne totuși suficient de vizibil pentru ca zeul să fie recognoscibil.  

Joaca de-a ”uite-l pe Serapis, dar nu e Serapis” încetează după moartea lui Septimius Severus.  

Pe monedele lui Caracalla, fiul și succesorul lui Septimius Severus la conducerea imperiului, 

Serapis este înfățișat anual ( începând cu 212 pChr ) într-o triplă ipostază: ca zeu al infernului, 

tronând, cu câinele Cerber alături ( asemeni lui Hades/Pluto )389, în picioare cu sceptrul în mâna 

                                                           
386 Hannestad 1989, II, pg. 225. 
387 Dacă ancadramentul de pe reversul emisiunilor de tip ”Iovi Sospitatori” este Arcus Argentariorum atunci 
datarea lor s-ar putea face  mai devreme de 206 pChr ( cum a propus Philip V. Hill ), respectiv în jurul anului 204 
pChr când este inaugurat acest monument.   
388 Macheta la scară realizată de Carl May, cca 1792-1795, aflată la The Los Angeles County Museum of Art. 
389 Manders 2012, pg. 236-239. 
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stângă iar mâna dreaptă ridicată într-un gest simbolic de adresare directă și tot în picioare dar 

ținând sceptru într-o mână și cununa de lauri ( imperială ) în cealaltă mână. Pe aceste emisiuni 

monetare ale împăratului Caracalla legenda descriptivă, în ceea ce privește identitatea 

peronajului reprezentat pe revers, lipsește. Nu se mai spune dacă este vorba de Iupiter, Serapis 

sau Severus (ce își identificase din timpul vieții imaginea oficială cu cea a lui Serapis). Privitorul 

este lăsat să-l recunoască singur pe Serapis-Severus ca descendent divin (ipostaza serapiană 

infernală ) și astfel legitimator al împăratului Caracalla ( celelalte două ipostaze: cu mâna 

ridicată sau ținând cununa de lauri).  

 

Tripla ipostază Serapis-Severus pe emisiunile monetare ale împăratului Caracalla bătute după 

moartea și apoteoza lui Septimius Severus 

  Tipul monetar severian ”Iovi Sospitatori”, indiferent de semnificația reală a legendei descriptive 

sau a elementului arhitectonic prezent pe emisiunile monetare în discuție, este o jonglerie 

imagistică de mare virtuozitate, o bijuterie propagandistică încă insuficient apreciată de istorici. 

 Ultimul episod important din zbuciumata viață a lui Septimius Severus începe în anul 208 pChr. 

Bolnav, având o vârstă destul de înaintată ( 63 ani ), împăratul părăsește Roma și pleacă în 

ultima sa campanie militară, cea Britannică. Știa că nu se va mai întoarce. O spune Cassius Dio 

cât se poate de clar: ”A luat această hotărâre ( de a pleca în campanie n.n.) deși știa prea bine 

că nu se va mai întoarce. O știa îndeosebi după citirea astrelor sub care se născuse (...); o știa 

fiindcă o auzise și din gura ghicitorilor”.  

 Atunci de ce a plecat totuși Septimius Severus în această ultimă campanie? Lăsând de o parte 

diverse considerații istorice, politice, militare sau de altă natură ( ce ar fi putut să-l împingă pe 

Severus să plece în această campanie) și stăruind doar asupra subiectului aflat în discuția aici, 

putem spune că există, în izvoarele istorice, atât dovezi directe cât și indirecte, că decizia 

participării personale la campania britannică s-ar fi datorat unei profeții sau pentru a-și 

astâmpăra o credință sau curiozitate de natură mistică.  

 Cu mulți ani în urmă Septimius Severus primise o predicție oraculară de la oracolul zeului solar 

Belos ( Ba’al ) la Apamaea în Siria: ”Asemenea lui Zeus, cel ce iubește fulgerul, în privința 

ochilor și a capului, lui Ares, în privința cingătorii și lui Poseidon, în privința pieptului”. Versul din 

Iliada putea fi interpretată ca o profeție a faptului că Septimius Severus va ajunge împărat. Dar 

privită sub aspect numismatic această predicție oraculară poate căpăta un alt sens.  
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Echivalentul roman al celor trei zei amintiți în prezicerea de la Apamea ( Iupiter, Marte și Neptun 

) vor figura pe emisiunile monetare oficiale pentru Septimius Severus390. Faptul în sine nu este 

unul deosebit, în cazul lui Iupiter și Marte, căci acești zei sunt teme comune ale emisiunilor 

romane din capitala imperiului, atât pentru împărații anteriori cât și pentru cei posteriori lui 

Septimius Severus. Însă nu acelaș lucru se poate spune despre tipul monetar Neptun. 

Panteonul emisiunilor oficiale romane anterioare, pentru împărații Commodus sau Pertinax, nu-l 

conțin și pe zeul mărilor., Tipul monetar ”Neptun” apare, pe monedele lui Septimius Severus , 

odată cu emisiunile din anul 209 pChr și  a fost pus pe seama celebrării traversării mării de 

către împărat pentru a ajunge în Britannia391.  Dar tipul monetar ”Neptun” nu apare doar pe 

emisiunea din anului 209 pChr392 (atunci când împăratul a traversat marea!), ci și pe emisiuni 

monetare  din anii 210393 și 211 pChr394 , adică bătute atunci când împăratul se afla deja în 

Britannia și nu mai traversa nici o mare. Mai mult decât atât, acest tip monetar lipsește de pe 

emisiunile contemporane pentru cei doi fii ( Caracalla395 și Geta396 ) ce-l însoțeau pe Septimius 

Severus și care traversaseră și ei marea  pentru a participa la campania din Britannia. Această 

situație face evident faptul că nu traversarea în sine a mării era reala semnificație a emisiunilor 

pentru Septimius Severus, avându-l ( pe revers ) pe zeul Neptun, echivalentul roman al lui 

Poseidon.  

 Că participarea lui Septimius Severus la campania din Britannia ascundea un interes ocult ( 

poate o curiozitate cu caracter astrologic religios ) aflat în directă legătură cu mistica cultelor 

solare, Ba’al sau Ilāh hag-Gabal ( Elagabal ), o arată cu prisosință un fragment din scrierile lui 

Dio Cassius: ”Severus nu abandonă însă nimic din planurile sale până ce nu ajunse la 

extremitatea insulei unde preocuparea lui de căpătâi era să observe cu cea mai mare atenție 

soarele care avea să se ridice peste orizont, cât și lungimea zilelor și a nopților, atât în 

anotimpul verii cât și al iernii”397. Oare aceste cuvinte arată o prefigurare a viitorului cult imperial 

a lui Sol Invictus? 

                                                           
390 RIC IVa, pg. 65-73. 
391 RIC IVa, pg. 70.  
392 RIC IVa, nr. 228 
393 RIC IVa, nr.234 și  241. 
394 RIC IVa, nr.  244 
395 RIC IVa, pg. 74-78. 
396 RIC IVa, pg. 78-80. 
397 Dio C LXXVI, 13 
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Emisiune pentru Septimius Severus, din anul 209 pChr , avându-l pe revers pe zeul Neptun. 

 Așa cum spuneam, Septimius Severus nu se va mai întoarce viu la Roma din campania 

Britannică. Boala l-a răpus la 4 Februarie 211, la Eboracum ( York ). Rămâne , printre multe 

altele, imaginea sa asociată propagandistic cu Serapis. De acum încolo, frecvent, Serapis se va 

afla, nedisimulat în nici un fel, pe emisiunile monetare oficiale ale fiul său Caracalla după ce 

acesta rămâne singur la conducerea imperiului. Este dovada faptului că Septimius Severus a 

gândit noua religie universală ”severian-serapiană” pentru a asigura baza ideologică și 

legitimitatea dinastiei sale.  

 De ce însă religia ”severian-serapiană” nu a avut câștig de cauză și nu a devenit o religie 

universală pentru romani?

 

Serapis pe reversul unui denar bătut pentru Caracalla, în anul 212, la Roma 
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 În primul rând i-au lipsit niște apostoli competenți. Guvernarea lui Septimius Severus nu a mai 

avut de partea sa gânditorii, ideologii, artiștii programatori ai propagandei oficiale romane de 

talia celor din vremea lui Augustus, Nero sau Traian. Așa cum arăta și Niels Hannestad, vorbind 

de arcul de triumf a lui Septimius Severus de la Roma, se pare că marea tradiție romană 

imperială dispăruse la acea dată398.  

 Septimius Severus, spirit autodidact, a încercat construirea unei religii romane universale 

”cârpind” divinități și idei din orient. Nu a fost străin de ideile și conceptele mesianice, de profeții 

și profețiile ce anunțau conducătorul salvator și noua eră adusă de acesta. Bănuim asta 

deoarece întreaga sa biografie este plină de astfel de profeții, dar mai ales pentru că a fost, așa 

cum arătam mai sus, în timpul vizitei sale imperiale în Egipt, prigonitor oficial al creștinilor. Este 

facil de imaginat că Septimius Severus, împins de cunoscuta-i curiozitate, s-a aplecat și asupra 

ideilor creștine și a încercat să le înțeleagă înainte de a le combate.  

 Apoi urmașii săi au compromis această operă. Intrarea în conflict cu aristocrația romană a 

împăratului Caracalla ( fiul lui Septimius) a compromis viitorul serapismului ca religie oficială a 

imperiului. Iar excesele religiose, de sorginte orientală, ale împăratului Elagabal (nepotul lui 

Septimius), ce a radicalizat tentativa de creere a unei religii oficiale, ”naționale”,  trecând de la 

elenisticul moderat și universal zeu Serapis direct la orientalul zeu solar Ilāh hag-Gabal ( 

Elagabal ), au dus la pierderea susținerii elitei romane pentru proiectul severian al unei religi 

”naționale”.  

 Practic exaltarea religioasă a împăratului Elagabal s-a izbit fatal de zidul tradiționalismului 

roman.  Dio Cassius ( Elagabal, cartea LXXIX, 11 ) consemnează și explică lucrurile cât se 

poate de limpede: ”Printre cele mai nelegiuite lucruri pe care le-a săvârșit [ Avitus – împăratul 

Elagabal ] se numără și celebrarea cultului lui Elagabal. Introducerea la Roma a unei divinități 

străine n-ar fi fost până la urmă un lucru atât de grav, nici deosebitele și mărețele dovezi de 

cinstire ce i se aduceau, gravă era însă supremația care i-o acorda față de Iupiter și însuși 

faptul că s-a proclamat mare preot al acestei divinități; grave erau și hotărârile lui de a-și face 

circumciziune, de a se abține de la a mânca carne de porc, de parcă prin această abstinență 

cultul ce-l oficia ar fi devenit mai pur, de a purta o haină după o modă barbară, așa cum poartă 

preoții în Syria”. 

 Harold Mattlingy crede că: ”împăratul Elagabal a încălcat legea în două privințe: a batjocorit 

”religia” romană și a încercat să facă dintr-o zeitate locală un zeu universal”399. Dar din vorbele 

lui Dio Cassius transpare mai mult decât atât. Poporul roman putea accepta și ierta multe de la  

împărații conducători, chiar și impunerea unei religii, mai puțin însă adoptarea unui alt stil de 

viață. Am adăuga aici că nu i s-a putut ierta împăratului Elagabal încălcarea a însăși modului de 

viață roman sau altfel spus a nesocotit arhicunoscutul dicton al  Sfântului Ambrosius ” si fueris 

Romae, Romano vivito more ” (”când ești la Roma trăiește – poartă-te - ca romanii”). 

                                                           
398 Hannestad 1989, pg. 205-206. 
399 BMC V, pg. xli, -  ”Elagabalus broke the law in two respects: he flouted  Roman ”religio” and tried to 

make a local deity into a universal lord”. 
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 După Severi, cultul lui Serapis a rămas, totuși, 

pentru o bună bucată de vreme, în unele  provincii, 

asociat cultului împăratului. O demonstrează cu 

prisosință ( spre exemplu ) monedele bătute la 

Tomis, ce păstrează în panteonul tipurilor de revers 

această divinitate. Mai mult decât atât Serapis 

apărând pe avers, afrontat efigiei imperiale, până la 

ultimele emisiuni bătute, în această metropolă 

pontică (cel mai probabil în anul 249 pChr ), pentru 

Filip al II-lea Caesar ( a se vedea imaginea 

alăturată). 

Philip II Caesar și Serapis pe aversul unei monede 

bătute la Tomis.  

  Tentativa eșuată a Severilor de serapizare și elagabalizare a imperiului a deschis însă pentru 

romani un nou drum, ce-i va îndepărta tot mai mult de politeism, de triada capitolină, de zei mai 

mult sau mai puțini obscuri și de tot felul de experiențe mistico-religioase, și trecându-i prin 

oficializarea și ”naționalizarea” cultului religios solar, suprem, al lui Sol Invictus ( din a doua 

jumătate a secolului III pChr), îi va duce în final la o religie unică, la triumful creștinismului. 

  Liantul social religios este magistral descris de Fustel de Coulanges în opera sa ”La cité 

antique”, preluăm și noi aici acest minunat pasaj: ”Între niște ființe omenești atât de diferite, de 

libere și de inconstante nu e ușor de stabilit o legătură socială. Pentru a le da reguli comune, 

pentru a institui o conducere și a-i face pe oameni să accepte ascultarea, pentru a face ca 

pasiunea să cedeze în fața rațiunii, și rațiunea individuală să se supună rațiunii publice, este 

nevoie neîndoielnic, de ceva mai puternic decât forța materială, mai respectabil decât interesul, 

mai sigur decât o teorie filosofică, mai trainic decât o convenție, de ceva care să existe în 

străfundul tuturor inimilor și care să stăpânească aici cu putere. Acest lucru este o credință.”400. 

   

Cititorul a început această carte cu cuvintele lui Edward Gibon ”Contemporanii lui Severus, 

bucurându-se de pacea și gloria acestei domnii îi iertară cruzimile începutului. Posteritatea însă, 

care a cunoscut efectele fatale ale maximelor și exemplul său, îl consideră pe drept cuvânt ca 

principalul autor al declinului Imperiului Roman...”. În aceste vorbe se regăsește acea 

confortabilă convingere anglo-saxonă, care spune că: în Occident trăiesc fericite și împlinite 

toate virtuțiile, în vreme ce din Orient vin toate nenorcirile.  

 Primii Severi ( Septimius și Caracalla ) au fost niște vizionari, ce au încercat să asigure 

coeziunea statului și pacea socială printr-o religie unică și gândid imperiul ca o națiune în care 

toți oamenii născuți liberi (indiferent de rasă, etnie sau condiție socială ) sunt cetățeni.  

Prin urmare ar fi nedrept să-l acuzăm pe marele împărat Septimius Severus de neputințele 

urmașilor 

                                                           
400 Coulanges 1984, vol. I, pg. 186.  
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