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A devenit an truism faptul că moneda conţine
numeroase informaţii. Ele sunt de cea mai mare
însemnătate pentru istoric, mai cu seamă când alte
izvoare lipsesc sau sunt sărăcăcioase. Asemenea date nu
au fost cunoscute, înţelese şi folosite de către studioşi de
la începuturile numismaticii. Exploatarea referinţelor
transmise de monedă s-a fâcut treptat, - de reţinut - pe
măsura evoluţiei generale a ştiinţei şi nu putem fi siguri
că acest proces se va încheia vreodată.
Monedele oraşelor greceşti, îndeosebi ale celor din
Grecia şi Asia Mică, constituie din punctul de vedere
evidenţiat mai sus un rezervor inepuizabil de cunoştinţe.
Insă, desciffarea reprezentărilor de pe cele două feţe ale
monedei şi, mai ales, a semnificaţiei lor, întâmpină încă
serioase
dificultăţi.
Nici
domerikil
cuprinzând
caracteristicile tehnice nu este exploatat integral, întrucât
abia în ultimele decenii - graţie mijloacelor şi metodelor
de cercetare proprii ştiinţelor exacte - acestea au început
a fi aprofundate, cuntribuind de plin la dezvăluirea
„secretelor” de fahricaţie sau ale politicilor financiare.
Spre deosebire de cele două categorii de informaţii
amintite, legendele - ca şi oricare alt semn grafic - au
fost de la început mai accesibile cuneaşterii, deşi nu se
poate nega existenţa în continuare, şi în aeest caz, a unor
impedimente majore. Greutăţile întâlnite sunt provocate
de lacunara sau totala neînregistrare a materialului
monetar, dc necesitatea cunaaşterii pieselor din colecţiile
private şi din comerţ, ca şi de continua apariţie a unor
exemplare inedite.
Cu toate acestea, pomind de la stăpânirea aproape
totală a materialului documentar, cei dai autorl au iniţiat
această cercetnre da mare anvergură. Şi, odată încheiat
studiul, s-a obţinut o documentaţie polivalentă, utilă nu
numai numismaticii, ci şi întregului spectru de ştiinţe ale
Antichităţii, ca un instrumeut integral de lucru. Perinu a
fi şi mai abordabil, lexiconu! de faţă este biiingv
(germană- engleză). Acest prim tom va fi urmat de un al
doilea, tematic, care va cuprinde etnicul şi numele
magistraţilor.
Ambiţioasa lucrare a profesonilni P. R. Franke şi a
discipolului său de la Saarbrucken, profesoml
W. Leschhom, continuă, după aproximativ un secol, pe

cele ale lui S. Icard, A. Florange şi îndeosebi B. V. Head
(Historia Numorum), care au avut pe acest plan lăudabile
iniţiative pentru acea vreme. Acum, materialul studiat
acopară întreaga perioadă de emisie (aproape un mileniu)
şi, de asemenea, cuprinde toate clasele de monede
greceşti, autonome şi imperiale, cu legende greceşti sau
latine. Nu au fost incluse piesele celtice, ca şi cele
romane sau sasanide, ale căror legende nu sunt scrise în
greacă sau în latină. Autorii sunt conştienţi, că un astfel
de demers nu poate fi vreodată încheiat, întrucât în afară
de posibila omitere a unor exemplare, lexiconul trebuie
lăsat „deschis”, în vederea includerii pieselor noi
furnizate de dinamica descoperirilor. Aşa că, apariţia
unei noi ediţii se va impune în momentul când monedele
excluse auum, completările diverse şi corectările
substanţiale vor atinge „masa critică” adecvată.
' Volumul se deschide cu paginile rezervate părţilor
introductive şi bibliografiei întrebuinţate, pentru ca, apoi,
să continue cu ceea ce arn numi „nucleul greu” al cărţii,
adică eele riouă capitole care înglobează prezentarea
alfabetică a legendelor greceşti şi latine (p. 22-398).
Când se socoate necesar, legendele sunt însoţite de note
care ajută la completa lor înţelegere (evenimente, dinaşti,
monumente, noţiuni geografice, chestiuni lingvistice
ş. a. in. d.). Aşa cum transpare, dorinţa ainintiţilor specialişti
a fost de a oferi interesaţilor o maximă posibilitate de
utilizare a lexiconului. Două exemple pe care le voi alege
aleatoriu, cred că pot ilustra mai bine decât cuvintele
rnele logicn prezentării şi metoda folosită de către cei doi
autori.
Primul exemplu, pentru legendele greceşti (p. 22):
A (= IIPOTH) MHTPOnOAIE erste Metropolis/
first metropolis Sardeis/Lyd. 1. Hălfte 3. Jhd. n. BMC (89)
Al dGilea exemplu, pentru legendele latine (p. 321):
ANTIOCHIA Antiochia (Stadtgottin)/city goddess
Antiocheia/Syr. 74 n. RPCII1987. 2004
După cum lesne se paate observa, lexiconul poate
fi utilizat şi ca un catalog de identificare - simplu şi
competent -, atunci când reprezentările de pe o piesă, din
diferite motive, nu pot fi recunoscute sau semnificaţia lor
scapă editorului. Nimic nu este mai folositor în munca
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numismatului decât posibilitatea de a plasa în timp şi
spaţiu piesa monetară examinată.
Extrem de sistematizat este şi indicele, care a fost
divizat în 5 mari capitole (geografice, persoane, zei - eroi
- personaje mitice - personificări, titluri şi epitete,
altele). Acestea, la rândul lor, cuprind 35 de subîmpărţiri;
de pildă, Geographisches (I) este împărţit în murtţi (1),
fluvii (2), oraşe şi eponimele lor (3), ţări - provincii —
triburi (4), alte indicaţii geografice (5) şi forme speciale
de etnic (6).
Astfel, pe de-o parte, lexiconul uşurează, prin
citirea (eorectă) legendei, recunoaşterea unei monede şi,
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pe de alta, prin folosirea adecvată a indexurilor, facilitează
înţelegerea textului respectiv.
De peste două secole, şcoala germană de
numismatică a contribuit esenţial la cunoaşuerea monedei
antice. Aceste realizări au folosit, folosesc şi vor folosi
încă multă vreme unor nenumărate generaţii de
specialişti. Şi acest ffumos şi necesar lexicon, elaborat cu
multă ştiinţă şi inteligenţă, asupra căruia îudrăznesc să
atrag atenţia, face parte din categoria acestor lucrări de
referinţă.
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