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Fibulă din argint cu noduri (4552)8, din care 
sau păstrat trei fragmente: a. arcul, cu trei spire ale 
resortului (4,9 cm lungime și 1,6 cm lățimea maximă); 
b. piciorul, ce prezintă patru nodozități (5,7 cm 
lungime); c. fragment de resort cu nouă spire (3 cm 
lungime și 0,9 cm în diametru)9. Greutatea totală a 
fragmentelor este de 40 g10. Fibulă de tip: Rustoiu I.1c, 
Spânu 1.4.211.

În registrul inventar este consemnată declarația 
negustorului Johann Schuller din Agârbiciu, 
nemenționată în momentul publicării inițiale, conform 
căreia descoperitorul ar fi aruncat, pentru că nu știa ce 
sunt, mai multe bucăți de sârmă de argint. Este posibil 
ca acestea să fi făcut parte din aceleași fibule sau să 
fi fost elemente ale altor obiecte. Trebuie să reținem 
faptul că tezaurul conține obiecte de podoabă păstrate 
în stare fragmentară.

În ceea ce privește monedele dyrrhachiene, Kurt 
Horedt atribuie primelor patru următoarele numere 
din catalogul lui  Schlosser: a. S. 58, nr. 248-254; b. S. 
57, nr. 228-231; c. S. 55, nr. 197-201 sau S. 62, nr. 315; 
d. S. 45, nr. 43. Pornind de la aceste indicații putem 
stabili perechile de magistrați cărora Kurt Horedt 
consideră că le aparțin monedele, în conformitate 
cu catalogul utilizat: a. ΞΕΝΟΝ/ФIΛΛIA; b. 
ΞΕΝΟΝ/ΠΥΡΒΑ; c. ΦΙΛΟΝ/MENIΣΚΟΥ; d. 
MENIΣΚΟΣ/AΛΕΞIΩNOΣ. Cea de-a cincea monedă 
este considerată de către acesta nedeterminabilă. 
Catalogările lui Kurt Horedt au pornit de la legendele 
menționate în cadrul registrului inventar. Identificarea 
legendelor drahmelor dyyrhachiene pune probleme 
celor care nu sunt familiarizați cu acestea în primul 
rând datorită baterii descentrate, ce duce la ieșirea unor 
litere din câmpul monetar. Din acest motiv, transcrierea 
legendelor din registrul inventar conține confuzii sau 
omisiuni, fapt ce poate duce la o încadrare tipologică 
eronată. În unele cazuri, cu ajutorul catalogului 
utilizat, Kurt Horedt a reușit corectarea unor deficiențe 
de transcriere a legendei, dar a întâmpinat și probleme 
în cazurile mai dificile.

În cazul primei monede (4554) este atribuită 
corect perechea de magistrați: ΞΕΝΟΝ/ФIΛΛIA, 
deși în registru apare ΞΕΝΟΝ/ФIΛΛIM, în loc 
de M fiind de fapt litera A. Cea de-a doua monedă 
(4555) este determinată corect: ΞΕΝΟΝ/ΠΥΡΒΑ, 
deși legenda este în registru ΞΕΝΟΝ/ITΥΡΒΑ, în loc 
de IT fiind de fapt litera Π. A treia monedă (4556) 
nu a pus probleme, fiind probabil mai bine amplasate 
ștanțele pe câmpul monetar, ceea ce a permis o mai 
ușoară citirea a legendei: ΦΙΛΟΝ/MENIΣΚΟΥ. Nu 
este și cazul monedei a patra (4557) a cărei legendă 
a pus probleme în momentul transcrierii. Acest lucru 
se observă atât din corectarea ultimului Σ din textul 
inițial: MENIΣΚΟΣ și înlocuirea sa cu litera Υ, cât și 
din adăugarea literei M din legenda reversului, ce nu era 
vizibilă pe monedă datorită baterii descentrate. Varianta 

de legendă a reversului consemnată în registru este: 
AΛΛΩNO. Dacă este să comparăm cu determinarea 
făcută de Kurt Horedt: MENIΣΚΟΣ/AΛΕΞIΩNOΣ 
apar diferențe evidente. Se pare că acesta a considerat 
că legenda reversului este scrisă greșit și a încercată să 
caute o soluție pentru corectarea acesteia. Este foarte 
greu de acceptat soluția sa și datorită prezenței puțin 
semnificative a monedelor emise sub autoritatea 
acestei perechi de magistrați, amplasată grupei 3, 
mai timpurii decât restul monedelor încadrabile în 
grupa 5. De altfel, de pe teritoriul județului Sibiu12, 
deși s-a înmulțit numărul de tezaure descoperite, nu 
sunt prezente monede atât de timpurii. Este mult mai 
probabil ca moneda să fi făcut și ea parte din grupa 
5, fiind corectă întregirea legendei reversului astfel: 
(K)AΛΛΩΝΟ(Σ), rezultând perechea de magistrați 
MENIΣKOΣ/KAΛΛΩΝΟΣ.

Moneda dyyrhachiană care pune cele mai multe 
probleme lui Kurt Horedt este cea înregistrată cu 
numărul 4558. Problemele sunt generate de către 
modul deficitar în care a fost transcrisă legenda în 
registrul inventar al muzeului: „MENIΣΚ(ΟΣ)/…
KIΣ…”. Deși în momentul publicării moneda a fost 
considerată nedeterminabilă, aceasta este o emisiune  
magistratului eponim ΛΥΚΙΣΚΟΥ. Pe monedele 
acestuia, legenda reversului este transpusă pe cele 
patru laturi ale imaginii centrale astfel: ΔYP/ΛΥ/ΚΙΣ/
ΚΟΥ. Se pare că în momentul transcrierii legendei 
era vizibil pe revers doar grupul de litere ΚΙΣ datorită 
baterii descentrate. Această atribuire este, credem noi, 
cea corectă, monedele emise sub autoritatea perechii 
de magistrați MENIΣΚΟΣ/ΛΥΚΙΣΚΟΥ fiind foarte 
prezente în tezaurele din regiune13.

O ultimă monedă din bronz (4559) este dată ca 
parte a acestui tezaur. Aceasta este erodată și nu a putut 
fi determinată de către Kurt Horedt. Cu toate acestea, 
în registrul inventar sunt menționate următoarele date 
tehnice: dimensiune – 31 mm, grosime – 3,2 mm, 
greutate – 13,5 g. Este foarte posibil, având în vedere 
datele tehnice menționate anterior, să fie vorba de o 
monedă romană imperială: un as sau un dupondius. 
Dacă pornim de la această presupunere, trebuie să ne 
gândim că tezaurul format din cele două fibule și cele 
cinci monede dyrrhachiene, la care este posibil să fi fost 
adăugate și ale obiecte din argint, ar fi fost descoperit și 
reascuns în perioada imperială. 

În urma analizei făcute și a adăugării, ceea ce 
nu apare în articolul lui Kurt Horedt, greutăților și 
dimensiunilor, credem că putem reconstituii lotul de 
monede astfel:

ΠΥΡΒΑ / ΞΕΝΟΝ (-13), greutatea 3,1 g, 
dimensiunea 16x19,5 mm;

ФIΛΛIA / ΞΕΝΟΝ (-10), greutatea 3,5 g, 
dimensiunea 17x18 mm;

KAΛΛΩΝΟΣ / MENIΣKOΣ (-6), greutatea 3 g, 
dimensiunea 16x18 mm;
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-2
ΑΡΙΣΤΗNΟΣ / 

ΣΙΛΑΝΟΣ 0     0     1     4 5

-1 ΦΙΛΟΝΩΣ / 
MENIΣKOΣ

0     0     0     1 1

TOTAL 5    42    145     110 302

Tabel. Repartizarea monedelor dyyrhachiene 
cunoscute din tezaurele descoperite pe teritoriul 
județului Sibiu.

Note:

1. Conform informațiilor din registru.
2. Horedt 1945-1947, pp. 265-267.
3. Rustoiu 1997, p. 95; Preda 1998, p. 266; Popa 2002, p. 
15; Luca, Pinter, Gergescu 2003, p. 28; Spânu 2012, pp. 
213-214.
4. Schlosser 1893.
5. Vezi planșa.

6. Registrul de Inventar, nr. 4553; Horedt 1945-1947, p. 
265; Spânu 2012, p. 213.
7. Rustoiu 1997, p. 31; Spânu 2012, p. 44.
8. Vezi planșa.
9. Registrul de Inventar, nr. 4552; Horedt 1945-1947, p. 
265; Spânu 2012, p. 213.
10. Registrul de Inventar, nr. 4552.
11. Rustoiu 1997, p. 31; Spânu 2012, p. 44.
12. Vezi tabelul.
13. Vezi tabelul; Purece 2012, pp. 53-61; Purece et alii 
2014, pp. 7-47; Purece, Munteanu 2016, pp. 155-182. 
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