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JEAN-f'lERRE SOST şi CLARY NAMIN, Les Monnaies, Collections du Musee archeologique
departemental de Saint-Bertrand-de-Comminges 5, Saint-Bertrand-de-Comminges, 2002, 239 p.

Saint-Bertrand-de-Comminges este situat în sudvestut Franţei (departarnentul Haute-Garonne), regiune
renumiril prin pitnrescul peisajului, prin vechnnea şi
originalitatea monumentelor arhitectonice şi de artă, dar
şi prin menţinerea unor străvechi tradiţii de viaţă
economică şi socială. Continuitatea de locuire urbană
poate fi urmărită până în Antichitaiea Romimă, câhd
oraşul era cunoscut sub numele de Lugdunum - Conuenae.
în anul 1920, sub egida dinamicei Societe
Archeologique du Midi de la France, au început
săpăturile arheologice din „oraşul de jos”, sub
supravegherea lui Bertrand Sapene, cel care, de altfel, a

fondat şi condus muzeul local până în 1968. Vasta
cantitate de materiale obţinute în urma acestor cercetări,
ca şi păstratea lor ordonată ati faeilitât puhlicarea,
începând din 1988, a nu tnai pnţin de patru tomuri
(altarele votive, lămpile, ceramica fină, trofeul augustan),
cărora li se adaugă acum cel dedicat monedelor.
Misiunea de studia şi pregăti un volum cu
moterialul nnmismatic din colecţia muzeului local a
revenit reputaţilor specialişti J.-P. Bost şi C. Namin.
Primul este profesor de istorie antică la Centre Ausonius
(Bordeaux) şi a elaborat mai multe lucrări de referinţă
privitoare la circulaţia monetară din Peninsula Iberică şi
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Franţa, fără a putea lăsa deoparte substanţiala sa
contribuţie la punerea în circuitul ştiinţific a renumitului
tezaur d’Eauze (1992). C. Namin, la rândul ei, deşi venită
mai recent în lumea trumisntaticei, s-a remarcut prih
studiile despre circulaţia monetară din vechea
Aquitanie. Din eforturile lor conjugate a rezultat un
splendid volum, care impresionează nu numai prin
calitatea tiparului şi ilustraţiei, ci, niai ales, prin ordertare
şi concluzii pertinente.
Tomul este împărţit simplu, în trei părţi esenţiale:
I. Les donnees de la statistique; II. Le catalogue; III. Les
donnees de l'archeologie; acestora li se alătură o
introducere, o încheiere, abrevierile şi bibliografia. însă
în spatele titlurilor care acoperă cele trei părţl principale
ale cărţii se ascunde ceva mai unnlt deeât se enunţă: esle
vorba de metodă ! De aceea, întrueât ultima parte ni se
pare edificatoare în acest sens, vom începe, contrar
uzanţelor, prin a rdiefa concepţia care stă la baza
studiului, preeuin şi insitruinentele utilizate în cursul
cercetării.
După cum se afirmă în această secţiune a tomului,
după ce a Fost prezentat ansamblul monetar s-a urmărit
cunaaşterea circulaţiei monetere, ca şi reeonstituirea
istoriei oraşutui antic şi a monumentelor sale (“Nous
voulons maintenant aborder deux domaines d’etude de
difficultd indgale: celui de la geographie, c’est-â-dire
l’âtude de la disperalon des monnaies sur le sitej et celui
de la stratigraphie, c’est-â-dire l’âtude des monnaies dans
leur contexte archeologique.” - p. 215).
Cei doi autori precizează încă de la început, că
moneda nu indică altceva decât data sa de emltere, căci
“le moment de son abandon, volontaire ou accidentel
peut etre trâs 61oigne dans le temps de celle-ci” (p. 215).
Totuşi, documentul monetar oferă informaţii utile pentru
a se putea determina, chiar aproximativ, fazele de
ocupare ale nnui sit. Limitele unei asemenea anchete,
după cum au grijă să sublinieze cei doi numismaţi, derivă
din exactitatea locaţiei descoperirilor, dar şi din
observaţiile privind lucrările anticc sau modeme
desfăşurate ni eria investigată.
Pomind de la aceste consideraţii teoretice s-a putut
stabili că nucleul urban iniţial, preaugustan, nu poate fi
localizat. Cu totul alta este situaţia în ceea ce priveşte
epoca iulio-claudică, care este hine Hustrată de vestigiile
marilor sale ansambluri arhitectonice. Pe de altă parte,
distribuţia descoperirilor monetare indică cea mai intensă
locuire în zona lermelor. Tot monedele sum cele care
confirmfl o dezvoltaie a oraşului, fără tulburări majore,
până la sfărşitul secolului IV. Mai mult, chiar în atât de
zbuciumatul secol III, documentul numismatic nu arată
lacune în viaţa urbană. Concluziile care se pat obţine din
această annliză pot fj ilustrate cel mal bine prin două
exemple: astfel, în plan monetar, castml de la
Tranquistan/Encraoustos începe cu doi sesterţi de ia
Faustina II şl Commodus, pe când orizontul arheologic
poate fi atribuit doar Severilor; lacunele monetare
semnalate după mijlocul secolului IV pentru forum şi
mace//w/w/portic nu pot susţine un abandon precoce,
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deoarece bronzurile constantiniene, după cum se
subliniază, au avut o lungă perioadă de utilizare.
După cuin reiese, potrivit metodologiei folosită de
oătre autori, principalnl obiectiv al unei ăsemenea
investigaţii constă în conffuntarea permanentă a
documentului numismatic cu datele fumizate de
săpăturile arlieologice: “Aujourd’hui, les trouvailles de
sites forment une part de plus en plus importante des
publications et on decouvre que les problematiques se
posent differemment ne serait-ce que parce que la qualite
extârieure du materiel y tres souvent mediocre. On y
decouvre surtout, plus que dans les tresors, que le propre
des monnaies est la durâe et que le temps - celui qu’elles
mettent pour arriver en un lieu determine, et celui
pendant Iequel elles sont utilis^es ou rSutilisees - tr’est
pas seulement Tintervalle qui sâpare deux emissions.
C’est donc â Tarcheologie que Ton est tent6 de demander
aujourd’hui de mesurer ce temps monâtaires qui echappe
au numismate” (p. 217 şi 221). Lungul citat dc mai sus
este deosebit de util, în opinia mea, pentru înţelegerea
mai clară a rnecanismelor care au călăuzit cercetarea în
cazul de faţă. Pe de altă parte, am redat in extenso
spusele celor doi numisitiaţi francezi, întrucât, la rândul
meu, în ultimii ani, mi-am îndreptat investigaţiile în
aceeaşi direcţie, când am prelucrat materialul numismatic
de la Brad, Poiana şi Histria (cu V. Ursachi, în ArhMold,
15, 1992, p. 97-105; cu S. Teodor, în ArhMold, 16, 1993,
p. 121-130; cu Gh. Poenaru Bardea, în Civilisation
grecque et cultures peripheriques, 2000, p. 303-319).
în continuare, încercând să exploateze integral
informaţiile numismatice, se fac numeroase observaţii
importante, pe care nu mă pot reţine de a nu le semnala
măcar fugltiv: în această zonă a Galliei, în perioada
Augustus - Tiberius predomină bronzurile iberice; gradul
de uzură a monedelor nu poate fi folosit tcitdeauna ca un
criteriu valid de datare, din cauze miritiple, aici fiind
vorba de aciditatea solului; reforma lui Nero nu a asanat
complet circulaţia monetară, abia de la Traian
ordonându-se circulaţia numerarului de argint; sfârşitul
secolului II se temarcă prin persistenţa aşilor şi sesterţilor
flavio-antoninieni, cu toate că nu lipsesc şi alte elemente
reziduale mai surprinzătoare, anterioare Flaviilor; şi
mijlocul secolului III atestă menţinerea unui consisfent
contingent de monede vechi (antonine), punând în
discuţie obişnuita optică despre circulaţia monetară de
după mijlocul acestui veac (în sprijinul acestei viziuni se
aduce exemplul cimitirului de la Arcegno, unde, de
exemplu în acelaşi mormânt, nr. 59, s-au găsit monede
eşalonate de la Vespasianus până la Alexander Severus!);
de asemenea, şi în secoliil IV, dar şi după Thecdoslus s-au
păstrat în circulaţie monede vechi (chiar fmviene); în
sfarşit, se face şi remarca, că în cazul unor astfel de situri
- cu o continuitate mare de locuire -, apariţia unor
complexe înehise este destul de rară, ceea ce faee ca doar
prin folosirea unor “fourchettes” să se poată ajunge la o
cronologie, dar şi aceasta, cu multă aproximaţie; în
schimb, informaţiile stratigrafice sunt decisive, întrucât
ele aduc mai multe precizări: lipsa unei locuiri organizate
înainte de perioada augustană (monedele anterioarc
anilor 20-30 a. Chr. provin din nivelurile posterioare);

9

RECENZII ŞINOTE BIBLIOGRAFICE

numerarul augustan circulă până la sfârşitul secolului II;
speciile multiple prezente în circulaţie la sfârşitul
secoltilui IV indică minima importanţă pe care o dau
utilizatorii diferitelor devalorizări şi demorietizări,
monedele fiind apreciate după greutate şi/sau modul;
într-un sit, marile ritmuri ale circulaţiei monetare nu pot
fi recunoscute, deoarece iritorvin aranjamente particulare,
care retlevă existenţa, în primul rând, a unui fenoinen
local.
Aşa cum am mai încercat anterior, voi lăsa chiar
autoril să-şi expună încheierile la eare au ajuns:
“L’archeologie intervient en complement necessaire,
parce que, precisement, il s’agit de monnaie de site.
Certes, elle n’offre pas, on a pu s’en rendre compte, le
secours miraculeux qui permet de tout eomprendre, mais,
lâ ou la stratigraphie est sure, elle complete le
tămoignage brut de la monnaie en permettant â
l’observateur de mesurer le temps, et surtout le temps
local. Nous voulons dlre par lâ qu’elle met en valeur des
phenomenes qui ne se manifestent pas forcdment de la
meme maniâre ailleurs, ceux des circulation residuelles .
. . Ainsi l’archeologie aide â connaître ce qui, dans le
contexte general de la circulation monetaire, appartiem
au contexte particulier d’im sitE donnd” (p. 225).
Câteva cuvinte şi despre celelalte secţiuni ale
volumului, care pot aduce la lumină mai multe date
despre materiâlul numismatic şl medalităţile folosite
pentru stndieiea acestirin. In priraa parte (datele statistice)
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sunt trecute în revistă, urmând o ordine cronologică,
principalele etape ale circulaţiei monetare identificate în
acest sit (preaugustană; secolele II—III; secolul III;
secolul IV). Sunt tratate detaliat toate aspectele relevate
de monedele găsite (rarităţi, ateliere, imitaţii, monedele
„tăiate”, contramărcile, anomalii ale circulaţiei etc.), însă
nu este locul să mă opresc asupra lor şi las această
plăcere celer interesaţi.
Voi încerca să atrag atenţia şi asupra catalogului,
care, prin modul de organizare şi de prezentare,
precizările făcute sau calltatea ilustraţiilor constituie un
fiumos şi folositor model. De exemplu, cine urmăreşte
evoluţia ponderală a denarului înainte şi după reforma lui
Nero, ca şi menţinerea în circulaţie a pieselor de calitate
îndoielnică, poate observa că, dintre cele 499 de monede
databile până în 68, doar 12 sunt de argint (dsnari); la
rândnl lor, pimtre aceştia predomină piesele fourrees (7)
şi, mai mult, cei 12 denari au greutatea medie doar de
3,14 g!
Am fost încântat de această solidă luerare şi sper
că va conatitui un ghid util şi pentru valorificarea cu
acurateţe a monedelor descoperite în aşezările antice din
România. Confruntarea dintre datele fumizate de
arheologie şi cele derivate din analiza numismatică
asigură un progres general al cercetării din domeniu.
VIRGIL MIHAILESCU-BÎRLIBA

